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 الفهرست

 9 ديباجة املؤمتر

62 كلمة التحرير: د. مجال حممد اهلامشي، رئيس مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واالسرتاتيجية  

 29 كلمة كلية الرتبية جامعة املوصل ـ أ.د حازم ذو النون إمساعيل عميد كلية الرتبية 

الرتبية جامعة كركوك ـ أ.د. فرهاد عزيز حميي الدين عميد كلية الرتبيةكلمة كلية   02 

 حمور التعليم والرؤية

 املنظومة الرتبوية املغربية يف مواجهة التحدايت الرقمية
 إكراهات الواقع وآفاق املستقبل

 24 د. حممد الطحناوي

ظل جائحة كوروان اسرتاتيجيات وعوامل حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف  
 دراسة ميدانية مع عينة من األساتذة والطلبة اجلامعيني ببعض اجلامعات اجلزائرية

نسرين مناصريالباحثة   35 

جتربة جامعة الشام اخلاصة ) طرائق التدريس يف ضوء التحدايت املعاصرة ASPU )
(يف سورية  

 

  أصالة كيوان كيوان د.

ذو الفقار عبودد.  

 

 

 

ذو الفقار عبود :الدكتور  

56 

 92 الفراوزي عبد الرزاق مدرسة املستقبل ومهارات التفكري النقدي: قضااي وآفاق

اتريخ التعليم الديين يف تركستان الشرقية ودور األجهزة االلكرتونية يف تعزيزمهن 
٧٠٠٢إىل ٧٠٠٢  

الشيخ عطاء أبو داغالباحث:   
 عيسى عبد الرسول

 

103 

من وجهة نظر طلبة  مبؤسسة التعليم العايل)جامعة ورقلة منوذجا(جودة اإلدارة الشاملة 
 السنة الثانية جامعي ابلطور الثاين )املاسرت(

ورقلة )اجلزائر(-دراسة ميدانية استكشافية لدى عينة من الطلبة جبامعة قاصدي مرابح   

1 أ.د. زينب بـن رغدة 70  

 حمور علم النفس والعلوم الرتبوية

برامج املعلمني أثناء أداء اخلدمة يف ضوء املقاربة ابلكفاءات خطوات بناء وختطيط حاج كولة عقيلةالباحثة:    942  

 حمور اللغة العربية وآداهبا

مليكة انعيمد.  تعدد املصطلح النحوي وأثره يف تدريس النحو العريب   1 95  

027 د. محادي املــوقت اللغة العربية وسؤال التوظيف  

العريب وتنمية اللغةاملصطلح العلمي   
 

922 الباحث إمساعيل الشقف  

 فشل املشروع احلضاري العريب يف مأسسة األدب والنقد
 قراءة اترخيية تطورية

402 د. سيدي حسن ازروال  

جدلية الشعر العريّب بني اجلودة الفنية واستحضار البعد القيمي: مناذج من الشعر 
902 د. احلسن بنيعيش  اجلاهليّ   
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 د. لال عائشة عدانن
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النصوص الشرعية والقانونية يف احلفاظ على السلم واحلرية الدينية ودور املؤسسات 
500 أ.د. عمر جنم الدين اجنة التعليمية ومنظمات اجملتمع املدين يف ذلك  

 موقف الفقهاء من عطااي األمراء يف الفكر السياسي اإلسالمي
 

. اثمر حسن صربأ.م.د  
 

909  

اجملتمعات العربية وانعكاسها على حقوق املواطنة التعددية السياسية الفرعية يف  
 )دراسة حالة: لبنان واألردن(

 

. انهض أبو محادأ.م.د  632  

جدلية الدين واإلصالح يف عصر النهضة األورويب: قراءة يف التجربة التنويرية والفلسفية 
 السبينوزا 

 

إلياس اهلاينالباحث:   
 

733  

 يف الفكر الغريب املعاصر احلداثة وأزمة الدولة الدميقراطية
 

 د. خن مجال
 

034  

 القيم اجملتمعية ودورها يف تنمية ثقافة التعايش السلمي
 

د.  فتحي جاب هللا إدريس عبد 
 الدائم

 

035  

 أتثري احلرب يف القيم اجملتمعية اليمنية )دراسة حالة(
 

سعد راجح مل صاحل.م.د أ  
 

339  

الدولة الوطنيةهالل العنف يف الشرق األوسط ومستقبل   
 

 أ. د.  نسيم بلهول
 

224  

 الدولة الفاشلة واجتاهات األمن الرخو
 

البتول منال دليلة عمرانالباحثة:   
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دور الساموراي يف الثورة اإلصالحية يف الياابن: ثورة الصفوة  
م2060-2092   
 

سام داود القباطيب الباحث:  
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 للصناعات االنشائية يف حوض وادي دهوكحتليل املقومات الطبيعية لبناء معمل 
 

 أ.م.د. أنور سامل رمضان
947 م.د. أمحد كاظم عباس  

 التعلم القائم على الدماغ واملرونة العصبية وأتثرياهتا على صحة اإلنسان
 

أميمه عبد الرزاق إبراهيم  .أ.م.د
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واالجتماعية يف اجملتمع اجلزائري من على القيم الدينية  - -tik tokأتثري تطبيق 
 وجهة نظر طلبة اجلامعة اجلزائرية

 -دراسة ميدانية-

                د. أميمة رزاقي
 252  
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 ديباجة املؤمتر
التعليم واملنهج وحتوالت التنمية ليةأزمة املعرفة احلضارية بني إشكا  

 
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على سيدان حممد الصادق األمني وال بيته الطيبني الطاهرين وصحبه املتقني 

 أما بعد: 
ا استهدف املؤمتر تقدمي أطروحات علمية عملية تبني العالقة بني التنمية واملعرفة احلضارية والتعليم واملنهج وإشكالياهتا وحتدايهت      
وممكناهتا من أجل حتديث التحوالت التنموية وأتسيسها، وحتقيق النهوض احلضاري يف ظل هذه التحوالت احلضارية  ومقوماهتا

يندرج و العاملية اليت ترَّسم املسارات التنموية واإلدارية والسياسية واألخالقية والقيمية وحتدد معامل اإلنسان العاملي وتوجهاته العاملية 
 مل اإلسالمي العريب خصوصاً إضافة إىل ما يعاين منه من حتدايت ومعوقات وإرهاصات وعقبات.حتت دائرة التبعية العا

ويركز على األزمة التنموية كظاهرة إشكالية جعلت العامل اإلسالمي والعروبة كقيم عاملية يف مهب التحوالت احلضارية وخارج      
رقية واملؤسسية. حيزات اجلهوية والتعصبات القطرية واملعوقات الطائفية والعاملعادالت الدولية ألسباب حملية جعلتها حتت جتاذابت الت

 ة.يوكيف حتول ابملفهوم الديين والسياسي واحلضاري إىل أزمة مركبة تتآكل فيها البىن التعليمية واإلنسانية واألمنية واجملتمعية واألخالق
ك اوتة؛ متقاربة أو متصارعة فإننا يف هذا املؤمتر الدويل املشت ومبا أن املفهوم احلضاري مفهوم مجعوي وذو خصوصيات متف     

سنسعى ملقاربة الرؤى العلمية واملنهجية مبا من شأنه الرقي مبفهوم احلضارة ومعارفها وتنموايهتا وحتديد القواعد التأسيسية الضرورية 
 البتعاثها من مدخل اخلصوصية احلضارية واخلصوصيات احمللية.

منا برسالتنا احلضارية وبقدرات العقل املنهجي والنخب احلضارية األخالقية واملؤسسات اجلامعية األكادميية املسؤولة  وإمياان       
ابعتبارهم يف قلب وعمق -فإننا ندعو مجيع الباحثني واألساتذة واملؤسسات اجلامعية والبحثية والتعليمية ودول العامل العريب خصوصا 

اجملاالت واحملاور  للمشاركة يف خمتلف -وىل ع ر التاري  والتاري  اإلسالمي وحضاراته على وجه اخلصو ومشكاة القيم احلضارية األ
 العلمية احملددة.

ولتجاوز كل املعوقات بتهيئة البيئات املؤسسية واجملتمعية وإعادة إعمارها ابملعمار احلضاري واالنطالق منه لتحقيق البنية التنموية       
 وفق للمعايري العلمية.

لنهوض بقيمهم ملشتك لكما إىل أن حبوث املؤمتر العلمي واملشاركات املقدمة جمانية؛ إسهاما من أعضاء املؤمتر السداسي الدويل ا       
 الدينية واإلنسانية ومسؤوليتهم احلضارية ورسالتهم العلمية واألخالقية، وسيتم نشر البحوث يف كتاب خا  وجمالت علمية حمكمة.

تعمق تكما أننا يف إطار التعاون اجلمعوي املشتك ندعو من خالله مجيع املؤسسات التعليمية والقيادات السياسية واجملتمعية أن        
يف مفهوم احلضارة واملنهج ومقاصدمها وأن تسهم معنا يف وضع املعايري اليت ميكن من خالهلا حتقيق الرؤية الكلية مع اآلخذ بعني 

 االعتبار اخلصوصيات احمللية. 
  :الفئات املستهدفةـ   
 املؤسسات التعليمية والبحثية وصناع القرار. -
 والباحثون والطالب والدارسون.العلماء واألكادمييون واألساتذة  -
 املثقفون وأرابب الفكر والتغيري والنهوض احلضاري. -
 اجملتمعات احلضارية الواعية برسالتها وقيمها اإلنسانية واألخالقية. -
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 :قيم املؤمترـ 
 القيم احلضارية  -قيم اخلصوصية                        -
 القيم التنموية -القيم املنهجية                         -
 القيم اإلنسانية -القيم األخالقية                         -
 القيم العاملية                          -

 :حماور املؤمتر
 احملور األول: علم احلضارات والتنمية

 دور النخب العلمية واملثقفني يف جتديد املعارف اإلنسانية وأصولياهتا احلضارية. -
 ة العلمية وقواعد الربط بني نظرايت املعرفة والتنمية.املنهجي -
 املؤسسية التعليمية بني أزميت التكوين واإلدارة والتدبري من مدخل االجتاهات املعاصرة. -
 تطور التعليم واملعرفة يف اتري  احلضارة اإلسالمية. -
 العلوم التجريبية ومقومات النهوض احلضاري. -
 وتطورات العلوم الطبيعية.املعرفة العلمية  -
 التقنيات واملعرفة ودورمها يف تنمية الثروات الطبيعية. -
 القدرات املعرفية والذكاء االصطناعي ودورمها يف التنموايت االقتصادية -

 احملور الثاين: التفسري وعلوم القرآن الكرمي 
 _ القرآن الكرمي ودوره يف توحيد اخلطاب الديين ونشر ثقافة السلم يف اجملتمع ١
 _ التفسري ابلرأي احملمود وانعكاساته على ثقافة اجملتمع قدميا وحديثاً ٢
 _ الدراسات القرآنية املعاصرة وأثرها يف التنمية احلضارية للفرد والثقافة واجملتمع ٣
 عجلة التنمية لسوق العمل من خالل االعجاز القرآين_ توظيف العلم احلديث يف دفع ٤

 احملور الثالث: التعليم والرؤية.
 مقاييس ومعايري التعليم واجلودة يف املؤسسات التعليمية. -
 رقمية التعليم والتعليم السحايب بني تداعيات التنمية والتعليم الواقعي. -
 التعليم اجلامعي بني متطلبات التطوير والتنموية. -
 طرائق التدريس يف ضوء التحدايت املعاصرة  -

 احملور الرابع: علم التاريخ 
 الدراسات التارخيية بني الدور احلضاري واقتصاد املعرفة. -
 االجتاهات الفكرية للعمارة اإلسالمية وأزمة التجديد احلضاري. -
 التارخيية وإشكالية التفكيك والتنمية. -

 ات الدوليةاحملور اخلامس: السياسة والعالق
 الشرق األوسط بني إشكالية التدخالت الدولية وأزمة الصراعات احمللية. -
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 التعدد السياسي )احلزيب/ الطائفي/ اجلهوي/ اإلثين/ العقائدي( وأزمة الدول املعاصرة. -
 اإلقليمية وانعكاساهتا على األمن والسالم والتنمية. -الصراعات الدولية  -
  إعادة حتديد مفهوم العالقات الدولية املعاصرة.دور االقتصاد احلريب يف -
 أزمة الدميقراطية واإلدارة وحتدايت بناء الدولة احلضارية. -
 حروب املياه الدولية وانعكاساهتا املستقبلية على األمن والسلم والتنمية وحقوق اإلنسان. -

 احملور السادس: اإلعالم والصحافة.
 عية والقيم املوضوعية.الصحافة العربية بني أزميت التب -
 اجتاهات الصحافة العربية بني االستاتيجية واملسؤولية. -
 قضااي العامل اإلسالمي يف اجتاهات الصحفية العاملية.         -
 األساليب احلديثة يف قياس الرأي ودورها يف صناعة الدبلوماسية الشعبية - 

 احملور السابع: اللغة العربية وآداهبا.
 العربية وآداهبا بني أزمة الفعل الوظيفي والتنمية االجتماعية.اللغة  -
 اللغة العربية بني فوضوية االستعمال والتمجة واملقاييس العلمية. -
 اللغة العربية بني أزمة التطور والتمجات العلمية. -

 احملور الثامن: علم االجتماع والقيم اجملتمعية
 قافة التعايش السلمي.القيم اجملتمعية ودورها يف تنمية ث -
 الدور االجتماعي بني قيم اخلصوصية والثقافات العاملية. -
 أزمة اجملتمع بني مفهوم األنساق الوظيفي واملسؤولية اجملتمعية.       -

 احملور التاسع: علم اجلغرافيا والتنمية.
 الت.املفهوم والدال -اجلغرافية الطبيعية وإشكاليات التنمية: األزمة والتحدايت -
 اجلغرافية التطبيقية وإدارة التنموايت الوطنية. -
 دور اجلغرافيا يف التوزيع والتنظيم املكاين لألنشطة االقتصادية. -

 احملور العاشر: علم األوبئة 
 األوبئة بني منظور الفكر اإلنساين والتفسريات العلمية. -
 جائحة كوروان وأتثريها على االقتصادات والتنمية. -
 أوبئة العصر ومفهوم الدور بني مؤسسات الدول املتقدمة واملؤسسات العربية.         -
 عقالنية الطب بني إنسانية املهنة وامتهان اإلنسانية.         -

 احملور احلادي عشر: علم النفس والعلوم الرتبوية
 أصوليات التبية والتنشئة النفسية وآفاق التنمية. -
 الشخصية احلضارية الفاعلة.دور علم النفس يف بناء  -
 تطور النظرايت التبوية ودورها يف اقتصاد املعرفة والبناء احلضاري. -
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 احملور الثاين عشر: علم األداين 
 الدايانت واملعتقدات بني أزميت التارخيية والتدين الوظيفي. -
 الصراعات الطائفية وانعكاساهتا على التنمية واألمن والسلم الوطين. -
 احلوار الديين بني الرؤية اإلنسانية واألصوليات الدينية.  -

 احملور الثالث عشر: موضوعات متنوعة ابللغات األجنبية
  1-Digital studies and humanities   
  2-Disability studies    
  3-War and the construction of the national identity - 
   4-Man and raising the environmental consciousness   
  5-The linguistic and litering representation of piseaes pandemics and viruses 
  6-C2-Controlling Remote education process according to the covid 19 
conditions. 

 
 رئيس املؤمتر
 سعادة الدكتور:

 فرنسا –مجال اهلامشي احملتم / مدير مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واالستاتيجية 
 

 ستشارية العليا للمؤمترة االئاهلي
 جامعة املوصل/ العراق  –سعادة أ.د حازم ذنون إمساعيل/ عميد كلية التبية للعلوم اإلنسانية  _1
 _سعادة أ.د. عادل عبد اجمليد علوي العبادي/ انئب رئيس جامعة عدن للشؤون األكادميية والقائم أبعمال رئيس اجلامعة /اليمن. 2
 جامعة كركوك/ العراق –سعادة أ.د فرهاد عزيز حمي الدين /عميد كلية التبية للعلوم اإلنسانية  -3
 اجلزائر -واللغات والفنون / جامعة اجلياليل _ سعادة أ.د. قادة أمحد عقاق/ عميد كلية اآلدب 6
 أ م د. ساملة صاحل حممد العمامي/ مديرة التعاون الدويل يف جامعة ط رق ليبيا٥ -6
 

 املدير التنفيذي
 العلمية نةأ.م. د نبيلة شكر خورشيد املعاضيدي      مديرة اللج
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 اللجنة العلمية اللجنة التحضريية

 
 اليمن، جامعة عدن -أ.د. علي أمحد السقاف
 العراق، جامعة املوصل-أ.د.كمال حازم حسني

 جلزائر، جامعة اجلياليل -أ.د. اندية أمحد لقج جلول
 جامعة عدن-اليمن -أ.م.د. أمني علي حممد

 جامعة املوصل-العراق-أ.م.د. شيماء إدريس حممد
 جامعة طربق-ليبيا-أ.م.د. عادل إدريس فتح هللا

 جامعة كركوك-العراق-م.د. حممد عبد هللا حممدأ.
 جامعة كركوك-العراق-د. أمحد عجيل ايرو

 مركز اإلصباح -د. احلسن بنيعيش
 مركز اإلصباح-د. عمر زهري علي

 الرابط -جامعة حممد اخلامس  –أ.د. أمحد العمراين 
 اجلزائر، جامعة اجلياليل -أ.د. أمينة حممد طييب

 اجلزائر، جامعة اجلياليل-أ.د. بومجعة أمحد عمارة 
 ليبيا، جامعة طربق –أ.د. مجعة أرحومة اجلايل 
 العراق، جامعة املوصل –أ.د. حسن حممد صاحل 
 اليمن، جامعة عدن –أ.د. خالد زين السقاف 

 اليمن، جامعة عدن –أ.د. سامل عبد الرب السلفي 
 اجلزائر، جامعة اجلياليل –أ.د. مسرية عبد القادر رفاس 

 جامعة عدن -اليمن -ل عبد هللا الربيعيأ.د. فض
 مركز اإلصباح-أ.د. قاسم عبده عوض احملبشي

     املغرب -جامعة سيدي حممد بن عبد هللا  -أ.د. حمماد رفيع 
 اجلزائر -0جامعة لوينسي البليدة  –أ.د. نسيم بلهول 
 ليبيا، جامعة طربق -أ.د. وليد شعيب

 عدناليمن، جامعة  –أ.د. هدى عمر ابسليم 
 ليبيا، جامعة طربق –أ.م.د. إدريس عبد الصادق رحيل 

 جامعة املوصل –العراق  –أ.م.د. تنهيد عادل فاضل 
 يميف وزارة التعل مديرة اإلشراف الرتبوي  –أ.م.د. خنساء زكي الراوي 

 اليمن، جامعة عدن –أ.م.د. سيناء قاسم املنصوري 
 كركوكالعراق، جامعة   –أ.م.د. صفوت هاوار البزاز 

 جامعة املوصل –العراق  –أ.م.د. ظفر عبد الرزاق ذنون  
 ليبيا، جامعة طربق –أ.م.د. عادل ابريك حممد  

 العراق، جامعة املوصل  -أ.م.د. عاصم أمحد خليل 
 ليبيا، جامعة طربق-أ.م.د. عبد الكرمي السعيدي

 العراق، جامعة كركوك -أ.م.د. علي سلطان عباس
 -ليبيا، جامعة طربق – أ.م.د. جمدي مجعة محد 

 -العراق، جامعة كركوك -أ.م.د. حممد شالش خلف
 العراق، جامعة املوصل–أ.م.د.حممد هاشم ذنون

 فلسطني -مدير مركز السنابل -د. إدريس جرادات 
 مركز اإلصباح -د. عبد العزيز اخلال

 مركز اإلصباح -د. سعاد كلوب
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 شروط النشر 

 الشكلية:أواًل: اإلجراءات املنهجية 
تتضمن الورقة األوىل من الدراسة عنواهنا، االسم الكامل للباحث ودرجته العلمية، واجلامعة اليت ينتمي اليها ابلّلغة العربّية  ●

بلغة املقال وابللغة اإلجنليزية  12كلمة حجم   161والّلغة اإلجنليزية، وال ريد اإللكتوين للباحث. وملّخص للّدراسة يف حدود 
 املفتاحّية بعد امللّخص. والكلمات

أن يتضمن املخطوط عنوان البحث واسم الباحث أو الباحثني، وامللخص، والكلمات املفتاحية )واملقدمة، والنتائج،  ●
 والعرض، واهلوامش، واملراجع.

 يكتب ملخص ابللغة العربية وآخر ابإلجنليزية.  ●
عد امللخص امللخص ابللغة العربية، وكلمات مفتاحية ابإلجنليزية ب تكتب الكلمات املفتاحية )الدالة( ابللغة العربية بعد ●

 ابللغة اإلجنليزية.
 يقلل من امللحوظات اهلامشية يف صفحات البحث. ويشار إليها برمز النجمة.  ●
، وفقا للنموذج املوجود يف تعليمات النشر ، ولن يتم الرد على Wordأن يكون البحث مطبوعًا ابستخدام برانمج  ●
 (.pdfلبحوث املرسلة بصيغة )ا
 ال حيق ألي ابحث بعد إرسال تقييد استالم البحث نشره إال بعد إعالن جلنة املؤمتر الدويل اعتذارها عن النشر. ●
 جيب على الباحث االلتزام بقرارات التحكيم، والتصحيحات املطلوبة. ●
( أبن يستويف البحث American psychological Associationوهي) APAأن يتبع الباحث طريقة توثيق  ●

 املراجع العلمية الكافية والدراسات السابقة، والتوصيات واملقتحات واالقتباسات.
 دون تضخيم. 16حجم  Traditionnel Arabicخبط  Wordتقّدم األحباث مكتوبة ب رانمج  ●
 مع التضخيم. 16تكتب العنواانت الرئيسة والفرعّية للفقرات حبجم  ●
 هات الّصفحة األربعة.اسم على اجت 6هلوامش مبساحة تكون ا ●
 تدرج الّرسوم البيانّية واألشكال التوضيحّية يف املقال، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحّية أسفلها. ●
 ترقم اجلداول ترقيماً متسلسالً وتكتب عناوينها أعالها واملالحظات التوضيحّية أسفلها. ●
عملية التوثيق وان يقدر جهود األخرين ابإلشارة ملصدر املعلومات ألمهية ذلك يف قبول حبثه من جيب أن يلتزم الباحث ب ●

 خالل النتائج السليمة املبنية على مقدمات أخالقية وحبثية سليمة.
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 اثنيا: طريقة التوثيق:

ع بني للمؤلف/للمؤلفني وسنة النشر وتوضيشار اىل املصادر العربية يف املنت على أساس اسم الشهرة أو االسم األخري  ●
 (.22،  1996قوسني، مثاًل )سيف الدين عبد الفتاح، مفهوم التجديد، 

●  (Seifeldin AbdelFattah ,1995, P22) 
 (22،  2119ويف حال االشتاك الثنائي يف البحث يكتب:  )اهلامشي، األمني،  ●
● (ALHASHIMI & ALAMEEN ,2019, P22) 
 (22،  2119كثر من ثالثة يكتب: )اهلامشي وآخرون، إذا كان أ ●
● (ALHASHIMI  et al, 2019, P22)  
 (2119/ 12/13املؤلف، عنوان املقال، السنة، املوقع هكذا )اهلامشي، األزمة املنهجية،” إذا كان املصدر إلكتونيا يكتب ●
 يا، بوليس آخرها مثاًل: تكتب اهلوامش يف منت الكتاب بني قوسني وليس أسفل الصفحة إلكتون ●
إن التعليم من العلوم البنوية للحضارات اإلنسانية وهو األساس املتني لنهضة العقالنية املعرفية واألخالق االجتماعية، وبه  ●

 (11،  2112تتقدم األمم )اهلامشي، التعليم واحلضارة، 
لتوزيع  سنة النشر. عنوان الكتاب، املكان، دار النشر وا كتابة قائمة املراجع تتبع التايل: االسم العائلي، االسم الشخصي. ●

 (. احملددات السياسية واستاتيجية العالقات الدولية، القاهرة. دار الفجر للنشر والتوزيع.2112كالتايل: اهلامشي، مجال حممد، )
 يلتزم الباحث أساسيات التقيم الفاصلة والنقطة تلتصق ابلكلمة دون وضع فواصل بينهما. ●
 جيب التفريق بني كتابة الفاصلة يف اللغة الالتينية ),(، والعربية )،(. ●
 يلتصق حرف العطف )و( ابلكلمة مباشرة دون فصل. ●
 يرسل النص كما هو دون تلوين أو خطوط عريضة أو وضع صور رمزية أو صورة املؤلف. ●
 ،.(.6، 3.،2.،1جيب ترقيم املراجع آخر الصفحة ابلتقيم العددي ) ●
 جيب أن يكون التقيم للمراجع أو قائمة املصادر أجبداي. ●
 أن يرتب عنوان البحث ابللغة العربية أوال ويليه التمجة ابللغة اإلجنليزية، مث اسم الباحث ابللغة العربية ورتبته األكادميية مث ●

 امسه ابللغة اإلجنليزية ورتبته العلمية ابللغة اإلجنليزية.
امللخص واملقدمة هبذه الطريقة )امللخص، املقدمة( وليس )ملخص، مقدمة( ويسري ذلك التمجة أن يكتب مصطلح  ●

 ابإلجنليزية.
عند تقسيم حماور الدراسة يف العرض واملناقشة جيب تقسيم حماور البحث أو عناوينه إىل )أواًل...، اثنيا...، اثلثا...،(  ●

ائمة على وم بتقسيم الدراسة اىل مباحث ومطالب، كما ال يعتمد التقسيم الطريقة القوليس ابتباع الطريقة املدرسية املعتمدة اليت تق
 ، ...(.2، 1التقيم الرقمي )

 ربط الفقرات يف سياق الفكرة وعدم فصلها أو اإلكثار منها ويستثىن عند الضرورة. ●
 من اليسار.ضبط اجتاه الكتابة يف املنت واهلوامش للعربية من اليمني وللحروف الالتينية  ●
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ألعضاء اللجنة العلمية احلق أن تطلب من الباحث احلذف وإعادة صياغة حبثه، أو أي جزء منه مبا يتناسب مع منهجية  ●
 اجملّلة.
ال يتحمل املؤمتر أي مسؤولية عن اآلراء والبحوث الواردة فيها وال يع ر عن سياستها كما أهنا ليست مسؤولة أن أية سرقات  ●

 تهاد والبحث والتحكيم.علمية بعد االج
 أن يكتب عنوان البحث ابللغة العربية واإلجنليزية. ●
 أن يكتب اسم الباحث أو الباحثني ابللغتني العربية واإلجنليزية. ●
أن حيدد إشكاليات البحث واملشكلة الرئيسية وفرضياهتا ومناهجها والغاية ، واألمهية والكتاابت السابقة من الدراسة بصيغة  ●
 ت تدرج يف املقدمة وال تكون قائمة على الطريقة التدريسية املتبعة يف أطروحات املاجستري والدكتوراه واملفاهيم الرئيسية وأنساهبامقوال

وآليات البحث والوصف والتحليل واالستنتاجات اجلزئية التاكمية والنتائج الكلية وأن يرفق البحث بقائمة النقول وفق تقسيماهتا إىل 
 املتمجة، فاملصادر احلديثة واملعاصرة، مث“الكتب اليت هلا اعتبارات مقدسة كالكتب الدينية والتارخيية واألصولية، املصادر “)املراجع 

 بلغاهتا األجنبية.
 أن يتقيد الباحث بالحة التوثيق املعتمدة يف جمالت مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واالستاتيجية. ●

 :البحثية اثلثا: اإلجراءات
أن يتبع املؤلف األصول العلمية املتعارف عليها يف إعداد وكتابة البحوث فيما يتعلق إبحالة املعلومات إىل مصادرها وتوثيق  ●

 االقتباس واألمانة العلمية يف النقل والتهميش.
 أن يكون املقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغوية واملطبعية قدر اإلمكان. ●
أن تلتزم الدراسات امليدانية ابملنهجية املعروفة يف عرض املشكلة، واخلطوات املنهجية، واملوضوعية والتثبت، وما يتعلق  ●

 ابملنهج والعينة وأدوات الدراسة واألساليب اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها.
 رابعا: إجراءات التحكيم والنشر

 املرسلة للنشر ويُعلم كاتبها يف غضون ثالثة أايم من استالم املادة.يستقبل القسم املتخصص املادة  ●
 تفرز اللجنة العلمية يف كل قسم من األقسام املتخصصة ابملركز الدراسات والكتب القابلة للتحكيم بعد قراءهتا األولية. ●
 رة العلمية، مث يقدم ومن ذوي اخل خيضع كل حبث لعملية حتكيم سرية يقوم به أحد احملكمني املختصني ابملوضوع البحثي، ●

 اقتاحاته وتوصياته مع املخطوطة إىل حمكم آخر ال يقل عنه درجة وخ رة وعلماً وختصصاً.
 تعتذر اجلهة املستقبلة عن نشر املواد اليت ال تتناسب مع شروط النشر ومعايريه، وترسل املواد املقبولة للتحكيم العلمي. ●
  املركز بنتائج التحكيم )رف  الورقة، قبوهلا، أو قبوهلا املشروط ابلتعديل خالل سبعة أايم.تعلم اإلدارة التنفيذية يف ●
 يلتزم الباحثون ابلتعديالت املطلوبة املقررة من قبل اللجنة األكادميية املعنية ابألمر. ●
وقعه يف التدقيق يق اللغوي، وأيخذ ميقرر القسم ابملركز املعين ابلدراسة نشر املادة، ويرسل النص اىل قسم التحرير والتدق ●

 حسب التدرج الزمين، مث تنشر الورقة.
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 كلمة التحرير

 د. مجال حممد اهلامشي
 رئيس مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واالستاتيجية

 
 بحوث والنقاشاتغمار الاألمم والدول واجملتمعات  وختوضتعد املعرفة مدخال هنضواي للحضارات العاملية والعلمية والتقدمية،       
وهو األصعب يف اتري   ويةيف البىن الواقعية والتنمالفوقية دمج بنيتها و ، وكيفية توظيفها يف الواقع املنهجيةعلمية ملعرفة األدوات ال

مبا ميكنه من ة الظاهرة واقعيا مع  إشكاليو وتتناسب تناسبا عقليا ومنطقيا  القواعد املنهجية  ت رمج املنهجية العلمية الصحيحة حيث
 ستاتيجيات ورؤى وأنساق وظيفيةوحتويلها إىل معامل واأو املعرفة الواقعية التجريبية إنتاج بنوية املعرفة احلضارية والتارخيية والتاثية  إعادة

ت القيم احلضارية بنوذلك ألن املعرفة وإنتاجية تكون بعد ذلك معرفة متجددة وجمددة لغريها من التنموايت اليت تتأسس عليها 
 التجريبية والعقلية والنصية املنظمة ألليات التعامل والتعاطي مع الواقع.

 املستقلةالدول هذه و منذ أتسيس الدولة العربية املعاصرة واملؤسسات اجلامعية واإلدارية بعد حقبة االستعمار احلديث للمنطقة، و       
 جيتها وقيمها وثقافتها وماديتها ولغاهتا. لو و ييدإ تعيش منعطفات وتقلبات خطرية يف

وبقدر افتاقها عن لغتها وقيمها وحضارهتا تزداد الفجوة اتساعا بني تقدمية الغرب العلمية والتخلف العلمي يف دول منطقة احلضارات 
ة اخلفية اليت االستاتيجيع ر خططها القدمية وحضارة العامل اإلسالمي يف منطقة الشرق األوسط. وتتداعى التدخالت اخلارجية 

عليم وسعت الفجوة بني األخالق النظرية والعملية وبني فلسفة التنمية وواقعيتها، والتبدورها ملعاصرة واليت صاحبت نشوء الدولة ا
 . والسياسات التعليمية واملنهج
اثية وسلطة ملكية  السلطة الت و املعرفة ، وادعاء ملكية تستبدل املنهج ابلسفسطةكل ذلك جعل الدولة العربية واإلسالمية       
ريدها عن عامليتها أو وأثننتها وجت ، وقومنة اللغة العربية وإضفاء صفة العرقية عليهااملقدس وسلطة العرق والسلطة السياسيةالنفوذ 

الصفة العاملية اليت وجدت هبا لعاملية رسوهلا الكرمي وعاملية القرآن واإلسالم، وبدال من تنشرها كقيمة حضارية عاملية تتواكب مع 
مع اجملتمعات اإلنسان، ختل عنها انطوقها إىل غريها من اللغات اليت احتوت العلم والتكنولوجيا والتقنية ناسب الزمان واملكان وتت

ية وبذلك فاز انطقوها ابلتخلف رغم تغيري ألسنتهم بل ودخلت جمتمعاهتا يف نزاعات إثنية واقتصادية وعرق وعلوم التجريب والتقدم.
 معامل احلضارة مل تعتمل يف احلضارة ومل تتحول إىل قيمية وظيفية.  وعقائدية ألن األصول اليت تتشكل هبا

مناهضة وأخرى  ،على أساس التوريث وامللكية دون الفئات األخرىلفئة متنح احلكم  معرفية قيماالسلطة السياسية  وبذلك اصطنعت 
ن قيمة حضارية م وحتولتاملعرفة  تداعتمن مدخل املظلومية، وهكذا يقاوم ، والبع  املصطنع تستدعي األحقية من مدخل التاري 

قطاعية وصراعات وعنف حول مفاهيم األحقية واحلق من منظور املصادر الضيقة لكل إاستغاللية و  سفسطاتإنتاجية وتنموية إىل 
 .ارةلوحي واألصالة والعقل واحلضوقيم االقيم العامة الذي يتناق  بدوره مع  إىل النقي  املدمر مجاعة وسلطة وطائفة ودولة

حاضنة األخالق  املستقبل فهيواستشراف احلاضر  يف استنهاضوتعد احلضارة من أهم احلقوق املعرفية التارخيية واملعاصرة       
من و وهي البنية األساسية ملأسسة التعليم اإلنساين والتجرييب من مدخل العلوم املنهجية وتطوراهتا الداللية والتجريبية  األمن اجملتمعي.و 

 كمعرفة كرة وتدجمهالومه املبتتدون تطورات الواقع وعهي اليت بدورها مدخل السياسات التعليمية اليت تتجم املعرفة إىل واقع، و 
 ية العكسية.لتغذتتجدد ابإضافية منظمة 
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التقليدية  ةيكما أنه من الطبيعي أن حيدث حتوالت معرفية واجتماعية مغايرة للنسق  ،ويشهد حقل احلضارة اختالفات داللية كثرية      
وىل والثالثة والرابعة مفارقة ويف األالتباسا،  متلبسة هباقد تكون عنها متاما، أو  تتخلىرة أو صأو متطورة عنها مبا يتوافق مع احلاجة املعا

 مستدعيات التخلف احلضاري ومن مؤشرات اندراس احلضارات إن كانت قائمة.  وهو مناملعرفة 
ضارية والقيم املادية. وقد بني القيم احل واالستدالل املوضوعيأزمة املعرفة احلضارية ابلنوع الثاين القائم على املوازنة العقالنية  وتفكك 
قروان عديدة،  قاءهابحلضارة اإلسالمية حتوالت وتطورات معرفية وتربوية وسياسية وجمتمعية وتعليمية ومنهجية سامهت يف شهدت ا

اء التجريب الصراع املعريف بني علمومع مرحلة   نتاجها.إيف  أسهمكان لكل قيمة حضارية مادية أو سلوكية مدخال معرفيا نظراي   إذ
حلديث والفقه وعلم الشريعة وا، من جهة   معرفيا لصنائع الطب واألدوية والزراعة والفلك والكيمياءالذين جعلوا من الفلسفة مدخال

 زاعات ونزعاتات معرفية أدت إىل نانتكاس هبذا شهدت احلضارةو  من جهة أخرى استحدثت الثنائيات املتناقضة والسياسات املدنية
سياسية وعسكرية وأمنية، يف الوقت اليت شهدت فيه تدوينات حضارية وتدوينات ملتبسة وأخرى مقاومة ورافضة، ومن بينها تدوينات 

 توفيقية بني منهجية التجريب ومناهج التشريع.
مة مع الواقع نظرا ي شكل أز ثقلت املتأخرين بزمخها املعريف الذأتدوين العلوم بقدر ما  يفبقدر ما أسهمت احلضارة املندرسة و       
افية وعرقية. وهذا صراعات طائفية وعقدية وسياسية وثقو  تداعيات معرفيةشهدت الكثري من املفاهيم يف هذه احلقبة اليت  لتنناق 
اهلدف من و . "عليه عنوان املؤمتر العلمي الدويل "أزمة املعرفة احلضارية بني إشكاالت التعليم واملنهج وحتوالت التنمية متحورالذي 

احللول املنهجية ألزمة املعرفة كمقدمة أولولوية البتعاث احلضارة، ألن أزمة املعرفة وعشوائيتها بوقائعه، ووضع ذلك مقارنة الواقع 
 إدارة التعليم يفأزمات متولدة  ، وخيلقويهزم األخالق ويدمرها وغياب املنهجية احلاكمة العدلية واملوضوعية يعيق اإلرادة ويعطلها

 .تزيد من األعباء املستقبليةوالسياسة  املنهج والتنميةو 
 ات وجودها،النفصاهلا عن مقوم االستعمار الغريب مل تنتج املعرفة، اليت رعاهاأضف إىل ذلك أنه ومنذ نشوء الدول الوليدة       

ة وإرهابية، ومدوانت صراعي، فلم تكن املعرفة الوطنية أو القومية إال هواجس نفسية وإن كتب عنها الكثري وأصوليات حضورها،
داية من هذا املضمار فإن وب الطائفية واأليدلوجية والقومية. ونزعاتهمجيعها ارتبطت حبالة الكاتب النفسية وتضخمات سفسطائية 

جية يف التحقيق عتمال املنهاب األزمة ابحتماالت وحلول إشكاليةملواجهة هذه  التعاون اجلمعي املؤسسي والنخبوي يدعو إىلاملؤمتر 
 .والتقنية وعلوم احلداثة التنمية بعلمي التجريب واملناهج املاديةكأساس لألمن، مث   الرواية والدراية ، و والتنقية
عية حبقيقة املعرفة او  ة الالاملعاصر  املثاقفاتوما زلنا ندعو إىل إعادة ابتعاث املعرفة احلضارية والتعامل مع إشكالياهتا وتنقيتها من       

 ة وإجرائية إلعادةنظريومناهجها، والتمييز بني حماضن ومرجعيات املعرفة ومناهجها، واستعمال ما ميكن تفعيله من مناهج معملية 
 انتاجها أو تطويرها قبل البداءة يف استخدامها.

والتحقيق  مواضعها واخضاعها للنقد ووضعهافيها من متطلبات احلضارة الواعية، إن املعرفة حاجة ملحة للحضارة وإعادة النظر       
وحل  ،لفعليةا والدح  والتمحيص والتفكيك والتكيب، وحتديد العالقة العلمية الكمية والكيفية بدقة متناهية ع ر مناهج املقاربة

قامة األمر والعلم ا من األفهام املتخيلة، والسفسطة اجلدلية، إبخراجهإإشكاليات املعرفة اجلزئية وتضمينها يف نسقها الكلي الوظيفي، و 
 على االستدالل العميق عقال ونقال ومصلحة.

ولن يتأتى ذلك إال من خالل املنهج املعريف كآلية أداتية وحيدة للتعليم ووسيلة أداتية للتنمية يف كل مناحي حياتنا التقنية       
من علومها مبنهجية فادة عن احلداثة وإمنا التحرر من قيودها واالست بغيته التخليليس  ،الدينية والفلسفيةواجملتمعية واإلدارية والتبوية و 

 .االستدالل والعقلاملنهج العلمي ومناهج  حيددهحبسب ما  و متوازنة
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ؤولية من ختضع لالنتخاب ابلكفاءة والقدرة واألمانة واملسنخبة علمية بمسار معاجلة األزمة املعرفية احلضارية لن يتأتى إال إن       
كون بلغتها على أن ت اجملمع على أصوهلا،داخل املؤسسات اجلامعية وخارجها وع ر شروط منهجية صارمة تتنفق عليها احلضارة 

الحات منهجية أكثر كلفة صإتاج إىل تها القيمية اليت بدورها حتنوال تتأسس القيم املادية إال يف حاضوال حضارة إال بلغتها، العربية 
ألن األزمة املعرفية يف حد ذاهتا أزمة صراعية بني مناهج املادة ومداخلها ومناهج ، التقدمية والطبيعيةمن ابتعاث األمة للحضارة 

 التاث ومداخله.
ث ت اجلامعية ومراكز البحو مجيع املؤسسا تتفاعل معهاومن مث كان من الضرورة امللحة انتخاب مؤسسة علمية منهجية       

ون تسيس طائفي وضع اللبنات األساسية هلذه املؤسسة د وفق معايري صارمة إلعادةواجملتمعات والنخب املؤسسية واملثقفني والباحثني 
 وحزيب وجهوي وسياسي كأول حلول املعرفة.

اليت  اجلزئية واحملددات األصلية والتداخالت اومناقشة كل إشكالية من مدخل اخلصوصية احلضارية وتنوعها احلضاري وحدوده      
من وتطويره وتنقيته نهج بعد معاجلة امل الصحيحةيفرضها التنوع اإلنساين ودوره واختالفه يف صناعة املعرفة وانتاجها، واختيار املناهج 

عن أربعة  منذ ما يزيد التجريدي اإلخباري والنقل عن أزمة املنهج، الذي ما يزال يف إطار الرصف والتوليف ةاالختالالت النامج
 ، وهذه املنهجية اليت هترطقت يف مؤسسات املعرفة هي أوجدت أزمة املعرفة.قرون
يف أزمة االدعاء املنهجي وادعاء املعرفة )التوهم املعريف( مث أزميت اإلرادة واإلدارة، وهذا لن يكون إال  تألزمة األوىل تبدإن       

يف طي هذا الكتاب  و  نهجية تعيد أتسيس البىن العلمية واملعرفية واملفاهيمية للعلوم التجريبية واإلنسانية.بدعوتنا إىل أتسيس مؤسسة م
نظر فيها والتمحيص للقارئ الو كثري من البحوث اليت اجتهد فيها أصحاهبا، وقد خضعت للتقييم وفقا ملا هو معمول به ومتداول . 

وهل هي انبعة عن العمق احلضاري وقادرة على ابتعاثه أم هي من أصداء  .ومصادرهاومعرفة أوجه القصور ومدى إمكانية تطبيقها 
 ؟.املثاقفة والتكيفات النفسية مع الواقع

ألخالق وقفنا على حبوث استدعت منا لفت االنتباه إىل موضوع او  ،ة حبثائوقد مت تنقيتها واختيارها من بني ما يقارب امل      
وطغيان ة واألخالق، الفضيلة والدماث واإلنسانية اليت تشهد احندارا خنبواي وأكادمييا يف مؤسسات اجلامعة، واندراساحلضارية والدينية 

وهذه  ،األمانة العلمية واألخالق احلضاريةاألخالقي صاحبه غياب وهذا االحندار  اجلرأة االدعائية اليت تنسب للذات ما ليس هلا.
و أزمة كامنة ومتفشية ظاهرة بقدر ما هو عرفة التبوية والتعليمية وفشل يف مؤسسات األسرة واجملتمع، األزمة األخرى انجتة عن قصور امل

داخل املؤسسات اجلامعية، وقد بلغ عدد البحوث املرسلة للنشر واملسروقة برمتها دون تعديل أو جهد سبعة عشر حبثا، مجيعهم من 
 أساتذة أكادمييني يف جامعات عربية مرموقة.

شرفها، ونثمن للجهات اجلامعية املشاركة يف كل من جامعة املوصل أولعل اإلصالح يف مؤسسات التعليم ممن أصعب األعمال و       
 وعلى هللا قصد السبيل.  وكركوك وط رق وجياليل ليابس هذه اإلرادة الباحثة عن السبل الباعثة لألمل.
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 كلمة كلية الرتبية جامعة املوصل

 أ.د حازم ذو النون إمساعيل عميد كلية الرتبية 
 

لطّيبني وأصحابه الغرِّ وعلى آله ا احلمُد هلل ربِّّ العاملني، والصالة والسالم على نبّيهِّ املصطفى حمّمد  ، بسم هللا الرمحن الرحيم       
ْحَفلِّ العلميّ  فَيُسرُّين ابدئ ذي بدء  أن أتقّدم بوافر الشكرِّ واالمتنان :أمَّا بعدُ  …امليامني

َ
 الكبري لكلِّّ َمْن أسهم يف إقامةِّ هذا امل

ت الالذي يشتُك فيه جمموعةٌ من املنابر العلمية الرصينة. والذي جاء موسوماً أبزمة املعرفة احلضارية بني إشكاالت التعليم واملنهج وحتو 
 .ةاألكادميي يف مؤسساتنا العلميوهي هتدف لتقدمي أفكار وُأطروحات علمية للنهوض ابلواقع العلمي و  .التنمية
نا املعاصر من ظواهَر خمتلفة  وحتوالت  وتغرّيات  متسارعة  يف ظلِّّ الثورةِّ املعلوماتية تفرض على مؤسستنا الت        

ُ
وية بإنَّ ما يشهده عامل

ية وآفاقها املتجددة يف ظلِّّ التعددية التوّجه حنو العاملحتدايت كبرية متتد بني الواقع احمللّي وهويته الوطنية وإرثه الثقايّف واحلضارّي، وبني 
الفكرية وما تقتضيه من مرونة الفكر واستيعاب قضااي التالحم الفكري والثقايّف ضمن سياق متوازن يفضي إىل تفاعل  إجيايب مع عامل 

 ة.اليوم والغد هبوية  وطنية  وثقافي
 وقيمًا بدور  فاعل  يف تنمية اجملتمع والرفع من قدراته وكفاءة عناصره البشرية )أداءً إّن كلية التبية من الكليات اليت حتظى        

وثقافًة(، إذ إهّنا تضطلع إبعداد معلم أجيال املستقبل. ومن هنا يتوجب االهتمام البالغ هبا من حيث تقييم أدائها والرفع من مستوى  
ويف اخلتام ال يسعين إالَّ أن أشكر القائمني على هذا املؤمتر ويف  …هكفاءة خمرجاهتا حىت يتسىن هلا أداء دورها على أكمل وج

ملشاركني مجيعاً يف ستاتيجية، وامقدمتهم األستاذ الدكتور مجال حممد اهلامشي رئيس مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واال
 .ليهم بوافر الصحة والسالمةهذا املؤمتر العلمي الرصني داعًيا من هللا تعاىل أن يوفقهم وأن ميّن ع
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 كلمة كلية الرتبية جامعة كركوك 
 .د. فرهاد عزيز حميي الدين عميد كلية الرتبيةأ

 
بسم هللا الرمحن الرحيم أمحد هللا على عظيم نعمائه، وأشكره شكر املعتف مبننه وآالئه، وأصلي وأسلم على صفوة أنبيائه، وعلى       

فإنه من دواعي السرور واحلبور أننا اجتمعنا يف رحاب مؤمتر علمي هبي، وقد ضم يف حماوره بني املعرفة  د،آله وصحبه وأوليائه، وبع
احلضارية وإشكاالت التعليم واملنهج اليت تعد مفصاًل مهمًّا من مفاصل الواقع، ومواكبة املتغريات والتطورات يف العملية التعليمية، 

 .افةوكذلك حتوالت التنمية على األصعدة ك
ففي ظل ظروف عصيبة وصعبة من الوابء والبالء اليت عطلت مرافق احلياة برمتها، استطعنا بفضل هللا تعاىل، مث جمهودات        

كتور مجال حممد اهلامشي ستاذ الد املخلصني من أبناء مركز اإلصباح للتعليم والدراسات احلضارية واالستاتيجية ممثالً مبديره سعادة األ
يق متميز من جلان علمية وحتضريية من إمتام املهام املوكلة إليهم، وقد بُذلت جهود متواصلة يف إجناح هذا احملفل العلمي، ومل ومبعية فر 

يتوان أحد، بل عملوا كخلية حنل، وواصلوا الليل ابلنهار، ليتم هذا العمل على أكمل وجه، وأفضل ما يكون، فالشكر موصول 
تمر، واملساندة الدؤوبة بال انقطاع، لرفدهم هذا املؤمتر وهم مينحوان آفاقًا جديدة، ومعامل ملشاريع فريدة، لإلخوة القائمني لدعمهم املس

 .وهللا أسأل أن جيمعنا على مثل هذه احملافل العلمية؛ لتعزيز املسرية العلمية وتقديرها ع ر هذه الطروحات اليت تزيدان إثراء وغناء
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 خالصات مؤمتر: 
 )أزمة املعرفة احلضارية بني إشكاالت التعليم واملنهج وحتوالت التمنية(

 د. سيدي حسن أزروال 
 مدير وقائع املؤمتر 

 
ريات؛ أمام حلظة حصاد اخل -بعد كثرة العطاء من خالل تدخالت الزمالء مشكورين  -نقف يف ختام جلسات هذا املؤمتر املبارك 

 أمثرت مالحظات وأفكار وتنبيهات نشري إليها يف ما يلي:فهذه اجللسات الغنية واملتنوعة، قد 
ليس الشعر نظرية أدبية وفنية فقط، بل هو وسيلة لالرتقاء الذايت واالرتقاء املادي واملعنوي من خالل تصاحل الشاعر مع  -

 ذاته ومع اآلخرين.
 ية بصفة عامة.تعد اللغة جوهر احلضارة والثقافة والعلم والتنمية ألهنا أساس فهم احلياة العرب -
ليست الدعوة إىل العامية يف األوطان العربية دعوة بريئة بل هلا أتثريات على مستقبل اللغة العربية، ألهنا تُثقل كاهلها  -

 وتعرقلها.
ُتشكل نظرة العرب املتقدمة إىل اللغة العربية من خالل جهود النحو العريب والشعر العريب أساس املأسسة احلقيقية لألدب  -

 يف الوطن العريب احلديث؛ فقد أتجلت هذه املأسسة نتيجة ضعف اللغة العربية وأشياء أخرى هي من صميم املثاقفة. والنقد
يُفتض يف السياسات العربية ربط اللغة ابإلعالم والتخاطب والتواصل من أجل حتمل املسؤولية كاملة يف هتيئتها وتطويرها  -

 بطريقة طبيعية داخل اجملتمع.
 العايل بضعف كبري، وأضافت إليه ظروف تفشي الوابء مشاكل أخرى متعددة. أصيب التعليم -
تعتي مصطلحات النحو العريب مشاكل ترتبط هبذه املشاكل نفسها وحدودها كما غاب أتثري املؤسسات العربية وحضورها  -

 ابالهتمام ابللغة العربية.
ؤثرات  جتديد نفسه أو بنائها بشكل مستمر إذا تعرض مل يستند التعلم املعتمد على الدماغ على املرونة؛ ألنه قادر على -

 كثرية ومتقطعة.
يتوجب على مدرسة املستقبل أن تتبىن فلسفة تربوية ذات أبعاد معرفية وبيداغوجية من خالل التعلم مدى احلياة القائم  -

 على النقد والسؤال واحلرية واإلبداعية مع احلفاظ على اخلصوصيات.
تعليم من خالل االنتقال ابلتدريس ابألهداف إىل التدريس ابلكفاايت، وكان هلذه الطفرة النوعية حدثت طفرة نوعية يف ال -

 أن نقلت التعليم إىل مستوى أعلى.
يتبع الرأي الفقهي الرأي السياسي بسبب العطااي؛ ومن مث فإن استقالل الرأي الفقهي رهني ابستقالل الوضع املادي للفقيه  -

 جتنبا لتحريف احلقيقة.
لك القدس وضعا اعتباراي من الناحية الدينية والتارخيية حيث عرفت أعماال زاخرة ابلبطوالت تدل فعال على أن أهل مت -

 القدس هم أهل مرابطون.
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يعد احلوار فضيلة إنسانية، وهو يف الدين فريضة إسالمية. واحلوار الديين هو احلوار الذي جيرى بني مجيع الدايانت من  -
 عددية الدينية.خالل االعتاف ابلت

تتداخل نقاشات ذات توجهات متعددة يف قراءة اإلسالم إىل درجة أنه اعت ر إسالما مدنيا؛ ومن بني هذه التوجهات،  -
 توجه اإلسالم اللي رايل الذي يُناقش متطلبات الفكر اللي رايل يف اجملتمع مثل: مقاربة النوع، واملثلية ... اخل.

 ة ابملصاحل الدينية، وهي أحكام موحدة انبعة من هللا تعاىل ورسله الكرام.تتعلق األحكام يف الكتب السماوي -
تكمن أمهية التعليم الديين يف تركستان الشرقية يف لعبه عدة أدوار : تعليم ديين، مقاومة، إشعاع، ثقافة، اتري ، ترمجة، فنون  -

 ... اخل.
تمع، بسبب غياب االبتكارية واإلبداعية وعدم حتقيق اخلرجيني حلاجات اجملتطهر أزمة التعليم يف بلداننا العربية يف قتل الروح  -

 اجلودة وظروف العمل السيئة.
اسُتهدفت الدول العربية من خالل موجات العنف املمارس عليها استاتيجيا وعسكراي من جهة، وداخليا من جهة اثنية،   -

ألمن أخرى ُتضاف إىل سابقتها تدل على فشل الدول وضياع ا نظرا لغياب احلياة املدنية، وحقوق املواطنة؛ وتوجد أسباب
 وتوسيع رقعة احلروب واالستقواء ابآلخر.

أما األفكار األخرية، فهي مرتبطة ابلدميقراطية، واحلداثة، واحلوار بني األفراد، وبني الشعوب، وبني األنظمة والشعوب ...  -
 اخل.

 ام.ومشاركتهم ألعمال هذه الندوة الدولية املباركة وعلى بركة هللا مت اخلتويف اخلتام، نشكر اجلميع على ص رهم ومتابعتهم 
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 املنظومة الرتبوية املغربية يف مواجهة التحدايت الرقمية
 إكراهات الواقع وآفاق املستقبل

The Moroccan educational system in the face of digital challenges 
Realities and future prospects 

 
     د. حممد الطحناوي                                                                    

 Dr. MOHAMED ET-TAHNAOUI 
 

 :امللخص
نسعى يف هذا البحث إىل أن نقارب واقع التعليم الرقمي يف املغرب خالل جائحة كوروان، إذ بدا لنا أنه مل يكن يف مستوى        

املرحلة بسبب جمموعة من اإلكراهات املرتبطة هبشاشة البنية التحتية الرقمية. ذلك أنه رغم احلضور الوازن للتعليم الرقمي يف النصو  
ب التبوي ابملغرب، وجودة التصورات النظرية له يف هذه النصو ، إال أّن هناك مفارقة بني ما هو مسّطر حوله املرجعية للخطا

نصيا، وما هو متحقق له يف أرض الواقع مؤسسيا، وبرزت هذه املفارقة بوضوح كبري جدا خالل جائحة كوروان اليت فرضت االعتماد 
لتكوين بعد، إذ ظهر هذا األخري ابهتا وال يرقى إىل املستوى الذي يؤهل منظومة التبية وا على التعليم الرقمي القائم على التعليم عن

ابملغرب لالخنراط يف جمتمع املعرفة، حيث تظافرت مجلة من التحّدايت يف ما بينها لتحول دون كسب رهان الرقمنة، وهي ما نسعى 
والتحدايت  هيكلة للتعليم الرقمي يف املغرب ليكون يف مستوى الرهاانت إىل بسط القول فيه رصدا ومعاجلة واقتاحا، مبا يضمن إعادة

 املستقبلية.
 الكلمات املفتاحية

 التعليم الرقمي، التحدايت، اإلكراهات، الرقمنة، املغرب، كوروان
 

Abstract 
In this research, we seek to approach the reality of digital education in Morocco 
during the Corona pandemic, as it appeared that it was not at the stage level due to 
a group of constraints related to the weakness of the digital infrastructure. This is 
because despite the quality of the theoretical perceptions of digital education in the 
reference texts of Moroccan education, there is a paradox between what is textually 
underlined, and what is actually achieved, and this paradox emerged very clearly 
during the Corona pandemic, which imposed dependence on digital education 
based on distance education, As the latter did not rise to the level that qualifies the 
education and training system in Morocco to engage in the knowledge society, 
where a set of challenges met that prevented him from winning the bet of 
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digitization, and these challenges are what we seek to monitor and address, in order 
to ensure a restructuring of digital education in Morocco so that it in the future level 

key words 
Digital education, challenges, constraints, digitization, Morocco, Corona 

 
 :املقدمة
شهد العامل طفرة رقمية موّسعة امتدت إىل خمتلف جماالت احلياة اإلنسانية، وقد كانت دول العامل حريصة على مواكبة مستحداثت      

امليدان التكنولوجي، وسعت إىل االستفادة منها ابستثمار عناصرها يف جمال اخلدمات االجتماعية واالقتصادية بشكل خا ، إذ 
ويد مرافقها العامة ع ر "رقمنة اخلدمات واالنتقال املرن للمؤسسات واملرافق العامة من اخلدمات التقليدية عمدت معظم الدول إىل جت

(. وكان بديهيا أن ينتقل التأثري اإلجيايب لرقمنة اخلدمات والقطاعات 11،  .2121إىل خدمات إلكتونية")اهلمامي وحجازي، 
املناهج  من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف اجملال التبوي ظهرت آاثره اإلجيابية يف العامة إىل قطاع التعليم، إذ كان هناك انتفاع
ُؤسَّسات التعليميَّة أن أتخذ أبحدث تقنيات 11،  .2121وال رامج الدراسية")اهلمامي وحجازي، 

(، حبيث "أصبح لزاماً على امل
جماالت احلياة  أهدافه، على غرار ما حتقَّق من جناحات ابهرة هلذه التقنية يفاالتصال واملعلومات، وأن تُوظِّّفها خلدمة التعليم، وحتقيق 

 (.2112املتعدِّدة")اعمر وأمال، 
هبذا املعىن فإن التقنيات التكنولوجية مبختلف أنواعها وتطبيقاهتا، وجدت هلا مرتعا خصبا يف احلقل التبوي، حيث إّن "عمليات      

(، 4،  .2116هي العمليات األكثر استفادة من تطوير تقنيات االتصال ومستحداثهتا")األمحري،  التعليم أو التدريس أو التعلم،
إذ أصبحت جزءا ال يتجّزأ من العملية التبوية مبختلف مفاصلها، وركنا أساسا ال ميكن االستغناء عنه، "مما دفع املؤسسات التعليمية 

ومات يت يواجهها العامل اليوم، نتيجة للتغيري السريع الذي طرأ بثورة املعلإىل األخذ هبا لتحقيق أهدافها يف ضوء التحدايت ال
(، ذلك أّن وفرة املعلومات وتشعبها بلغ درجة أصبح ال بّد فيها من التوسل مبعينات 13،  .2119واالتصاالت")موسى، 

اثت التكنولوجيا وبذلك فرضت مستحدديداكتيكية رقمية تسّهل ضبطها من جهة، وتصريفها يف العملية التبوية من جهة أخرى، 
 (.7،  .2121نفسها يف الفعل والتدخل التبوي مبا يشبه احلتمية)عبد السالم، 

وظهرت احلاجة امللحة هلذا االستثمار يف تكنولوجيا التعليم خالل جائحة كوروان، اليت شّلت النمط احلضوري للعملية التعليمية      
، الذي لنمط االفتاضي هلا عن بعد، يف إطار ما اصطلح عليه يف األدبيات التبوية ابلتعليم عن بعدالتعلمية، وفرضت االنتقال إىل ا

ة يعّد الوجه املعاصر الستخدام وسائل االتصال الرقمية يف التعليم، ابعتباره مدخال جتديداي للتعليم الرمسي النظامي يقدم مواد تعليميَّ 
(، وقد حكم ظهوره يف بداايته اعتبار أول اجتماعي 2112التعليميَّة التعلمية)اعمر وأمال،  على أساس البعد بـني أطـراف العمليَّة

يراعي الظروف اخلاصة ابلفئات املستهدفة منه، واليت كانت من "ذوي االلتزامات املهنية واالجتماعية واألسرية")سيمونسن وشلوسر، 
ع ها يف التعليم، فكان التعليم عن بعد احلّل األمثل هلا. لكن م(، حيث كان ال بّد أن حتصل هذه الفئات على حق9،  .2116

الزمن اقتضت ظروف أخرى غري هذه اعتماد هذا النظام، منها ما هو سياسي، يرتبط حتديدا بعدم االستقرار السياسي يف عدد من 
تتباب الوضع. ليم عن بعد إىل حني اسالبلدان اليت تعيش حرواب، ما يؤدي إىل انقطاع املتعلمني عن الدراسة، ويفرض اعتماد التع

ومنها أيضا ما هو صحي يرتبط ابألوبئة الفّتاكة اليت تنتشر وتفرض التباعد االجتماعي على األفراد وإغالق املؤسسات التعليمية، 
 على حنو ما وقع بفعل جائحة كوروان. 
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 :إشكالية البحث وفرضيته
حة كوروان، ابلتعليم الرقمي وما يعيشه من حتدايت فعلية بلغت ذروهتا خالل جائ يتطرق البحث إىل مشكلة تربوية راهنة ترتبط     

حيث إّن الوضعية اخلاصة اليت فرضها احلجر الصحي على قطاع التعليم استلزمت تدبري العملية التعليمية التعلمية عن بعد رقميا، 
هر أّن هناك ليم. ففي املغرب الذي يشكل جمال اشتغالنا، ظوهو ما يستلزم وجود بنية رقمية تكفل كسب رهان الرقمنة يف قطاع التع

إكراهات مجة حالت دون كسب هذا الرهان، ولذلك فإّن البحث ينطلق من فرضية أساسية يسعى إىل متحيصها، هي أّن الفشل 
فتقر إىل شروط النجاح ت يف كسب رهان الرقمنة يف التعليم املغريب خالل جائحة كوروان سببه هشاشة البنية التحتية الرقمية، حيث

 بشراي ولوجستيكيا، رغم التصورات النظرية الواعدة اليت تؤطر احلضور الرقمي ملنظومة التبية والتكوين يف املغرب. 
 :أمهية البحث وأهدافه

أتيت أمهية هذا البحث من كونه يعاجل قضية راهنة يواكب من خالهلا مستجدات الساحة التبوية يف املغرب، وبشكل خا       
الواقع احلقيقي للتعليم الرقمي، وتناق  اخلطاابت الرمسية املوجهة لالستهالك اإلعالمي الداخلي  أظهرتخالل جائحة كوروان اليت 

 وجها مشرقا للتعليم ولبنياته التحتية املتوفرة. ومن مثة فإّن هذا البحث يهدف إىل التعرف على:مع الواقع، حيث كانت ترسم 
 واقع التعليم الرقمي يف املغرب. -
 التحدايت واإلكراهات اليت حالت دون كسب رهان الرقمنة خالل جائحة كوروان.  -
 يم الرقمي املغريب.اقتاح جمموعة من احللول لتجاوز املآزق اليت يتخبط فيه التعل -
 إجناز حبث يكون مرجعا تـُْعَتَمُد نتائجه يف التخطيطات املستقبلية املرتبطة مبوضوعه. -

 :جائحة كوروان يف املغرب: تعليق الدراسة واعتماد التعليم والتعلم الرقمي عن بعد -أوال 
لت أول حالة إصابة يف املغرب بتاري       مبدينة الدار البيضاء، وتتعلق مبواطن مغريب  شرينألفني وع عام مارس من شهر الثاين ُسجِّّ

عاد منها إىل املغرب يف السابع والعشرين ف راير، بعد ذلك تكاثرت اإلصاابت خالل شهر مارس، وسنركز على  قاطن يف إيطاليا،
ى الرقمنة يف العملية مد علإصاابت األسبوعني األولني من هذا الشهر الرتباطها بتعليق الدراسة واعتماد منط التعليم عن بعد املعت

 :(2121التعليمية التعلمية. وقد وردت أخبار احلاالت املصابة خالل هذه الفتة على الشكل اآليت)موسوعة ويكيبيداي احلرة، 
 .بفريوس كوروان ألفني وعشرين، ُسّجلت أول حالة إصابة مارس + الثاين من

واطنة  مغربّية  قادَِّمة  من ارة الّصحة املغربّيةوِّز  ألفني وعشرين، أعلنت مارس من اخلامس+
ُ
 .إيطاليا تسجيل اثين حالة إصابة مل

  ألفني وعشرين، أُعلن عن أوَّل حالة وفاة، وارتفاع عدد اإلصاابت لثالث. مارس من العاشر+ 
  فرنسي وابنته، لتتفع احلاالت إىل مخس إصاابت. سائح ألفني وعشرين، إصابة زوجة مارس عشر من احلادي+
 رنسية.، والثانية ملواطنة فإسبانيا ألفني وعشرين، إصابتان جديداتن إحدامها ملواطن مغريب عائد من مارسعشر من  الثالث +
 . مثاين عشرة عن تسع حاالت  جديدة ، لتتفع اإلصاابت إىل الصحة وزارة ألفني وعشرين، إعالن مارس عشر من الرابع+
  ألفني وعشرين، تسجيل عْشر حاالت  جديدة ، لريتفع العدد إىل مثان  وعشرين إصابة. مارس عشر من اخلامس +
وبعد اتساع رقعة الوابء ابملغرب يف منتصف مارس، اختذت احلكومة سلسلة من اإلجراءات االحتازية للحيلولة دون تفشيه يف      

واعتماد  ، فني وعشرينأل مارسعشر من  السادس ديدا مت إغالق مجيع املدارس، وذلك ابتداءً من يوم االثننيالبلد، ويف قطاع التعليم حت
 امنط التعليم عن بعد خيارا ملواصلة املوسم الدراسي يف ظّل الوضعية الوابئية، حيث جاء يف أّول بالغ إخباري لوزارة التبية الوطنية م

ملهين والتعليم ا نّصه:"يف إطار التدابري االحتازية الرامية إىل احلّد من العدوى وانتشار وابء كوروان، تعلن وزارة التبية الوطنية والتكوين
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حىت  2121مارس  14العايل والبحث العلمي، أنّه قد تقّرر توقيف الدراسة جبميع األقسام والفصول، انطالقا من يوم االثنني 
إشعار آخر)...(وإذ ال يتعلق األمر بتاات إبقرار عطلة مدرسية استثنائية، فإّن الدروس احلضورية ستعوض بدروس عن بعد، تسمح 

 (.2121مارس  13لطلبة املتدربني ابملكوث يف منازهلم ومتابعة دراستهم عن بعد")وزارة التبية الوطنية، للتالميذ وا
إّن منطوق هذا البالغ بقدر ما يبدو إخبارا بتوقيف الدراسة حضوراي، فإنه كان إعالان عن االنتقال إىل مرحلة دقيقة يف عملييت      

ديداكتيكي، راسة والتدريس عن بعد، اللذان يعنيان اعتماد موارد رقمية يف تلقي املعرفة ونقلها الالتعليم والتعلم يف املغرب، تتصل ابلد
ب أي تبيّن مقاربة ما تزال يف املرحلة اجلنينية ببيئة التعلم يف املغرب، إذ ال يتوفر القطاع على بنية حتتية رقمية تؤهله هلذا االنقال

 احلسبان، رغم إنفاقها مليزانيات وازنة يف هذا اجملال، حيث عّرت اجلائحة عن األمر الواقع،الفجائي، الذي مل تكن الوزارة تضعه يف 
وجعلت سلسلة من التساؤالت تطفو على السطح حول مصري املشاريع اليت أطلقت منذ أزيد من عشرين عاما من أجل رقمنة 

 التعليم املغريب.
وضعية املنظومة الرقمية اليت تعول عليها يف التعليم عن بعد، ومدركة أيضا هشاشة ال إّن وزارة التبية الوطنية كانت مدركة هلشاشة     

االجتماعية ألسر املتعلمني واملتعلمات، إذ هي غري قادرة على حتمل التكاليف املادية هلذا النمط اجلديد من التعلم الرقمي، الذي 
لوزارة نداء ونية، أو احلواسيب، أو اهلواتف الذكية، لذلك وّجهت ايتطلب توفر وسائل تعليمية غري تقليدية، مثل اللوحات اإللكت 

بن رة اجتماعية إىل مجيع املتدخلني يف العملية، فيه دعوة ضمنية إىل تغليب روح التضامن واملسامهة كل من موقعه من أجل إجناح 
جهة هذا الوضع االستثنائي، فإّن األطر التبوية "ومسامهة يف موا النمط اجلديد من التعلم، حيث جاء يف أّول بالغ للوزارة قوهلا:

واإلدارية مدعوة إىل االخنراط بشكل فّعال ومكثف، يف مجيع التدابري اليت سيتم اختاذها من أجل ضمان االستمرارية البيداغوجية، عن 
ن بعد، بغية متكني املتعلمات والتكوين عطريق ما ميكن توفريه من موارد رقمية ومسعية وبصرية، وحقائب بيداغوجية الزمة لتوفري التعليم 

 (.2121مارس  13واملتعلمني من االستمرار يف التحصيل الدراسي")وزارة التبية الوطنية، 
 :هشاشة العدة الرقمية يف عملية التعليم والتعلم عن بعد -اثنيا 
 إّن املتتبع "للتسانة" الرقمية اليت جّندهتا الوزارة منذ إعالهنا انطالقة عملية التعليم عن بعد، يكتشف أهنا فقرية جّدا، وال ترقى     

إىل متطلبات املرحلة، واملالحظ عليها أهّنا كانت تراعي هشاشة الوضعية االجتماعية للمتعلمني، واقتصرت يف البداية على قناة تلفزية 
ا بوابة إلكتونية. إذ ابلنسبة للبوابة اإللكتونية يظهر من خالل بالغ الوزارة حوهلا أّن ما حتتويه من موارد رقمية مزجاة جّدا، وأهنّ و 

ستطّعم مع الوقت لتلبية احتياجات املرحلة، وهذا يكشف عن عدم وجود مقاربة استباقية لدى الوزارة الوصية ملثل هذه الوضعيات 
م تعلمية الرقمية. ومن هنا جاء ذلك البالغ الوزاري احملتشم الذي يقول:"تنهي وزارة التبية الوطنية والتكوين املهين والتعليالتعليمية ال

 العايل والبحث العلمي، إىل علم التلميذات والتالميذ وكذا أمهاهتم وآابئهم وأولياء أمورهم أّن عملية التعليم عن بعد ستنطلق)...(ع ر
)...(هذه البوابة تقدم دروسا مصنفة حسب األسالك واملستوايت التعليمية وكذا املواد  TilmidTICEكتونية البوابة اإلل

الدراسية، ويف مرحلة أوىل سيتم نشر املوارد الرقمية املتوفرة حاليا، على أن تستمر عملية تطعيم هذه البوابة بصفة منتظمة بدروس 
 .                           (2121 مارس 16)وزارة التبية الوطنية، جديدة"
 أما ابلنسبة للقناة التلفزية اليت اعُتمِّدت يف بداية التعلم عن بعد فهي القناة الثقافية، اليت خّصصت لبث دروس مصورة ملختلف     

ن شبكة برجمة الدروس عالن عاملستوايت الدراسية، يقول البالغ: "ع ر القناة الثقافية سيتم بث وصلة إخبارية)...( يتم من خالهلا اإل
وميكن متابعة الدروس املصورة ع ر القناة الثقافية من خالل الشبكة األرضية والقمر الصناعي انيل سات وكذا ع ر  املصورة)...(
 .                           (2121مارس  16)وزارة التبية الوطنية، "SNRTLIVEتطبيق 
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ت هناك الدروس املصورة اليت ينجزها األساتذة جبهودهم الذاتية، استجابة لدعوة التضامن اليت فضال عن هذين املصدرين، كان      
أطلقتها الوزارة، وكانت هذه الدروس متّرر ع ر جمموعة من التطبيقات الرقمية اخلاصة ابلتواصل االجتماعي، وبشكل خا  تطبيق 

طبيقي على أنه ظهرت تطبيقات أخرى يف هذه املرحلة، واحلديث هنا عن تالواتساب واملسنجر والتلغرام، إضافة إىل قناة اليوتيوب. 
زوم وجوجل ميت، لكن استخدامها كان حمدودا ابلنسبة للمتعلمني، ألهنا حتتاج صبيبا بنسب معينة ال تتحمل األسر تكلفته، ولذلك 

سر التالميذ، ب على اإلكراهات االجتماعية ألاضطرت الوزارة إىل أن جتّند قنوات تلفزية أخرى يف عملية التعليم عن بعد، للتغل
ابعتبارها غري مكلفة هلم، إذ ال يكاد خيلو بيت من جهاز تلفاز، ومن هنا انظمت إىل ركب القناة الثقافية كل من قناة العيون والقناة 

 البوابة السابقة األخرى، لتضاف إىلاألمازيغية والقناة الرايضية. ويف مرحلة الحقة وقع استثمار بوابة مسك نقط التالميذ "مسار" هي 
TilmidTICE(حيث مت خلق منصة فيها حتت عنوان: األقسام االفتاضية ،TEAMES.) 

كما جلأت الوزارة يف املناطق النائية ابلعامل القروي، إىل وسائل تعليمية بدائية للتعليم عن بعد بسبب استفحال اإلكراهات املرتبطة       
كراسات على تالميذ السلك االبتدائي، وهذا اإلجراء كان فقط المتصا   طق، حيث عملت على توزيعابلرقمنة يف هذه املنا

غضب آابء التالميذ، الذين أحّسوا أّن أبناءهم يف عطلة وليسوا يف تعليم عن بعد كما تروج وزارة التبية الوطنية لذلك، فقد كان هذا 
يذ وسائل رقمية مثل اهلواتف أو اللوحات اللمسية، فحينها يكون إجراؤها ذا معىن، اإلجراء جمداي لو أّن الوزارة وّزعت على التالم

 ألّن تلك الوسائل جتعلهم يف غمار التعليم الرقمي، أّما توزيع كراسات فإنه ال يغين وال يسمن ألّن لدى التالميذ أصال كراسات املواد،
 (.2121، إمساعيل مرجييم )وابلتايل يظل التلميذ بعيدا عن األجواء االفتاضية للتعل

 :اإلكراهات الرقمية للتعليم والتعلم عن بعد يف ظل اجلائحة -اثلثا 
رغم اجملهودات احلثيثة اليت بذهلا خمتلف املتدخلني، فإّن رهان الرقمنة مل يكن يف املستوى، وقد أحّست الوزارة بذلك، هلذا دعت      

"وإذ تشيد الوزارة ابلعمل  إىل مزيد من التعبئة للرفع من جودة املنتوج الرقمي املعروض للتالميذ، شاكرة ما بذِّل من جهود، قالت:
ذي قام به األساتذة واملفتشون وخمتلف األطر التبوية واإلدارية والتقنية، من خالل إسهامهم يف إنتاج هذه املوارد الرقمية اجلّبار ال

مارس  16، )وزارة التبية الوطنيةوالدروس املصورة، فإهنا تدعوهم إىل مزيد من االخنراط من أجل إجناح هذا الورش البيداغوجي اهلام"
2121)           .                 
من خالل تتبع خمتلف احملطات اخلاصة ابلتعلم عن بعد، منذ إعالن الوزارة عنه إىل اآلن، نرصد مجلة من اإلكراهات الفعلية       

 اليت واجهها، وهي مجيعها مرتبطة ابلرقمنة، وهلا مستوايت متعددة تتصل مبختلف املتدخلني أو املعنيني. فعلى املستوى األول اخلا 
ابملتعلمني واملتعلمات، واجههم إكراه مادي لتوفري وسائل تعليمية رقمية تكفل هلم مواصلة تعلماهتم عن بعد، وحىت من وّفرها منهم 
ولو يف حّدها األدىن ع ر اهلواتف احملمولة، فإّن اإلكراه املادي ظّل حاضرا بوجه آخر يتصل ابلصبيب الالزم لتشغيل هذه الوسائل 

ىل ذلك إكراها يتصل بعقلية املتعلم املغريب الذي مل يعتد التعاطي مع موارد رقمية، وألف احلضور الفعلي للمدّرس الرقمية، أضف إ
 أمامه يف كل عملية تتصل بتلقي املعرفة.

ادها، رغم ر وعلى املستوى الثاين املرتبط هبيئة التدريس، برز إكراه يرتبط بضعف التكوين الرقمي، بل انعدامه أحياان لدى أف        
ما بذلوه من جمهودات لتدارك األمر، إذ إّن معظم املتدخلني من هيئة التدريس اعتمدوا على جهودهم الذاتية يف التكوين، لكنه 
تكوين مل يرق إىل متطلبات املرحلة، وظهر ذلك جليا يف الوسائل الرقمية املستخدمة لتصوير الدروس من جهة، ويف طريقة تقدمي 

ماعي للمتعلمني، حيث بدا املنتوج الرقمي املعروض على القنوات التلفزية واملنصات اإللكتونية وتطبيقات التواصل االجت املنتوج الرقمي
 ابهتا ورديئا معرفيا ورقميا، ويكشف الواقع املزري الذي تعرفه الرقمنة يف التعليم املغريب. 

https://www.islamanar.com/author/marhi/
https://www.islamanar.com/author/marhi/
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إىل تلميع  ، فظهر أهّنا كانت تعيش حالة من االرتباك يف التدبري، وتسعىأما على املستوى الثالث اخلا  بوزارة التبية الوطنية     
الصورة الرقمية للتعليم املعروض يف ظّل اجلائحة، وجّندت لذلك خمتلف منابرها اإلعالمية، هبدف تشتيت االنتباه عن مسؤوليتها 

كون خمزّنة ملثل هذه ها املسبق ملوارد رقمية يف املستوى تالثابتة يف الرداءة الرقمية للمنتوج املقدم، وهي مسؤولية مرتبطة بعدم توفري 
 ةالظروف، مث عدم تكوينها هليئة التدريس تكوينا رقميا يف إطار التكوين املستمر، رغم معرفتها أّن الكفاية الرقمية من الكفاايت الواجب

ؤسسات التعليمية للوسائل التعليمية الرقمية ابمليف مدّرس اليوم. ومن جهة أخرى فالتقصري ثبت على الوزارة من حيث عدم توفريها 
ابلعدد الكايف، إذ كان معظم األساتذة يتناوبون على ما هو متوفر، إضافة إىل عدم جتهيزها للقاعات املتعددة الوسائط يف املؤسسات 

حواسيبها خردة غري  هذه القاعاتالتعليمية، واليت كان يفتض أن تكون فضاء رقميا لتدبري عملية التعلم عن بعد، إذ ظهر أّن جّل 
 صاحلة لالستعمال، كما أهّنا غري متوفرة على ربط بصبيب شبكة األنتنيت رغم ما تستثمره الوزارة من ميزانيات وزنة يف هذا الباب.

 :إكراهات الرقمنة وفشل عملية التعليم والتعلم عن بعد -رابعا 
 إّن اإلكراهات الرقمية السابقة مبستوايهتا املختلفة، املرتبطة ابملتعلم من جهة، واملدرس من جهة اثنية، والوزارة الوصية على القطاع     

ل منط التعليم عن بعد، فشٌل سببه ضعف البنية التحتية الرقمية، وافتقارها إىل شروط النج اح من جهة اثلثة، تظافرت يف ما بينها لتفشِّ
كسب رهان الرقمنة. وهذا الفشل جعل الوزارة تتساهل وتقّدم تنازالت خبصو  املنتوج الرقمي الذي مت تقدميه للمتعلمني طوال ل

فتة احلجر الصحي، تنازالت وصلت حّد عدم اعتبار هذا املنتوج يف مرحلة التقوميات، سواء منها اإلشهادية أو املستمرة، واالقتصار 
لدروس املنجزة حضوراي، حيث مّت امتحان متعلمي ومتعلمات الباكالوراي يف ما اكتسبوه من معارف خالل يف ذلك بدال منه على ا

الدروس احلضورية قبل فرض احلجر الصحي، وأعفيت املستوايت غري اإلشهادية من االمتحاانت، وكذا بع  املستوايت اإلشهادية 
"وضماان ملبدإ تكافؤ الفر  بني مجيع  يف بالغ للوزارة هبذا اخلصو : الدنيا مثل الثالثة إعدادي والسادسة ابتدائي، حيث جاء

املتعلمني واملتعلمات، ستشمل مواضيع امتحان البكالوراي ابلنسبة للسنة األوىل والثانية، حصراي الدروس اليت مت إجنازها حضوراي قبل 
الميذ الذين الثة)ابتدائي وإعدادي واثنوي(، فلن خيضع التتعليق الدراسة)...(أّما ابلنسبة لباقي املستوايت الدراسية لألسالك الث

يتابعون دراستهم هبذه املستوايت المتحاانت آخر السنة)...(وسيتم إقرار جناحهم واملرور إىل املستوى املوايل استنادا على نقط 
(. أما ملاذا التكيز 2121ماي  12طنية، االمتحاانت والفروض املستمرة املنجزة حضوراي إىل حدود تعليق الدراسة")وزارة التبية الو 

على امتحاانت البكالوراي دون غريها من أجل متريرها حضوراي، فنابع كما صرّح الوزير جلريدة األحداث املغربية يف حوار خا  معها، 
ري :"أمزازي: ع من رغبة يف احملافظة على مصداقية هذه الشهادة رغم ظرفية اجلائحة، حيث جاء يف عدد صادر للجريدة بعنوان

 (.2121حريصون على مصداقية الباك يف زمن كوروان")جريدة األحداث املغربية، يونيو 
بالغ الوزارة األخري حول صيغ التقوميات، فيه إقرار بفشل منط التعليم عن بعد رغم كل اجملهودات املبذولة من خمتلف الفاعلني       

ة التقومي، ارة أنه مل يضمن تكافؤ الفر  بني املتعلمني، لذلك مت العدول عنه يف مرحليف القطاع، وفيه أتكيد بصريح اللفظ من الوز 
وسبب هذا الفشل هو خسارة رهان الرقمنة الذي مل يكن يف مستوى املرحلة، سواء قبل اجلائحة أو خالهلا، وقد يستمر بعدها أيضا، 

، ولسمح علمني واملتعلمات من تعلمهم عن بعد يف املستوى املطلوبإذ لو كانت هناك بنية رقمية وازنة، لكان التحصيل الدراسي للمت
ذلك ابمتحاهنم يف ما تلقوه رقميا، لكن الوزارة أدركت أهّنا خسرت الرهان الرقمي، وأهنا مل تكن عند مستوى املتطلبات الرقمية 

تلف منصات وأوليائهم اليت كانت تتداوهلا خم للمرحلة، وجتّنبا لإلحراج وأتّجج الوضع االجتماعي من خالل احتجاجات آابء التالميذ
التواصل االجتماعي، وجتنبا لردة فعل اجتماعية خترجهم إىل الشارع يف ظّل وضعية وابئية حرجة، جنحت الوزارة إىل امتحان املتعلمني 
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نتائج  يعلقون عليهيف ما كان حضوراي ليكون حّجة على التالميذ، بدل أن يكون ما هو رقمي عن بعد حجة هلم على الوزارة 
 حتصيلهم غري املوفقة.

ورغم ذلك فاحملّك احلقيقي لرهان الرقمنة، كان مع آابء التالميذ وأولياء أمورهم، حينما وضعت وزارة التبية حتت تصرفهم قبل      
عد، وهي رقمي عن بانطالق املوسم الدراسي اجلديد، استمارة لتحديد منط التعلم الذي خيتارونه ألبنائهم، هل هو حضوري أم 

استمارة متثل استفتاء كانت تراهن الوزارة على نتائجه من أجل إبراز جدوائية التعليم عن بعد، الذي ظّلت تطّبل له يف خطاابهتا 
وبالغاهتا، وتسعى يف حماولة ايئسة ع ر إعالمها املوازي إىل رسم صورة مشرقة للتعليم الرقمي يف البلد. حيث كشفت نتائج التعبري 
عن رغبات اآلابء ابلنسبة لنمط التعلم الذي يرتضونه لتعلم أبنائهم، أّن أكثر من تسعني ابملئة منهم يريدونه حضوراي، رغم معرفتهم 
املسبقة ابستفحال الوضعية الوابئية يف البالد، اليت تفرض عليهم اخلوف على أبنائهم من اجلائحة، لكنهم مع ذلك فضلوا صيغة 

 رسالة واضحة تقول إّن الرقمنة إشاعة يف قطاع التعليم، وإنّنا لسنا مؤهلني رقميا للتدريس والتعلم عن بعد، وإنّ  التعليم احلضوري، يف
ليس مؤهال ليكون ال ميكن أن يعوض التعليم احلضوري، و  التعليم عن بعد بصيغته الرقمية املهتئة اليت ظهر هبا طوال هذه املرحلة، 

 بديال عنه.
ومن هنا قبل اآلابء حبّل وسط خيول ألبنائهم تعليما حضوراي، وحيقق للوزارة احتام ال رتوكول الصحي اخلا  ابجلائحة، خاصة      

يف شقه املتصل ابلتباعد اجلسدي وعدم التجّمع، وهو حل اعتمد صيغة التعليم ابلتناوب ابلنسبة ملن اختار التعليم احلضوري ألبنائه، 
بني التلقي احلضوري للدروس داخل الفصول وتلقيها أيضا عن بعد يف إطار التعلم الذايت بتأطري من األساتذة، أي وهي صيغة جتمع 

أنّه مت اللجوء إىل تقسيم التالميذ داخل املدارس إىل أفواج تتناوب، يدرس الفوج األول حضوراي فيما يستفيد الثاين من التعلم الذايت 
 الفصول الدراسية.عن بعد تفاداي لالكتظاظ داخل 

 :رهان الرقمنة أم رهان احلجر الصحي؟ -خامسا 
إّن التعلم عن بعد يف املغرب، من خالل أتّمل خمتلف أطواره، يظهر أنه كان من وسائل تنفيذ احلجر الصحي أكثر من كونه      

أكدت فيها  من بع  بالغات الوزارة، اليترهاان على صون الزمن املدرسي للمتعلم، أو توّجها رمسيا لرقمنة القطاع، وهذا ُيستشّف 
يف أكثر من مناسبة أّن التعلم عن بعد، ال يعين إقرار عطلة مدرسية، اليت تعين للمتعلمني واملتعلمات السفر واخلروج لالستمتاع 

لك البالغ ء ذابلوقت يف زايرة األصدقاء واألقارب، وغري ذلك من التحركات اليت ال ختدم احلجر الصحي املفروض، من هنا جا
سفر، لاملشتك بني وزاريت الداخلية والتبية الوطنية، الذي جاء فيه:"إّن التالميذ والطلبة املتدربني، مطالبون ابلبقاء يف منازهلم وعدم ا

 TilmidTICEأو القيام أبنشطة ترفيهية أو رايضية أو أّي أنشطة أخرى، وتتبع الدروس اليت سيتم بّثها ع ر البوابة اإللكتونية 
 (.2121")وزارة الداخلية ووزارة التبية الوطنية، مارس 2121مارس  14وكذا ع ر القناة التلفزية الرابعة ابتداء من يوم االثنني 

فهذا البالغ يربط تتبع الدروس عن بعد ابملكوث يف املنزل وعدم السفر أو القيام أبنشطة أخرى فيها اختالط، وكلها إجراءات      
ضباط للحجر الصحي أكثر من ارتباطها ابلتعلم، أي أّن اهلاجس األمين والصحي كان أكثر حضورا من اهلاجس املعريف ترتبط ابالن

 أو الرقمي، بل األخري كان خلدمة األول وتطبيقه، ولعل يف البالغ السابق الذي متّ فيه العدول عن املنتوج الرقمي يف مرحلة التقوميات،
عن بعد، كان حلجر التالميذ يف منازهلم أمام شاشة التلفاز أو لوحاهتم اإللكتونية أو غريها من الوسائل أتكيدا على صحة أّن التعلم 

 التعليمية الرقمية، خدمة للهاجس األمين والصحي وحّدا من حترّكاهتم خارج البيت.
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 :ائحةاآلاثر العكسية لرقمنة التعلم والتعليم على العالقات االجتماعية يف ظل اجل –سادسا 
يف الوقت الذي كانت تدفع فيه الوزارة بكّل ثقلها جلعل النمط الرقمي يف التعليم والتعلم عن بعد منطا أساسيا يف ظّل الوضعية      

الوابئية اليت فرضتها جائحة كوروان، برزت خالل هذه الفتة آاثر عكسية له أّدت إىل تشّنج العالقة االجتماعية بني أسر املتعلمني 
سسات التعليمية، وكان ذلك حصرا يف مؤسسات التعليم اخلصوصي، حيث ظهر شنآن بني العديد من أولياء التالميذ وأرابب واملؤ 

املدارس اخلاصة، ذلك أّن األخرية مؤسسات رحبية كانت تبحث حىت يف ظّل اجلائحة عن احملافظة على صايف أرابحها، بينما أولياء 
مشاكل مادية بسبب تداعيات جائحة كوروان على نشاطهم املهين، ما جعلهم عاجزين عن أتدية  التالميذ املنتسبني إليها واجهتهم
 األقساط الشهرية املعتادة.

ومن هنا اختذ اآلابء من التعليم الرقمي الذي قّدمته املدارس اخلاصة يف هذه املرحلة، حّجة عليها لتخفي  القسط الشهري       
املؤّدى أو التنازل عنه لعدد من الشهور، من منظور أّن اجلهد املبذول يف املنتوج الرقمي املقدم ألبنائهم ال يرقى إىل ما كان يقّدم 

سواد ، وأهّنم حتّملوا عبئا ماداي إضافيا يتصل بشراء الوسائل التعليمية الرقمية ألبنائهم وتوفري صبيب هلا. وبني رف  الحضوراي من جهة
األعظم من املؤسسات التعليمية ملسألة التنازل عن "املستحقات" أو ختفيضها، ورف  أولياء التالميذ لألداء، برز صراع اجتماعي 

ة كوروان، ووصلت تداعياته إىل حّد رفع دعاوى قضائية يف احملاكم، واحتجاز شواهد النجاح وشواهد بنكهة اقتصادية طبخته جائح
 املغادرة رهينة مقابل الدفع.

إّن جائحة كوروان كشفت جانبا مظلما من العالقات االجتماعية اهلشة اليت تربط املؤسسة التعليمية اخلاصة مبنتسبيها، إذ بدا      
ي كان أكثر ما حيكمها، وأّن الوشائج االجتماعية وروح التضامن كانت على اهلامش، إذ وجب أن يكون خالل أّن اهلاجس املادّ 

هذه الفتة على األقل تضامن وتنازالت من اجلانبني، وتغليب مصلحة املتعلم، ألّن اجلائحة فرضت واقعا اقتصاداي صعبا، لكن بدل 
ان حّل هذا اإلشكال على عاتق التعليم العمومي، الذي استقبل مع بداية املوسم اجلديد ذلك كان اخلالف والصراع عنوااَن املرحلة، وك

ويف ظل الوضعية الوابئية املستفحلة، أمواجا بشرية من تالميذ التعليم اخلصوصي، حيث عرف األخري موجة نزوح وازنة، شّكلت عبئا 
 على املدارس العمومية اليت تعاين أصال من االكتظاظ.

 :النتائج والتوصيات املقرتحة يف ظّل ضعف املنظومة الرقمية يف املغرب -سابعا 
 انطالقا مما تقدمت مناقشته حول واقع التعليم الرقمي يف املغرب ميكن تسجيل النتائج اآلتية: 

الرهان  ب+وجود هشاشة رقمية يف منظومة التعليم عن بعد خالل جائحة كوروان سببها غياب بنية حتتية رقمية وازنة تكفل كس
 الرقمي.

+ وجود ضعف يف املوارد التعليمية الرقمية املقّدمة خالل جائحة كوروان، حيث ظهر املنتوج التعليمي املعروض للمتعلم ابهتا وال يرقى 
 إىل اجليل اجلديد من معطيات الذكاء االصطناعي.

 ية يف التعليم.معظمها غري مؤهل ملتطلبات املرحلة الرقم + وجود ضعف تكويين لدى املوارد البشرية املقدِّمة للتعليم عن بعد، إذ بدا
م أمام الوضعية احلالية اليت فرضتها جائحة كروان على اجملتمع املدرسي، ويف ظّل اإلكراهات املتعددة اليت تعرفها بيئة التعليم والتعل     

غة األمثل لتدبري التعلم احلضوري والتعلم الذايت الصي يف املغرب، واليت حتول دون كسب رهان الرقمنة، يظل نظام التناوب القائم على
مرحلة اجلائحة، على أنه لكي يكون هذا النظام التناويب يف املستوى وحيقق أهدافه، وجب أن يكون مصحواب بسلسلة من اإلجراءات 

فردات ال رانمج الدراسي ل التنزيل السليم ملاليت جتعل له جدوائية، ذلك أّن الوزارة رغم إقرارها لصيغة التناوب، فإهنا مل ترفقها مبا يكف
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املقرر يف خمتلف مستوايت التدريس، فال رانمج املقرر يف هذه املستوايت سنوي، وابعتماد صيغة التناوب يصبح نصف سنوي، وقد 
 ليست لدى تالميذان، ذايتيقال هنا إّن النصف الثاين مقرر يف إطار التعلم الذايت، وهذا صحيح فعال، لكن الواقع أّن ثقافة التعلم ال

 ألهنم مل أيلفوها أو يتدربوا عليها، وليسوا يف مستوى يؤهلهم للتعلم ذاتيا، ألهنم يعّولون يف الفهم على شرح األستاذ، وهذا الشرح عن
 بعد ال يؤدي وظيفته بنفس األثر الذي حيققه عن قرب.

كاالت إكراهات الرقمنة، بل إّن اعتماد هذا الصيغة حّل جمموعة من اإلش إّن صيغة التعليم ابلتناوب تعّد أداة فّعلة للتغلب على     
األخرى اليت كانت تعاين منها املدرسة املغربية، حيث سّجلنا ابعتباران أساتذة ارتياحا عميقا هلذه الصيغة، ملا أاتحته من ظروف 

ه، ومكنتنا من لفصول الدراسية، ومن الضجيج الناتج عناشتغال مواتية مل أنلفها، فقد خّلصتنا من االكتظاظ الذي كانت تغرق فيه ا
ة غاملتابعة الفردية للمتعلمني، وهذا من اآلاثر اإلجيابية جلائحة كوروان على التعليم املغريب. بل إنّنا ندعو هنا إىل اعتماد هذه الصي

ازنة، ويف مقابل الذي يعرف بنية سكانية و بشكل مستمر وجعلها رمسية، خاصة يف املؤسسات التعليمية الواقعة  يف اجملال احلضري 
ذلك ندعو يف إطار التنزيل السليم هلذه الصيغة، إىل أن تسهر الوزارة من خالل مديرية املناهج فيها، على تقليص مفردات ال رانمج 

دراسي، وهو  ن مستوىالدراسي يف املستوايت الدراسية، وذلك حبذف جمموعة من الدروس غري املهمة أو املكررة بني برانمج أكثر م
أمر سبق أن قامت به الوزارة يف ال رانمج الدراسي اخلا  مبادة اللغة العربية، حني حذفت جمموعة من الدروس يف مكون علوم اللغة 
ذكرة ابلسلك الثانوي التأهيلي دون أن تغرّي الكتب املدرسية، وإمنا إبصدار مذكرة توجيهية تتضمن الدروس اليت ينبغي عدم تدريسها)امل

167 ،2119.) 
من جهة أخرى ال يعين إقراران بضرورة اعتماد هذه الصيغة يف تدبري التعليم خالل مرحلة اجلائحة، أن تتنصل وزارات التبية من      

ية الرقمية، مالتزاماهتا اخلاصة ابلرقمنة، وإمنا أن تعتمد آلية التناوب إىل حني التغلب على اإلكراهات اليت تعاين منها املنظومة التعلي
ويف هذا الصدد نوصي كذلك الوزارات الوصية على قطاع التبية أبن تضع برانجما استعجاليا رقميا يغطي احتياجات مجيع األسالك 
التعليمية، وأن ال يقتصر على حتضري دروس رقمية وختزينها، وإمنا أن يتجاوز ذلك إىل استئصال ورم الضعف الرقمي، "فقد فرضت 

(، ولذلك ينبغي أن تـَُتَخذ 2121ئحة، تعظيم هذا اجلانب، من أجل مواصلة سري العمليات التعليمية" )البغدادي، تداعيات اجلا
ستدامة 

ُ
منطلقا لتطوير جمال التعليم بشكل عام والرقمي منه على اخلصو ، إذ يتم النظر إليه حاليا "ابعتباره أحد أهم اخليارات امل

نَتج التعليمي" )البغدادي،  للعملية التعليمية، اليت من شأهنا
ُ
 (.2121تعزيز جودة امل

ويف هذا السياق على وزارة التبية أن تعمل على أتهيل القاعات املتعددة الوسائط ابملؤسسات التعليمية وربطها بصبيب األنتنت،      
تهدفة فيهم، أو ألخرى ضمن الكفاايت املسوأتهيل األطر اإلدارية والتبوية يف إطار التكوين املستمر ليغطّي الكفاية الرقمية هي ا

إدراجها ضمن التكوينات اليت خيضعون هلا  يف املراكز اجلهوية ملهن التبية والتكوين قبل استالم مهامهم الرمسية،  فاجلائحة فرضت 
تكنولوجيا حنو توظيف العلى وزارات التبية "صقل وتعزيز مهارات وإمكاانت الكادر األكادميي واإلداري ابمليدان، ودعم قدراهتم 

 (.2121احلديثة، والتحول حنو التعلم الرقمي يف الفتة احلالية واملستقبلية")سعد، 
إضافة إىل ذلك على الوزارة أيضا أن توّجه جهودها يف هذا اإلطار حنو املتعلم، ابعتباره حمور العملية التعليمية التعلمية الرقمية،       

 هدف تكوينه رقميا، وجعل الكفاية الرقمية من الكفاايت املستهدفة يف تعليمه، وعدم االقتصار يفوذلك يف مستويني، األول يست
ذلك على أجبدايت الرقمنة اليت يتلقاها يف مادة اإلعالميات، وإمنا جتاوز هذا املستوى البسيط إىل مستوى آخر أكثر تركيبا، يؤهله 

اإللكتونية،  اين فهو تزويد املتعلمني بوسائل تعليمية رقمية مثل احلواسيب واللوحاتليكون متعلما افتاضيا ابمتياز. أما املستوى الث
ووضع ميزانية خاصة هلذا اجلانب تستهدف حتديدا من حتول وضعيتهم االجتماعية دون توفرهم عليها، وأن جتهز الفصول الدراسية 
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(، بل تتجاوزه إىل Data Chowعمال املسالط الضوئي)اليت يدرسون فيها مبعينات ديداكتيكية رقمية، ال تقف عند حدود است
 توفري سبورات تفاعلية جلعل الفصل الدراسي فصال افتاضيا.

ختاما نقول إّن التعليم عن بعد أصبح ضرورة حتمية، وفرضا أساسيا إذا أردان تعليما مستداما يف الظروف العادية واالستثنائية،       
ولذلك نتفق على ضرورة أن نتجاوز فيه حالة التفاعل مع الظرف الراهن إىل التحول جلعله توجها رمسيا يضمن التعليم املستمر 

(، وحتقيق هذا اهلدف االستاتيجي، يتطّلب مزيدا من التعبئة اجملتمعية من جهة، وإرساء ثقافة خاصة هبذا 2121، هوارياملستدام )
ة، والسبب البنية التحتية الرقمية وفقالتعليم لدى أفراد اجملتمع من جهة اثنية، ألّن معظمهم مل يقبلوه بسبب طريقة تنزيله اليت مل تكن م

املهتئة اليت حالت دون التنزيل السليم، وهو ما يستلزم من جهة اثلثة رصد ميزانيات ل رامج خاصة إبعادة هيكلة التعليم وفق معطيات 
 لرهان.ا الذكاء االصطناعي، وإعادة أتهيل خمتلف املتدخلني يف املنظومة التعليمية أتهيال رقميا جيعلهم يف مستوى
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اجلزائر يف ظل جائحة كورواناسرتاتيجيات وعوامل حتسني جودة التعليم العايل يف   
 دراسة ميدانية مع عينة من األساتذة والطلبة اجلامعيني ببعض اجلامعات اجلزائرية

Strategies and factors to improve the quality of higher education in 
Algeria under the Corona pandemic 

_A field study with a sample of professors and university students in some 
Algerian universities_ 
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 طالبة دكتوراه  بقسم علم النفس وعلوم الرتبية واألرطوفونيا 

             جامعة ابجي خمتار _عنابة_ اجلزائر 
 

 :امللخص
العوامل اليت من شأهنا املسامهة يف حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل  علىهدفت دراستنا احلالية إىل تسليط الضوء       

. ابإلضافة 19االستاتيجيات الفاعلة لتحسني جودة هذا القطاع يف ظل الوضع احلايل لفريوس كوفيد  جائحة كوروان، والوقوف على
ودة التعليم والوقوف على املعيقات اليت تقف وراء عرقلة حتسني ج إىل معرفة مستوى تفاعل الطالب اجلامعي اجلزائري مع هذا الوضع،

العايل خالل جائحة كوروان. ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة مبقابلة عينة من أساتذة التعليم العايل وطلبة املاست والدكتوراه 
م العايل. الفريوس مس كل قطاع التعلي ( شخصا اختريوا بطريقة عشوائية ابختالف جنسهم وختصصهم، نظرا ألن هذا61بلغت )

 ( أسئلة مفتوحة.16وقد اشتملت املقابلة على مخسة )
أثر بشكل سليب على سريورة العملية  أظهرت نتائج الدراسة أن الوضع اخلا  ابلتعليم العايل بني املستوى املتدين والسيء حيث      

عليم إىل املنخف  ويف تدين مستمر. أما عن عوامل حتسني جودة التالتعليمية ككل. ومستوى التفاعل لدى الطلبة من الضعيف 
متشابكة ما بني العوامل املعرفية والتكنولوجية، يف حني توصلت الدراسة إىل أن معيقات حتسني جودة التعليم العايل هي معيقات 

 نتنت.ني األستاذ والطالب واإلجيات ُمْشتََكة بتفاعلية تكنولوجية واالستاتيجيات املقتحة لتحسني جودة التعليم العايل هي استاتي
 

 الكلمات املفتاحية
 استاتيجيات، عوامل، اجلودة، التعليم العايل، جائحة كوروان. 

Abstract 
This study aimed to shed light on the important factors that would contribute to 
improving the quality of higher education in Algeria in light of the Corona 
pandemic, and to identify the effective strategies to improve the quality of this sector 
in light of the current situation of the Covid 19 virus. In addition to knowing the 
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level of interaction of the Algerian university student with this situation, and to 
identify the important obstacles that stand behind impeding improving the quality 
of higher education during the Corona pandemic. The achieve the objective of the 
study, the researcher conducted interviews with a sample of fifty (50) professors of 
higher education, master’s and doctoral students, who were chosen randomly 
according to their gender and specialization. The interview consisted of five (05) 
open-ended questions. 
The results of the study showed that the situation of higher education is between 
low and bad, which negatively affected the process of the educational process as a 
whole. The level of interaction among students is from weak to low and is 
constantly declining. As for the factors of improving the quality of education, they 
intertwined between the cognitive and technological factors, while the study found 
that the obstacles to improving the quality of higher education are technological 
interactive obstacles. The proposed strategies for improving the quality of higher 
education are socialist strategies of the professor, student and the internet. 

Keywords 
strategies, factors, quality, higher education, Corona pandemic. 

 
 :مقدمة
حيظى قطاع التعليم العايل ابجلزائر مبكانة خاصة دفع ابلدولة اجلزائرية إىل السعي جاهدة للرقي به وتطويره ملواكبة التقدم احلاصل       

ير أوضاع اجملتمع على حتسني وتطو يف ميدان التعليم العايل مبختلف الدول خاصة منها املتقدمة. فهو الواجهة األوىل اليت تعمل 
واألفراد واحتياجاهتما، وينطلق هذا التطوير من مبدأ اجلودة اليت أضحت مطلبا رئيسا وابرزا للحكم على مدى جناعة أي نظام تربوي 

يز لكل القائمني ميسرّي اجلامعات واملؤسسات التعليمية. إذ تستمد جودة التعليم العايل ديناميكيتها من خالل النشاط اإلبداعي وامل
على احلرم اجلامعي من أساتذة وطالب وإداريني وعمال حمققا بذلك درجة عالية من الرضا. وهبذا تسعى جودة التعليم العايل إىل 
حتقيق التنمية املستدامة. إذ يتمركز اهتمام جودة التعليم العايل حول تلبية احتياجات الطالب اجلامعي األكادميية بشكل علمي 

وتكويين يغلب عليها طابع التميز والتفرد ابلكيف، ألهنا الغاية اليت يبين عليها الطالب مشروعه الدراسي حاليا واملهين وعملي 
مستقبال، واملنطلق الذي يوصله إىل اخلروج من احلرم اجلامعي واالجتاه إىل سوق العمل وهو على درجة عالية من التكوين أو ابألحرى 

ابلتايل يشارك يف حسن استثمار الرأمسال البشري لتحسني جودة املنتوج الكمي والنوعي. فما تلبيه _حامل لتكوين ذي جودة_ و 
اجلامعة من حاجات تربوية ومعرفية وعلمية وأكادميية يؤثر بشكل مباشر على خمرجات الطالب اليت يفضل أبن تكون ذات جودة 

 صفة عامة.ملا هلا من أثر فعال هي األخرى على جودة التعليم العايل ب
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وقد أشارت الدكتورة "رشا الصباح" يف املؤمتر الثالث عشر لالحتاد الوطين لطلبة الكويت فرع اململكة املتحدة وإيرلندا يف مارس       
إىل أمهية تطوير وحتسني جودة التعليم العايل حيث أقرت أبنه: "مع مشارف القرن احلادي والعشرين وما يطوى من حتدايت 1996
اجلبهات، تتعاظم التطلعات إىل التعليم العايل ملا ميكن أن يكون لديه من مسامهات رائدة، وفاعلة يف تنمية وتوظيف على شىت 

املعارف والتقنيات، ويف تشكيل مسار التنمية والتحديث يف الدولة. وتقود طموحات التنمية البشرية إىل حتمية التوسع يف قاعدة 
(. وعليه، فإن حتسني جودة التعليم 19،   2113ة لدعم املسرية التنموية". )طعمية، البندري، وعمق التعليم العايل، وإعادة هيكل

العايل أضحى ضرورة حتمية إذا ما شدت اجلامعة اجلزائرية طريقها حنو الوقوف على متطلبات حتسني جودة تعليمها يف إطار كل 
 والدولية. املستجدات والتغريات اليت تطرأ على الوسط أو الساحة احمللية

وان إن اجتهاد التعليم العايل ابجلزائر لتقدميه املرحلة التكوينية اجلامعية وفق معايري اجلودة ومتطلباهتا يواجه حاليا عقبة فريوس كور       
سلم قطاع يهذا الفريوس اخلطري الذي هلك ابلعامل أبسره وأثر بشكل كبري على األنظمة التبوية مبختلف أنواعها ومستوايهتا. إذ مل 

التعليم العايل بدوره من هذه اجلائحة حيث ُأج روا على استبدال طرائق التدريس التقليدية ابحلديثة املتمثلة يف "التعليم عن بعد"  
كأقرب وأنسب طريقة لتفادي آاثره على البيئة التعليمية واستكمال ال رامج اجلامعية يف ظروف يسودها األمن الصحي والوعي البيئي 

 ة الوضع والفريوس.خبطور 
وعلى غرار اجلامعة اجلزائرية ُأج رت كل اجلامعات العاملية _العربية منها والغربية_ على اتباع هذه الطريقة ألهنا األنسب هلذا       

ي و الوضع الفريوسي والذي يساعد على سريورة العملية التكوينية اجلامعية يف ظروف آمنة ومطمئنة تضمن استكمال ال رانمج السن
للمقاييس اجلامعية اخلاصة بكل التخصصات على اختالفها من ختصصات يغلب عليه الطابع التجرييب وختصصات يكتنفها الطابع 
التكنولوجي وختصصات أخرى يسودها الطابع النظري. وعليه، تسعى دراستنا احلالية لتسليط الضوء على التساؤل اآليت: ما هي أهم 

 تساعد على حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان؟. االستاتيجيات والعوامل اليت
 وعليه تفرع من هذا التساؤل أربعة تساؤالت جزئية مرتبطة به وهي:
 _ ما هو وضع التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان؟

 العايل يف اجلزائر؟_ ما هو مستوى تفاعل الطالب اجلامعي اجلزائري مع الوضع احلايل للتعليم 
 _ ما هي عوامل حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان؟
 _ ما هي معيقات حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان؟

 ي كاآليت:وهمبقابل هذه التساؤالت وضعنا فرضيات مؤقتة للدراسة للتأكد منها بعد القيام ابجلانب امليداين للبحث 
 _ وضع التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان مستقر.

 _ مستوى تفاعل الطالب اجلامعي اجلزائري مع الوضع احلايل للتعليم العايل يف اجلزائر جيد.
 _ عوامل حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان عوامل إجرائية ونظرية.

 جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان معيقات تكنولوجية._ معيقات حتسني 
 استاتيجيات إجرائية. 19_ االستاتيجيات املقتحة لتحسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوفيد 

جائحة كوروان،  ايل يف اجلزائر يف ظلجاءت هذه الفرضيات مقابلة ألهداف هذه الدراسة املتمثلة يف معرفة وضع التعليم الع      
والوقوف على مستوى تفاعل الطالب اجلامعي اجلزائري مع الوضع احلايل للتعليم العايل يف اجلزائر، كذلك الوقوف على أهم العوامل 

ليت تقف وراء عرقلة ااملسامهة يف حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان. ابإلضافة إىل التعرف على املعيقات 
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عملية حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان، ومنه إىل االهتمام أبهم االستاتيجيات اليت يقتحها كل من 
. وقد 19األستاذ اجلامعي والطالب على حد السواء ويروهنا جمدية لتحسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوفيد 

ختري موضوع هذه الدراسة نظرا ألمهية قطاع التعليم العايل وأثره على خدمة الفرد واجملتمع خاصة يف ظل السياسة املنتهجة اليت ا
فرضتها الدولة نتيجة الظروف االستثنائية الستكمال الدراسة عن بعد يف ظل اجلائحة، كذلك للوقوف على درجة تفاعل الطالب 

دى استفادته من هذه السياسة يف االستغالل املعريف والعلمي يف ظل التعليم عن بعد، كما تكمن أمهية اجلامعي مع الوضع احلايل وم
ل ظهذه الدراسة يف التطرق إىل االستاتيجيات والعوامل اليت البد أن أُتَْخذ بعني االعتبار لتحسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف 

 جائحة كوروان.
املنهج الوصفي كونه أنسب منهج ملثل هذه الدراسات االستكشافية، فقد ساعد على وصف وضع التعليم  مت االعتماد على      

العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان، والوقوف على مستوى تفاعل الطالب اجلامعي اجلزائري مع الوضع احلايل للتعليم العايل يف 
 يف حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان. ابإلضافة إىلاجلزائر، كذلك الوقوف على أهم العوامل املسامهة 

التعرف على املعيقات اليت تقف وراء عرقلة عملية حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان، ومنه إىل الوقوف 
ليم العايل على حد السواء ويروهنا جمدية لتحسني جودة التع على أهم االستاتيجيات اليت يقتحها كل من األستاذ اجلامعي والطالب

 .19يف اجلزائر يف ظل جائحة كوفيد 
 من هذا املنطلق نسعى يف مداخلتنا هذه لعرض واضح وشامل للدراسة يف شقني:     
ايل، تعريف اجلودة يف عليم العأوهلا نظري: يشمل مقدمة الدراسة وإشكاليتها وفرضياهتا ومنهجها وأمهيتها، ابإلضافة إىل تعريف الت 

سات سالتعليم العايل يف اجلزائر، تعريف جودة التعليم العايل، ملاذا اجلودة يف التعليم العايل؟ وكذا الصعوابت والتحدايت اليت تواجه املؤ 
، املتطلبات التعليمية ملواجهة 19التعليمية والتعليم العايل يف ظل جائحة كوروان، أمهية اجلودة يف التعليم العايل، تعريف فريوس كوفيد 

ة سجائحة كوروان. اثنيها تطبيقي: مشل اإلطار امليداين للدراسة بدًء من جمتمع الدراسة وعينتها مرورا ابحلدود املكانية والزمانية للدرا
 وأداهتا، وصوال إىل نتائج الدراسة وحتليلها ومناقشتها على ضوء الفرضيات ونتائج الدراسات السابقة.

 : جودة التعليم العايل يف اجلزائر:أوال
هي غاية تسعى لبلوغها كل مؤسسة جامعية غيورة على مسعتها. فعندما نستحضر جودة التكوين، جودة  _ تعريف اجلودة:1

 والبحث، ...إخل فإننا نثمن يف الواقع من خالل هذه املضامني معرفة مستوى التفوق الذي بلغته املؤسسة يف إطار مهام التكوين أ
البحث. وهلذا يصعب وصف اجلودة فهي مرتبطة ابملستوى الذي نريد حتديده، فاجلودة تظهر حسب مستوى حمدد أو مرجع متدرج 
من أقصى ما تريد املؤسسة اجلامعية بلوغه إىل أدىن ما هتدف إليه من ذلك. يف ميدان التعليم العايل ميكننا املالحظة أن اجلودة تعد 

ا حتققت Fitness for purposes)غالبا مطابقة لألهداف:  (. إذا متكنت املؤسسة من بلوغ األهداف املسطرة ميكننا القول َأهنَّ
 (23،   2113اجلودة. )بداري كمال وآخرون، 

ن طرف هو كل منط للتكوين أو التكوين للبحث يقدم على مستوى ما بعد التعليم الثانوي م تعريف التعليم العايل يف اجلزائر:_ 2
التعليم العايل، كما ميكن أن يقدم تكوين تقين يف مستوى عايل من طرف مؤسسات معتمدة من طرف الدولة، وتتكون مؤسسات 

مؤسسات التعليم العايل من اجلامعات واملراكز اجلامعية واملدارس واملعاهد اخلارجية عن اجلامعة، كما ميكن أن تنشأ معاهد ومدارس 
 (6،   1999ذي احلجة،  12املؤرخ يف  16_99لدى دوائر وزارية أخرى. )قانون رقم 
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ويعرف التعليم العايل أيضا على أنه كل ما يشبع حاجات الطالب اجلامعيني وحيقق متطلباهتم يف مستوى احلياة اليومية وسوق العمل 
لعوملة. )حلجاوي مرمي، ا واالنفتاح والتفاعل مع اآلخرين ويساعدهم على مواكبة التغريات املعلوماتية والتكنولوجية السريعة يف ظل

 (12،   2114واقع التعليم العايل واجلامعي يف اجلزائر يف إطار برانمج اإلصالح، 
هي مسار تقييم م رمج للتأكد من أن معايري )التكوين والبحث يف املؤسسة اجلامعية وكذا  ضمان اجلودة يف التعليم العايل:_ 3

اهلياكل والتكفل ابلطلبة ...إخل حمتمة وختضع للمتابعة والتنفيذ. تقوم املؤسسة بذلك أيضا لتحقيق مهامها والضمان لألطراف 
( ومنه 26،   2113جلميع األنشطة. )بداري كمال وآخرون،  املشاركة الداخلية واخلارجية أمنها تقود عمليات حتسني متواصل

 نفرق بني شكلني من أشكال ضمان اجلودة:
 أ_ ضمان جودة داخلي ويرجع إىل وضع وبسط مسار تطوير داخلي معد ومسري من طرف املؤسسة اجلامعية.

 .ل وكالة التقييم _ االعتمادب_ ضمان جودة خارجي ويرجع إىل وضع وبسط مسار تطوير مسري من طرف هيئة خارجية، مث
،   2113فاألوىل تصلح للفحص من أجل التحسني، والثانية تندرج يف سياق سياسة التعليم العايل. )بداري كمال وآخرون، 

26) 
ا إن مؤسسات التعليم العايل مدعوة ابستمرار لالستجابة حلاجيات التنمية للبالد. هذا م ملاذا اجلودة يف جمال التعليم العايل؟:_6

جيعلها هتتم بنوعية الشهادات املسلمة للطلبة حىت يتمكنوا من خوض جمال التشغيل مبؤهالت تنافسية. هذان الشرطان مها مرادفان 
 ل اهتمام مسريي مؤسسات التعاليم العايل يبقى أن العوملة أحدثتللجودة يف جمال التعليم العايل. رغم أن هذا االنشغال كان حم

تغريا جذراي يف منط تسيري املؤسسات اجلامعية واليت مل يكن املسريون مستعدين هلا، هذا ما جعلهم يبحثون دائما عن أجنع الطرق 
ل دويل يدفع مبؤسسات التعليم العايل إىل وهناك مي .والسبل لتحقيق البعد النوعي يف مهام املؤسسة، بل وجعلها مهمتها الرئيسة

تطوير ضمان اجلودة. أصبح ضمان اجلودة منذ سنوات حمط اهتمام ملختلف أمناط التعليم العايل، هذا االهتمام بضمان اجلودة متليه 
عملها. )بداري   ناهجعدة متطلبات تطوير أمناط التعليم العايل، وهو ما دفع مبؤسسات التعليم العايل إىل مراجعة أدوارها وكذا م

 (31،   2113كمال وآخرون، 
 الصعوابت والتحدايت اليت تواجه املؤسسات التعليمية والتعليم العايل يف ظل جائحة كوروان:_6

_ جائحة كوروان فرضت علينا نظاما تربواي جديدا وهذا يتطلب تدريب املتعلمني وأولياء األمور واألساتذة مما قد يدفع هبم إىل 
 والقلق والتوتر واخلوف من الفشل وابلتايل يؤدي ذلك إىل ضغوط نفسية.اإلحباط 

 _ عدم توافر االنتنت بشكل دائم يعت ر من املشكالت األساسية اليت تواجه األهل.
 _ اعتبار األهل أن التعلم عن بعد غري جمدي وكأن ما حيصل ليس جداي.

و ة الصعبة اليت مير هبا العامل هي إقناع أبنائهم عامة )طالب مقيمني أ_ من أصعب التحدايت اليت يواجهها األهل يف هذه املرحل
 غري مقيمني( ابلبقاء يف املنزل والتوقف فجأة عن الذهاب إىل اجلامعة، ومن هنا على األهل شرح ما جيري بطريقة علمية.

 دقاء.قت ممتع رفقة الزمالء واألص_ عدم تقبل الطلبة والطالبات فكرة التعليم عن بعد إذا كانت اجلامعة متنفسا لقضاء و 
_ وجود هاتف واحد للتدريس يف املنزل، ومن العبارات اليت لفتت انتباهي سؤال ويل أمر عن سبب عدم متابعة االبن لدروسه ع ر 

مية يف زمن ل"املنصة االلكتونية" ليس لدينا املال لنأكل ونشرب فكيف ميكننا تعبئة النت؟. )رمية يونس، أهايل ذوي الصعوابت التع
 (112،   2121التعلم والتعليم عن بعد، 
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 :29اثنيا: جائحة كوفيد 

، أهنا فصيلة من الفريوسات اليت قد تسبب املرض للحيوان 2119عرفته منظمة الصحة العاملية، : 29تعريف فريوس كوفيد _ 2
واإلنسان، وتسبب لدى اإلنسان أمراضا للجهاز التنفسي اليت تتاوح حدهتا من نزالت ال رد الشائعة إىل األمراض األشد ضررا 

خيدم لتنفسية احلادة )السارس(، ويتسم بسرعة االنتشار. )سامل أبو شابإلنسان مثل: متالزمة الشرق األوسط التنفسية، واملتالزمة ا
ضمن ساللة كوروان اليت مل تكتشف إصابة البشر هبا سابقا، وهو مرض  19(. ويندرج فريوس كوفيد 3،   2121وآخرون، 

واملصابني أبمراض  ار السنفريوسي يصيب اجلهاز التنفسي لإلنسان يف خمتلف األعمار، واألشخا  األكثر أتثرا وعرضة له هم كب
مزمنة، وقد ينتشر بني الناس عن طريق االختالط مع املصابني، والرذاذ املتطاير أثناء السعال، والعطس وملس أدوات املصاب أو 

هال، ساملصاب ذاته، ومن أعراضه البارزة ما يلي: احلمى وارتفاع يف درجة احلرارة، السعال، ضيق التنفس واإلجهاد العام القيء واإل
 ( 4،   2121سيالن األنف، إضافة إىل التهاب احللق. )سامل أبو شخيدم وآخرون، 

، لإلشارة إىل نفس العدوى، يف حني فريوسات كوروان هي يف الواقع 19غالبا ما يستخدم املصطلحان فريوس كوروان وكوفيد       
 قلقا ابلغا يف البع  اآلخر يف ذلك، والفريوس الذي يثري عائلة من الفريوسات، يسبب بعضها أمراضا لإلنسان، يف حني ال يتسبب

، وال جيب اخللط بينه 2، أو فريوس كوروان املتابط ابملتالزمة التنفسية احلادة الشديدة نوع Sars-Cov-2الوقت احلايل يسمى 
لذي يتسبب يف مرض  هو ا Cov 2-Sars، إذ أن فريوس 2113وبني فريوس مرض السارس الذي كان اجلميع متخوفا منه عام 

على املرض الذي يسببه كوروان،  2121فيفري  11. هذا األخري هو االسم الذي أطلقته منظمة الصحة العاملية يف 19كوفيد 
، 2121ويكون عادة مصحواب ابحلمى والعياء والسعال، إضافة إىل املشاكل التنفسية اليت تؤدي على الوفاة. )معزوز هشام وآخرون، 

( أن من اإلجراءات الوقائية وطرق احلماية اليت تساعد على احلد من خطر اإلصابة هبذا 2121اهلالل األمحر ) ( وقد بني21  
 الفريوس ما أييت:

 _ جتنب املخالطة اللصيقة مع أي شخص لديه أعراض نزالت ال رد أو اإلنفلونزا العادية، وجتنب ملس العينني أو األنف أو الفم.
 واملاء ابستمرار، أو استخدام معقم يدين كحويل عند اخلروج من املنزل، أو ملس املرافق العامة وغريها. _ تنظيف اليدين ابلصابون

_ استخدام املنديل عند السعال والعطس والتخلص منه فورا بعد استخدامه، أو استخدام اجلزء العلوي ألكمامك أو ذراعك املثين 
 يف حال عدم وجود منديل.
اليت يتم شراؤها قبل إدخاهلا إىل املنزل، والتطهري املستمر لألسطح يف املنزل واملكتب. )سامل أبو شخيدم  _ تعقيم كافة احلاجيات

 (14،   2121وآخرون، 
 املتطلبات التعليمية ملواجهة جائحة كوروان:_ 2

إجيايب طويل املدى،  هلا أثر تكمن يف أن العديد من التحسينات واملبادرات واالستثمارات اليت قد تتخذها النظم التعليمية سيكون
 ومن ذلك على سبيل املثال ال احلصر:

 _ املهارات الرقمية ستكون يف ازدايد ومعرفة.
 _ إدراك أمهية اإلذاعة والتلفزيون اليت تعد من األدوات اليت ال يستهان جبدواها.

 _ زايدة مشاركة األسر يف العملية التعليمية.
 ة على التعلم والتعليم اجلامعي، واالستفادة منها إىل مسار حتسني التعلم بوترية أسرع._ احلد من اآلاثر السلبية للجائح
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 _ إدراك واضح ملدى احلاجة لسد الفجوات يف فر  التعليم وضمان حصوهلم على فر  تعليم جيدة.
حلامدي، الكلباين، ة التعليم. )ا_ االستفادة من ميزة شبكات التواصل االجتماعي لتزويد األهل ابإلرشادات والتعليمات وهيكل عملي

2121   ،16) 
وقد وجدت الباحثة ندرة يف الدراسات اليت تناولت استاتيجيات وعوامل حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة        

جائحة كوروان  يف ظلكوروان، حيث وجدت دراسة واحدة يف شكل مقال حتت عنوان "واقع التعليم اجلامعي عن بعد ع ر االنتنت 
_دراسة ميدانية على عينة من الطلبة ابجلامعات اجلزائرية_" لكل من معزوز هشام، حجلة مرمي، مالوي خدجية ولسود فاتح، نشر 

يف جملة مدارات سياسية، جاء حبثهم لتسليط الضوء على واقع التعليم اجلامعي اجلزائري عن بعد يف ظل  2121جويلية  31يوم 
طلبة  11طالبا جامعيا موزعني على  96تثنائية نتيجة تفشي فريوس كوروان املستجد، أجريت دراستهمعلى عينة قوامها الظروف االس

، من 2طالبا ماست  61، و1طالبا ماست  24طالبا سنة اثلثة جامعي،  11طلبة سنة اثنية جامعي،  7سنمة أوىل جامعي، 
يل عن الطريقة هاته التجربة وحتديد أهم معاملها واملعوقات اليت رافقته، وما حققته كبد الطالب ابجلامعات اجلزائرية لتقييم مدى فعالية

التقليدية يف التعليم وعن آفاقها من أجل تطوير خمرجات العملية يف املستقبل. وهذا ابستخدام االستبيان اإللكتوين ع ر مواقع 
بة يف الصحي اليت مت اعتمادها أثرت نفسيا على الطلبة وأفقدهتم الرغاالنتنت. ومن بني ما توصلت إليه الدراسة: إجراءات احلجر 

مواصلة الدراسة، غياب أي مرافقة نفسية أو بيداغوجية للطلبة من قبل املشرفني على العملية التعليمية اجلديدة، اخنفاض مستوى 
 سواء لألستاذ ة التعليمية اجلديدة جاءت مبهمة املعاملأداء األساتذة مقارنة أبدائهم خالل تقدميهم للدروس ابلطريقة التقليدية، العملي

أو للطالب يف ظل ظروف استثنائية قد تطول، وأخريا مت تسجيل بع  املعيقات فيها ما تعلق ابجلانب التقين من خالل عدم امتالك 
ساتذة وللطلبة واملشرفني كوينية لألالطلبة أجهزة اإلعالم اآليل وتدفق مقبول لألنتنت، وأخرى تنظيمية وبشرية نتيجة غياب دورات ت

 على العملية من إدارة اجلامعة. 
ودراسة سحر سامل أبو شخيدم، خولة عواد، شهد خليلة، عبد هللا العمد ونور شديد جبامعة انبلس بدولة فلسطني، هدفت       

خضوري،  وجهة نظر املدرسني يف جامعةدراستهم إىل الكشف عن فاعلية التعليم اإللكتوين يف ظل انتشار فريوس كوروان من 
( عضو من هيئة التدريس 61ولتحقيق أهداف الدراسة جري االعتماد على املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )

ت يف جامعة خضوري ممن قام ابلتدريس خالل فتة انتشار فايروس كوروان من خالل نظام التعليم اإللكتوين، وجرى مجع البياان
الالزمة ابستخدام االستبيان. كشفت نتائج الدراسة أن تقييم عينة الدراسة لفاعلية التعليم اإللكتوين يف ظل انتشار فريوس كوروان 
من وجهة نظرهم كان متوسطا، وجاء تقييمهم جملال استمرارية التعليم اإللكتوين وجمال معيقات استخدام التعليم اإللكتوين وجمال 

ون هيئة التدريس مع التعليم اإللكتوين، وجمال تفاعل الطلبة يف استخدام التعليم اإللكتوين متوسطا. وقد أوصى الباحث تفاعل أعضاء
بعقد دورات تدريبية يف جمال التعليم اإللكتوين لكل من املدرسني والطلبة واملساعدة يف التخلص من كافة املعيقات اليت حتول دون 

ايل يم اإللكتوين املتبع، وضرورة املزاوجة بني التعليم الوجاهي والتعليم اإللكتوين يف مؤسسات التعليم العاالستفادة من نظام التعل
 مستقبال.

 اثلثا: اإلطار التطبيقي:
ن متثل جمتمع البحث يف جمموعة من األساتذة اجلامعيني اجلزائريني مع جمموعة من طلبة املاست والدكتوراه أي جمتمع الدراسة وعينته: -

أستاذا وطالبا بطريقة عشوائية من خمتلف كليات اجلامعات اجلزائرية، وذلك هبدف حتقيق أهداف البحث  61أخذت منهم الباحثة 
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يت شأهنا يم العايل اجلزائري يف ظل جائحة كوروان ومعرفة أهم االستاتيجيات والعوامل الاملتمثلة يف الوقوف على الوضع احلايل للتعل
 .19حتسني جودة التعليم العايل اجلزائري يف ظل جائحة كوفيد 

متدة من ملأجريت الدراسة مع عينة من األساتذة اجلامعيني ببع  اجلامعات اجلزائرية يف الفتة ا احلدود املكانية والزمانية للدراسة: -
 .2121جويلية  13جوان إىل  17
اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على املقابلة كوهنا أنسب أداة ملثل هذا النوع من الدراسات، ولكسب اجلهد وربح  أداة الدراسة: -

 19يف ظل جائحة كوفيد  رالوقت من جهة، ولفتح اجملال أمام األساتذة والطلبة للتعبري على الوضع احلايل للتعليم العايل يف اجلزائ
ابإلضافة إىل تقدمي كل من األساتذة والطلبة جملموعة من االستاتيجيات والعوامل الفعالة اليت ستساهم حتما يف حتسني جودة التعليم 

 العايل اجلزائري يف ظل الوضع الراهن للفريوس.
 اشتملت املقابلة على مخسة أسئلة مفتوحة وهي: دليل املقابلة: -
 هو وضع التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان؟_ ما 1
 _ ما هو مستوى تفاعل الطالب اجلامعي اجلزائري مع الوضع احلايل للتعليم العايل يف اجلزائر؟2
 _ ما هي عوامل حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان؟3
  اجلزائر يف ظل جائحة كوروان؟_ ما هي معيقات حتسني جودة التعليم العايل يف6
 ؟19_ ما هي أهم االستاتيجيات اليت تقتحوهنا وتروهنا جمدية لتحسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوفيد 6
 عرض نتائج الدراسة: -1

 حسب اجلنس
 إانث ذكور التخصص حسب األساتذة

 التكرار النسبة التكرار النسبة
 طب عام 2 7.40 1 3.70
 صيدلية 1 3.70 1 3.70
 عام النفس الرتبوي 3 11.11 2 7.40

 فلسفة 2 7.40 0 0
 اتريخ 1 3.70 0 0

 علم النفس تنظيم 3 11.11 2 7.40
 وعمل

 اجنليزية 2 7.40 1 3.70
 إيطالية 2 7.40 1 3.70
 ترمجة 1 3.70 2 7.40
 اجملموع 17 34 10 20

 من األساتذة اجلامعيني يوضح عينة الدراسة 11جدول رقم 
أساتذة  11أستاذة و 17( منهم 27نالحظ من خالل اجلدول أعاله أن عدد األساتذة اجلامعيني الذين ميثلون عينة الدراسة هو )

ونسبة  %36(، حيث وصلت نسبة الذكور إىل 61من احلجم الكلي لعينة الدراسة ) %66من جنس الذكور، ممثلني بذلك نسبة 
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فيما خيص األستاذات، أما نسب  %11.11إىل  % 3.71. هذا وقد تراوحت نسب ختصصات األساتذة من %21اإلانث إىل 
. موزعني على التخصصات التالية: طب عام، صيدلية، عام %7.61إىل  %3.71األساتذة الذكور فقد تراوحت نسبهم من 

 وترمجة. النفس التبوي، فلسفة، اتري ، علم النفس تنظيم وعمل، اجنليزية، إيطالية
 حسب اجلنس

 إانث ذكور التخصص حسب الطلبة
 التكرار النسبة التكرار النسبة
 بيولوجيا 1 4.34 1 4.34
 جيولوجيا 1 4.34 1 4.34
 اقتصاد 2 8.69 2 8.69
 أدب عريب 2 8.69 1 4.34
 رايضيات 1 4.34 2 8.69
 فنون 2 8.69 2 8.69
 علم اآلاثر 1 4.34 1 4.34
 رايضة 0 0 1 4.34
 علوم شرعية 0 0 2 8.69
 اجملموع 10 20 13 26

 يوضح عينة الدراسة من طلبة املاست والدكتوراه 12جدول رقم 
أستاذة  17( منهم 23( أن عدد طلبة املاست والدكتوراه الذين ميثلون عينة الدراسة هو )12نالحظ من خالل اجلدول رقم )      
(، حيث وصلت نسبة الذكور إىل 61من احلجم الكلي لعينة الدراسة ) %64بذلك نسبة  أساتذة من جنس الذكور، ممثلني 11و
فيما خيص األستاذات،   %2.49إىل  % 6.36. هذا وقد تراوحت نسب ختصصات األساتذة من %21ونسبة اإلانث إىل  24%

ب عريب، ا، جيولوجيا، اقتصاد، أدكذلك هو األمر ابلنسبة لنسب األساتذة الذكور. موزعني على التخصصات التالية: بيولوجي
 رايضيات، فنون، علم اآلاثر، رايضة، علوم شرعية.

 نتائج الدراسة:
 البعد ةالفئات التحليلية املستنبط وحدات التحليل التكرار %
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 _التعليم العايل يف اجلزائر من سيء إىل أسوء
 كوروان.خصوصا يف ظل جائحة  

 _هو وضع متدين مع عدم تكيف الطلبة
 واألساتذة مع التعليم اإللكرتوين.

 _وضع التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة
 كوروان ضعيف املستوى.

 _الوضع مقبوال متاشيا مع أزمة كوروان.
 _وضع التعليم العايل يف اجلزائر يف اخنفاض مستمر يف ظل

 سليب على جائحة كوروان كوهنا أثرت بشكل

 الوضع اخلاص
 ابلتعليم العايل

 بني املستوى املتدين
 والسيء

وضع التعليم -2
 العايل

 يف اجلزائر يف ظل
 جائحة كوروان
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 سريورة العملية التعليمية ككل.
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 _مستوى تفاعل الطالب منخفض جدا ابلرغم من
إال أنه مل يقدم الشيء اإلجيايب والدفعات  نظام التفويج

 للطالب
 _تفاعل الطالب مع الوضع حسب رأيي ينقسم إىل قسمني:

 *القسم األول أعجبه نظام التفويج أو الدفعات.
 *القسم الثاين عاىن من حالة ضياع وسط هذا النظام.

_مستوى الطالب اجلامعي ضعيف ويف تدين مستمر وذلك 
 بسبب

 معتقدا أن ما توفره اجلامعةغياب الوعي الذايت للطالب 
 من معلومات كايف

 بدون بدل جهد إضايف يف اكتساب الكفاءة اجلديدة.
 _هو تفاعل قريب من املتوسط حبسب اإلمكانيات املعرفية

 واملادية للطالب ابختالف ختصصه وشعبته.
 _مستوى تفاعل الطالب ضعيف، خصوصا مع احملاضرات

 اليت تلقى عن بعد.

 مستوى التفاعل
 دى الطلبةل

 من الضعيف
 إىل املنخفض

مستوى تفاعل  -0
 الطالب
 اجلامعي

اجلزائري مع الوضع 
 احلايل

للتعليم العايل يف 
 اجلزائر
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م العايل التعلي""ال تقع العوامل املساعدة على حتسني جودة 
 يف اجلزائر

على عاتق اجلامعة فقط بل ابلعكس جندها تقع على عاتق 
 الطالب

واألستاذ اجلامعي واإلمكانيات والوسائل واجلانب اإلداري 
 للجامعة،

ولذلك البد من كل جهة أن تقوم ابلدور املفروض عليها 
 لكي

 تقف اجلامعة
 على قدميها، ومن بني العوامل املساعدة جند:

 عي الطالب أبن التعليم عن بعد هو أسلوب من أساليب_و 
 التدريس احلديثة وينبغي التعود عليها والتفاعل معها.

 _حتسني تدفق االنرتنت خصوصا للطلبة حىت ال تستعمل
 كحجة لعدم متابعة الدروس عن بعد.

 _إخضاع األساتذة لدورات عالية اجلودة يف جمال التعليم
 والتقييم اإللكرتوين.عن بعد يف أساليب التعليم 

 _نوعية املدخالت للجامعة )مستوى الطالب(
 العمل على جتويده ورفعه.

 _تنويع طرق التدريس اخلاصة ابلتعليم عن بعد.

 عوامل حتسني جودة
 التعليم

 متشابكة ما بني العوامل
 املعرفية

 والتكنولوجية

عوامل حتسني -3
 جودة
 التعليم

العايل يف اجلزائر يف 
 ظل

 جائحة كوروان
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_تنويع االسرتاتيجيات املستخدمة يف التكوين ومدى  
 فعاليتها.

 _توفري العتاد الكايف والضروري من الوسائل والتجهيزات
 يف اجلامعة.التكنولوجية الالزمة 

 _مراعاة خصائص النظام املطبق يف اجلزائر حاليا
 )نظام ل. م. د(.

_توظيف أساتذة ذوي كفاءة للتعامل مع ضغط العمل يف 
 هذه الفرتة.

 _جودة الربامج التعليمية وتعديلها وفقا للزمن احملدد
 يف ظل جائحة كوروان ومتاشيها وجودة البيئة التكنولوجية

 كلتطبيق تقنية التعليم عن بعد ل اليت تساهم يف سالسة
 من الطالب واألستاذ اجلامعي.
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_عدم استجابة وعدم تفاعل الطالب اجلامعي ابلشكل 
 الالزم.

 _عدم توفري ظروف استثنائية لألستاذ اجلامعي الذي
 أرهقه نظام الدفعات يف ظل العمل الدؤوب.

 _غياب احملفزات املادية واملعنوية لألستاذ اجلامعي الذي
 النفسية خالل جائحة كوروان.يعاين من الضغوطات 

 _نقص التدريب والتكوين لألساتذة اجلامعيني.
 _نقص الدافعية ابلنسبة للطلبة اجلامعيني.

 _أكرب معيق لتحسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر هو
 عدم توفر وجاهزية تقنية التعليم عن بعد.

 _نقص الوعي لدى الطالب اجلامعي.
 تعاوين._افتقاد العمل اجلماعي وال

 _عدم توفر اإلمكانيات املادية للطلبة القتناء احلواسيب.
 _ضعف تدفق االنرتنت.

 _معيقات حتقيق التباعد االجتماعي يف املدرجات.
 _عدم توافر عدد املدرجات الذي يتيح التباعد خاصة

 يف فرتة االمتحاانت.
 _عدم التعاون بني اإلدارة واألساتذة من جهة

 ة من جهة أخرى.وبني األساتذة والطلب

 معيقات حتسني جودة
 التعليم العايل هي معيقات

 تفاعلية تكنولوجية

معيقات حتسني -4
 جودة

 التعليم العايل
 يف اجلزائر يف ظل
 جائحة كوروان
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100% 

50 
 
50 

 _االهتمام بنوع املعلومة املقدمة للطالب ال ابلكم.
 _اعتماد اتفاقية شراكة بني اجلامعة وشركات االتصال:

 االسرتاتيجيات املقرتحة
 لتحسني

 جودة التعليم العايل

االسرتاتيجيات -5
 قرتحةامل
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مثال بوضع ختفيضات التعبئة اخلاصة بوحدات االنرتنت 
 للطلبة.

 _وضع دروس اليف مسجلة تتيح للطلبة الرجوع
 إليها وتكون إجبارية على كل أستاذ.

 الشكوى املركزي إن مل يتم _إاتحة بريد إلكرتوين وبريد
 الرد لكل من الطالب واألستاذ.

_معرفة كل فرد يف اجلامعة مكانته وأمهية الدور الذي يلعبه 
 وإتقانه.

_التحسيس ابلوعي العام وإدراك أمهية التعليم العايل يف 
 النظام

العام للدولة اجلزائرية كونه ركيزة أساسية لتحقيق التقدم 
 والتطوير هلا.

 قوانني والسهر على تطبيقها حبزم ألن االستهتار_ضبط ال
 يولد الالمباالة والالمباالة تولد الفوضى.

_احلرص التام على حتسني مستوى املدخالت واملخرجات 
 اجلامعية.

 _القيام بدورات تكوينية تدريبية بصفة
 دورية حول استخدام تقنية التعليم عن بعد.

 ل أينمناطق الظ _توفري االنرتنت قدر املستطاع خاصة يف
 تكرب معاانة الطرفني سواء األستاذ أو الطالب.

_استخدام نظام احلوافز املادية واملعنوية لألستاذ اجلامعي  
 كونه

احللقة األهم يف العملية التعليمية خاصة يف ظل ظروف 
 اجلائحة.

 _زايدة خربات األساتذة خالل هذه الفرتة احلساسة يف
ل ع برامج سنوية مربجمة لكالتعليم العايل اجلزائري بوض

 اجلامعات
 اجلزائرية لزايدة خرباهتم.

 _توفري خمتلف األجهزة التكنولوجية اليت تسهل تطبيق
 اجلودة لدى الطالب اجلامعي.

 اسرتاتيجيات
 اشرتاكية بني األستاذ
 والطالب واالنرتنت.

لتحسني جودة 
 التعليم العايل
 يف اجلزائر

يف ظل جائحة كوفيد 
29 

 يوضح نتائج الدراسة 23جدول رقم 
يوضح اجلدول أعاله النتائج احملصل عليها من خالل إجاابت األساتذة وطلبة املاست والدكتوراه على أسئلة املقابلة اليت متثل يف 

استاتيجيات وعوامل حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان، كما جوهرها هدف الباحثة من هذا البحث حول 
 حيمل اجلدول أعاله التكرارات اخلاصة ابلوحدات التحليلية لألبعاد املرتبطة أبسئلة املقابلة مع نسبها.
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س اجلدول بة املاست والدكتوراه يف نفمالحظة: تعمدت الباحثة وضع كل إجاابت الدراسة من إجاابت خاصة ابألستاذ اجلامعي وطل
وذلك للتقارب الكبري يف اإلجاابت بني كليهما. كما تعمدت الباحثة حذف بع  اإلجاابت اخلاصة بعينة الدراسة نظرا لتكرارها 

 أبسلوب مغاير. 
  قراءة وحتليل نتائج مضمون املقابلة:_0

 بدورها احتوت على جمموعة من العبارات والبنود صرحت هبا أفراد عينة ( حماور "أبعاد" واليت16أنتج مضمون املقابلة على أربعة )
 الدراسة.

 البعد األول: وضع التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان:
 احتوى هذا البعد على فئة حتليلية واحدة وهي: "الوضع اخلا  ابلتعليم العايل بني املستوى املتدين والسيء"، عدد وحداهتا      

مخسة وحدات تصب يف نفس املنحى وهي: "التعليم العايل يف اجلزائر من سيء إىل أسوء خصوصا يف ظل جائحة كوروان" بتكرار 
. "وضع %41وبنسبة  31." هو وضع متدين مع عدم تكيف الطلبة واألساتذة مع التعليم اإللكتوين" بتكرار %61وبنسبة  26

." الوضع مقبوال متاشيا مع أزمة كوروان" 61وبتكرار  %21كوروان ضعيف املستوى" بنسبة   التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة
. "وضع التعليم العايل يف اجلزائر يف اخنفاض مستمر يف ظل جائحة كوروان كوهنا أثرت بشكل سليب على 12وبتكرار  %26بنسبة 

 .%46وبنسبة  32سريورة العملية التعليمية ككل" بتكرار 
ليلية األوىل: "الوضع اخلا  ابلتعليم العايل بني املستوى املتدين والسيء "والذي استمد من السؤال األول: ما هو وضع الفئة التح

 التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان؟
ملستوى املتدين اأكدت عينة الدراسة على أن الوضع اخلا  ابلتعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان هو وضع بني       

والسيء، وهذا ينم على وجود بع  الثغرات الواجب العمل على ترميمها وتقومي املعطوب منها، وابلتايل فإن ضعف وتدين الوضع 
عة مااحلايل للتعليم العايل يف اجلزائر أتثر ابألوضاع الفريوسية لوابء كوروان ليس فقط من خالل اإلجراءات االستثنائية اليت قامت هبا اجل

اجلزائرية على غرار اجلامعات األخرى، بل كذلك من خالل نقص التفاعل البشري )تفاعل الطالب وتفاعل األستاذ اجلامعي( مع 
الوضعية احلالية للتعليم العايل. فقد كان الطالب اجلامعي يعتمد يف دراسته ابجلامعة على الطريقة التقليدية من حماضرات وإلقاء 

ع، أما اآلن فنجده يتكاسل يف تقدمي الواجبات البحثية عن بعد )املرسلة عن طريق ال ريد اإللكتوين( وهو ما البحوث وإجراء املشاري
زاد من تفاقم الوضع أين أصبح األستاذ اجلامعي يف اجلزائر يبحث عن طرق بديلة لتغطية جوانب الضعف يف سريورة إكمال ال رانمج 

ري ي األخرى أثرت بشكل سليب على تدين مستوى التعليم العايل يف اجلزائر، فهي غالسنوي أو الفصلي. كذلك شبكة االنتنت ه
اثبتة على اإلطالق وإن وجدت يف أماكن تنقص يف أخرى وتنعدم يف بع  املناطق بشكل كلي. زايدة على ذلك افتقاد بع  

 ظل التعليم عن ملية متابعة احلصص التدريسية يفالطلبة أو فئة ال أبس هبا من الطلبة ال متتلك جهاز حاسوب يف املنزل مما يعرقل ع
 بعد. وكلها عوامل أدت إىل تفاقم وضع التعليم العايل يف اجلزائر واخنفاض مردوديته.

 البعد الثاين: مستوى تفاعل الطالب اجلامعي اجلزائري مع الوضع احلايل للتعليم العايل يف اجلزائر
احتوى هذا البعد على فئة حتليلية واحدة وهي: "مستوى التفاعل لدى الطلبة من الضعيف إىل املنخف " خبمس وحدات       

كرار والدفعات إال أنه مل يقدم الشيء اإلجيايب للطالب" بت وهي: "مستوى تفاعل الطالب منخف  جدا ابلرغم من نظام التفويج
ب رأيي ينقسم إىل قسمني: *القسم األول أعجبه نظام التفويج أو الدفعات، . "تفاعل الطالب مع الوضع حس%61وبنسبة  26

. "مستوى الطالب اجلامعي ضعيف ويف تدين 21وبتكرار  %61*والقسم الثاين عاىن من حالة ضياع وسط هذا النظام" بنسبة 
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يف اكتساب  يف بدون بدل جهد إضايفمستمر وذلك بسبب غياب الوعي الذايت للطالب معتقدا أن ما توفره اجلامعة من معلومات كا
. "هو تفاعل قريب من املتوسط حبسب اإلمكانيات املعرفية واملادية للطالب ابختالف %61وبنسبة  26الكفاءة اجلديدة بتكرار 
. "مستوى تفاعل الطالب ضعيف، خصوصا مع احملاضرات اليت تلقى عن بعد" بتكرار 16وبتكرار  %11ختصصه وشعبته بنسبة 

 .%61سبة وبن 26
الفئة التحليلية الثانية: "مستوى التفاعل لدى الطلبة من الضعيف إىل املنخف  ": والذي استمد من السؤال الثاين: ما هو مستوى 

 تفاعل الطالب اجلامعي اجلزائري مع الوضع احلايل للتعليم العايل يف اجلزائر؟
 توى تفاعل الطالب اجلامعي مع الوضع احلايل للتعليم العايل يفصرحت عينة الدراسة يف إجابتها على هذا السؤال أبن مس      

اجلزائر هو مستوى منخف  وضعيف مقارنة مبستواه يف ظل جو التعليم العايل يف احلالة العادية، وهذا راجع إىل عدم أتقلم الطالب 
جلأت املنظومة التعليمية للتعليم العايل إىل ، أين 19اجلامعي اجلزائري مع طريقة التدريس املعمول هبا تزامنا وفتة جائحة كوفيد 

الدراسة بشقني: الشق األول خيص املقاييس األساسية اليت حتتوي على )حماضرة + تطبيق( أين يتم تدريس احملاضرة ابلتفويج يف 
ى شكل ها الدرس عل، ...إخل( إىل حني إكمال القسم أو الدفعة، أما احلصة التطبيقية فيقدم في3، فوج 2، فوج 1املدرجات )فوج 

حبث يرسل عن طريق ال ريد اإللكتوين أو يقدم إلدارة القسم. يف حني املقاييس الثانوية اليت حتتوي على حماضرة وتطبيق يف آن واحد 
فهي األخرى ترسل دروسها عن طريق ال ريد اإللكتوين ويدرسها الطالب يف منزله وميتحن فيها عن بعد )إلكتونيا(. يف خضم كل 

ا وجد الطالب نفسه جم را على اتباع طريقة تدريس غري مألوفة لديه ومل يتعود عليها. وهذا ما زاد من تدين حتصيل الطالب اجلامعي هذ
خالل هذه الفتة حسب تقارير النتائج لالمتحاانت الفصلية اليت اطلعت عليها الباحثة يف بع  اجلامعات اجلزائرية. وإذا ما تدىن 

 معي فسيؤدي ابلضرورة إىل تدين مستوى التعليم العايل بصفة تلقائية.مستوى الطالب اجلا
 البعد الثالث: عوامل حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان:

احتوى هذا البعد بدوره على فئة حتليلية واحدة وهي: "عوامل حتسني جودة التعليم متشابكة ما بني العوامل املعرفية والتكنولوجية       
. ومن بني هذه العوامل اخلاصة 61/61بتكرار  %111و 61/32بتكرار  %74( بنود تراوحت نسبهم ما بني 11" بعشرين )

العايل  زائر يف ظل جائحة كوروان جند ما يلي: "ال تقع العوامل املساعدة على حتسني جودة التعليمبتحسني جودة التعليم العايل يف اجل
يف اجلزائر على عاتق اجلامعة فقط بل ابلعكس جندها تقع على عاتق الطالب واألستاذ اجلامعي واإلمكانيات والوسائل واجلانب 

ر املفروض عليها لكي تقف اجلامعة على قدميها، ومن بني العوامل اإلداري للجامعة، ولذلك البد من كل جهة أن تقوم ابلدو 
املساعدة جند: "وعي الطالب أبن التعليم عن بعد هو أسلوب من أساليب التدريس احلديثة وينبغي التعود عليها والتفاعل معها" 

بعد" بتكرار  متابعة الدروس عن، "حتسني تدفق االنتنت خصوصا للطلبة حىت ال تستعمل كحجة لعدم %111وبنسبة  61بتكرار 
، "إخضاع األساتذة لدورات عالية اجلودة يف جمال التعليم عن بعد يف أساليب التعليم والتقييم اإللكتوين" %111وبنسبة  61
، %71وبنسبة  36، "نوعية املدخالت للجامعة )مستوى الطالب( العمل على جتويده ورفعه" بتكرار %91وبنسبة  66بتكرار 
، "توفري العتاد الكايف والضروري من الوسائل %96وبنسبة  67االستاتيجيات املستخدمة يف التكوين ومدى فعاليتها" بتكرار  "تنويع

، "مراعاة خصائص النظام املطبق يف اجلزائر حاليا )نظام ل. %91وبنسبة  66والتجهيزات التكنولوجية الالزمة يف اجلامعة" بتكرار 
وبتكرار  %94، "توظيف أساتذة ذوي كفاءة للتعامل مع ضغط العمل يف هذه الفتة" بنسبة 33ر وبتكرا %44م. د(" بنسبة 

، "جودة ال رامج التعليمية وتعديلها وفقا للزمن احملدد يف ظل جائحة كوروان ومتاشيها وجودة البيئة التكنولوجية اليت تساهم يف 62
 . %21وبنسبة  61ستاذ اجلامعي" بتكرار سالسة تطبيق تقنية التعليم عن بعد لكل من الطالب واأل
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الفئة التحليلية الثالثة: "عوامل حتسني جودة التعليم متشابكة ما بني العوامل املعرفية والتكنولوجية "والذي استمد من السؤال 
 الثالث: ما هي عوامل حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان؟

 جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان دورا هاما وابرزا يف حتقيق عملية التحسني والتطوير تلعب عوامل حتسني      
الشاملة لكل قطاع التعليم العايل، هذا األخري يواجه اآلن معيقا خمتلفا عن ابقي املعيقات اليت مر وال يزال مير هبا. فمعيق جائحة  

عه من عدة جوانب وعلى رأسها جانب األمن الصحي اخلا  بكل من يشارك يف العمل كوروان معيقا جديدا حيسب التعامل م
والدراسة يف اجلامعة )طالب، أستاذ، طاقم إداري، عمال املكتب، أعوان األمن الداخلي، ...إخل(. يف إطار كل هذا تنوع العوامل 

عوامل متشابكة  سني جودة التعليم العايل اجلزائري، فهياليت قدمتها عينة الدراسة هو أك ر دليل على تنوع عوامل حتقيق عملية حت
فيما بينها ويكمل بعضها بعضا يف أتدية مهامه. فمثال حتسني جودة خمرجات اجلامعة مرتبط مبدى اهتمام ال رامج اجلامعية ابلكيف 

حنو الدراسة والتحصيل  ى دافعية الطالبقبل الكم، واهتمام األستاذ اجلامعي مبزاوجة طرق التدريس بني التقليدية واحلديثة مرتبط مبد
م العلمي ومواكبة الطرائق التكنولوجية التدريسية احلديثة. وعليه فإن تقدمي عينة الدراسة هلذه العوامل يع ر عن رغبتهم يف حتقيق التقد

 ومواكبة أنظمة التعليم العايل العاملية ولو يف ظل اجتهاد مواجهة هذه اجلائحة.
 قات حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان:البعد الرابع: معي

احتوى هذا البعد أيضا على فئة حتليلية واحدة وهي: "معيقات حتسني جودة التعليم العايل هي معيقات تفاعلية تكنولوجية "       
ومن بني هذه  61/61كرار بت %111إىل  61/33بتكرار  %44( بندا تراوحت نسبهم ما بني 12حيث تضمن اثنا عشرة )

، "عدم توفري ظروف %22وبنسبة  66املعيقات ما يلي: "عدم استجابة وعدم تفاعل الطالب اجلامعي ابلشكل الالزم" بتكرار 
، "غياب احملفزات املادية %46وبنسبة  32استثنائية لألستاذ اجلامعي الذي أرهقه نظام الدفعات يف ظل العمل الدؤوب" بتكرار 

، "نقص التدريب %26وبنسبة  62لألستاذ اجلامعي الذي يعاين من الضغوطات النفسية خالل جائحة كوروان" بتكرار  واملعنوية
 %91، "نقص الدافعية للتعلم ولإلجناز ابلنسبة للطلبة اجلامعيني" بنسبة %21وبنسبة  61والتكوين لألساتذة اجلامعيني" بتكرار 

وبتكرار  %74تعليم العايل يف اجلزائر هو عدم توفر وجاهزية تقنية التعليم عن بعد" بنسبة ، "أك ر معيق لتحسني جودة ال66وبتكرار 
وبنسبة  26، "افتقاد العمل اجلماعي والتعاوين" بتكرار %46وبنسبة  32، "نقص الوعي لدى الطالب اجلامعي" بتكرار 32
، "معيقات حتقيق التباعد االجتماعي %94وبنسبة  62 ، "عدم توفر اإلمكانيات املادية للطلبة القتناء احلواسيب" بتكرار61%

 %71، "عدم توافر عدد املدرجات الذي يتيح التباعد خاصة يف فتة االمتحاانت" بنسبة 36وبتكرار  %71يف املدرجات" بنسبة 
 .66وبتكرار  %22، "عدم التعاون بني اإلدارة واألساتذة من جهة وبني األساتذة والطلبة من جهة أخرى" بنسبة 36وبتكرار 

الفئة التحليلية الرابعة: "معيقات حتسني جودة التعليم العايل هي معيقات تفاعلية تكنولوجية" والذي استمد من السؤال الرابع: 
 ما هي معيقات حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان؟

ن املعيقات اليت تتداخل لتكون حاجزا أمام أهداف التعليم العايل من اشتملت إجاابت الطلبة يف هذا السؤال على جمموعة م      
جهة، وأمام حتسني جودته يف ظل جائحة كوروان من جهة أخرى. حيث شهدت إجاابت عينة الدراسة استهداف أشهر املعيقات 

عليم العايل يف اجلزائر طموحات التاليت تستنزف طاقة اجلامعة اجلزائرية يف ظل وضع صحي غري آمن وخطري. ومنه فإن ارتفاع مستوى 
مصطدم مبعيقات ختتلف يف شدهتا لكن أثرها واحد على العملية التكوينية ابجلامعة، وعليه فإن خمتلف املستوايت املعرفية والتقنية 

لعقبات ألهنا ا والتكنولوجية والتفاعلية واالقتصادية والبشرية جم رة على السعي واالجتهاد حنو حتمية تكاثف اجلهود لتخطي هذه
 متجددة بتجدد الظروف االستثنائية، وبذلك يدعم كل جانب اجلانب اآلخر بصفة تلقائية.
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 :29البعد اخلامس: االسرتاتيجيات املقرتحة لتحسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوفيد 
جيات اشتاكية قتحة لتحسني جودة التعليم العايل استاتياحتوى هذا البعد على فئة حتليلية واحدة وهي: "االستاتيجيات امل     

( بندا تراوحت نسبهم من إىل ومن بينها: "االهتمام بنوع املعلومة املقدمة 13بني األستاذ والطالب واالنتنت " بثالث عشرة )
تعبئة صال: مثال بوضع ختفيضات ال، "اعتماد اتفاقية شراكة بني اجلامعة وشركات االت%111وبنسبة  61للطالب ال ابلكم" بتكرار 

، "وضع دروس اليف مسجلة تتيح للطلبة الرجوع إليها وتكون 61وبتكرار  %111اخلاصة بوحدات االنتنت للطلبة" بنسبة 
، "إاتحة بريد إلكتوين وبريد الشكوى املركزي إن مل يتم الرد لكل من الطالب %74وبنسبة  32إجبارية على كل أستاذ" بتكرار 

، "التحسيس ابلوعي العام وإدراك أمهية التعليم العايل يف النظام العام للدولة اجلزائرية كونه ركيزة 61وبتكرار  %21ستاذ" بنسبة واأل
، "ضبط القوانني والسهر على تطبيقها حبزم ألن االستهتار يولد 62وبتكرار  %26أساسية لتحقيق التقدم والتطوير هلا" بنسبة 

، "احلر  التام على حتسني مستوى املدخالت واملخرجات اجلامعية" 26وبتكرار  %61ة تولد الفوضى" بنسبة الالمباالة والالمباال
وبنسبة  32، "القيام بدورات تكوينية تدريبية بصفة دورية حول استخدام تقنية التعليم عن بعد" بتكرار 33وبتكرار  %44بنسبة 
وبنسبة  61طق الظل أين تك ر معاانة الطرفني سواء األستاذ أو الطالب" بتكرار ، "توفري االنتنت قدر املستطاع خاصة يف منا74%
، "استخدام نظام احلوافز املادية واملعنوية لألستاذ اجلامعي كونه احللقة األهم يف العملية التعليمية خاصة يف ظل ظروف 111%

ة احلساسة يف التعليم العايل اجلزائري بوضع برامج ، "زايدة خ رات األساتذة خالل هذه الفت %21وبنسبة  61اجلائحة" بتكرار 
، "توفري خمتلف األجهزة التكنولوجية اليت تسهل %24وبنسبة  63سنوية م رجمة لكل اجلامعات اجلزائرية لزايدة خ راهتم" بتكرار 

 .%21وبنسبة  61تطبيق اجلودة لدى الطالب اجلامعي" بتكرار 
الفئة التحليلية اخلامسة: "االستاتيجيات املقتحة لتحسني جودة التعليم العايل استاتيجيات اشتاكية بني األستاذ والطالب 
واالنتنت": والذي استمد من السؤال اخلامس: ما هي أهم االستاتيجيات اليت تقتحوهنا وتروهنا جمدية لتحسني جودة التعليم العايل 

 ؟.19كوفيد  جائحة يف اجلزائر يف ظل 
قدمت عينة الدراسة من خالل إجابتها حول هذا السؤال مجلة من االستاتيجيات اليت اختلفت من حيث شكلها ونوعها منها      

 استاتيجيات تكنولوجية مرتبطة ابجلانب التقين واملعلومايت )االنتنت(، ومنها استاتيجيات متعلقة ابجلانب اإلجرائي، واستاتيجيات
 تخرى مقتنة ابجلانب املعريف، إال أهنا تشتك كلها من انحية األدوار )أستاذ، طالب، وزارة التعليم العايل ...إخل(. وكلها استاتيجياأ

تدل على اختالف أنواع العوامل اليت ترتبط بشكل صريح وواضح بعملية حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوفيد 
ة إىل ذلك إن هذه االستاتيجيات املقتحة إن دلت على شيء إمنا تدل على الرغبة القوية لألعضاء الفاعلني يف ميدان . ابإلضاف19

التعليم العايل يف حتسني جودة التعليم العايل خاصة يف ظل جائحة كوروان اليت ابتت شبحا يالحق املنظومة التعليمية أبكملها. كما 
العمل الدؤوب والغري املنقطع بني اجلامعة والطالب واألستاذ وقطاع االتصاالت للخروج بوضعية تسعى هذه االستاتيجيات إىل 

صحيحة ورزينة للوقوف ابملرصاد يف وجه اآلاثر السلبية للجائحة على قطاع التعليم العايل بصفة عامة وعلى حتسني جودته يف ظل 
 طي دافعية أك ر من أجل مواجهة التغريات املفاجأة اليت قد تطرأ يفبصفة خاصة. وال ننسى أبن تكاثف اجلهود يع 19وابء كوفيد 

 ظل ظروف العصر احلايل ويف ظل ما قد يطرأ من جديد من آاثر فريوس كوروان املستجد.
 مناقشة النتائج على ضوء الدراسات السابقة:_3

ئر يف ظل جائحة  لى وضع التعليم العايل يف اجلزاابلرجوع إىل هدف هذه الدراسة تتضح نية الباحثة يف الوصول إىل التعرف ع      
كوروان، ومعرفة مدى تفاعل الطالب اجلامعي اجلزائري خالل هذه اجلائحة مع الوضع احلايل الذي متر به اجلامعة، ابإلضافة إىل 
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، مع الوقوف أيضا على انالوقوف على أهم املعيقات اليت تقف على عتبة حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كورو 
 .19أهم العوامل واالستاتيجيات اليت تساهم يف حتقيق عملية حتسني جودة التعليم العايل اجلزائري يف ظل جائحة وابء كوفيد 

( الذين هم عينة الدراسة متقاربة جدا ويف بع  61ولقد كانت إجاابت طلبة الدكتوراه واألساتذة اجلامعيني البالغ عددهم )      
األحيان نفس اإلجاابت نظرا للتقارب املوجود بني وجهات نظرهم وبني احللول احملدودة للتعامل مع هذا الوضع يف ظل اجلائحة 
لتفادي اخلسائر التعليمية والتكوينية ابجلامعة وللحفاظ على صحة وأمن اجملتمع اجلزائري لكل الفئات العمرية )شباب، أطفال،  

 كهول، شيوخ، ...إخل(.
 ية األوىل: وضع التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان مستقر:الفرض

 مت اإلجابة على هذه الفرضية من خالل: السؤال األول: ما هو وضع التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان؟
جائحة كوروان من  يف ظل    يف اجلزائر أظهرت إجاابت طلبة الدكتوراه واملاست واألساتذة اجلامعيني أن وضع التعليم العايل      

سيء إىل أسوء ومنه فهو وضع متدين مع عدم تكيف الطلبة واألساتذة مع التعليم اإللكتوين وضعيف املستوى ترافقه عملية اخنفاض 
تاذ طالب( سمستمر أثرت بشكل سليب على سريورة العملية التعليمية بصفة عامة.  وعليه فإن نظرة حموري التكوين اجلامعي )أ

للوضع احلايل للتعليم العايل يف اجلزائر هي نظرة سلبية نظرا للواقع املعاش هلذا القطاع. وهذا ما مل تتوصل إليه نتائج دراسة كل من 
واقع التعليم اجلامعي عن بعد ع ر االنتنت يف ظل جائحة  »معزوز هشام، حجلة مرمي، مالوي خدجية ولسود فاتح املعنونة ب 

وكذا دراسة كل من سحر سامل أبو شخيدم رفقة كل من خولة عواد، شهد خليلة، عبد هللا العمد  2119/2121جلزائر كوروان" ا
ونور شديد بفلسطني "فاعلية التعليم اإللكتوين يف ظل انتشار فريوس كوروان من وجهة نظر املدرسني يف جامعة خضوري" 

2121/2121. 
ته نتائج ع التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان مستقر فرضية خاطئة حسب ما أوضحوعليه فالفرضية األوىل القائلة أبن وض

 هذه الفرضية.
 الفرضية الثانية: مستوى تفاعل الطالب اجلامعي اجلزائري مع الوضع احلايل للتعليم العايل يف اجلزائر جيد: 

ليم مستوى تفاعل الطالب اجلامعي اجلزائري مع الوضع احلايل للتعمتت اإلجابة على هذه الفرضية من خالل السؤال الثاين: ما هو 
 العايل يف اجلزائر؟

بينت إجابة هذا السؤال أن عينة الدراسة انقسمت يف رأيها إىل ثالثة اجتاهات، منهم من يرى أن مستوى تفاعل الطالب      
د، وهو اإلجيايب خصوصا مع احملاضرات اليت تلقى عن بعوالدفعات إال أنه مل يقدم الشيء  منخف  جدا ابلرغم من نظام التفويج

مستوى ضعيف ويف تدين مستمر. وبعضهم يرى أبن مستوى تفاعل الطالب اجلزائري مستوى قريب من املتوسط حبسب اإلمكانيات 
نقسم إىل قسمني ي املعرفية واملادية للطالب ابختالف ختصصه وشعبته. وبعضهم اآلخر يذهب إىل أن مستوى تفاعل الطالب اجلامعي

األول معجب وراض بنظام التفويج والدفعات، والثاين يعاين من حالة ضياع وسط هذا النظام وهذا ما مل تتوصل إليه كل من معزوز 
واقع التعليم اجلامعي عن بعد ع ر االنتنت يف ظل جائحة كوروان" »هشام، حجلة مرمي، مالوي خدجية ولسود فاتح املعنونة ب 

وكذا دراسة كل من سحر سامل أبو شخيدم رفقة كل من خولة عواد، شهد خليلة، عبد هللا العمد ونور  2119/2121اجلزائر 
شديد بفلسطني "فاعلية التعليم اإللكتوين يف ظل انتشار فريوس كوروان من وجهة نظر املدرسني يف جامعة خضوري" 

2121/2121  
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ر جيد فرضية اعل الطالب اجلامعي اجلزائري مع الوضع احلايل للتعليم العايل يف اجلزائومنه فإن الفرضية الثانية القائلة أبن مستوى تف
 خاطئة، وإمنا هو تفاعل ضعيف.

الفرضية الثالثة: عوامل حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان عوامل إجرائية ونظرية: متت اإلجابة على 
 وروان؟ك  لث: ما هي عوامل حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة هذه الفرضية من خالل السؤال الثا

أبرزت إجاابت عينة الدراسة فيما خيص هذا السؤال أن هناك جمموعة من العوامل املساعدة على حتسني جودة التعليم العايل       
ي كني الفاعلني يف اجلامعة من أساتذة وطالب وطاقم إدار يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان، وأن هذه العوامل تقع على كل املشار 

وحىت العتاد التكنولوجي وشبكة االنتنت اليت أضحت تلعب دورا هاما وأساسا يف عملية حتسني وتطوير املنظومات التعليمية وعلى 
التدريس  هو أسلوب من أساليب رأسها منظومة التعليم العايل، ومن بني هذه العوامل املساعدة وعي الطالب أبن التعليم عن بعد

احلديثة وينبغي التعود عليها والتفاعل معها، حتسني تدفق االنتنت خصوصا للطلبة حىت ال تستعمل كحجة لعدم متابعة الدروس 
اد الكايف تعن بعد، إخضاع األساتذة لدورات عالية اجلودة يف جمال التعليم عن بعد يف أساليب التعليم والتقييم اإللكتوين، توفري الع

والضروري من الوسائل والتجهيزات التكنولوجية الالزمة يف اجلامعة، مراعاة خصائص النظام املطبق يف اجلزائر حاليا )نظام ل. م. 
د(، وجتويد ال رامج التعليمية وتعديلها وفقا للزمن احملدد يف ظل جائحة كوروان ومتاشيها وجودة البيئة التكنولوجية اليت تساهم يف 

سة تطبيق تقنية التعليم عن بعد لكل من الطالب واألستاذ اجلامعي، ...... . وهذا ما توصلت إليه دراسة سحر سامل أبو سال
شخيدم رفقة كل من خولة عواد، شهد خليلة، عبد هللا العمد ونور شديد بفلسطني "فاعلية التعليم اإللكتوين يف ظل انتشار فريوس  

ودراسة كل من معزوز هشام، حجلة مرمي، مالوي خدجية  2121/2121 جامعة خضوري" كوروان من وجهة نظر املدرسني يف
 .2119/2121واقع التعليم اجلامعي عن بعد ع ر االنتنت يف ظل جائحة كوروان" اجلزائر »ولسود فاتح املعنونة ب 

وروان عوامل إجرائية ونظرية زائر يف ظل جائحة كوعليه فإن الفرضية الثالثة اليت تنص على أن عوامل حتسني جودة التعليم العايل يف اجل
 فرضية خاطئة بل هي عوامل معرفية وتكنولوجية.

الفرضية الرابعة: معيقات حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان معيقات تكنولوجية: وقد مت اإلجابة على 
 ني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان؟هذه الفرضية من خالل السؤال الرابع: ما هي معيقات حتس

كشفت نتائج هذا التساؤل عن وجود عدة معيقات تقف حاجزا أمام عملية حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر وهي       
امعي ابلشكل الالزم، اجل معيقات يرتبط هبا كل مسؤول عن حتسني جودة هذا التعليم، ومن بينها عدم استجابة وعدم تفاعل الطالب

عدم توفري ظروف استثنائية لألستاذ اجلامعي الذي أرهقه نظام الدفعات يف ظل العمل الدؤوب، غياب احملفزات املادية واملعنوية 
 لألستاذ اجلامعي الذي يعاين من الضغوطات النفسية خالل جائحة كوروان، نقص الدافعية ابلنسبة للطلبة اجلامعيني، عدم جاهزية
تقنية التعليم عن بعد، عدم توفر اإلمكانيات املادية للطلبة القتناء احلواسيب، معيقات حتقيق التباعد االجتماعي يف املدرجات وعدم 
التعاون بني اإلدارة واألساتذة من جهة وبني األساتذة والطلبة من جهة أخرى وهذا ما توصلت إليه دراسة معزوز هشام، حجلة 

واقع التعليم اجلامعي عن بعد ع ر االنتنت يف ظل جائحة كوروان" اجلزائر »لسود فاتح املعنونة ب مرمي، مالوي خدجية و 
أين سجلت نتائجها عدة معيقات متعلقة ابجلانب التقين من خالل عدم امتالك الطلبة أجهزة إعالم آيل وتدفق  2119/2121

ر شخيدم رفقة كل من خولة عواد، شهد خليلة، عبد هللا العمد ونو مقبول لألنتنت. وهذا ما مل تتوصل إليه دراسة سحر سامل أبو 
شديد بفلسطني "فاعلية التعليم اإللكتوين يف ظل انتشار فريوس كوروان من وجهة نظر املدرسني يف جامعة خضوري" 

2121/2121. 
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تكنولوجية فرضية  حة كوروان معيقاتوعليه فإن الفرضية القائلة أبن معيقات حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائ
 صحيحة.

اسرتاتيجيات  29الفرضية اخلامسة: االسرتاتيجيات املقرتحة لتحسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوفيد 
 إجرائية:
هنا جمدية لتحسني هنا وترو وقد مت اإلجابة على هذه الفرضية من خالل السؤال اخلامس: ما هي أهم االستاتيجيات اليت تقتحو        

اندى األساتذة اجلامعيون رفقة طلبة الدكتوراه واملاست بتطبيق جمموعة من  ؟19جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوفيد 
، ومنه بينها اناالستاتيجيات اليت رأوا أبهنا جديرة ابملسامهة يف عملية حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كورو 

االهتمام بنوع املعلومة املقدمة للطالب ال ابلكم، اعتماد اتفاقية شراكة بني اجلامعة وشركات االتصال: مثال بوضع ختفيضات التعبئة 
اخلاصة بوحدات االنتنت للطلبة، وضع دروس اليف مسجلة تتيح للطلبة الرجوع إليها وتكون إجبارية على كل أستاذ، إاتحة بريد 

توين وبريد الشكوى املركزي إن مل يتم الرد لكل من الطالب واألستاذ، القيام بدورات تكوينية تدريبية بصفة دورية حول استخدام إلك
تقنية التعليم عن بعد، توفري االنتنت قدر املستطاع خاصة يف مناطق الظل أين تك ر معاانة الطرفني سواء األستاذ أو الطالب وهذا 

يم اجلامعي عن واقع التعل»نتائج دراسة كل من معزوز هشام، حجلة مرمي، مالوي خدجية ولسود فاتح املعنونة ب  ما مل تتوصل إليه
وكذا دراسة كل من سحر سامل أبو شخيدم رفقة كل من خولة  2119/2121بعد ع ر االنتنت يف ظل جائحة كوروان" اجلزائر 

ظر  "فاعلية التعليم اإللكتوين يف ظل انتشار فريوس كوروان من وجهة نعواد، شهد خليلة، عبد هللا العمد ونور شديد بفلسطني
 .2121/2121املدرسني يف جامعة خضوري" 

استاتيجيات  19وعليه فإن الفرضية القائلة أبن االستاتيجيات املقتحة لتحسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوفيد 
 إجرائية فرضية صحيحة.

 خامتة: 
من خالل ما مت عرضه يف هذه الدراسة يتضح تطرق الباحثة إىل البحث وضع التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائعة كوروان، والسعي 
ملعرفة مستوى تفاعل الطالب اجلامعي اجلزائري يف ظل الوضع الراهن الوابئي، كما سعت هذه الدراسة للوقوف على أهم العوامل 

التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان مع البحث على أهم املعيقات اليت تقف كحاجر وعائق  املساعدة على حتسني جودة
أمام حتسني جودة التعليم العايل اجلزائري يف ظل جائحة كوروان. ويف األخري مت الوقوف على أهم االستاتيجيات اليت تساهم يف عملية 

، وهذا كان مع عينة من األساتذة اجلامعيني وطلبة املاست والدكتوراه 19ظل جائحة كوفيد حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف 
ببع  اجلامعات اجلزائرية. وما ميز هذه الدراسة ربط استاتيجيات وعوامل حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر ابلوضع الوابئي 

جيات ت اليت اهتمت ابلتعليم العايل يف اجلزائر سواء من انحية االستاتياحلايل اخلا  جبائحة كوروان وهو ما غاب عن بقية الدراسا
  أو من انحية أثر جائحة كوروان على نظام التعليم العايل اجلزائري. وقد مت التوصل إىل أن وضع التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة

كيف ذه اجلائحة الفريوسية، وهو وضع متدين مع عدم تكوروان وضع سيء بل من سيء إىل أسوء خصوصا يف ظل اآلاثر السلبية هل
الطلبة واألساتذة مع التعليم اإللكتوين، كما أنه ضعيف املستوى ويف اخنفاض مستمر يف ظل جائحة كوروان كوهنا أثرت بشكل سليب 

منها من يرى أن مستوى جتاهات، فعلى سريورة العملية التعليمية ككل. يف حني انقسمت النتائج اخلاصة ابلسؤال الثاين إىل ثالثة ا
قى والدفعات إال أنه مل يقدم الشيء اإلجيايب خصوصا مع احملاضرات اليت تل تفاعل الطالب منخف  جدا ابلرغم من نظام التفويج

عن بعد، وهو مستوى ضعيف ويف تدين مستمر وذلك بسبب غياب الوعي الذايت للطالب معتقدا أن ما توفره اجلامعة من معلومات  
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كايف بدون بدل جهد إضايف يف اكتساب الكفاءة اجلديدة. ومنهم من يرى أبن مستوى تفاعل الطالب اجلزائري مستوى قريب من 
املتوسط حبسب اإلمكانيات املعرفية واملادية للطالب ابختالف ختصصه وشعبته. ومنهم من يرى أبنه ينقسم إىل قسمني األول معجب 

الثاين يعاين من حالة ضياع وسط هذا النظام. يف حني أظهرت النتيجة الثالثة وجود عدة عوامل وراض بنظام التفويج والدفعات، و 
تساعد على حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر يف ظل جائحة كوروان، وأن هذه العوامل ال تقع على عاتق اجلامعة فقط بل 

ل واإلمكانيات والوسائل واجلانب اإلداري للجامعة، وعليه علة ك تتخطاها لنجدها تشتك بني مسؤولية الطالب واألستاذ اجلامعي
مسؤول القيام بدوره على أكمل وجه لكي تقف اجلامعة على قدميها، ومن بني هذه العوامل املساعدة وعي الطالب أبن التعليم عن 

صوصا للطلبة حىت ال دفق االنتنت خبعد هو أسلوب من أساليب التدريس احلديثة وينبغي التعود عليها والتفاعل معها، حتسني ت
تستعمل كحجة لعدم متابعة الدروس عن بعد، إخضاع األساتذة لدورات عالية اجلودة يف جمال التعليم عن بعد يف أساليب التعليم 

ري من الوسائل و والتقييم اإللكتوين، نوعية املدخالت للجامعة )مستوى الطالب( العمل على جتويده ورفعه، توفري العتاد الكايف والضر 
ة يوالتجهيزات التكنولوجية الالزمة يف اجلامعة، مراعاة خصائص النظام املطبق يف اجلزائر حاليا )نظام ل. م. د(، وجتويد ال رامج التعليم

تعليم عن لوتعديلها وفقا للزمن احملدد يف ظل جائحة كوروان ومتاشيها وجودة البيئة التكنولوجية اليت تساهم يف سالسة تطبيق تقنية ا
بعد لكل من الطالب واألستاذ اجلامعي. أما عن النتيجة الرابعة من نتائج هذا البحث فقد كشفت عن وجود عدة معيقات تقف 
حاجزا مانعا لتحسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر وهي معيقات تفاعلية بني الشركاء املعنيني بتحسني جودة هذا التعليم وتكنولوجية 

انب التكنولوجي احلديث ومن بينها عدم استجابة وعدم تفاعل الطالب اجلامعي ابلشكل الالزم، عدم توفري ظروف مرتبطة ابجل
استثنائية لألستاذ اجلامعي الذي أرهقه نظام الدفعات يف ظل العمل الدؤوب، غياب احملفزات املادية واملعنوية لألستاذ اجلامعي الذي 

د، ئحة كوروان، نقص الدافعية ابلنسبة للطلبة اجلامعيني، عدم جاهزية تقنية التعليم عن بعيعاين من الضغوطات النفسية خالل جا
عدم توفر اإلمكانيات املادية للطلبة القتناء احلواسيب، ضعف تدفق االنتنت، معيقات حتقيق التباعد االجتماعي يف املدرجات، 

الطلبة من جهة أخرى ...إخل. ويف األخري قدم األساتذة اجلامعيون رفقة عدم التعاون بني اإلدارة واألساتذة من جهة وبني األساتذة و 
 ةطلبة الدكتوراه واملاست جمموعة من االستاتيجيات املسامهة يف حتسني جودة التعليم العايل يف اجلزائر، ومنها االهتمام بنوع املعلوم

وحدات ت االتصال: مثال بوضع ختفيضات التعبئة اخلاصة باملقدمة للطالب ال ابلكم، اعتماد اتفاقية شراكة بني اجلامعة وشركا
االنتنت للطلبة، وضع دروس اليف مسجلة تتيح للطلبة الرجوع إليها وتكون إجبارية على كل أستاذ، إاتحة بريد إلكتوين وبريد 

خدام تقنية التعليم دورية حول استالشكوى املركزي إن مل يتم الرد لكل من الطالب واألستاذ، القيام بدورات تكوينية تدريبية بصفة 
عن بعد، توفري االنتنت قدر املستطاع خاصة يف مناطق الظل أين تك ر معاانة الطرفني سواء األستاذ أو الطالب، استخدام نظام 

ايدة خ رات ز التحفيزات املادية واملعنوية لألستاذ اجلامعي كونه احللقة األهم يف العملية التعليمية خاصة يف ظل ظروف اجلائحة، 
. خلاألساتذة خالل هذه الفتة احلساسة يف التعليم العايل اجلزائري بوضع برامج سنوية م رجمة لكل اجلامعات اجلزائرية لزايدة خ راهتم...إ
م ييف خضم كل هذا أتمل اجلامعة اجلزائرية يف اخلروج من هذه احلقبة حبر  كبري وحذر أك ر على استمرار عملية حتسني جودة التعل

 العايل يف ظل جائحة كوروان بصفة خاصة.
 

 :قائمة املصادر واملراجع
(. اآلاثر النفسية ألولياء أمور الطلبة بني الواقع والتحدايت جلائحة كوروان والتعليم 2121_احلامدي، سامل، الكلباين؛ سعود، )1

 ، عمان.22العدد  6لنفسية، اجمللد عن بعد يف حمافظة الظاهرة بسلطنة عمان، اجمللة العربية للعلوم التبوية وا
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(، ضمان اجلودة يف قطاع التعليم العايل إعداد وإجناح التقييم 2113_بداري، كمال، بوابكور؛ فارس، حرز هللا؛ عبد الكرمي، )2
 الذايت، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر.

ظام ل. م. دراسة حالة تطبيق ن–يف إطار برانمج اإلصالح (، واقع التعليم العايل واجلامعي يف اجلزائر 2114_حلجاوي، مرمي، )3
 د يف امللحقة اجلامعية مغنية، مذكرة لنيل شهادة املاست يف إدارة أعمال املوارد البشرية، كلية العلوم االقتصادية والتسيري والعلوم

 التجارية، قسم العلوم االقتصادية، غري منشورة، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان.
(، فاعلية التعليم اإللكتوين يف ظل 2121امل أبو شخيدم، سحر/ عواد، خولة/ خليلة، شهد/ العمد، عبد هللا/ شديد، نور، )_س6

 انتشار فريوس كوروان من وجهة نظر املدرسني يف جامعة فلسطني التقنية )خضوري(، جامعة النجاح الوطنية، انبلس، فلسطني.
. 1(. التعليم اجلامعي بني رصد الواقع ورؤى التطوير، القاهرة. ط2113بن سليمان، ) _طعمية، رشدي أمحد/ البندرى، حممد6

 دار الفكر العريب.
، يتضمن القانون التوجيهي للتعليم العايل، 1999أفريل  6املوافق  1619ذي احلجة عام  12املؤرخ يف  16_99_قانون رقم 4

 .26شعبية، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال
(، واقع التعليم اجلامعي عن بعد ع ر االنتنت يف ظل 2121_معزوز، هشام/ حجلة، مرمي/ مالوي، خدجية/ لسود، فاتح، )7

،   16، العدد 16جائحة كوروان _دراسة ميدانية على عينة من الطلبة ابجلامعات اجلزائرية، جملة مدارات سياسية، اجمللد 
74_96. 
 (.19(، فريوس كوروان )كوفيد 2119الصحة العاملية، )_موقع منظمة 2
(. أهايل ذوي الصعوابت التعلمية يف زمن التعلم والتعليم عن بعد: حتويل التحدي إىل فرصة _لبنان، امللتقى 2121_يونس رمية، )9

، برلني، 1، الطبعة 2121أوت  17( على األسرة والتعليم رؤى وحلول يوم 19العلمي االفتاضي: أتثري جائحة كوروان )كوفيد 
 أملانيا.
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 طرائق التدريس يف ضوء التحدايت املعاصرة
 ( يف سوريةASPUجتربة جامعة الشام اخلاصة )

Teaching methods in light of contemporary challenges 
The experience of Al-Sham Private University (ASPU) in Syria 

 

                    أصالة كيوان كيوان د.
جامعة الّشام اخلاّصة يف سورية      -كّليات الالذقية -عميد كّلية احلقوق                                   

           Dr. Asala Kiwan Kiwan   
                    ذو الفقار عبود :الدكتور

جامعة الّشام اخلاّصة يف سورية  -عضو هيئة تدريسية يف كلية العلوم اإلدارية  
 

 :امللّخص

وير التعليم يف جوانبه كّلها م، وألجل ذلك كان االهتمام بتطعلَّ املتعّلم جلعله أكثر فاعلية يف عملية التَّ  يفتتمحور فلسفة التعليم       
لوجيا ا يف طرائق التدريس والوسائل التعليمية، وخاصة فيما يتعلق بتكنو ا ملحوظً ا واضحًا، فقد شهد القرن العشرون تطورً اهتمامً 

لعديدة الناجحة الّتعليمّية يف عملييت التعليم والتعّلم، وعلى الرغم أيضاً من التطبيقات ا التقاانتالتعليم. وعلى الرغم من وضوح أمهّية 
، فإنَّ ملختلفةا ة ويف مواد دراسية خمتلفة، ومع طالب من األعمارالّتعليمية يف كثري من اجلامعات، ويف ظّل ظروف خمتلف للتقاانت

بطريقة منّظمة فّعالة، ويالحظ مل عالّتعليمّية ال تست التقاانتالّنظرة الفاحصة للعملّية الّتعليمّية داخل الّصفوف الّدراسّية تبنّي لنا أنَّ 
ها؟ وهل لّصدفة. فهل تعاين جامعة الشام اخلاصة يف سورية املشكلة نفسمتوٌك للظّروف وا عماهلا، وأنَّ استعماهلاا قّلة يف استأيضً 

يها؟ هذا التعليمية؟ وماهي املعوقات اليت تقف يف وجه تطبيقها؟ وكيف حاولت تالفيها لتطوير عملية التعليم لد التقاانتتطبق فيها 
 ميسرةمناذج  ةئق التدريس احلديثة ونعطي ثالثما سوف حناول توضيحه يف هذا البحث بعد أن نطلع على حنو  موجز على أهم طرا

 وجنوب إفريقيا.   ،وسنغفورة ،عن الدراسة يف كل من ماليزاي

 املعّلم -معّوقات التعليم – ASPUجامعة الشام اخلاصة  -الّتعليمّية التقاانت -: طرائق التدريسالكلمات املفتاحية 

Abstract 

The education philosophy revolves around the learner to make him more effective 
in the learning process, and in order to achieve this, the interest in developing 
education in all its aspects was clear. Despite the clear importance of educational 
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technologies in the teaching and learning processes, and despite the many successful 
applications of educational technologies in many universities, under different 
circumstances and in different study subjects, and with students of different ages, a 
closer look at the educational process inside the classroom shows us that the 
educational technologies are not used in an effective organized manner, and it is 
also rarely used, and that its use is left to circumstances and chance. But does Al-
Sham Private University in Syria suffer from the same problem? Are the educational 
techniques applied in it? What are the obstacles that stand in the way of its 
implementation? and how did it try to avoid that to develop its education process? 
This is what we will try to clarify in this research after we briefly review the most 

important modern teaching methods. 
 

Key words: Teaching Methods - Instructional Technologies - Al-Sham Private 
University (ASPU) – Education's Barriers – Teacher 

 
 :املقّدمة

القدرة على  اليوم، فتتسارع وتريهتا، وتتعّدد جماالهتا، تتطّلب من مؤّسسات الّدولة املختلفة امتالك إّن الّتغرّيات اّليت يشهدها عاملنا   
 الّتكيُّف مع طبيعة الّتغيري وسرعته، يف جماالت احلياة وصورها املختلفة، من تكنولوجيا واّتصال وتواصل وتطّور معريّف وثورة رقمّية،

يلة، وهو جديدة يف الوقت اّلذي تؤّدي فيه أدوارها الّتقليديّة األص اأدوارً  ئهائها ال بّد من أداولكي حتافظ مؤّسسات الّدولة على بقا
ضة للمساومة ، على ُمستـََوَيي املؤّسسة والفرد، تتنافر فيه الّثقافات، وتتجاذب، وتكون القيم املؤّسسّية والفرديّة معرّ  قوايًّ ما ميّثل حتّدايًّ 
 والّذوابن. 

املعارف واملمارسات ا يف املفاهيم والقيم و ا وتزايدً واملؤّسسة الّتعليمّية، كما هي حال بقّية مؤّسسات الّدولة، تعيش تطّورًا ومنوًّ       
ت طرائق الّتدريس احلديثة منط الّنظرة القدمية  يتطّلب منها الّتوّقف لتشخيص أوضاعها ومراجعة أدوارها على حنو  مستمّر. فقد غريَّ

ديثة الّدراسّية، واملتعّلم واملعّلم واألنشطة املصاحبة، إضافةً إىل ذلك تغرّيت الّنظرة إىل الّتفكري، واصطدمت الطّرائق الّتدريسّية احل للماّدة
 بتحّدايت عّدة ، قّللت من كفايتها الّتعليمّية، فصارت الطّريقة عاجزًة يف بع  األحيان عن حتقيق أهدافها الطَّموحة.

أمهّـّية الّدراسة احلالّية من حتديد املعّوقات والّتحّدايت اّليت تواجه الطّرائق الّتدريسّية احلديثة والعمل على إجياد احللول  وقد جاءت     
 املناسبة لتحقيق الفائدة املنشودة.

ولذلك تتلّخص أهداف هذه الّدراسة يف رسم املوازنة واملقابلة بني إجراءات الطّرائق الّتدريسّية احلديثة والّتحّدايت، ووصفها،      
 :اآليتوإجياد احللول املناسبة هلا، وحتقيق أهداف الطّرائق، وتذليل صعوابت الّتعّلم، وذلك من 
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  اجلامعة.جنوب إفريقيا(  والكشف عن واقع اختيار املدّرس يفو  ،سنغافورةو  ،أهم طرائق الّتدريس احلديثة ) يف ماليزاي عرض -

 حتديد البىن الّتحتّية الاّلزمة لتطوير عملّية الّتعليم. -

ت تعتض عرض طرائق الّتدريس املتَّبعة فيها، واألساليب املتَّبعة ملواجهة أية صعواببا عرض جتربة جامعة الّشام اخلاّصة وأخريً  -
يف  عملةلعلمّية املستا التقاانتاألّول بعنوان طرائق الّتدريس  ،مبحثني علىتقسيم هذه الّدراسة من ير. وذلك عملّية الّتطو 

 (، كما أييت:ASPUبع  الدول، واآلخر بعنوان طرائق معاجلة حتّدايت الّتدريس يف جامعة الّشام اخلاّصة )

 . يف بع  الدول عملةاملبحث األّول: طرائق الّتدريس والّتقنّيات العلمّية املست
العملّية الّتعليمّية يف العصر احلديث مل تعد كما كانت يف العصور الغابرة جمّرد تلقني لدرس  أو تسميع لنّص، ومل تعد حرفة ميارسها    

ه( )علي، باملعّلم بطريقة آلّية، بل أصبحت صناعًة، أو ما يطلق عليه اسم اهلندسة البشريّة )هندسة الّسلوك البشرّي والّتحكم 
وظيفٌة الّتعليمّية  لتقاانتل(. فقد حتّولت العملّية الّتعليمّية إىل نشاط له أهداف ونتائج ختضع للقياس والّتقنني، وأصبح 11، 2114
تطوير عناصر الّنظام  يف وظيفة مهمةبني مدخالت هذا الّنشاط وخمرجاته. وعالوًة على ذلك فقد صارت تلك الّتقنّيات تؤّدي  فاعلةٌ 
لّتعليمّية فيها، كما ا التقاانت عمالولذلك سنناقش طرائق الّتدريس ومعوقات است ؛لّتعليمّي كّلها بوجه عاّم، وجعلها أكثر فاعليةا

 أييت: 

 أواًل:  طرائق الّتدريس 

فهو  م من أجل إيصال أهداف الّدرس إىل طاّلبه، أّما أسلوب الّتدريساملعلَّ  عملهاطريقة الّتدريس هي وسيلة االّتصال اّليت يست   
قيق أهداف معّينة. وإذا  ا هي جمموعة خطوات يّتبعها املعّلم لتحهبا املعّلم الطّريقة )طريقة الّتدريس(، فالطّريقة إذً  يعرضالكيفّية اّليت 

ريّة، وعن صل إىل أفكار املرّبني ع ر العصور عن الطّبيعة البشكانت هناك طرائق متعّددة مشهورة للّتدريس، فإّن ذلك يرجع يف األ
ربوّية ا إىل ما توّصل إليه علماء الّنفس عن ماهّية الّتعّلم، وهذا ما جيعلنا نقول: إنَّ هناك جذوراً تكما يرجع أيضً   نفسها،طبيعة املعرفة 

 (.263، م2114ونفسّية لطرائق الّتدريس )علي، 

عليمّية ا للماّدة املراد شرحها وعدد الّطاّلب يف الّصّف والوقت املتاح لتحّقق األهداف التّ وتتنوّع الطّرائق املّتبعة للّتدريس تبعً    
يم لوالّسلوكّية املطلوبة من الّدرس، وأهّم طرائق الّتدريس هي: طريقة احملاضرة، وطريقة املناقشة، وطريقة العصف الّذهيّن، وطريقة الّتع

 الطّرائق اإللكتونّية يف الّتعليم، وسنوضح هذه الطّرائق كما أييت: فضاًل عنالّتعاوين، 

 طريقة احملاضرة  -2
، م2114املدّرسون اّلذين يدّرسون جمموعات  كبريًة من الّطاّلب )انصر،  عملهااّليت است ،تعّد طريقة احملاضرة من أقدم الطّرائق   
للعملّية  اا منذ القدم وحىّت الوقت احلاضر، وهي الطّريقة اّليت جتعل املعّلم حمورً ريس انتشارً (؛ فهي من أكثر طرائق الّتد116
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ن مالّتعليمّية، فاملدّرس ميتلك املعرفة اّليت مينحها للطّالب، ويستطيع الطّالب بسهولة أن يكتسبها إذا كانت ضرورّية، وهذا ممّا يزيد 
 (.211،م1923مركز املدّرس لدى الطّالب )روانلدت، 

ذه الطّريقة حمبَّبًة إىل ه موضوع معنّي على الّطاّلب، وتعدُّ  يفتقوم هذه الطّريقة على إلقاء املعّلم للمعلومات املتوافرة لديه       
 احلديث رس من خالل اإلسهاب يففهم الغام  من الدَّ  علىطريقة الّشرح تساعد و نفوس العديد من املعّلمني لسهولة تطبيقها، 

ويدعون لتجربة ما هو  ،من الّتبوّيني ينقدوهنا كثريًامن العيوب اليت جعلت   بعددا هو غري واضح، ولكّنها يف املقابل َمشوبةٌ عمّ 
 جديد يف طرائق الّتدريس؛ نذكرها يف الّنقاط اآلتية: 

 عملّية الّتعليمّية. ا إلمتام الا أساسيًّ تؤّدي احملاضرة إىل إرهاق املعّلم؛ العتماد هذه الطّريقة على املعّلم بوصفه حمورً  -1
ة الطّالب إىل يقتصر على االستماع، فال حتفز هذه الطّريق وظيفتهتعّزز احملاضرة صفة االّتكالّية عند املتعّلم كون  -2

 البحث الّذايّت، وإمّنا جتعل املعّلم والكتاب املدرسّي مصدَري املعرفة والّتعّلم. 
ة من الّطاّلب يف طمس العقول الّنريّ  أثرأهّنم متساوون يف القدرات الّذهنّية، وهلذا تعامِّل هذه الطّريقة الّطاّلب على  -3

 اّليت سرعان ما تضمحّل إذا مل جتد من يصقلها وحيفزها إىل الّتفكري واإلبداع.
 ا من امللل بني الّطاّلب يؤّدي إىل تشّتت انتباههم وقّلة تركيزهم.تسّبب احملاضرة جوًّ  -6
 طريقة املناقشة: -2
سهم، وتعتمد ، ويتطّلب الّنقاش فيما يتطّلب تفاعالً بني الطّلبة واملدّرس وبني الطّلبة أنفالقدمية اسُتخدمت هذه الطّريقة منذ األزمنة   

ش يف افاعلّيته على نوعّية عالقة الطّالب ابملدّرس، والطّالب ابلطّالب. وهي طريقة فّعالة يف الّتدريس؛ إذ يتبادل املعّلم والطّالب الّنق
الب يف احلّصة الّدرسّية، فيديل الطّلبة آبرائهم يف القضّية ويعّقب عليها املعّلم، فهي بذلك تعّزز شخصّية الطّ  يُعرضموضوع معنّي 

ا هلذه وذلك مل ؛وتنّميها كوهنا تشّجعه على اإلدالء برأيه والّتعبري عنه، واملعّلم الّناجح هو اّلذي يتقن مهارة احلوار والّنقاش مع طاّلبه
 ةاملهارة من أمهّـّية يف توطيد الّتواصل مع الّطاّلب، فاملدّرس اّلذي يستعمل طريقة املناقشة يعتف ابلطّلبة مشاركني نشطني يف عمليّ 

 (.131، م2114الّتعليم والّتعّلم )انصر، 

حتام بعضهم يف تشجيعها الّطاّلب على افتكمن مزاايها  الباقية؛ شأهنا شأن أساليب الّتدريس عديدةوللمناقشة مزااي وعيوب       
حتفز الّنمّو املعريّف والعقلّي لدى الّطاّلب من قراءاهتم عن املوضوع املراد مناقشُتُه، وهي طريقة رائعة لغرس األسلوب وهي بعضاً، 

قّلل من إمكان األمر اّلذي ي ؛الّدميقراطّي يف الّتعامل مع الّناس، أّما أبرز عيوهبا فتكمن يف حاجة هذه الطّريقة إىل وقت طويل
 هذه الطّريقة لتعليم مجيع املواّد الّتعليمّية. عمالاست

  : طريقة العصف الّذهينّ  -3
العصف الّذهيّن هو املصطلح اّلذي " يستخدم ألساليب حمّددة يثري الّتفكري االبتكارّي يف تطوير أفكار جديدة واّلذي يتضّمن    

 (.مGood ,1973,71فعالّية فرديّة أو فعالّية اجملموعة الّصغرية اّليت تتّم فيها حماولة مدروسة للّتفكري" )
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ة تفضي إىل تنمية ّد إحدى إستاتيجّيات الّتدريس املتقّدمة اّليت جتعل عملّية الّتعليم حقيقّية واقعيّ فإستاتيجّية العصف الّذهيّن تع     
ا تعّزز مستوى مسؤولّيتهم يف حمور الّتعليم من الّنشاطات اّليت يقوم هب ا الطّلبة مقدرة الطّلبة على الّتفكري العلمّي الّسليم إضافة إىل أهنَّ

 (.3،م2121ة )تريزي وآخرون، مبشاركة مستمّرة متواصل
ي املتعّلمني من أجل فكرة أو مسألة حمّل الّنقد والّنقاش بني أيد يضعتقوم هذه الطّريقة على مبدأ املعّلم يف قبالة املتعّلم؛ فاملعّلم     

حبيث  ؛قدر من األفكار ك رعصف أفكارهم وعرض مقتحاهتم املتعّلقة حبّل ما ملا تقّدم، ويعمل على تعزيز الّنقاش واحلوار وتوليد أ
م دقجمموعات، كّل جمموعة تضّم من مخسة  إىل عشرةِّ متعّلمني، مّث يعرض الّسؤال عليهم، وي علىاملعّلم يف البداية املتعّلمني  يقسم

 أو نقد من الّزمالء. ،دون تقوميمن املتعّلمون األفكار واإلجاابت 
 وتتمّيز هذه الطّريقة أبهّنا:

م آداب اجملالسة متنحهم الفرصة للّتعبري عن آرائهم وتعّودهو ة وتنّمي خصائص الّتفكري اإلبداعّي لديهم، تنّمي عقل الطّلب -
 (. 7، م2121واألسلوب العلمّي يف املناقشة )تريزي وآخرون، 

لق الّثقة ابلّنفس خفيها يشعر املتعّلم مبسؤولية تعّلمه وتعّلم اآلخرين، والقدرة على بناء عالقات ابآلخرين إجيابّية فّعالة، و  -
 وابملتعّلمني، وتنمية روح الّتعاون، وإاثرة البهجة واحليويّة والّنشاط بينهم.

سات يؤثّر العصف الّذهينّ يف حتقيق هدف الّتفاعل بني الّطاّلب يف تطوير مهاراهتم املعرفّية لغرض إنتاج األفكار، فتشري الّدرا -
 Ghabanchiا يف إنتاج األفكار وتصنيفها )العصف الّذهيّن كانوا أكثر جناحً إىل أّن الّطاّلب املدرّبني على تقنّيات 

& Behrooznia, 2014, 514 ). 

 الّتعليم الّتعاوينّ  -4

ا؛ حبيث يشُعر الطّالب إجيابيًّ  هذه الطّريقة مَن الّتعليم تقوُم على أساس جَتّمع الّطاّلب على جمموعات  َصغرية يتفاعلوَن فيها تفاعاًل    
شتكةمبَسؤولّية تعلُّمهِّ وَتعليم اآلخرين أيضً 

ُ
 خلق طاّلب ذوي ثقة عالية وبذلك يُثمر الّتعليُم الّتعاوينّ يف ؛ا مِّن أجل حتقيق األهدافِّ امل

َن الّتعليم يزيُد م أمهّـّية، ع ر الّتعاون مع زمالئه يف إجناح املهّمة املوكلة إليهم، فهذا الّنوع ايشعر كّل طالب أبّن ما يقّدمه ذ إذ ؛ابلّنفس
وح ر  مِّن قدراتِّ الطّالب الّتفكرييّة، والُقدرةِّ على بناءِّ عالقات  إجيابّية فّعالة ابآلخرين، وهَي بذلك تُعطي الّطاّلب الّثقة، وتنّمي

 (؛ هي:211-219، 1992وميّر الّتعليم الّتعاويّن خبمس مراحل )اخلليلي،  (.9، م2111الّتعاون بينهم) احلساين، 

الوقت املخّصص   عنفضاًل املشكلة أو املهّمة املعروضة وحتدد معطياهتا، واملطلوب عمله إزاءها،  تتفهمُ ف: وفيها عرَّ أ ـ مرحلة التَّ    
 للعمل املشتك حلّلها.

يد املسؤولّيات دب ـ مرحلة بلورة معايري العمل اجلماعّي: يتّم يف هذه املرحلة االّتفاق على توزيع األدوار، وكيفّية الّتعاون، وحت  
 عروضة.اجلماعّية، وكيفّية اخّتاذ القرار املشتك، وكيفّية االستجابة آلراء أفراد اجملموعة، إضافة إىل املهارات الاّلزمة حلّل املشكلة امل

 ري واألسس املّتفق عليها.يعاون يف إجناز املطلوب حبسب املعاج ـ اإلنتاجّية: ويف هذه املرحلة يتّم اخنراط أفراد اجملموعة يف العمل، والتَّ 
ن إن كانت املهّمة تتطّلب ذلك، أو استكمال حّل املشكلة، والّتوّقف ع ،د ـ مرحلة اإلهناء: ويتّم يف هذه املرحلة كتابة الّتقرير  

 ا لعرض ما توّصلت إليه اجملموعات يف جلسة احلوار العاّم اّليت تشمل الّصّف أبكمله.العمل املشتك متهيدً 
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ونّية، وتنظيم تستهدف بناء املقّررات، وتوصيلها بوساطة الّشبكات اإللكت  ،يعتمد الّتعليم اإللكتويّن على بيئة رقمّية متكاملة    
يف مجيع  املعّلمون واملدرّبون عملحبيث يست ؛(م2111االختبارات، أو إدارة املصادر والعملّيات أو تقوميها )احلمادي، اجلندي 

 Charp, S. Someمستوايت الّتعليم واألعمال والّتدريب أجهزة الكمبيوتر بطرائق خمتلفة لدعم الّتدريس وتعزيز الّتعّلم )
reflectionsm,2-11إىل موارد  ليمكن الوصول ؛املعلومات واالّتصاالت تقاانت عمال(. فيشري الّتعّلم اإللكتويّن إىل است
(. وميكن أن منيز ثالثة أنواع رئيسة Arkorful, V., & Abaidoo, N ,29-62وسع معانية )الّتعّلم ع ر اإلنتنت أب

 (؛ هي:م2121للّتعليم اإللكتويّن )صالح، املصرايت،

(: هذا الّنوع يشتط وجود احملاضر أو املدّرب مع الطّالب أو املتدّرب يف الوقت synchronousالّتعليم اإللكتويّن املتزامن )-أ
املتعارفة يف الّتعليم  انةبينهما، ولكن ليس ابلّضرورة يف املكان نفسه، ويعتمد هذا األسلوب على أساليب الّتق ويتواصلنفسه، 
 الطّرفني، ويعتمد هذا لتوصيل األفكار وتبادل املعلومات بني ؛اإلنتنت أداًة رئيسة يف العملّية الّتعليمّية تعملاّليت تس ،اإللكتوينّ 

 لى الفصول االفتاضّية، وعلى غرف احملادثة الفوريّة.ا عاألسلوب أيضً 

اضر ب وجود احملا للّنوع األّول؛ إذ ال يتطلَّ (: هذا الّنوع يكاد يكون خمالفً Asynchronousالّتعليم اإللكتويّن غري املتزامن )-ب
ص الّدراسّية ع ر احملاضرات، أو احلص أو املدّرب يف الّتوقيت نفسه اّلذي يوجد فيه الطّالب أو املتدّرب، بل يعتمد على تسجيل

يستطيع  اهمثل: ال ريد اإللكتويّن، والّشبكة العنكبوتّية، ومواقع الّتواصل االجتماعّي، واألقرا  املدجمة، ومن ،املتاحة التقانةوسائل 
 الطّالب االّطالع على احملاضرات يف الوقت اّلذي يناسبه.

(: هذا الّنوع جيمع بني الّنوعني الّسابقني، ويشمل جمموعة من الوسائط blended learningالّتعليم اإللكتويّن املدمج ) -ج
أنظمة دعم ا؛ مثل: برجمّيات الّتعليم االفتاضي املعتمد على اإلنتنت، ومقّررات الّتعليم الّتقليدّي، و ليكمل بعضها بعضً  تصمماّليت 

 األداء اإللكتويّن. 

ل توينّ أنّه جيعل الّطاّلب على دراية كاملة أبساليب الّتكنولوجيا، األمر اّلذي جيعلهم أكثر قدرًة على الّتعامومن مزااي التعليم اإللك   
ة تقليل تكلفة الكتب، فمن خالل امتالك الّطاّلب للمواّد الّدراسّية على األجهزة الّتكنولوجّية، وشبك فضاًل عنمع األجهزة املتطّورة. 
م، فمن إىل شراء الكتب الّدراسّية، وهذا يقّلل الّتكاليف، عالوًة على توفري الرّاحة، والّتفيه يف أثناء الّتعلّ  اإلنتنت، تنتفي احلاجة

أجهزة الكمبيوتر، واألجهزة الّلوحّية، واهلواتف الّذكّية يسهل على الّطاّلب ترفيه أنفسهم خالل أوقات الفراغ، وجتنُّب  عمالخالل است
 الّشعور ابمللل.

يف الّنهاية ميكن القول إنّه ال توجد طريقة تدريس ميكن أن توصف أبهّنا أحسن الطّرائق، وإمّنا جيب على املعّلم أن خيتار الطّريقة    
ن و اّليت تناسب أهداف املوضوع املراد تدريسه، فتنمية الّذوق األديّب لدى الّطاّلب حتتاج إىل طريقة املناقشة واحلوار، أّما دروس القان
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 يّ تحتاج إىل طريقة احملاضرة. وهكذا جيب أن تتوافر لدى املعّلم املهارات الاّلزمة لتنفيذ طرائق الّتدريس بنجاح. ويؤّدي الّدور األساسف
يف هذا املوضوع خ رة املعّلم؛ فاملعّلم ذو اخل رة الكبرية يكون قد ألف بع  الطّرائق أكثر من غريها، وأدرك ما يناسب درسه، أّما 

 م القليل اخل رة فعليه االستعداد أكثر من غريه الختيار الطّريقة املناسبة.املعلّ 

 :يف الّتعليم عملةالّتكنولوجّية املست التقاانتاثنياً: 

تمعات املعاصرة ، كان أبرزها: الّتطّور احلاصل يف اجمليدةلقد عرفت البشريّة، منذ فجر الّتاري ، تطّورات وحتّوالت اجتماعّية عدّ      
ا، وأج رهتا على الّتعامل ا نواحي احلياة كّلها، وأثّرت يف معظم أنشطتهل تكنولوجيا املعلومات واالّتصاالت احلديثة اّليت غرّيت تقريبً بفع

اجلامعة مبعزل  (. ومل تبقَ 66، م2116بّد منه، وعلى الّتفكري يف كيفّية دجمها أبنشطتها وأعماهلا )صاصيال،  معها بوصفها واقعاً ال
 مؤّسسات اجملتمع تعمل جاهدة على تبيّن هذه األدوات الّتكنولوجّية يف شىّت مفاصل حياهتا، السّيما يفكه الّتغرّيات، فهي  عن هذ

، كما عماهلاقف أمام استعليم واملعّوقات اّليت تيف التَّ  عملةالّتكنولوجّية املست اانتلذلك سنوضح أهّم الّتق ؛حتديث طرائق الّتدريس
 أييت:

 :الّتعليمّية وأمهّـّيتها اانتالّتق مفهوم -2ً

فاحلاسوب  ؛املفهوم الّشائع ملصطلح الّتكنولوجيا هو استعمال احلاسوب واألجهزة احلديثة، وهذه الّنظرة يف الواقع حمدودة الّرؤية      
كري اّلذي يوصل الفرد إىل ّتفنتيجة من نتائج الّتكنولوجيا، بينما الّتكنولوجيا هي طريقة للّتفكري وحّل املشكالت، وهي أسلوب ال

هبدف الوصول إىل نتائج  ؛واملهارات ،واملعلومات ،املعارف عمالهّنا وسيلة وليست نتيجة، وطريقة تفكري يف استإأي  ؛الّنتائج املرجّوة
اهتا وتطويعها خلدمة قوتطبي ،األمثل للمعرفة العلمّية عمالإلشباع حاجة اإلنسان وزايدة قدراته، لذا فإنَّ الّتكنولوجيا تعين االست

 (.36، م2112اإلنسان ورفاهّيته )الشارف وآخرون، 

الّتعليمّية جزءٌ ال يتجزّأ من أّي نظام تعليمّي، أصبح االعتماد عليها ضرورة من الّضرورات لضمان جودة تلك  اانتوألّن الّتق       
 ؛يف نظام تعليمّي معنّي  ملةعاألدوات واملواّد واألجهزة والّتنظيمات املستالّنظم، وقد عّرفت الّتقنّيات الّتعليمّية أبهّنا: " مجيع الطّرق و 

ستاتيجّيات ا :أي ؛(23،م2111بغرض حتقيق أهداف تعليمّية حمّددة، كما هتدف إىل تطوير ورفع مستوى فاعلّية الّتعليم" )عبيد، 
 فّعالة لتحقيق أهداف منشودة. 

خصّية. وهناك طرائق عّدة لتصنيف الّتقنّيات الّتعليمّية حبسب نظرة املتخّصصني يف جمال الّتقنّيات وتبعاً الختالفاهتم العلمّية والشّ      
 ومن أكثر الّتصنيفات شيوعًا وأمهّـّية الّتصنيف على أساس احلواّس، فيعتمد على طبيعة احلواّس اّليت ختاطبها تلك الّتقنّيات )العني،

 العني واألذن معاً(، وتضمُّ:و ذن، األو 

 . الوسائل الّسمعّية: كالّتسجيالت الّصوتّية، واإلذاعة، واهلاتف.1 
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 . الوسائل البصريّة: كالّرسوم، والّصور، واجملّسمات، واخلرائط، والعّينات، واملعارض، والّشرائح، واألفالم املتحرّكة غري الّناطقة.2

اّليت تتمّيز  ،بةكاألفالم املتحرّكة الّناطقة، والّسينما، والّتليفزيون، والتّمثيلّيات، وال رامج الّتعليمّية احملوس  . الوسائل الّسمعّية البصريّة:3
 (.29،  م2114خباّصية الّتفاعل بني املتعّلم وال رانمج )علي، 

وآاثرها  ،نولوجياّتعليم فوائد هذه الّتكالّتكنولوجيا يف ال عمالاست عرضتاّليت  ،وقد أظهرت نتائج عدد من الّدراسات واألحباث   
 :على(، فهي ُتساعد املتعّلم 29،  م2114اإلجيابّية يف حتقيق األهداف الّتعليمّية )علي، 

توفري تعّلم واملعارف بصورة أفضل، و  ،واألفكار ،إدراك املفاهيم علىأكثر من حاّسة يف أثناء الّتعّلم، ممّا يساعد  عمالاست -1
 ا.أعمق وأبقى أثرً 

 وبذلك حَتفزه إىل الّتعّلم. ؛إاثرة حّب االستطالع لدى املتعّلم -2
إجياد فر  متكافئة للّتعّلم، من الّتغّلب على الفروق الفرديّة، وعلى استحواذ جمموعة قليلة من املتعّلمني من ذوي املستوى  -3

 العايل على الّتعّلم داخل غرفة الّصّف.
 تعّلمني.مقتصرة على ما حيويه الكتاب املقّرر من معلومات وما ميليه املعّلم على املتنويع مصادر الّتعّلم، فال تبقى العملّية  -6
 يستطيع احلكم على مدى تقّدمه يف عملّية الّتعّلم. هباتوفري الّتغذية الرّاجعة للمتعّلم اّليت  -6
 لّتعّلم الّذايّت.تنمية مهارات ا :إجياد عادات تعّلم إجيابّية كالّتحليل والّتكيب واحلكم على األشياء وحّل املشكالت؛ أي -4
ا بً هتيئة مواقف تربوّية تقّرب املتعّلم من الّتطّورات والّتقّدم اّلذي يشهده العصر، وجتعله أقرب إىل الواقع اّلذي يعيشه، مستوع -7

 هذه الّتطّورات وذلك الّتقّدم.
 توّفر الوقت واجلهد يف عملّييَت الّتعليم والّتعّلم. -2
 تكوين العالقة اإلجيابّية بني املعّلم واملتعّلم، وتقويتها.  -9
 تغيري دور املعّلم من ُملّقن  إىل ُموّجه  وُميّسر  وُمسّهل  لعملّية الّتعّلم. -11
إذ ُتسهم يف تعليم األعداد الكبرية من الطّلبة من دون زايدة كبرية  ؛حّل مشكالت ازدحام الّصفوف وقاعات احملاضرات -11

 أجهزة العرض الّضوئّية والّتعليم امل رمج واألشكال املختلفة من العّلم الّذايّت. ابستعمال يف الّنفقات،
ب، الّتعليمّية على تكوين عالقات متابطة مفيدة راسخة بني كّل ما يتعّلمه الطّال اانتوبناًء على ما تقّدم، تساعد الّتق      

إذا أحسن -ّتعليمّية ال اانتوربطها ابخل رات الّسابقة. ونرى أّن الّتق وذلك عندما تشتك احلواّس يف تشكيل اخل رة اجلديدة
تساب تعمل على زايدة مشاركة الطّالب اإلجيابّية يف اك -، وحتدد اهلدف منها، وتوضيحه يف ذهن الطّالب عماهلااملعّلم است

وعّية الّتعّلم ورفع ، ويؤّدي هذا األسلوب إىل حتسني ناخل رة، وتنمية قدرته على الّتأّمل، ودّقة املالحظة، واتّباع الّتفكري العلميّ 
 مستوى األداء عند الطّالب.
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 الّتعليمّية اانتمعّوقات استخدام الّتق -0ً

لدى  ظى أبمهّـّية ابلغةظام الّتعليمّي ويف عملّياته، لتعّدد فوائدها، وحتالّتعليمّية اليوم مكانة مرموقة بني مدخالت النَّ  اانتتتبّوأ الّتق   
الّتعليمّية املختلفة   انتااملعّلمني ملا هلا من أمهّـّية يف كوهنا تؤّدي إىل إاثرة اهتمام الطّالب، وإشباع حاجته للّتعّلم، فال شّك أّن الّتق

ا املتعّلم أقرب إىل الواقعّية  رُّ هباّليت مي ،كالّنماذج، واألفالم الّتعليمّية، واملصّورات تقّدم خ رات  متنّوعًة، وكّلما كانت املواقف الّتعليمّية
اّليت هتّيئها اجلامعة،  الّتعليمّية، تنويع اخل رات اانتالّتق عمالكان هلا معىن ملموٌس وثيق الّصلة ابألهداف، وكذلك ميكن عن طريق است

ل على إثراء جماالت اخل رة تعم لنمّو الطّالب يف مجيع االجّتاهات، فوتنمية الّتفكري والّتأّمل واملمارسة، فتصبح اجلامعة بذلك حقاًل 
ّلم، وتعميقه، وعلى الّرغم ي إىل ترسي  هذا الّتعاألمر اّلذي يؤدَّ  ؛وبذلك تشتك مجيع حواّس الطّالب يف عملّيات الّتعّلم ؛اّليت ميرُّ هبا

بطريقة منّظمة  عملعليمّية ال تستالتّ  اانتلّتقمن كّل ذلك فإنَّ الّنظرة الفاحصة للعملّية الّتعليمّية داخل الّصفوف الّدراسّية تبنّي لنا أنَّ ا
 بني متوٌك للظّروف والّصدفة. وقد أوضحت دراسات عديدة أنَّ هناك فجوةً  عماهلا، وأنَّ استعماهلاا قّلة يف استفّعالة، ويالحظ أيضً 

ة الفعلّية احلقيقّية ساسّي هو عدم فهم القيماإلسهامات الثّابتة للّتقنّيات الّتعليمّية واإلفادة الفعلّية منها، ويرجع ذلك إىل عامل  أ
ري كلّ  نَّ فصلها يرجع إىل حماولة توضيح أتثأ(. وهذه املعّوقات يف الواقع متابطة متداخلة، و 32، م2114للّتقنّية الّتعليمّية )علي، 

 وفق اآليت: منها، ة وحتدُّ الّتعليميّ  اانتّتقالعمال اّليت تقّلل من است ،ال إىل أتكيد أهّنا مستقّلة، وميكن توضيح هذه املعّوقات ،منها

فرة، وما مل يكن من الّتعليمّية ما مل تكن متوااانت املعّلم الّتق عمللن يست الّتعليمّية: اانتضعف جتهيز اجلامعات ابلّتق -1
الّية الكافية لتوفري املوزارة الّتعليم أن ختّصص املوارد لالّسهل عليه احلصول عليها حني يريد استخدامها، ولذلك ينبغي 

ة الّتقنّيات الّتعليمّية الاّلزمة للّتعليم، والّصيانة الّدورية، وحتديث ال رامج يف جمتمع يتسارع فيه ظهور األجهزة الّتكنولوجيّ 
ني واالندماج الّصحيح ،واالنفجار املعريّف، لكي يتسىّن للجامعات الّلحاق بركب الّتطّور، وإعداد جيل يستطيع الّتكّيف

 يف هذا اجملتمع العصرّي. 

يريد أن  إن نظرًة إىل غرفة الّدراسة تكفي إلقناع املعّلم اّلذي الّتعليمّية: اانتالّتق عمالعدم مالءمة املباين اجلامعّية الست -2
أو عوازل  ،م الّتامّ ا عنها؛ فالّصفُّ غري جمّهز  مبعّدات اإلظالتعليمّية أبن يصرف الّنظر متامً  اانتّتقبيستعني يف تدريسه 

يالت الّشبكات جهاز الّتسجيل أو العرض الّضوئّي، وتوص عملاّليت متنع الّتشويش بني الّصفوف الّدراسّية إذا است ،الّصوت
تكاد تكون يف بع  اجلامعات معدومة، ويف أغلب األحيان الّتوصيالت الكهرابئّية غري متوافرة. وللّتغّلب على هذه العقبة 

 ضاًل عنفكّل ما حتتاج إليه من أجهزة وأدوات للعرض، وربطها ابلّشبكات الّداخلّية واخلارجّية. جيب جتهيز اجلامعة ب
ها ا على أجهزة احلاسب يف موقع اجلامعة على الّشبكة الّداخلّية، وتزويدإعداد املناهج بطريقة تسمح بعرضها إلكتونيًّ 

 جبميع الوسائل الّتوضيحّية.

الّتعليمّية، وهذا ما  اانتالّتقويرجع ذلك إىل أّن املعّلم مل يتلقَّ اإلعداد والّتدريب الكافيني يف جمال  ضعف تدريب املعّلم: -3
(، وينظر إليها على أهّنا جمموعة من األجهزة مAdams, etal ,1997) عماهلايسّبب قّلة وعيه مبفهومها وختّوفه من است
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 ا عاماًل ا، ويراها أيضً انيكيًّ ا ميكاّليت من شأهنا أن تُفقده ذلك الطّابع اإلنسايّن، وجتعله آليًّ  ،يف الّتعليم عملةواآلالت املست
، عماهلاالاّلزمة الست الّتعليمّية، ومنّكنه من املهارات اانتالّتقا لوجوده؛ إذ ميكن أن حتلّ حمّله. ولكي نغرّي نظرة املعّلم إىل مهّددً 

 اانتالّتقايف يف ميدان ويف أثناء قيامه ابلعمل؛ ألنَّ تلّقي الّتدريب الك ،الّتدّرب يف أثناء إعداده ن تتاح له فرصةألفإنَّه ينبغي 
 عمليَّيَت الّتعليم والّتعّلم، ودورها يف ،الّتعليمّية اانتالّتقالّتعليمّية جبانبَيها الّنظرّي والعملّي، من شأنه أن يعّزز لديه قيمة 

 اّلذي ، وطرائق احلصول عليها. هذا ما يتعّلق ب رانمج إعداد املعّلم قبل الّتخرّج، أّما املعّلم احلايلّ عماهلاوكيفّية اختيارها واست
توى املشار لجامعات إعداد دورات تدريبّية له ال ختتلف يف مضموهنا عن احمللمل يتلقَّ هذا الّنوع من الّتدريب، فإنّه ينبغي 

هني أن إليه سابقً  عليمّية، وأن أيخذوا األمر التّ  انةلّتقل عمالهأيخذوا ابحلسبان عند تقومي املعّلم استا، كما جيب على املوجِّّ
 جبّديّة أك ر.

على  عماهلاالّتعليمّية عن است ةانلّتقوثقل الواجبات يصرفان املعّلم يف حال معرفته اب، إّن تعّدد املسؤولّيات قّلة اهتمام املعّلم: -6
ملنهج. يف دروسه، وخاّصة حني جيد أنَّ ما يتوافر من هذه الوسائل غري مرتبط اب عماهلااست ا عنإن مل يصرفاه متامً  ،حنو  فّعال

 انةل الّتقالّتعليمّية حني يواجه الّروتني العنيف، أببعاده املختلفة، اّلذي يؤّدي إىل عدم وصو  اانتالّتقواملعّلم يفقد اهتمامه 
ذله كي يتّمكن اّلذي جيب أن يب ،قبات أمام املعّلم، ويزيد من اجلهدالفّعال، وهذا يضع الع عماليف الوقت املناسب لالست

جديد ّن قّلة احلوافز املاّدّية واملعنويّة اّليت خُتّصص لتشجيع االبتكار والتّ أمن احلصول على األداة أو اجلهاز. من جهة اثنية 
يف إضاعة الوقت  ن شأهنما أن مينعا املعّلم من الّتفكريالوسائل الّرخيصة احملّسنة من البيئة احمللّية، م عماليف املدارس، أو است
 .عماهلاإبنتاجها واست

 :وجنوب إفريقيا ،وسنغافورة ،ا: مناذج دراسية يف كل من ماليزاياثلثً 

 مناذج الدراسة يف جامعات ماليزاي: -

ل الذي عملية التعليم عملية تؤدى داخل بيئة ال ورقية، وهبذا التابط والتكام رُبطت بطريقة جعلتهناك منظومة من األدوات اليت    
بعد مع مراعاة مجيع  والتعليم عن ،متكنت من تقدمي خدماهتا ع ر نظامني من التعليم؛ مها التعليم املباشر ،مييز اجلامعات املاليزية

 اليت حتتاج إليها هذه البيئة؛ وهي: ،األضالع

حبيث يستوي أن  ؛من طلبة وأكادمييني وإداريني ،جتعل احلرم اجلامعي جبميع مكوانته يف متناول رواد اجلامعات بيئة افتاضية -1
 أو يف أي بقعة أخرى. ،يكون الواحد منهم داخل مباين اجلامعة

دارة احلرم اجلامعي م إا: توفري بيئة متكاملة متابطة ال تسمح أبي فصل ألي من أنظمتها يف أي حال من األحوال، فهناك نظااثنيً 
(CMS ،الذي يقوم أبمتتة سائر العمليات اإلدارية واإلجرائية من جهة ويربط بني سائر األنظمة من جهة أخرى )نظام  ضاًل عنف

ظمة هناك أنو ( الذي يقوم بسائر األمور املتعلقة ابلعملية التعليمية التفاعلية من مجيع جوانبها، LMSاإلدارة التعليمية التفاعلية )
يف موقع اجلامعات الذي يكمل  وضعتمساندة منها النظام املايل ونظام إدارة خدمة العمالء، وكل ذلك يتم من البواابت اليت 

 مبا حتتاج إليه من أدوات وخدمات. انة،منظومة التق
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يف  د هباالعلمية املعت من مراعاة املواصفات واملقاييس ،وفق أساليب التعلم الذايت والتعليم اإللكتوينعلى إعداد احملتوى التعليمي  -2
لى االعتماد األمر الذي سهل على اجلامعات احلصول ع ؛اليت تتطلبها هيئة االعتماد املاليزية ،هذا اجلانب، مع األخذ بكل املتطلبات

 الكامل ل راجمها.

ة، فال الدراسة يف ماليزاي وجهني لعملة واحد الك أصبح نظامولذ ؛وهبذا الشكل كونت األنظمة واألدوات بيئة مثالية للجامعات     
وذلك  ؛خيتلف نظام الدراسة يف نظام التعليم عن بعد الذي تنتهجه اجلامعات ــ من حيث املضمون واجلوهر ــ عن نظام التعليم املباشر

ية اليت والنهائية، وغريها من األمور األساسمن حيث وجود املنهج الدراسي، واحملاضر، واألنشطة التعليمية، واالمتحاانت النصفية 
وصواًل  ،تقوم عليها العملية التعليمية. وتكاد هذه األفكار مجيعها تّتفق على حتقيق مفهوم العملّيات املعرفّية لإلنسان يف جمال الّتعّلم

ستوايهتا القائمة على البناء َم احلداثة يف كّل موبناء إنسان جيّسد مفهو ، إىل حتقيق الّتبية احلديثة اهلادفة إىل تنظيم احلياة وتسهيلها
 (. م2121والّتحّول من منط الّتعليم الّتقليدّي القدمي إىل منط الّتعليم احلديث )بروق،  ،الّتكاملّي للّتعليم

دوات اليت تستعمل األمن جهة األساليب و  ،ونظام تعليمي تقليدي ،ولكن أييت االختالف واملوازنة بني نظام تعليم إلكتوين تقين     
 كي ،ب التوضيحمن اب سنوازنفإننا  ،يف كل من النظامني، ولكي نتعرف على طريقة الدراسة لدى اجلامعة يف هذا النوع من التعليم

 من حيث األساليب واألدوات. ،الفرق بني النظامنييتبني 

 من حيث احلضور الشخصي:

ليتلقى تعليمه من األستاذ  ؛يف التعليم التقليدي يلتزم الطالب احلضور الشخصي للفصول الدراسية بنسبة معينة هُ من املعلوم أنَّ    
مباشرة، وهذا ابلفعل مطبق يف التعليم املباشر، وأما يف التعليم عن بعد، وحبكم وجود شبكة اإلنتنت وأدوات التعلم اإللكتوين، فإنه 

يأيت بيانه، والطالب كما س  ،ألدوات متوافرة بني يدي الطالب من جهازه املتصل بشبكة اإلنتنتيستعاض عن ذلك أبن تكون مجيع ا
 إال يف االختبارات النصفية والنهائية فقط. ،نتائجه ال يلزم ابحلضور الشخصي تسلممن حني إجراءات قبوله إىل 

 من حيث املنهج الدراسي:

ر الوضع يف التعليم التقليدي يعتمد على املعلومة اليت يلقيها احملاضر يف أثناء احملاضرة فقط، ومبجرد غياب الطالب أو احملاض إنَّ        
عن حماضرة ما، فإن الطالب تفوته تلك املعلومات وال ميكن تعوي  تلك املعلومات املخصصة لتلك احملاضرة، يضاف هذا إىل كون 

 يف تلك احملاضرة. سيُلقىىل احملاضرة وهو خايل الذهن مما ا ما أييت إالطالب غالبً 

ن روابط للتحميل ، وتقدم للطالب مسابقعلى حنو  أُعدتا يف التعليم يف جامعات ماليزاي، فإن مجيع املواد العلمية للمقرر وأمَّ      
 هي: ،عديدة ساليب متنوعةأباملنهج الدراسي  ويُعرضُ على بوابة الطالب من أول يوم دراسي، 
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ـ احملاضرات الصوتية اليت يعدها أساتذة مشهود هلم ابخل رة والتخصص يف تلك املادة املدعمة ابملصادر واملراجع عند كل عنصر  1
 من عناصر احملاضرات.

 املعهودة. تهعلى ترتيب الكتاب وصور  ُيصاغـ الكتاب املقرر الذي  2

اضرات الذايت والتفاعل بني الطالب واملعلومة، فهي حتوي ملخصات تلك احملـ الدروس التفاعلية اليت تقوم على أساليب التعلم  3
 مدعمة ابلتدريبات والتمارين الذاتية اليت يتمكن الطالب من قياس استيعابه وفهمه لتلك احملاضرات.

 وهبذه الصورة يتمكن الطالب من حتصيل الفوائد اآلتية:    

 لدراسي، وحتديد الصعوابت واإلشكاالت اليت تواجهه قبل لقائه ابحملاضر.ا يف املقرر اا وعلميً أ ـ حتضري نفسه ذهنيً 

 ب ـ االستماع إىل دروسه ومذاكرهتا يف األوقات اليت تناسبه.

 لمقرر الدراسي.لج ـ ضمان إكمال املنهج الدراسي حبسب اخلطة املقررة 

 من حيث اللقاء مبحاضر املادة وطرح االستفسارات:

ان ي تنحصر العملية التعليمية بني األستاذ والطالب غالباً داخل الصف الدراسي، ومن املعلوم أنه يف غالب األحييف التعليم التقليد   
ينقضي أغلب الوقت يف شرح احملاضرة، وقد يبقى الشيء اليسري من الوقت لعرض االستفسارات واإلشكاالت اليت قد يثريها الطالب، 

 عرض استفساراته أو اإلشكاالت والصعوابت اليت تواجهه يف فهم املادة ألسباب متعددة.ويف غالب األحيان ال يتمكن الطالب من 

ا يف التعليم املاليزي، فلدى الطالب أكثر من طريقة لعرض استفساراته عن املادة املقررة وموضوعاهتا؛ وذلك من خالل األمور وأمَّ     
 اآلتية:

بعد  ن الطالب من اللقاء ابحملاضر داخل الفصل يف التعليم املباشر، أو يف التعليم عنـ اللقاءات املباشرة مع حماضر املادة اليت متك1
املادة العلمية  لكون ؛فيه ع ر شبكة اإلنتنت يف لقاءات متعددة ختصص هلذا الغرض يتواصلع ر برانمج خمصص لتلك اللقاءات 

ا خيصص هذه اللقاءات لالستماع إىل الطالب واإلجابة عن ؛ فاحملاضر ال يعيد شرح تلك املادة، وإمنسابًقاموجودة لدى الطالب 
 استفساراهتم.

ـ عرض االستفسارات ع ر ال ريد اإللكتوين حملاضر املادة الذي يستطيع الطالب الوصول إليه ع ر برانمج اإلدارة التعليمية التفاعلية،  2
ال ريدية  واانتمجيع العن لديهاحملاضر  لكونوهذه االستفسارات يتم اإلجابة عنها من احملاضر، مث يرسلها إىل الطالب ابلطريقة نفسها، 

 اليت تعد إحدى قنوات التواصل املفتوحة على مدار الوقت بني احملاضر والطالب. ،بةللطل

 ا جلميع طلبة تلك املادة.املنتدى الذي خيصص لكل مادة دراسية، ويكون مفتوحً  يفـ عرض التساؤالت واإلشكاالت  3
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 األنشطة التعليمية:   

 تلك األنشطة يدوايًّ  تتسلمو ة غالباً بطريقة شفوية، وضمن إطارات حمدودة، يف التعليم التقليدي تتم عملية التكليف ابألنشط        
 األمر الذي تعتيه بع  الصعوابت يف عملية تنظيم تلك األنشطة وطريقة إجنازها وتسليمها. ا؛مباشرً 

احملاضر  كال منذي يعني  ة التفاعلية الهذه األنشطة التعليمية تتم ع ر نظام اإلدارة التعليمي ا التعليم يف جامعات ماليزاي، فإنَّ أمَّ     
، ميكن من ا من املهارات لدى الطالبوالطالب على ترتيب عملية أداء تلك األنشطة يف مواعيد حمددة وخبيارات متعددة تظهر عددً 

ة التعليمية طخالهلا للمحاضر قياس قدرات الطالب أبشكال وأمناط متعددة، ومن تلك اخليارات اليت تتم فيها عملية تقومي األنش
 للطالب:

ك املنتدايت ذات عالقة ابملخرجات التعليمية للمادة، وتعد تل موضوعاتــ املشاركة الفعالة يف املنتدايت اليت ينشئها احملاضر، يف 
 وملكات فنية يف جمال الكتابة والتعبري. ،يف إظهار ما ميلكه من قدرات علمية ،ا للطالب رحبً جمااًل 

 زمنية حمددة. مدةأو ع ر  ا،الدراسية اليت يضعها احملاضر أسبوعيًّ ــ أداء الواجبات 

ــ اإلجابة عن أسئلة االختبارات والتمارين القصرية اليت تستغرق ساعة واحدة على األقّل يف األسبوع عن كل موضوع، ويكون إبمكانه 
 أن يتعّرف على اإلجاابت الصحيحة مباشرًة.

ضوع  ذات عالقة ابملخرجات التعليمية للمادة، خيّصص لكل مو  موضوعاتاحملاضر  عدُّ وين؛ إذ يوهناك ما يعرف ابملنتدى اإللكت    
 ا لبداية النقاش مع الطالب وآخر النتهائه، مث يعطي كّل طالب درجات املشاركةمنها ساعة واحدة يف األسبوع، فيحدد احملاضر وقتً 

 اليت حصل عليها.

 صل الدراسي الواحد لكل مادة على النحو اآليت:ويكون عدد األنشطة العلمية يف الف   

 املنتدى )منتداين( على األقل. -1

 واجبات على األقل(. 3الواجب ) -2

 درجة، وتسمى أعمال الفصل الدراسي. 31امتحاانت على األقل(، وتكون جلميع هذه األنشطة  3االمتحان القصري ) -3

 االختبارات:

الطالب بواسطة اختبارين  ميقوَّ  ،بعد عنها يف التعليم املباشر؛ ففي جامعات ماليزاي ال ختتلف عملية االمتحاانت يف التعليم عن   
 مها: ،أساسيني
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ــ اختبار نصفيٌّ، يكون يف منتصف الفصل الدراسيِّ، مُيضي فيه الطالب ساعة واحدة على األقل يف كل مادة دراسيَّة، ويكون هذا 
 ( درجة.21االختبار على )

( 21يكون عند هناية الفصل الّدراسيِّ، يستغرق ساعتني على األقل لكل مادة دراسية، ويكون هذا االختبار على )ــ اختبار هنائيٌّ، و 
 درجة.

 حمددة. مدةوحيضر الطالب لالختبار يف أماكن حتددها اجلامعة، ويف    

 مناذج تعليمية من جامعات سنغافورة:  -

ة واحتالهلا األمر الذي كان له انعكاساته الواضحة على تقدم سنغافور  ؛التعليم ومنوهكان لسنغافورة قصب السبق يف عملية تطور      
استطاعت أن تصبح  ا؛ إذليس يف التعليم فقط، ولكن يف االقتصاد وكل مناحي احلياة أيضً   متقدمة على مستوى دول العامل ةمرتب

ية على الذي أصبح أحد أفضل األنظمة التعليم ،مها التعليمييف مصاف الدول املتقدمة. ومن أهم إجنازات سنغافورة االرتقاء بنظا
 للبالد. ساعدت يف عملية البناء االقتصادي ،هذا التطور التعليمي يف تكوين كفاءات وخ راتأسهممستوى العامل، وابلطبع 

غة أصلية لعديد من صفها لبو  عملوالدراسة يف جامعات سنغافورة على مستوايهتا املختلفة تكون ابللغة اإلجنليزية، وتست      
للحصول  ؛ساعات معتمدة على األقل 3السنغافوريني، وهي ممكنة يف جمموعة متنوعة من التخصصات، وحيتاج الطالب إىل اجتياز 

 يف العامل كل عام. 6يف املرتبة  انةوجامعة اننيانغ التق ،على درجة البكالوريوس. وقد مت تصنيف جامعة سنغافورة الوطنية

شأ عدد من اجلامعات األجنبية الدولية برامج للطالب اجلامعيني يف سنغافورة، وهذا يسمح للطالب ابلدراسة يف جامعة وأن    
 ةأمريكية أو أوروبية، ابختصاصات العالقات الدولية، والتمويل، واإلدارة، واالتصاالت، وإدارة الرايضة، وإدارة األعمال والتفيه وإدار 

جزء من برامج البكالوريوس يف جامعات سنغافورة وكلياهتا. وعادًة ما تستغرق برامج املرحلة اجلامعية األوىل  السياحة، وهذا كله جمرد
 ويستند القبول يف األداء إىل امتحاانت القبول. ،ثالث سنوات

عادة ما حتر  على أعلى املعايري، وبذلك فإن معدالت الرسوم الدراسية تعد كبرية، لذلك توفر البالد  سنغافورة يف اجلامعات   
ا على املنافسة يف جمال اإلدارة وتكنولوجيا املعلومات. والطالب الدوليون الذين يزورون سنغافورة، سوف ا للغاية قادرً ا مثمرً تعليمً 

 جامعةو  Kنولوجيةالتك اننيانغ جامعة، و الوطنية سنغافورة معةجاجيدون بعضًا من املؤسسات الرائدة يف العامل يف سنغافورة مثل 
 .لإلدارة سنغافورة

كنولوجيا والتصميم، للت عالوة على ذلك، سنغافورة لديها نوع من التعاون األكادميي على املستوى العاملي؛ مثل جامعة سنغافورة      
 سنغافورة جامعةكلية يل نوس وشراكتها مع   وأيضاً  Kتشجيانغ الصينية اجلامعةو  للتكنولوجيا ماساتشوستس معهدوشراكتها مع 
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جامعة عاملية يف تصنيف  16ضمن قائمة أفضل  ،، على الرغم من وجود جامعتني فقط من سنغافورةاألمريكية يل جامعةو  الوطنية
 .((QSالكيو إس))

الطالب يف مجيع  ا للمنافسة منيف كثري من األحيان قد يكون من الصعب احلصول على القبول يف اجلامعات السنغافورية، نظرً       
صول عليه من إجادة اللغة اإلجنليزية، وميكن احل على أحناء العامل واجملال احملدود للقبول. ومعظم اجلامعات تطلب من املتقدمني دلياًل 

 (..IELTS( أو أيلتس)TOEFLخالل اختبار اللغة اإلجنليزية؛ مثل امتحاانت اللغة اإلجنليزية توفل)

 اذ قرارات القبولا ما يتم اختتستمر الدراسات العليا يف سنغافورة من عام إىل عامني، وتقدم يف أربع جامعات رئيسة، وغالبً        
للطالب الدوليني من قبل هيئة تدريس ذات صلة بعد التقومي الدقيق. ويعتمد التقومي على جمموعة من العوامل؛ مثل: الدورات 
السابقة، والدرجات العلمية، وعشرات االختبارات وخ رات العمل ذات الصلة. وتقبل معظم اجلامعات الطالب مرتني يف السنة يف 

على املتقدمني إثبات استعدادهم للدراسات العليا، وقد حيتاجون إىل تقدمي درجات امتحان القبول شهري آب وكانون الثاين. وجيب 
. وقبول البكالوريوس يتطلب درجة البكالوريوس أو ما يعادهلا يف اجملال ذي الصلة. وجيب على  GMATأو   GREمثل   

  IELTSأو  TOEFLمن اختبار  اجزءً  ، بوصفهالغة اإلجنليزيةالطالب الذين ال تكون اإلجنليزية لغتهم األم إظهار الكفاءة يف ال
 . وتعد درجة املاجستري شرطاً أساسياً للحصول على درجة الدكتوراه. 

ائق ر وبناًء على ما تقّدم، فمن املهّم أن تراجع املؤّسسة الّتعليمّية على حنو  مستمّر الّدعائم األساسّية لقيامها؛ وهي: املعّلم، والطّ    
اإلبداع على و   يّتبعها يف املقام األّول، والبِّىن الّتحتّية يف املؤّسسة يف املقام الثّاين. فاحلداثة مبفهومها العاّم انجتة من تنمية الّتفكرياّليت

ألفكار واخل رات احدّ  سواء، والّتكّيف مع املتغرّيات الّسريعة اّليت تعصف ابلعامل، وتوافر املعلومات واملهارات الفرديّة املعاصرة، وتقّبل 
، م2116اجلديدة، وتطوير املعرفة اإلنسانّية املتاكمة، والّتسّلح مبقّومات هذا العصر يف ضوء فلسفة اجملتمع وثقافته )صاصيال، 

64.) 
 فريقيا:إمناذج تعليمية من جامعات جنوب   -

ت يف جنوب إفريقيا مجيع جنوب إفريقيا. لذلك جُتري اجلامعا فريكانية مها اللغتان الرئيستان املنطوقتان يفاللغتني اإلجنليزية واإل إنَّ    
لغة وطنية، وال تزال بع  اجلامعات التقليدية تقدم دورات يف اللغة  11ال رامج تقريًبا ابللغة اإلجنليزية. وتضم جنوب أفريقيا 

وإذا مل تكن اللغة اإلجنليزية  .دراسية أكثر مشواًل يتم التخلص التدرجيي من هذه اللغة يف اجلامعات لتقدمي جتربة  فريكانية، ومع ذلكاإل
 لغة الطالب األصلية سيحتاج إىل النقاط اآلتية إلثبات إتقانه للغة:

 أو أفضل. IELTS 7.1درجة    -
 )ع ر اإلنتنت(. TOEFLيف اختبار  22درجة  -

 ( يف الدراسات العليا.NBTعلى األقل يف مكون حمو األمية األكادميية ) ٪46احلصول على درجة  فضاًل عن

https://www.easyunime.com/singapore/national-university-of-singapore-nus-10466/
https://www.easyunime.com/united-states/yale-university-10278/
https://www.easyunime.com/united-states/yale-university-10278/
https://www.easyunime.com/united-states/yale-university-10278/
https://www.easyunime.com/united-states/yale-university-10278/
https://www.easyunime.com/united-states/yale-university-10278/
https://www.easyunime.com/united-states/yale-university-10278/
https://www.easyunime.com/united-states/yale-university-10278/
https://www.easyunime.com/united-states/yale-university-10278/
https://www.easyunime.com/united-states/yale-university-10278/
https://www.easyunime.com/united-states/yale-university-10278/
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 جامعة حكومية، وتقدم التعليم العايل يف ثالثة أنواع من املؤسسات: 24فريقيا إتضم جنوب    
 جامعة أكادميية تقليدية. 12 -
 معاهد تقنية، تقدم دورات فنية ومهنية.  2 -
 ا مما سبق.جامعات شاملة، تقدم مزجيً   4 -
تصمم كل مقاطعة   شراف وزارة التعليم العايل والتدريب.إبلتسع قسم تعليمي خا  هبا، ولكل حمافظة من مقاطعات البالد ا      

يختلف اعتماًدا األمر الذي يعين أن التعليم الذي يتلقاه الطالب س ؛تعليمها وتدريبها لتناسب االحتياجات واملصاحل احمللية والوطنية
 على املؤسسة اليت خيتارها.

ز إىل أواخر من منتصف متو  :فصلني دراسيني، األول من أوائل شباط إىل أوائل حزيران، والثاين علىينقسم العام الدراسي        
استاحة من أوائل حزيران إىل منتصف متوز. وتعتمد شروط االلتحاق جبامعات جنوب إفريقيا على املدرسة  مدةمع  ،تشرين الثاين

من أجل  منوذج طلب ع ر اإلنتنت يسهل ملؤه ةات جنوب إفريقيا عامونوع ال رانمج الذي يرغب الطالب يف دراسته. ولدى جامع
 بدء عملية التسجيل.

وختتلف شروط القبول اعتماداً على اجلامعة والدورة اليت يتقدم الطالب هلا للحصول على فكرة عامة عما إذا كانت مؤهالته        
قيا. إذا أظهر تقومي ع ر اإلنتنت الذي تقدمه اجلامعات يف جنوب إفريمقبولة من قبل اجلامعات يف جنوب إفريقيا، وميكنه استخدام ال

هذا أنه مستوف احلد األدىن من املتطلبات القانونية للدراسة يف جنوب إفريقيا، فسوف حيتاج بعد ذلك إىل إرسال نس  مطبوعة 
 سم "اإلعفاء".من واثئق التأهيل إىل جملس القبول، من أجل احلصول على شهادة أتييد رمسية تُعرف اب

 ـــتستغرق درجة البكالوريوس ثالث سنوات إلكماهلا، على الرغم من أن الطالب قد خيتارون إكمال سنة دراسية إضافية        
رجة للحصول على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف وسنة أو سنتني إلكمال د ـــتتطلب أطروحة حبث يف جمال البكالوريوس نفسه 

 املاجستري.

لى تتبع برامج الدكتوراه يف جامعات جنوب إفريقيا اهليكلية نفسها املوجودة يف املؤسسات األوروبية، عف  الدكتوراه،  برامج أمَّا      
، لكي يكون الطالب مؤهالً للحصول على درجة الدكتوراه ؛مدى فتة من ثالث إىل مخس سنوات، تستكمل أطروحة حتت اإلشراف

 وما فوق. ٪46ري معتف هبا دولًيا. وتقبل بع  املؤسسات املرشحني فقط بدرجة املاجستري سيحتاج إىل درجة ماجست

وتقدم العديد من جامعات جنوب إفريقيا املنح الدراسية واملنح اخلاصة هبا للطالب الدوليني يف خمتلف مستوايت الدراسة، بناًء      
 ما يتم سرد التفاصيل على موقع اجلامعة.على اجلدارة األكادميية و/أو احلاجة املالية، وعادًة 
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 (ASPUاملبحث الثّاين: طرائق معاجلة حتّدايت الّتدريس يف جامعة الّشام اخلاّصة )
اّلب لطّ ستاتيجّية الّتدريسّية اّليت تّتبعها جامعة الّشام اخلاّصة ترتكز غالبّيتها على دور املعّلم يف القاعة الّدراسّية مع االهتمام اباال إنَّ    

لّناقد وتبادل ستاتيجّية على الّتفاعل الّنشط بني الّطاّلب داخل الفصل بصورة تؤّدي إىل الّتفكري اوأدوارهم الّتعليمّية، فتعتمد هذه اال
نواحيه  واّد القانون بكلّ ستاتيجّيات املوظّفة يف تعليم ماآلراء والوصول إىل نتائج هنائّية ترتبط مبهارات الّتحليل واالستيعاب، فاال

ث على تعتمد على املبادئ احلديثة يف الّتعليم، فتتمّثل ابحملاضرة أغلب الطّرائق احلديثة يف الّتعليم. وينظر إىل الّتدريس مبفهومه احلدي
ّية الّتدريسّية وكفايتها، لأنّه: املمارسات الّتدريسّية الّتفاعلّية اّليت جتعل الطّالب حموراً للعملّية، نشطاً متفاعاًل، وهذا يشري إىل نوعّية العم

ة، لتنمية  ر فالّتدريس الفّعال حيّول العملّية الّتعليمّية إىل شراكة بني املدّرس واملتعّلم، هبدف توفري املعرفة واملهارة وتعميق الوجدان واخل
ر عملّية الّتعليم لديها  فيها لتطويشخصّية الطّالب بكّل جوانبها. ولذلك سنوّضح أهّم املعّوقات اّليت حاولت جامعة الّشام اخلاّصة تال

 كما أييت:

 كثرة الّطاّلب داخل القاعة الّدراسّية -1
ّلما زاد عدد طرائق الّتدريس احلديثة وأساليبها؛ فك عماليُعدُّ عدد الّطاّلب املرتفع يف القاعة الّدراسّية من أهّم معّوقات است      

الّطاّلب أصبح من الّصعب على املعّلم ضبط القاعة الّدراسّية، وأتّخر يف عرض حمتوى املنهاج، وتثبيته عند الطّالب، وكذلك يؤّثر 
خاّصة حمدودة كاحملاضرة  طرائق عمالإىل استالعدد الكبري يف اختيار املعّلم لطريقة الّتدريس، ففي حال القاعة املكتظّة يلجأ املعّلم 

 فقطـ، أّما األعداد القليلة فتجعل املعّلم خيتار طرائق خمتلفة؛ كحّل املشكالت، واالستكشاف، والّتعليم الّتعاويّن، ...إخل.

الّطاّلب يف الّشعبة الواحدة  دشعب حبيث ال يتجاوز عد علىا للّسياسة اّليت تّتبعها جامعة الّشام اخلاّصة يف تقسيم الّطاّلب ونظرً    
هناك مقّرر دراسّي يُدعى  ستاتيجّية رائعة يف الّتعليم. فمثاًل ا عمالا، فقد ختّلصنا من هذا العائق، وميكن للمعّلم استثالثني طالبً 

ا الّطاّلب تدريبً  يدرَّب ذإت؛ الّتدريب العملّي الّداخلّي واخلارجّي يطّبق هذا املقّرر يف جامعة الّشام اخلاّصة يف كثري مَن الّتخّصصا
ا ، فنظرً اوهذا األمر يساعُد الطّالب على إدراكِّ ُمتطّلبات الواقِّع وميّكنه من االستفادةِّ مَن الّتعليم وتطبيقهِّ على أرضِّ الواقع كثريً  ؛اعمليًّ 

مل وجه، والّصور لّتدريب على أكجمموعات صغرية يستطيع املدّرب ضمن اجلامعة أو خارجها القيام بعملّية ا علىلتقسيم الّطاّلب 
 اآلتية توّضح زايرة عملّية للّطاّلب خارج مقّر اجلامعة: 
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هذه اخل رات العملّية أيخذ منها كّل طالب ما حيّقق أهدافه، ويثري اهتمامه، فالطّالب اّلذي خيرج يف رحلة إىل شاطئ البحر        
كثري من األسئلة   يهتّم آخر جبمع األصداف والقواقع وإاثرة نفسهقد جيد يف الّلعب والّسباحة ما ُيشبع حاجته الّنفسّية، يف الوقت 

 (. مDewey,1914,166ديوي أنَّ " أوقّية من اخل رة أحسن من طّن من الّنظريّة " ) حوهلا. وقد أّكد جون

ألّن اخل رة مهما كانت متواضعة تدعم األفكار الّنظريّة، ولكّن األفكار الّنظريّة املنفصلة عن اخل رة ال ميكن أن تُفَهم، وإمّنا       
 .الّتفكري مستحياًل تتحّول إىل جمموعة من الكالم املنمَّق اّلذي جيعل 

 ارتفاع نصاب املعّلم من احلصص -0

ا معيّـنً  اارتفاع نصاب املعّلم من احلصص األسبوعّية يزيد من العبء املتّتب عليه؛ فيصبح من الواجب عليه أن يُنهي عددً  إنَّ       
ة، وهذا ما ع الطّالب على الّتحصيل والّدراساألساليب اّليت تشجّ  عمالدون استمن من الّصفحات أو الّدروس يف مّدة  زمنّية  حمّددة 
تجاوز نصاهبم صار أغلب األساتذة ال ي إذ ؛ا جتاوزان هذا العائق يف جامعة الّشام اخلاّصةيؤّدي إىل ضعف املستوى الّتعليمّي. وأيضً 

 ا.ما يعادل حّصتني دراسّيتني أسبوعيًّ  :األسبوعّي سّت ساعات؛ أي

 سبة لطرائق الّتدريس احلديثةمرافق وأماكن منا توافرعدم  -3

حتتاج طرائق الّتدريس احلديثة إىل خمت رات ومرافق تعليمّية  خمتلفة مُتّكن املعّلم من إيصال املعلومة إىل الطّالب أبحسن صورها    
مثل هذه  توافرالّتجربة، وعدم  هوأكملها؛ فالقيام بتجربة  علمّية  حَيتاج إىل خمت ر  علميّ  جمّهز  جبميع األجهزةِّ املتطّورة لضمان جناح هذ
يث تتيح للمعّلم اتّباع حب ؛كاماًل  ااملخت رات واألجهزة يَنعكس سلباً على األداء. كذلك جيب أن تكون القاعات الّدراسّية جمّهزًة جتهيزً 

 أّي طريقة من الطّرائق احلديثة.

فرعها الّنظريّة ل نةاونالحظ من الّصور اآلتية أّن جامعة الّشام اخلاّصة حاولت جاهدة جتهيز القاعات الّدراسّية بكّل متطلّبات الّتق   
 . املختلفة والعملّية
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 افتقاد املعّلمني للخ رة -6

يهم، وإبدراكه ألصول ها تنمية كاملة متَّزنة، بقدرته على الّتأثري فاملعّلم هو الّصانع اّلذي تعهد إليه األّمة بشرف تنمية شخصّية أبنائ   
ألنّه يعّد حلقة الوصل  ؛فّنه، ومبمارسته تلك األصول عن فهم وإميان برسالته وأمهّـّيتها وخطورهتا؛ فاملعّلم املؤّهل يُنجح العملّية الّتعليمّية

الّتدريس  معلومات ومهارات، وبني الّطاّلب. ولذا تساعد خ رة املعّلم على جناحه يف بني املنهاج اّلذي يضّم املاّدة الّدراسّية مبا فيها من
 وتكريس الّتكنولوجيا والّتطّور يف خدمة الطّالب، ولكن مع ازدايد احلاجة إىل املعّلمني أصبح من الّصعب اختيار املعّلمني ذوي اخل رة

: أّن املعّلم الطّرائق احلديثة املتطّورة يف الّتدريس. فنالحظ مثاًل  العما من أسباب ضعف استدون غريهم، وهذا قد يكون سببً من 
" طريقة احملاضرة" غالبًا ما جنده يتمّتع بشخصّية مؤثّرة ون رات صوت قوّية، فإذا افتقر املعّلم إىل هذه  عمالاّلذي ينجح يف است

 مَثَّ ختفق طريقة الّتدريس.  الّصفات الّشخصّية فستكون حماضراته غري مؤّثرة يف حتقيق أهدافها ومن
فال شّك أّن خ رة املعّلم هي األساس يف إجناح العملّية الّتعليمّية، ولذلك حتاول جامعة الّشام اخلاّصة أن جتذب خرية الّدكاترة،    

رع الاّلذقية هم دكاترة من ف كّل أعضاء اهليئة الّتدريسّية يف كلّية احلقوق يف وأن تقّدم هلم كّل الّتسهيالت للّتدريس لديها، فمثاًل 
اليب تقومي ، فاهليئة ال تشمل أّي مرتبة علمّية حتت مرتبة دكتور. وتعتمد اجلامعة وسائل تقومي وأساملختلفة اجلامعات العربّية والعاملّية

 ةدوريّ  ةاستبان ع ر املدّرس  ا يف تقومي عضو هيئة الّتدريس، ومن هذه الوسائل أهّنا تعتمد على رأي الطّلبة يف واحدً متنّوعة ال أسلوابً 
كّل شفافّية، ا للطّالب، بل على العكس يُبدي الطّالب رأيه يف املدّرس بحبيث ال يسّبب إحراجً  ؛يعرض على الّطاّلب على حنو  سّريّ 

 آراء الّطاّلب يف أحد أعضاء اهليئة الّتدريسّية؛ كما أييت:  ةا الستبانوسنرفق ابلبحث منوذجً 
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 ل اإلدارة؛ كما أييت:ا لتقومي العضو من قب الّطاّلب ألعضاء اهليئة أييت دور اإلدارة للّتقومي، وسنرفق ابلبحث منوذجً وبعد تقومي   
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 وبعد تقومي أعضاء اهليئة على حنو  كامل تعمد اجلامعة إىل تقدمي حوافز ماّديّة ومعنويّة ألعضاء هيئة الّتدريس املتمّيزين يف أدائهم   
ّيز مالّتدريسّي، وميكن أن ُيسّمى األستاذ األّول يف األداء الّتدريسّي يف كّل قسم، مّث يف كّل كّلّية؛ ألّن ذلك سيدفع اآلخرين إىل التّ 

 يف األداء الّتدريسّي، ويسهم ذلك يف حتقيق جودة الّتعليم العايل.

بعمل دورات تدريبّية للكادر الّتدريسّي ملواكبة طرائق الّتدريس احلديثة، وكذلك  مدةوعالوًة على ذلك تقوم إدارة اجلامعة كّل    
وإدارة الوقت، وأخالقّيات اإلدارة، ومهارات الّتواصل، للكادر اإلدارّي على حنو  عاّم، ومنها دورات حول فّن العمل اجلماعّي، 

 والوصف الوظيفّي، واحلوافز الوظيفّية، ...إخل. وسأرفق بع  الّصور من هذه الّدورات كما أييت:
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ح العملية التعليمية، ويذلل الصعوابت والتحدايت اليت ميكن أن تواجهه؛ ألنه يع    حلقة الوصل بني املنهاج  دإّن املدّرس املؤّهل يُنجِّ
ناسب للطلبة من امل عمالالذي يضم املادة الدراسية مبا فيها من معلومات ومهارات، وبني الطالب، وهو املتجم للمادة النظرية، ابست

ة مرجوة من أي تطوير إذ ال فائد ؛املدرس هو الركيزة األساسية يف بناء الصرح التبوي أنَّ  فضاًل عنستاتيجيات وطرائق وأساليب. ا
قاعة الدرس.  وممارسات على أرض الواقع يف ،ا على ترمجة هذه التطلعات من برامج ومناهجما مل يكن املدرس قادرً  ،للعملية التعليمية

لمية عليا، وشهادات الت عا ومؤهومن هنا وجب متكني املدرس برفع كفايته، وحتسني مهاراته التدريسية. فقد ميتلك املدرس ذكاءً عاليً 
 ؛ودورات خمتلفة، ولكن ال ميتلك التطبيق الصحيح ملهارة التفاعل اجلاذبة مع طلبته، وتكوين عالقات إجيابية نشطة معهم، ومع ذويهم

وأنشطته  ،ةتفاعلة املمتعا يف حصته املا متفردً ا مبدعً ا متميزً لذلك أتيت من هنا أمهية املمارسات التدريسية احلديثة، اليت تنتج مدرسً 
 وطرائق تدريسه اجلاذبة، ومن أجل ذلك ال يكتفي املدرس بتطوير أدائه فحسب، بل يطور قدرته على التأثري يف طالبه. ،املختلفة

 ـــ ومايت الضخم املتجددعصر االنفجار املعلـــ  ففي ظل الثورة املعرفية والعلمية اهلائلة اليت تشهدها الساحة التبوية يف هذا العصر   
ابتت الضرورة ملحة يف إجياد إطار جديد يرسم متطلبات التدريس ومالحمه مبنظور حديث، وجيري هبا توظيف ذلك واستثماره يف 
 إجناح عملية التدريس؛ إذ إن جناح العملية التعليمية يتوقف يف املقام األول على عملية التدريس الصادرة من املدّرس، ودوره يف التأثري
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على توصيل املعرفة وإكساب املهارة لطلبته، ومدى كفايته يف مواجهة التحدايت والصعوابت يف امليدان. ولذلك  اإلجيايب، وقدرته
بناء عمق  ضاًل عنفالتمثيالت غري اللغوية،  عمالجيب التكيز على املمارسات التدريسية اجلديدة كتوظيف مهارات لغة اجلسد، واست

 يشكل بناًء صلباً لصرح التعليم. معريف صحيح غري مشوه ملفهوم التدريس ل

املدرس املبدع احلواس واإلمياءات والتمثيالت غري اللغوية واإلشارات وحركات اجلسد ويوظفها يف ممارساته  عملفيست      
تعلم حُيسن من  عند الطالب، فيؤدي إىل تدريس فعال،  ا وثبااتً التدريسية، ويف هذه احلال يصبح االتصال أكثر فاعليًة وترسيخً 
ختدم ذلك يف  ستاتيجيات متنوعةاإذ يستطيع املدّرس أن يطبق  ؛الطالب، ويعاجل اخللل يف اعتماد الطالب على حاسة دون أخرى

 ضوء معايري اجلودة.

 :طبيعة اخلطة الدراسية -6

افة اخلطة إىل أن خيتار فقد يضطر املعلم بسبب كث ؛نالحظ أنَّ طبيعة اخلطة الدراسية تؤثر يف اختيار الطريقة املناسبة للتدريس      
بع  الطرائق املباشرة اليت ال حتتاج إىل وقت  طويل، أو بع  الطرائق قليلة التكلفة، أو بع  الطرائق املبتكرة اليت تشجع على 

 اإلبداع...إخل.

تناقش أي  طة الدراسية كل مخس سنوات حبيثا هلذا املوضوع، وملواكبة كل جديد تعمل جامعة الشام اخلاصة على تعديل اخلوجتنبً 
 خلل يف اخلطة وحتاول تالفيه. 

 :أزمة جائحة كوروان -4

يف الظروف احلالية اليت يعيشها العامل أمجع )جائحة كوروان( اليت أثرت يف املؤسسات التعليمية، هناك مؤسسات مل تتأثر، بل ظلت    
بيئة تعليمية  تطاع توظيف تكنولوجيا التعليم اإللكتوين الستمرار التعليم، من خالل هتيئة اسا مرانً ا تعليميً مستمرة؛ ألهنا متتلك نظامً 

عله البديل األكثر ا ملا يتميز به من خصائص جتافتاضية تتيح االستمرار دون أي خلل. فقد ظهرت أمهية التعليم اإللكتوين حاليً 
( يف سورية ASPUية. بع  اجلامعات ومنها جامعة الشام اخلاصة )مالءمة لتاليف عواقب جائحة كوروان على العملية التعليم

ا التعليمي لالنتقال السهل ا لقابلية نظامهوجدت البديل املناسب القادر على االنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم اإللكتوين نظرً 
 ( م2121 ذلك.) كيوان، وتوافر اإلمكاانت واملتطلبات الالزمة هلذا التحول مع وجود بع  الصعوابت يف

 :اخلامتة

الكلمة  لكنن حلة، السبل ويف أحس يسرأن طرائق التدريس متثل جمموعة من التقنيات اجملربة إليصال املعرفة أبمن رغم على    
املعّلم  وظيفةكون تاألخرية تبقى للمعلم يف طريقة قيادة فصله، فمهنة املعّلم هي مزيٌج من مهام القائد والناقد واملوّجه، ولكي 

ل جتربته يف ضوء دقة لصق ؛ا اخل رة الالزمةا، ومكتسبً  جيدً  أتهياًل جيب أن جيمع بني التخصص واخل رة، وأن يكون مؤهاًل  ةعلاف



87 

 

التوجيه الفين ع ر اإلشراف املتنوع واملناسب، ذلك أنَّ التقدم التقين والتكنولوجي املتسارع احلاصل يف عاملنا املعاصر اليوم فرض 
ى أنظمة التعليم أن تتطور هي األخرى وتسايره، حىت تتمكن من تلبية حاجات املتعلمني املتزايدة على مجيع األصعدة، فلم عل

 ،جناح تلك النظم من الضرورات لضمان التعليمية ضرابً من التف، بل أصبح ضرورةً  اانتيعد اعتماد أي نظام تعليمي على التق
ّيًة هادفًة تقنيات التعليم جيعل العملية التعليمية ظاهرًة علم عمالا وضمان جودهتا؛    فاستا ال يتجزأ من بنية منظوماهتوجزءً 

 قابلًة للضبط والتفسري، وميكن التنبؤ بنتائجها، ولذلك نقدم جمموعة من التوصيات:

ع املعلومات من وكيفية مج عماهلا،جيب أن يكون لدى املعّلم القدرة على التعامل مع مستحداثت االتصاالت وكيفية است -1
وبذلك ال  ؛مصادر جيدة، وعلى حنو  عامّ  جيب أن تكون لدى املعّلم القدرة على حتليل النظام التعليمي حتلياًل متكاماًل 

حيتاج املعّلمون إىل التدريب الرمسي فحسب، بل املستّمر من زمالئهم ملساعدهتم على إتقان أفضل الطرائق لتحقيق التكامل 
 التكنولوجيا وتعليمهم.ما بني 

 وربط مجيع مفردات املنهج مبواقع أخرى ملزيد من الفائدة وتوسيع املدارك. ،جتهيز بريد إلكتوين لكل معّلم ومتعّلم -2
التعلم احلديثة وتذليل  مواكبة طرائق بهجيب االهتمام ابلبىن التحتية؛ ألن البىن التحتية هي األساس الذي يستطيع املعلم  -3

 حلديثة.ا اانتالتق عمالعقبة أمام است خيلق تعتضه؛ فضعف البىن التحتية لالتصاالت الصعوابت اليت
االهتمام ابجلانب االقتصادي على مستوى متويل املشروع، أو على املستوى الفردي من حيث القدرة على شراء األجهزة  -6

 اإللكتونية.
ه وما وإمنا هي أسلوب يتبعه املعّلم لتوصيل معلومات جيب أن نؤكد أن املعلم هو األساس؛ فليست الطريقة بدياًل منه، -6

أكثر أمهية وأكثر صعوبة،  فتهوظيصبح تاملعّلم، بل  وظيفةالتعليم ال يعين إلغاء  اانتالتق عمالاستو يصاحبها إىل املتعّلمني. 
 .انةّدم والتققفهو شخٌص مبدٌع ذو قدرة عالية يدير العملّية الّتعليمية ابقتدار ويعمل على حتقيق طموحات الت

جيب إعادة النظر يف تلك األنظمة التعليمية اليت تضع حواجَز بني ما يسمى ابلتعليم النظري والتعليم التقين؛ وذلك أن كل  -4
ما هو نظري ال تتجلى أمهيته إال من قيمته يف تطوير حياتنا، وكل ما هو تقين إمنا يستند يف صورته املعاصرة إىل فهم 

 لعلمية.للقوانني واحلقائق ا
العالقة جدلية بني التكنولوجيا واجلامعة، فبمقدار ما ندخل التكنولوجيا إىل اجلامعة لتطوير خمرجاهتا، فإن هذه املخرجات  -7

سوف تقوم مبهمة تطوير التكنولوجيا. ولكن جيب االنتباه إىل أن التكنولوجيا سالٌح ذو َحدَّين جيب احلذُر منهُ عنَد تطبيقهِّ 
نب املظلم منها، اجلانب املضيء من التكنولوجيا، ويتجّنبوا اجلا طبقواتعليمِّ الطالب، حىّت يستطيعوا أن يعلى أرضِّ الواقع و 

هّمة يفِّ املؤّسسات الّتعليمّية.
ُ
 لذا فإنه جيب اتّباع أفضلِّ طرائقِّ الّتدريس احلديثة امل

ت والورش والّدورات لكتونّية ع ر عدد من احملاضراإعداد مجيع العاملني )اإلداريني( يف اجلامعة وهتيئتهم للعمل يف البيئة اإل -2
 الّتدريبّية، واستبعاد من ال تكون لديه الّرغبة يف العمل هبذا النظام. 
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 مدرسة املستقبل ومهارات التفكري النقدي
 قضااي وآفاق

school of the future and  the Critical thinking skills 
Issues and Perspectives 

 
  الفراوزي                  الرزاق عبد

 مالل، املغرب بين والتكوين، الرتبية ملهن اجلهوي ابملركز مكون أستاذ  
       Abderrazzak Lafraouzi 

 
 :امللخص

حناول يف هذا املقال أن ن رز دور مهارات التفكري النقدي وأمهيتها يف حتقيق أهداف مدرسة املستقبل والتجاوب مع مقتضيات        
واختاذ  ومنهجية تساهم يف بناء املتعلم القادر على حل املشكالت جمتمع املعرفة. فنظران إىل هذه املهارات بوصفها مداخل معرفية

وقد انطلقنا من فكرة أّن مدرسة املستقبل تسعى إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة، األمر الذي يتطلب توفري  القرارات املناسبة.
ملناهج التعليمية وفق البيداغوجية، والتدقيق يف معايري بناء االشروط الضرورية سواء تعلق األمر ابملوارد البشرية املؤهلة أو املؤسساتية أو 

 رؤية استشرافية جتعل من التفكري النقدي وسيلة وهدفاً، وحتر  على توظيف التكنولوجية احلديثة. 
ها وأهم املداخل فوملناقشة هذه القضااي اتبعنا، يف مقالنا، منهجاً وصفيا حتليلياً يصف مدرسة املستقبل ويسائل أنساقها ووظائ      

سامهة يف بنائها، وخلصنا إىل ضرورة جعل مهارات التفكري النقدي مادة دراسية مستقلة لتطوير املنظومة التبو 
ً
ة يالتبوية واملنهاجية امل
 وربح رهاانت اجلودة.

 الكلمات املفتاحية
 التفكري النقدي، مدرسة املستقبل –مهارة 

Abstract  
In this article, we are going to highlight the role and importance of critical thinking 
skills In achieving the but of the school of the future and responding to the 
requirements of the knowledge socirty . we considered these skills as cognitive and 
methodological approaches that contribute to building the learner capable of 
solving life problems and  making appropiate decisions. 
 We proceeded from the idea that the school of future aims to achieve the buts of 
sustainable development, which requiers providing the necessary conditions, 
whether it is  related to qualified human resources, institutional or or pedagogical ; 
and defining creteria for building educational curricula accourding to a forward-
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looking vision  that makes critical  thinking a means and a but.It is keen to employ 
modern technology. 
Ti discuss these issues, we have followed a desciptive and analytical approach that 
describes the school of the future and questions its structures and functions, and the 
most important educational approaches and contribution to its construction, We 
conclude that the critical thinking skills  be made an independent study subject to 
develop the educational system and win quality bets. 

Key words 
Skills ; Critical thinking ;school of the future 

 
 :املقدمة
 يعيش العامل املعاصر على إيقاع تغريات بنيوية عميقة ونـَْقالت نوعية متسارعة نتيجة التطورات التقنية واملعلوماتية واملعرفية، اليت      

مست مجيع جماالت احلياة؛ سواء االقتصادية منها، أم السياسية، أم االجتماعية، أم العلمية والثقافية والتبوية...، األمر الذي دفع 
ة من الدول إىل التفكري يف صياغة أطر مرجعية حديثة ترتكز عليها يف تطوير أنظمتها التبوية، وتوجهها يف التخطيط لسياس ابلعديد

تعليمية تقوم على استاتيجيات تعتمد على معطيات اقتصاد املعرفة وقضااي التفكري النقدي واإلبداعي، وتنه  على تبيّن منوذج 
ت ح واالبتكار واإلبداع، وترتكز على تصميم هندسة بيداغوجية/ديداكتيكية تنهل معطياهتا من النظرايبيداغوجي جديد قوامه االنفتا 

 النفسية واالجتماعية واللسانية احلديثة. 
ة عييف األلفية الثالثة ميثل أحد رهاانت األنظمة التعليمية ذات الرؤية املستقبلية، والسا -اإلنسان -وعليه، أضحى بناء املواطن      

إىل االخنراط يف قضااي جمتمع املعرفة لإلسهام يف ترشيد املوارد البشرية واستدامة التنمية، وهو األمر الذي يتطلب بناء مدرسة جديدة 
جتعل من مهامها تكوين األفراد املتشبعني بثقافة احلوار واملؤمنني بفلسفة االختالف وابلعيش املشتك، وتؤهلهم لالخنراط يف احلياة 

ل تعليمهم كيفية التفكري وطرح السؤال، وهذا التصور يتناسب مع بع  األقوال املنثورة واملنسوبة إىل كونفشيوس، حيث من خال
يقول: " ال ميكن للمرء أن حيصل على املعرفة إالّ بعد أن يتعلم كيف يفكر"، فاجملتمع الذي ينمي مهارات التفكري، ويسهم يف إنتاج 

واالخنراط  اطاته احلياتية هو اجملتمع الذي يستطيع املنافسة ورِّْبح رهان اجلودة واالرتقاء ابلفرد واجملتمعاملعرفة ويوظفها يف خمتلف نش
 يف اقتصاد املعرفة.
 إشكالية املقال:

إّن احلديث عن مدرسة املستقبل يف عالقتها ابملعرفة وقضااي العصر حييلنا على أحد التساؤالت املركزية اخلاصة بوظائفها       
أهدافها، خصوصَا يف عامل يشهد تغريات متجددة ومتسارعة ويبين مفاهيم جديدة من قبيل جمتمع املعرفة، اقتصاد املعرفة، اجملتمع و 

الرقمي...، وهو ما يطرح تصورات تتجاوز وظيفة إنتاج املعرفة إىل البحث يف كيفيات إنتاجها وما يتأسس على ذلك من طرائق 
 عليه، ميكننا االنطالق من اإلشكالية التالية: جديدة ومناهج حديثة. وبناء 

كيف ميكن ملدرسة املستقبل أن تستجيب ملقتضيات األلفية الثالثة بتحوالهتا االجتماعية والثقافية واالقتصادية والتكنولوجية؟ وما 
 جي؟ املداخل التبوية اليت من شأهنا بناء هذه املدرسة؟ وما موقع التفكري النقدي ضمن إطارها املنها
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 وتتتب عن هذه اإلشكالية مجلة من التساؤالت: 
ماذا يقصد مبدرسة املستقبل، وما أسسها ومقوماهتا وما أهم وظائفها؟ وماذا يقصد ابلتفكري النقدي وما مميزاته؟ وملاذا االهتمام 

هارات احلياتية؟ وما وما عالقتها ابملبتنمية مهارات التفكري النقدي يف السياق املعاصر؟ وما أمهيتها البيداغوجية والديداكتيكية؟ 
الطبيعة السوسيو ثقافية للمحتوى املعريف الذي جيب تقدميه للمتعلم: هل هو عاملي أم جهوي أم حملي؟ وما شكل املعرفة اليت جيب 

جات اليت جيب تيأن يتضمنها هذا احملتوى الدراسي، فهل يتعلق األمر مبفاهيم أو معلومات أو مهارات أو كفاايت...؟ وما االستا
 تبنيها لتدريس هذا احملتوى؟

 فرضيات املقال:
نفتض يف هذا املقال أن مهارات التفكري النقدي استاتيجية أساسية الكتساب املعرفة وتوظيفها يف سياقاهتا املختلفة، وهي       

 من املداخل األساس لصناعة إنسان قادر على االندماج يف اجملتمع احمللي والعاملي.
إّن اإلجابة الدقيقة عن تساؤالت املقال وفحص فرضياته، ينبغي أن ينطلق األطر النظرية املوّجهة أببعادها التبوية واالجتماعية،       

-ويستحضر اجلوانب الوظيفية للمعرفة وآليات تنزيلها وطبيعة املنهاج املستهدف والنموذج البيداغوجي املوجه لتطوير عملية تعليمية
 ب وظائف مدرسة املستقبل وأهدافها.تعلمية تناس

 :أوال: مفهوم مدرسة املستقبل ووظائفها 
جتمع األدبيات التبوية املهتمة بقضااي سوسولوجيا التبية، أن املدرسة فضاء مؤسسايت وظيفتها التنشئة االجتماعية، وهي وظيفة       

لعوملي فرض على واالقتصادية. غري أن التغريات اليت أنتجها هذا الزمن اثقافية -تقليدية تسعى إىل إدماج األفراد يف بيئتهم السوسيو
للتبية على القيم واملواطنة الكونية، فأضحى من مهامها، ابإلضافة إىل تقدمي  املدرسة مسؤوليات جديدة، أصبحت مبوجبه فضاء

ولوجية، لتأهيل املتعلمني واصلية واملنهجية والثقافية والتكناملعارف ونقل املعلومات، متكني املتعلمني من املهارات احلياتية والكفاايت الت
من حّل املشكالت االجتماعية والبيئية وتدبري اخلالفات الفكرية واالختالفات  للحياة وإكساهبم قواعد العيش املشتك لتمكينهم

الل توظيف التقنيات والتطّلع إىل املستقبل من خالثقافية، ومّدهم ابالستاتيجيات الداعمة ملبدأي التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة، 
أخالقيات التكنولوجيا والقدرة على االستشراف والتخطيط العقلي واملنهجي السليم، وتوفري الُعدد البيداغوجية  احلديثة واستدماج

اته، مع احملافظة على عصر ومقتضيوالديداكتيكية القادرة على إعداد املتعلمني ملواجهة التحدايت املتالحقة، والتعامل مع متغريات ال
 ثوابت األمة وقيمها الدينية واحلضارية وخصوصياهتا الثقافية.

 ي وبناء اإلنسان التعليم -وقد ظهر، يف هذا السياق، مفهوم مدرسة املستقبل كمنظور استاتيجي لتطوير الفعل التعلمي      
ة للثقافة هتا وغاايهتا واختياراهتا البيداغوجية، وقد عدَّدت املنظمة العربياملتفاعل مع مشكالت العصر وقضاايه، وهي مدرسة هلا مقوما

( يف الوثيقة الرمسية ملؤمتر وزراء التبية العرب بدمشق حول موضوع مدرسة املستقبل، جمموعة من األهداف، منها: 2111والعلوم)
لعلم والتكنولوجيا ذايت والتعلم مدى احلياة، واإلميان أبمهية اربط احتياجات اجملتمع واإليفاء مبتطلبات سوق العمل، وحتقيق التعلم ال

وضرورة امتالك مهاراهتما ومقومات التعامل معها، وإكساب املتعلمني واملتعلمات مهارات التفكري أبنواعه املختلفة، وبدوره عّرف 
ددة طمح لبناء منوذج مبتكر ملدرسة حديثة متعهـ( مدرسة املستقبل أبهّنا "مشروع تربوي ي1621مكتب التبية لدول اخلليج العريب )

املستوايت تستمد رسالتها من اإلميان أبن قدرة اجملتمعات على النهوض وحتقيق التنمية الشاملة معتمدة على جودة إعداد بنائها 
سية والعصرية والعقلية مبا ألساالتبوي والتعليمي، لذا فان املدرسة تعد املتعلمني فيها حلياة عملية انجحة مع تركيزها على املهارات ا

خيدم اجلانب التبوي والقيمي لدى املتعلمني"، وقد دعا هذا املكتب، ع ر واثئقه املنبثقة عن أشغاله، إىل ضرورة خلق بيئة تعليمية 
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واحتام التنوع  لذاتمناسبة يكون من مهامها إعداد الطلبة حلياة عملية انجحة، والتكيز على املهارات احلياتية القائمة على إدارة ا
وتبين أسلوب احلوار والتواصل والقدرة على التفاوض وصنع القرار وحل املشكالت وإعمال التفكري النقدي وتطوير التفكري اإلبداعي 

منوذج  اخلالق، وهي مهارات تستند فيما أمساه" دليل املهارات احلياتية" الذي أنتجته وزارة التبية ابجلمهورية العربية السورية" إىل
التعلم رابعي األبعاد:" التعلم للمعرفة" و" التعلم للعمل" و" التعلم لنكون" و" التعلم من أجل العيش املشتك"، وهي أبعاد ختدم 
 نأالفعل املعريف واألدايت والفردي واالجتماعي. ذلك أّن تعليم املهارات احلياتية وتطويرها ال يقل أمهية عن املادة العلمية، بل نعتقد 

إدماج املهارات احلياتية بشكل صريح جيب أن يكون هدف كل منهاج تعليمي يروم ربح رهاانت األلفية الثالثة بكل متغرياهتا 
االجتماعية والسياسية واالقتصادية والتبوية...، ويلتقي هذا التصور مع طروحات مكتب اليونسيف بشمال افريقيا والشرق املتوسط، 

( لتعليم املهارات احلياتية واملواطنة، قّدم من خالهلا رؤيته لتعليم هذه 2117ملنطقة العربية، وطرح مبادرة)الذي شّخص واقع التعليم اب
 املهارات وجماالهتا املواضيعية، وجممل املقارابت املعتمدة يف عمليات التعلم والتعليم ومصادره. إميااًن منه ومن الفاعلني التبويني

جعلها اإلسالمي أّن رفع التحدايت وربح الرهاانت حاالً ومستقبال، يرتبط حتماً بتطبيق هذه التوصيات و والسياسيني ابلعامل العريب و 
 ضمن أولوايهتا التدبريية.

ولتجسيد هذه الرؤية اجلديدة، ظهرت جمموعة من املدارس اليت حاولت تضمني هذه التصورات اجلديدة يف مناهجها وبراجمها،       
التقنية والعلمية والفلسفية، ويف هذا الباب، منثل لبع  النماذج، كما أوردها حممد سليم الزبون يف مقاله، مستندة إىل التطورات 

مالمح مدرسة املستقبل من وجهة نظر اخل راء التبويني يف األردن، الذي نشرته جملة دراسات العلوم التبوية يف جملدها الثامن، 
 (:69،  2111)األردن، 

  Break the mold school(1991األمريكية ) مدرسة كسر القالب -
ما،  همن خصائصها زايدة استخدام التكنولوجيا التعليمية، وتغيري طبيعة العالقة بني املدرسة واجملتمع احمللي لزايدة التفاعل واالرتباط بين

ويف التعليم بني  املشهد التبويكما دعت إىل تغيري دور املعلم من موصل للمعرفة إىل مرشد وموجه، واستحضرت بقوة التكامل يف 
 خمتلف املواد الدراسية.

  Charter schoolمدارس امليثاق  -
وهي مدارس تشتغل بناء على ميثاق ينعقد بني اجلماعة اليت تؤسس هذه النوعية من املدارس وبني راعيها من اجلماعات احمللية أو 

 القومية أو غريها.
 The learning schoolاملدرسة املتعلمة  -

وهي مدرسة تتمحور حول مبدأ التبية املستدمية، وترى أن التعلم عملية مستمرة مدى احلياة، وتتمركز حول فكرة جمتمع مدرسي دائم 
 التعلم.
  The Electronic schoolاملدرسة االلكتونية  -

 ة التعلميةوهي مدرسة تتخذ من احلاسب اآليل ومجيع تطبيقاته التقنية آلية لتنمية املعرفة وبناء األنشط
 The Creative schoolاملدرسة املبدعة  -

 تتبين هذه املدرسة اإلبداع مبدأ جوهراي، وتقوم على فكرة تشجيع وتنمية ملكة اإلبداع.
إن هذه العينة املنتقاة من املدارس اخلاصة، قامت على فكرة تنزيل مدرسة املستقبل وتفعيل مقتضياهتا املنهاجية والتبوية       

والبيداغوجية، وقد تركزت أعماهلا على بناء منهاج أيخذ بعني االعتبار التحوالت اجملتمعية املعاصرة، ويرتكز على حمورية املتعلم 
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فاعل مع شطة التعلمية، كما تستحضر بيئة تعليمية تعد املتعلمني للنجاح يف احلياة واالندماج يف عامل الشغل والتومركزيته يف بناء األن
مقتضيات املرحلة والتكيف مع املتغريات والطوارئ. وابحملصلة، فقد قامت مدرسة املستقبل على أسس فلسفية جديدة وتصورات 

 جديدة ملعلم وُمتعلِّم املستقبل على السواء. منهاجية مالئمة للتبية املستقبلية، ورؤية
وال يفوتنا أن نشري يف هذا السياق، إىل أن كثرياً من الباحثني العرب انشغلوا ابملسألة التبوية ابلوطن العريب، وقدموا كتاابت يف       

االنغالق والسلطوية، سوط التقليدانية و اجملال، وهي األحباث اليت وقفت على تشخيص الواقع التبوي العريب الذي مازال يرزح حتت 
 يف عمومه، وعدم قدرة املدرسة على االنفتاح على حميطها، وال فعاليتها يف إنتاج الكفاءات من املؤهلني القادرين على اإلنتاج والعطاء.

نستشهد هنا بكتاب "التبية و  وعليه، مت تقدمي بع  احللول والتوصيات اليت تناسب حتدايت العوملة وما تفرضه على التبية العربية،
( الذي درس فيه املشروع 2112والتعليم يف الوطن العريب على مشارف القرن احلادي والعشرون" لصاحبه عبد العزيز عبد هللا السنبل)

صاف والتعليم املستمر نالعريب وبنّي أمهية التبية يف حتقيق التنمية املستدامة ومواجهة حتدايت األلفية الثالثة، مرّكزاً على اجلودة واإل
والتعليم عن بعد والتعليم املفتوح...، مبّينًا أمهية الوعي مبشكالت اإلصالح التبوي يف الوطن العريب، وضرورة االخنراط يف قضااي 

 العصر واالستفادة من مستحداثته فيما خيدم قضااي الوطن واملواطنني.
، وهو ما دفع نطلق من اإلميان بقيمة التبية يف بناء اإلنسان وحتسني حال اجملتمعولعل فكرة حتسني منظومات التبية والتكوين ت     

العديد من الدول العربية إىل االخنراط يف سريورة اإلصالح، وهو ما جنده حاضراً يف أجندات دول اخلليج العريب، ودول املغرب العريب، 
( تبنت من خالله 1999ا، حيث وضعت ميثاقًا وطنيًا للتبية والتكوين)ومنثل هنا، ابلواثئق اإلصالحية ابململكة املغربية وسريورهت

منوذجا بيداغوجيا قائماً على املقاربة ابلكفاايت، وصّرحت ع ره بتحقيق فكرة تعميم التعليم وإلزاميته وإدماج ذوي احلاجات اخلاصة 
سيري والتدبري وتوفري األجنبية، وتبين احلكامة الناجعة يف التوتكوين املدرسني وحتسني تدريس اللغة العربية واللغة األمازيغية واللغات 

السبل الالزمة والكفيلة بتطوير ال رامج واملضامني الدراسية لتتناسب وقضااي العصر ودفع املدرسة إىل االنفتاح على حميطها...وغريها 
ريية واإلدارية عددة يتداخل فيها الواقع إبكراهاته التدبمن القضااي اهلامة واجلوهرية، واليت مل حتقق أهدافها كما سطّر هلا ألسباب مت

اليت اختذت شعاراً هلا" مدرسة اجلودة واإلنصاف  2131-2116واختالالته البنيوية، ليتم مواصلة اإلصالح مع الرؤية االستاتيجية 
ه، حيث جاء الشروط املوضوعية إلجناحوتكافؤ الفر  واالرتقاء ابلفرد واجملتمع وتدبري انجع"، وهو شعار مهم جدا إذا ما توفرت 

يف تفصيالته ضرورة إيالء التبية والتكوين األمهية القصوى يف ال رامج احلكومة، واحلر  على إدماج مجيع األطفال يف مدرسة متعددة 
ين منوذج بيداغوجي قائم باألساليب، وجعل، هذه املدرسة، شأانً جمتمعيا ع ر انفتاحها على اجملتمع املدين وكل الشركاء والفاعلني، وت

 على اإلبداعية والتفكري النقدي واإلبداعي.   
 :اثنيا: األسس الفلسفية والرتبوية واملنهاجية ملدرسة املستقبل

إّن مفهوم مدرسة املستقبل، كما انقشناه سلفاً، يتنّزل ضمن أطر مرجعية جديدة، تنهل من علم االقتصاد وعلم النفس وعلم       
االجتماع وغريها من العلوم، وهي أطر جتعل مما يعرف يف األدبيات التبوية ب"اقتصاد املعرفة" أو "جمتمع املعرفة" غاية ووسيلة 

ن ر. ذلك أن إكراهات العوملة والتغريات اليت حلقت العامل جراء الرقمنة والتطور التكنولوجي دفع ابلعديد ملالخنراط يف اجملتمع املعاص
ور اخل راء واملهتمني ابلشأن التبوي والبيداغوجي إىل الدعوة لتبين مناذج بيداغوجية متبصرة، تساعد على اإلبداعية وحتفز التفكري وتط

التطورات احلاصلة يف جمال علم النفس التبوي وعلوم االقتصاد وعلوم الدماغ وعلوم احلاسوب الكفاءات، وأتخذ بعني االعتبار 
والعصبيات وغريها من العلوم اليت تساعد على معرفة اإلنسان وفهم التغريات الثقافية واالقتصادية واالجتماعية اليت تكتنف األلفية 
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بين األنظمة التعليمية ذات الرؤية املستقبلية، ولن يتحقق ذلك، إال من خالل تالثالثة. فبناء املواطن العاملي، جيب أن يكون غاية 
 فلسفة تربوية تركز على البعد الوظيفي للمعرفة. 

ونشري يف هذا السياق، إىل أّن مدرسة املستقبل يف الوطن العريب، بناء على واثئقها الرمسية حريصة على استحضار ثوابت األمة       
 ا ومشروعها الفكري والقيمي واإلنساين، لتحقق التوازن املرغوب بني الواقع بتغرياته واملأمول بتطلعاته،  كما  أهناواترخيها وحضارهت

واعية متام الوعي مبقتضيات  الفلسفة التبوية املعاصرة  اليت تنه  على مبدأ التفكري النقدي واإلبداعي اخلالق، وتدعو إىل التشبع 
 ملواجهة االنغالق الفكري والتطرف احلضاري، وترتكز على بيداغوجيا إنتاج املعرفة وجتديدها وتطويرها، ع ربقيم احلوار واالختالف، 

االنتقال من بيداغوجيا التلقني والشحن اليت اعتمدت املعرفة غاية يف ذاهتا، واستبعدت بناء اإلنسان يف ذاته، إىل التكيز على البعد 
املدخل األساس للتفاعل التعلمية، و -هن، وحتفيز التفكري النقدي، الذي يعد جوهر العملية التعلميةالوظيفي هلذه املعرفة، وإعمال الذ

 مع قضااي األلفية الثالثة مبقتضياهتا التقنية والفكرية والثقافية. وهو ما يتطلب جعل املدرسة فضاء مفعما ابحلياة بفضل هنج تربوي
جتهاد  اعتماد التعلم الذايت والتعلم مدى احلياة، والقدرة على احلوار واملشاركة يف االنشيط يتجاوز التلقي السليب والعمل الفردي إىل

اجلماعي؛ مع احلر  على مّد اجلسور واالنفتاح على احمليط بكل مكوانته، ع ر نسج عالقات جديدة بني املدرسة وفضائها البيئي 
منهاج قادر  ضار اجملتمع يف قلب املدرسة، وتصريف ذلك من خاللواجملتمعي والثقايف واالقتصادي. وتبين هنج تربوي قوامه استح

 على أتهيل املواطنني وتنمية الكفاايت وحتفيز املواهب.
ّدته وأصالته وانفتاحه على العصر         فاملنهاج، هبذا املعىن، يشكل حمورًا مهمًا وضرورايً، ال تقوم املدرسة إال به، َفجودته وجِّ

إىل حدّ  بعيد، جودة خمرجات التبية والتعليم، لذلك "البد هلذه املناهج وطرق تدرسيها أن تتطور مبا يسهم  ومتغرياته هو ما يضمن،
يف تنمية شخصية الطالب الذي نريده، ملواجهة التحدايت املستقبلية، إذ البد عند وضع تلك املناهج األخذ بنظر االعتبار حتقيق 

لبيئة لتطبيقية، وبني األنشطة الصفية واألنشطة الالَّصفية، وضرورة ربط املناهج الدراسية ابالتكامل بني اجلوانب النظرية واجلوانب ا
 احمللية واحتياجات اجملتمع، وحتقيق التكامل األفقي والرأسي على مستوى املادة والتكامل مع املواد األخرى، وتضمني املناهج ما يُنّمي

، وال بد ومهارات التفكري املنهجي، كالتحليل واالستنتاج والتقومي، وحل املشكالت حركية العقل والتفكري الّسليم والبحث العلمي،
هلذه املناهج ، كذلك، أن تعتمد على أنشطة مكّثفة بعيدا عن الشكلية والروتينية مثل أنشطة استخدام شبكات املعلومات، والقدرة 

(. ولتفعيل 62،  2111صال والنقاش، وإدارة التفاوض")الزبون، على التعامل مع أدوات التكنولوجيا احلديثة، وأنشطة احلوار واالت
 مهذا املنهاج املتقدم البد من التفكري يف تكوين املعلم، الذي يقوم بدور حموري يف حياة الطفل ومستقبل األمة كافة، فهو احملّرك للنظا

بكفاءة علمية،  واملتواصل واملبدع، الذي يدير الصفالتبوي والضامن لتحقيق أهدافه وغاايته، وهو ما يتطلب بناء املعلم املنفتح 
وميتلك إمكاانت معرفية وعلمية وتقنية، وتكوينه تكوينًا أساسيًا متيناً، خاصة فيما يتعلق ابلنماذج البيداغوجية اجلديدة واملقارابت 

 دة. البيداغوجية احلديثة اليت تتخذ من املقاربة ابلكفاايت مدخالً ومرجعاً يف املناهج اجلدي
  اثلثا: التفكري النقدي يف األدبيات الرتبوية.

يستوجب احلديث عن التفكري النقدي حتديد معاين التفكري أوال سواء تعلق األمر ابملعىن املعجمي أو املعاين كما وردت يف       
ال اخلاطر يف ْكر والفِّْكر: إعمبع  األدبيات التبوية، وابلعودة إىل معاجم اللغة جند أن للتفكري معان لغوية حمددة، َف "الفَ 

(،وبنفس الداللة نلفيه يف معجم مقاييس اللغة: "الفاء والكاف والراء ترّدد القلب 3661الشيء...، التفّكر: الّتأّمل")ابن منظور،  
ية العربية عند داللة وتلتقي املعاجم اللغو ،(664يف الشيء، يقال تفّكر إذا رّدد قلبه معت را، ورجل فّكري: كثري الفكر")ابن فارس،  
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التأمل والتدد وإعمال العقل، وهي داللة متنح للتفكري فاعليته الذهنية على مستوى تصور األشياء وطريقة تناوهلا وكيفية التعاطي 
 معها.
تكوين أفكار  لإن التفكري هبذا املعىن، عملية ذهنية يقوم من خالهلا الفرد بعمليات عقلية يتأمل فيها ويتدد ويناقش من أج       

أو بناء تصورات أو طرح ردود أو بدائل، وهو ينمو مع منو اإلنسان، ويتطور بشكل تدرجيي يف ارتباط وثيق ابحمليط االجتماعي 
يات، حركي، والتفكري ماقبل العمل -يف نظريته النمائية عن التفكري احلس Piagetوالثقايف الذي حييا فيه الفرد. وقد حتدث بياجيه

  املادي يف مرحلة الطفولة املتأخرة، وأخرياً التفكري اجملرد مع بداية مرحلة البلوغ.مث التفكري
وغين عن البيان، أّن التفكري من أكثر املباحث اهتماما من لدن التبويني، حيث حيتل موقعا جوهرايً يف نظرايت علم النفس؛       

رفية، ختلف األنشطة العقلية، حيث تشتك العديد من العمليات املعوخاصة علم النفس املعريف الذي يسعى إىل فهم املمارسات مل
مثل: االنتباه واإلدراك، والتفكري، والتذكر، وحل املشكالت، والتعلم، وهي العمليات اليت تتطلب يف عمومها أنواعا من التفكري، فال 

مع من فّكرة مسألة حياة أو موت ابلنسبة ألي جمتغرابة إذن، أننا جند تويين يصرح أبن "إعطاء الفر  املناسبة لنمو الطاقات امل
 .(113،  2112اجملتمعات")جميد، 

ية، ونشري  هنا إىل تعدد تعريفات التفكري وتباين أنواعه، متأثرًا بنمط تنشئة الفرد وطبيعة بيئته، وخلفيته الثقافية واالجتماع      
الذي حّد التفكري أبنّه" عملية ميارس هبا الفرد ذكاءه De Bonoومستوى دافعيته، ومن هذه التعريفات نذكر تعريف ديبونو 

أما "كوستا  ،(22،  2114ابالعتماد على اخل رة، وأّنه عملية اكتشاف متبصرة من أجل التوّصل إىل هدف مطلوب")سعيد، 
Costa(1926فريى أن التفكري هو املعاجلة العقلية للمدخالت احلسية هبدف تشكيل األفكار، من أجل إ )ثريات احلسية دراك امل

موسوعة علم النفس التبوي أبنه كل نشاط ذهين أو عقلي يتضمن سيال من "كما عّرفته ،(19، 2119)العتوم، "واحلكم عليها
العتوم، )األفكار تبعثه وتثريه مشكلة أو مسألة حتتاج إىل حل، فهو ال حيدث إال إذا سبقته مشكلة تتحدى عقل الفرد"

أنواعه فتتنوع بني التفكري االبتكاري، التأملي، العلمي، اإلبداعي، والتفكري النقدي...اخل. ويصنف علماء (. أّما 19، 2119
 رالنفس التبويني التفكري إىل مهارتني مها: مهارات التفكري الدنيا واليت تعين االستخدام احملدود للعمليات العقلية كاحلفظ واالستظها

ه ا واليت تعين االستخدام الواسع للعمليات العقلية، كالتفكري اإلبداعي والتفكري النقدي. ومن هذوالتذكر، ومهارات التفكري العلي
( الذي ميز بني مهارات التفكري الدنيا ومهارات التفكري العليا، فمهارات 1991) New Manالتصنيفات نذكر تصنيف نيومان

تفكري العليا واملقارنة، والتصنيف، واالستيعاب، والتطبيق. أما مهارات الالتفكري الدنيا تتضمن اكتساب املعرفة وتذكرها، واملالحظة، 
(  الذي حتدث يف صنافته 1964)Bloomفتضم تفسري املعلومات وحتليلها، ومعاجلتها، وإصدار حكم. ونذكر أيضاً تصنيف بلوم 
دانن العتوم وآخرون والتكيب والتقومي. أّما ع املعرفية على مراقي دنيا تضم املعرفة والفهم والتطبيق، ومراقي عليا تشمل التحليل

فتحدثوا يف كتاهبم "تنمية مهارات التفكري، مناذج نظرية وتطبيقات عملية" بنوع من اإلسهاب عن هذا املوضوع، حيث أشاروا إىل 
 Vanان ريوسن وبوس ف االختالفات الواضحة بني الباحثني خبصو  مهارات التفكري عايل الرتبة، ومن أمثلة االختالفات ذكروا أن

Rusen et Bos(1991 افتضا أن مهارات التفكري عايل الرتبة هي: املالحظة والوصف والتنظيم والتساؤل الناقد وحل )
فقد حدد مهارات التفكري عايل الرتبة يف: تنظيم املعلومات، والعقل املفتوح )االنفتاحية  Pogrow(1997)املشكلة، أما بوقرو
(وقد أوردوا ملخصا ملهارات التفكري عايل الرتبة، جاء  224،  2119ات احلوارية السقراطية")العتوم، الذهنية، واملناقش
 (227، 2119كاآليت")العتوم، 

 املالحظة: القدرة على التدقيق يف األشياء أو التعمق يف األحداث ابستخدام احلواس اخلمس. -
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الفكرة، هبدف متكني اآلخرين من احلصول على فكرة جيدة للشيء  الوصف: القدرة على حتديد ميزات أو مالمح املوضوع أو -
 الذي تقوم بوصفه.

 التنظيم: القدرة على وضع املفاهيم أو األشياء أو األحداث اليت ترتبط فيما بينها بصورة أو أبخرى يف سياق متتابع ملعيار معني. -
اد وضوع أو القضية، واكتشاف مواطن القوة والضعف ابالستنالتساؤل: القدرة على إجياد األسئلة هبدف إجراء فحص دقيق للم -

 إىل معايري مقبولة.
حل مشكلة مفتوحة النهاية: القدرة على إجياد العديد من احللول واألفكار للمشكالت ذات النهاية املفتوحة )تتطلب حلوال  -

 متعددة(.
ا بصيغ خمتلفة  ت املعقدة إىل مكوانهتا وعناصرها الفرعية، ومتثيلهحتليل البياانت ومنذجتها: القدرة على جتزئة البياانت واملعلوما -

 كاملعادالت واملخططات املفاهيمية، وإقامة عالقات مناسبة بني هذه املكوانت ابستخدام أدوات الربط.
 املعطاة. املعلوماتصياغة التنبؤات: القدرة على قراءة البياانت واملعطيات، والذهاب إىل ما هو أبعد من ذلك أي جتاوز حدود  -
التحليل: القدرة على جتزئة املعلومات املركبة واملعقدة إىل أجزاء صغرية مع حتديد مسمياهتا وأصنافها، وإقامة عالقات مناسبة بني  -

 األجزاء.
 التكيب: القدرة على وضع العناصر أو األجزاء معاً يف صورة جديدة إلنتاج شيء مبتكر ومتفرد. -
رة على استخدام املفاهيم والقوانني واحلقائق واملعلومات اليت سبق تعلمها يف حل مشكلة تعرض موقف أو جديد التطبيق: القد -

 غري مألوف.
 التقومي: القدرة على إصدار حكم على شيء حسب معيار معني. -

( جمموعة من األفكار 2112يد)وال تفوتين اإلشارة إىل أن للتفكري أمهية حيوية على الصعيد املدرسي والصفي، وقد أوردت سوسن جم
 (:23، 2112يف اآليت)جميد،  -بنوع من التصرف-ت رز من خالهلا أمهيتها الديداكتيكية والبيداغوجية، أمجلها 

تعليم التفكري جيعل املواقف الصفية أكثر حيوية، ومشاركة املتعلمني فيها أكثر فاعلية، وفهمهم ملا يقدم إليهم أكثر عمقاً، فتزداد  -
 أبنفسهم يف مواجهة ظروف احلياة املتغرية من حوهلم؛ ثقتهم

 يساعد املتعلمني على البحث عن املعلومات وتصنيفها واستخدامها يف التعامل الواعي مع ظروف احلياة املتغرية احمليطة هبم؛ -
 ؛ميكن املتعلمني من اكتساب مهارات عديدة، وتنمية اجتاهات مرغوبة، ومعرفة ماذا يفعلون وكيف وملاذا -
 يساعد املتعلمني على ربط معلوماهتم بشكل أفضل، وميكنهم من رفع كفاءاهتم يف تصريف أمورهم على أسس قوية من الوعي والفهم؛ -
يساعد املتعلمني على ممارسة السلوك السوي حيث إّن كثرياً من أسباب االحنراف تعود إىل ممارسة السلوك دون تفكري سليم، مما يؤثر  -

 راسي، وعلى حياهتم اليومية؛على فر  جناحهم الد
 يؤدي يف النهاية إىل إعداد أجيال من املفكرين املبدعني القادرين على مواجهة حتدايت املستقبل. -

ونظراً ألمهية التفكري النقدي يف تطوير املمارسة الصفية، تقاربت تعريفاته وإن تعددت، فهو "عبارة عن فهم اجملاالت املختلفة،        
غالطات املتعددة، والتفريق بني املسلمات والنتائج النهائية، والعمل بني الفصل بني املعلومات ذات الصلة واملعلومات والتحقق من امل

( فيعرفه بكونه "منطا من أمناط التفكري يظهر فيه الفرد القدرة على 61،  2119أما نصار) ،(113غري ذات الصلة")سعادة،  
 ظيم األدلة واحلجج، والتنبؤ ابحلل الصحيح الذي يتضمنه، واستنباط املعلومات اليت تساعدتقييم مشكلة أو موقف ما، من خالل تن

 يف تفسري احلل، وتبين قرارات وأحكام موضوعية، بعيدا عن التحّيز والعوامل الذاتية".
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اختاذ القرار وتبين املوقف  قدرة علىهبذا املعىن، فالتفكري النقدي هو قاطرة البحث العلمي اليت تؤدي إىل إنتاج املعرفة ومساءلتها، وال
املناسب، وحل املشكلة والتفاعل مع قضااي العصر. وعليه فإن كفاية النقد يف إطارها التبوي هي كفاية استاتيجية ومنهجية، تتطلب 

 أن يتشبع املتعلم مبجموعة من املسائل، منها:
 ممارسة النقد الذايت ممارسة موضوعية.-
 لفكرية وقبول املختلف اآلخر.االنتصار للتعددية ا-
 نبذ ثقافة التعصب والعنف والتطرف.-
 استلهام ثقافة التعايش والتسامح واحلوار.-

 رابعا: جذور التفكري النقدي وأمهيته.
مل يكن االهتمام ابلتفكري النقدي وبتنميته من مستحداثت العصر، بل له أصول وجذور يف كل احلضارات اإلنسانية، وله اتري  
طويل، ذلك أّن الدروس املستقاة من ممارسات سقراط القائمة على أسلوب السؤال ابعتباره استاتيجية يف بناء املعرفة وتعلم التفكري 

مفهوم التفكري النقدي يف األدب التبوي  النقدي تثبت قدم هذا املنهج يف تناول قضااي املعرفة ومسألة التعليم والتعلم، وقد أتثر
، John Dewey (، وذلك يف أعمال جون ديوي1939 -1911ففي الفتة بني )"رة اإلغريقية التقليدية للتفكري، املعاصر ابلنظ

اليت استعمل فيها مصطلحات مثل التفكري التأملي والتساؤل واليت اعتمدها يف األسلوب العلمي، مث جاء جليسر 
فتة د ليشمل ابإلضافة إىل ما سبق فحص العبارات، وذلك يف ال، وأعطوا معىن واسًعا ملصطلح التفكري الناقGlaseret al وآخرون
، وذلك يف الفتة ما بني Ennis et al (، مث ضيَّق مفهوم التفكري الناقد يف أثناء عمل إنيس وزمالئه1941-1961ما بني) 

(، مث اتسع املفهوم ليشمل جوانب التفكري أبسلوب حل املشكالت من خالل جهود إنيس 1979 -1942)
وجند للتفكري النقدي، كذلك، حضورا قواي  .(21، 2111")حفين، 1992 -1921يف الفتة من  Ennis et al زمالئهو 

يف تقاليد الثقافة اإلسالمية اليت قامت على أساس التدبر والتأمل والتفكري، فقد حث القران الكرمي على التفكري والتأمل والتدبر ىف 
(  غري موضع من آي القرآن الكرمي، قال تعاىل )أَومْل يَتفكَّروا ىف أنُفسهِّم ما َخلَق هللاُ السَّمواتِّ واألرَض َوما بينُهما إال ابحَلقِّّ

  .(7)الروم،اآلية(
لقد تزايد االهتمام بتنمية مهارات التفكري النقدي يف القرن احلايل نظراً للتطور السريع الذي أدى إىل ظهور ما يسمى ابالنفجار       

اد املعرفة والتحوالت على مستوى املوارد الرقمية وتكنولوجيا التعليم، فتم استصدار إعالن  جبامعة والية كاليفورنيا املعريف واقتص
california state university  مطلع الثمانينات من القرن العشرين، يدعو إىل "إدخال التفكري النقدي يف اللغة، من أجل
قرائي، ؤدي بدورها إىل تعزيز القدرة على التحليل، والنقد، والدفاع عن األفكار، واالستدالل االستفهم العالقة بني اللغة واملنطق اليت ت

واالستدالل االستنباطي، للوصول إىل النتائج احلقيقية أو املنتقدة على أساس استنتاجات صحيحة تتطابق مع ما جيب معرفته ونؤمن 
 (.2، 2117به")العتييب، 

 التفكري النقدي وأمهيته الرتبوية. خامسا: آليات بناء مهارة
 آليات بناء مهارة التفكري النقدي ومعايريه -أ 

إّن التفكري النقدي هو تفكري توليدي لألفكار، يتميز ابجلدة واألصالة واملراجعة واملرونة واحلساسية للمشكالت والقدرة على       
مغايرة وعالقات جديدة، وجتدر اإلشارة إىل أن القدرة على التفكري  التعامل معها وإدراك التغريات وتقدمي احللول وإبداع أفكار

النقدي ليس شيئا يولد مع اإلنسان، بل يُنمَّى من خالل املمارسة والتعليم، لذلك تقوم مدرسة املستقبل على جعله إحدى أولوايهتا. 
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ية والتواصلية ة ما تعلق بتنمية الكفاءات االجتماعوعليه، أضحى تطوير مهارة التفكري النقدي من أهداف األنظمة التعليمية، وخباص
املؤهلة لالخنراط يف قضااي العصر بكل حتوالته الثقافية واالقتصادية والسياسية، حيث ابت املطلوب جتاوز التعليم القائم على شحن 

كم عليها وتقييمها وظيفها واحلاملعلومات وتكديسها إىل تعلم قائم على تنمية املهارات، وتعليم طرق اكتساب املعرفة وكيفية ت
 ومساءلتها. 
لذلك، يروم تعليم التفكري النقدي التفاعل بني العمليات احلسية البسيطة والعمليات اجملردة املعقدة، هبدف توسيع املدارك       

النقدي، منها: الوضوح  ( عن جمموعة من املعايري املميزة للتفكري69وتطوير العمليات الفكرية للمتعلم، وقد حتدث علي احلالق) 
( أّن "تعلم التفكري النقدي من أهم النشاطات يف  Brookfild 1993والدقة والربط والعمق واالتساع واملنطق. ويرى بروكفيلد )

حياة اليافعني، فعندما نصبح مفكرين انقدين، فإنّنا ننمي الوعي ابملسلمات اليت نفكر ونعمل حنن واآلخرون مبوجبها، إذ نتعلم 
نتباه إىل املضمون الذي حتدث فيه أفعالنا ومن مث نتدد يف الوصول إىل احللول السريعة الثابتة، واإلجاابت املفردة الوحيدة، ونصبح اال

 (. 2، 2116منفتحني على الطرق البديلة للنظر إىل العامل")إبراهيم، 
هناك اجتاه يرى أن تالفات بني الباحثني يف هذا اجملال، فولعل املتتبع الجتاهات تعليم وتعلم التفكري النقدي يقف عند االخ      

 املعلم هو املسؤول املباشر عن تنمية أمناط التفكري لدى املتعلمني، ويدعو هذا االجتاه إىل تعميق فكرة املهننة وتطويرها، األمر الذي
ويرى أصحاب هذا االجتاه أن تعليم  .مراكز التكوينيستدعي تكوين املعلم تكوينا يراعي النواحي األكادميية واملهنية والثقافية داخل 

الذي يعد احملرك األساس  التفكري النقدي بشكل ضمين ضمن حمتوى املواد الدراسية املختلفة، يتطلب التدخل املتبصر والواعي للمعلم
 إمنا يتوقف على نوعية التعليم التفكريوالفعال يف تنمية مهارات املتعلمني وتطوير قدراهتم وكفاءاهتم، حبيث أن أي تطبيق خلطة تعليم 

 الذي ميارسه املعلم داخل غرفة الصف، وطريقة تدبريه البيداغوجي والديداكتيكي.
أما االجتاه الثاين فيدعو إىل توفري برامج مستقلة ملادة التفكري النقدي تعطي املبادئ العامة والقواعد األساسية للتفكري، وينادي  

مية التفكري من خالل دروس وبرامج خاصة وحمددة لتنمية مهارات التفكري بشكل عام، وهو توجه حيتاج لرؤية هذا االجتاه بضرورة تن
تعليم التفكري النقدي ابعتباره مادة دراسية مستقلة كغريها  تنظيمية واضحة يف بناء املناهج وال رامج، وينطلق هذا التصور من كون

 خا  له أهدافه ووسائله وأنشطته احملددة. لتهيئ املتعلمني للتعامل مع حاالت ومواقف من املواد الدراسية، يقتضي حتديد برانمج
 من احلياة احلقيقية أو تطرح مواقف واقعية. ويكون فيها التعليم متمركزاً حول املتعلم، حبيث تتيح األنشطة الفر  للمتعلمني للتعبري

 الكتشاف واالستقصاء وحب املعرفة وتعزز مسؤولية املتعلم عما يتعلمه.عن آرائهم والدفاع عنها واحتام آراء اآلخرين. وتشجع ا
( يف كتاهبما "مهارات القرن احلادي والعشرين، التعلم مدى احلياة يف زمننا" 62،  2113ويورد بريين ترلينج وتسارلز فادل)      

 ت وبرامج متنوعة، نوردها بتصرف:بع  آليات وإجراءات تعلم مهارات التفكري النقدي وحل املشكلة، من خالل نشاطا
 االستنباط بفاعلية: من خالل توظيف أنواع خمتلفة من االستنباط )االستقراء واالستدالل...اخل( مبا يناسب املوقف التعليمي؛ -
 استخدام التفكري الكلي: حتليل كيفية تفاعل أجزاء من الكل مع بعضها البع  إلنتاج خمرجات هنائية يف نظم معقدة؛ -
 اختاذ األحكام والقرارات، من خالل: -
 حتليل بفاعلية الدليل واالدعاءات واالعتقادات. -
 حتليل بدائل وجهات النظر الرئيسة. -
 اجلمع بني املعلومات والربط بينها. -
 تفسري املعلومات وبناء االستنتاجات. -
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 التأمل النقدي خب رات وعمليات التعلم. -
 حل املشكالت، من خالل: -
 حل أنواع خمتلفة من املشكالت غري املألوفة ابلطرق تقليدية ومبتكرة. -
 حتديد وطرح أسئلة مهمة توضح وجهات نظر متنوعة، وتؤدي إىل حلول أفضل. -
 األمهية التبوية للتفكري النقدي-ب
ت السياسات التبوية، تعدُّ من أبرز غاايإّن تنمية مهارة التفكري النقدي، يف سياقنا املعاصر املتسم ابلتحول والتغري الدائمني،       

ومن أهم أهداف العملية التعليمية والتبوية. لذلك، تتطلب تربية املستقبل تطوير هذه الكفاية األساسية بناء الدافعية للتعلم مدى 
على التعلم. ونشري،  جي القائماحلياة، وهو ما ينبغي معه االنتقال من النموذج البيداغوجي القائم على التعليم إىل النموذج البيداغو 

مة أن هناك إميااًن قواّيً، لدى املهتمني بقضااي التبية والتكوين، بكون التبية أهم مفاتيح املعادلة احلضارية الصعبة اليت تعيشها األ
فظ على املاضي احلي االعربية واإلسالمية، فمن شأن التخطيط املعقلن والرؤية املستقبلية املؤسسة على منهاج منفتح متجدد أن حت

وجتّدد احلاضر وتتحكم يف املستقبل، فلم يعد األمر، إذن، جمرد اختيار تربوي أو بيداغوجي، بل أضحى ضرورة استاتيجية العتبارات 
 متعددة، علمية وتربوية وسياسية وثقافية، بل وحضارية.

( حيث ذكرا أن 21،  2112ند )العفون ومنهى، ويف هذا السياق، نورد بع  إجيابيات التفكري النقدي كما وردت ع      
 التفكري النقدي:

اكتساب املعرفة من عملية خاملة إىل نشاط عقلي يؤدي إىل إتقان أفضل للمحتوى املعريف، وفهم أعمق له، على  حُيوِّل عملية -
 اعتبار أن التعليم يف األساس عملية تفكري؛

ع املطروحة يف مدى واسع من مشكالت احلياة اليومية، ويعمل على تقليل يكسب الطلبة تعليالت صحيحة ومقبولة للمواضي -
 التعليالت اخلاطئة؛

يؤدي إىل مراقبة الطلبة لتفكريهم وضبطه، ومن مث تكون أفكارهم أكثر دقة وصحة مما يساعدهم يف صنع القرارات يف حياهتم  -
 .اليومية، ويبعدهم عن االنقياد العاطفي والتطرف يف الرأي

 ة:خامت
بعد هذا السفر بني رحاب مدرسة املستقبل وعالقتها ابلتحوالت املتسارعة اليت يعيش على إيقاعها القرن احلادي والعشرين،      

خنلص إىل إلزامية تنمية املهارات احلياتية بشكل عام، ومهارات التفكري النقدي، بشكل خا ، من أجل بناء إنسان كوين متفاعل 
ومشارك بفعالية يف هنضة جمتمعه، ولن يتحقق ذلك، إال ع ر إكساب املتعلمني آليات منهجية ومعرفية  مع قضااي أمته وعامله،

 وتواصلية وتكنولوجية تسعفهم يف التعامل مع مقتضيات احلياة اآلنية، وهتيؤهم للنجاح يف املستقبل. 
 العاملي، أن وتنمية األفراد، ويف ظل هذا السياق املعريف لذلك، ابت على املدرسة اجلديدة، حبكم أدوارها الطالئعية يف بناء اجملتمع  

تتبىن النموذج البيداغوجي الذي يدعو إىل االنتقال ابلتبية والتكوين والبحث العلمي، من منطق التلقني والشحن واإللقاء السليب 
وية قوامها التشبع املبادرة، يف إطار عملية ترب األحادي اجلانب إىل منطق التعلم مدى احلياة والتعلم الذايت، وتنمية احلس النقدي وروح

ابملواطنة الفعالة، فردية ومجاعية وكونية، ورفع حتدي الفجوة الرقمية؛ واالخنراط يف روح العصر ومواجهة حتدايت املستقبل. كما أضحى 
بدأ احلرية...، ولن اواة، وتؤسس مللزاماً عليها أن تكون فضاء للنقاش احلر، حيث تضمن احلق يف االختالف، وتتبىن اإلنصاف واملس

يتحقق هذا األمر إال برؤية متبصرة ترتكز على التخطيط املعقلن، والتنبؤ ابلتحوالت القيمية والثقافية واالقتصادية، والتعامل الذكي 
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ى التساؤل واالبتكار لمع التقنيات احلديثة، واالنفتاح على اآلخر واإلميان ابالختالف والتعددية، وتشجيع البحث العلمي القائم ع
 والنقد. وهي أمور تستلزم تبين منهاج جديد قائم على دعائم العقالنية واإلميان ابالختالف واحلرية واإلبداعية.

 :قائمة املصادر
 أمحد بن فارس، مقاييس اللغة، حتقيق وضبط عبد السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر. -
 ـ. 2112، عامل الكتب، 1أمحد خمتار عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة، ط -
 .2114البيضاء، مطبعة النجاح اجلديدة،  ، الدار1أمحد أوزي، املعجم املوسوعي لعلوم التبية، ط -
 ابن منظور: لسان العرب، القاهرة، دار املعارف.  -
 .1923بريوت، دار الثقافة،  ،6إحسان عباس، اتري  النقد األديب عند العرب، ط-
بريين ترلينج، تسارلز فادل، ترمجة بدر بن عبد هللا الصاحل، "مهارات القرن احلادي والعشرين، التعلم للحياة يف   زمننا"، جامعة  -

 .2113امللك سعود للنشر العلمي واملطابع، 
 . 2114مان، دار الشروق للنشر والطباعة، ، ع1جودت سعاد، تدريس مهارات التفكري مع مئات األمثلة التطبيقية، ط -
 ، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع.2احلالق علي، اللغة والتفكري الناقد، أسس نظرية واستاتيجيات تدريبية، ط -
 .2114، عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1سعيد عبد العزيز، تعليم التفكري ومهاراته، ط -
 . 2112، األردن، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1مهارات التفكري اإلبداعي الناقد، ط سوسن شاكر جميد، تنمية -
 .2119، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع، 2العتوم وآخرون،" تنمية مهارات التفكري، مناذج نظرية وتطبيقات عملية"، ط -
 .2111رق التدريس، جامعة أسيوط، مها كمال حفين، مهارات معلم القرن الواحد والعشرين، قسم املناهج وط -
 2112، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 1اندية العفون/ الصاحب منهى، التفكري، أمناطه ونظرايته وأساليب تعليمه وتعلمه، ط -
. 

-Guy Le Boterf(2008), Repenser la Compétence, Pour dépasser les idées reçues :15 
propositions, Editions d’organisation, Paris, France. 
-Guy Le Boterf (1997), De La Compétence à la Navigation professionnelle, Les 
Editions d’organisation, Paris, France .p90 
-Jonse ;Debra(1996) Critical Thinking in an online world ; Retrieved ;from : 
http://www.library.ucsb.edu/untangle/jonse/html#scans 

-Philipe Perrenoud (1999),In Vie pédagogique, n 112,septembre-octobre- 
 أطاريح الدكتوراه والرسائل:

بغزة،  ناقد يف الرايضيات وامليل حنوها لدى تالميذ الصف الرابع األساسيإيهاب نصار، أثر استخدام األلغاز يف تنمية التفكري ال -
 رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية، غزة.

خالد بن انهس العتييب "أثر استخدام بع  أجزاء برانمج الكورت يف تنمية مهارات التفكري الناقد وحتسني مستوى التحصيل  -
فس، جامعة أم "، حبث لنيل دكتوراه ختصص علم الن -دراسة جتريبية –نوية مبدينة الرايض الدراسي لدى عينة من طالب املرحلة الثا

 .2117القرى، اململكة العربية السعودية،

http://www.library.ucsb.edu/untangle/jonse/html#scans
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 اجملالت والواثئق:
 .2116/2131اجمللس األعلى للتبية والتكوين والبحث العلمي، من أجل مدرسة اإلنصاف واجلودة واالرتقاء، رؤية استاتيجية  -
 .1999لجنة اخلاصة ابلتبية والتكوين، مشروع امليثاق الوطين للتبية والتكوين،ال -
 "إبراهيم الشافعي إبراهيم: التفكري النقدي، معوقاته ومداخل لتنمية، املؤمتر الدويل األول لكلية التبية، "التبية ...آفاق مستقبلية -

2116. 
 2116، شتن ر27العدد جملة علوم التبية، مطبعة النجاح اجلديدة،  -

جملة دراسات العلوم التبوية، حممد سليم الزبون، مالمح مدرسة املستقبل من وجهة نظر اخل راء التبويني يف األردن، العلوم )األردن، 
2111.) 
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 اتريخ التعليم الديين يف تركستان الشرقية ودور األجهزة االلكرتونية يف تعزيزه
٧٠٠٢إىل ٧٠٠٢من   

The history of religious education in East Turkistan and the role of 
electronic devices in its promotion 

 from 2007 to 2013 
 

               الشيخ عطاء أبو داغالباحث: 
          Sheikh Ataa Abu Dagh                        

                       لعيسى عبد الرسو 
     معهد علوم االجتماعية إسطنبول/ تركيا -طالب ماجستري: جامعة صباح الدين زعيم        

              ABUDURUSULI AISA 
 :لخصامل
إن التطور والتقدم يف جمال التكنولوجيا أدى إىل ظهور الكثري من االبتكارات اليت مت استخدامها يف اجملاالت العلمية التعليمية      

 نوالتدريسية ملا هلا من فوائد عديدة، وال سيما يف املناطق اليت أصبح التعليم الديين فيها جرمية كبرية، إذ يعاقب وحياكم فيها مجيع م
حيضرون جمالس التعليم أو يعاضدوهنا ماداي أو معنواي، تلك املناطق اليت ال تتوفر فيها الكتب الورقية سواء يف التدريس أو التعليم. 

د هذه الفجوة يف السنوات األخرية عن طريق استخدام األجهزة اإللكتونية والوسائط املتعددة يف التعليم، واختاذ غرف التدريس فتم س
االفتاضية سواء يف تربية الطالب الشرعيني أو عامة الشعب، حيث مت تقدمي الدروس الصوتية واملرئية والكتب املتنوعة عن بعد، فهي 

انية الوصول إىل مصادر التعليم فحسب، بل أنقذهتم من أن يكونوا حمكومني بكتب معدودة قد حيصلون عليها مل توفر للطالب إمك
 أحياان بطرق صعبة أو ال حيصلون، ولو حصلوا عليها فال ميكنهم االحتفاظ هبا يف املنازل.

يف هذا البحث عّرضت تعريف تركستان الشرقية، واحلالة التدريسية قبل توظيف األجهزة اإللكتونية يف التعليم، ودور األجهزة       
لبحث ا اإللكتونية يف تعزيز التعليم الديين، وأنواع األجهزة اإللكتونية وال رامج اليت يتم استخدامها يف التعليم والتبية. ومن خالل هذا

األساتذة وشيوخ املدارس السرية يف التدريس وتنمية معرفة الطالب يف العلوم الشرعية بكل الوسائل واألساليب، منها:  تظهر جهود
حتميل الكتب املتنوعة من االنتنت وتعريفها للطالب، وتزويدهم مبواد التدريس كعلوم احلديث والتخريج، وامللل والنحل، والفقه 

ة غريها، واالستماع إىل بث احملاضرات الصوتية واملرئية للعلماء الكبار يف العامل اإلسالمي ليعيش الطلباملقارن، واالقتصاد اإلسالمي و 
والناس على علم ابلوضع يف العامل اإلسالمي، وال يتخلفون عن هذا املوكب العظيم. وأخذت املعلومات يف هذا البحث غالبا من 

ما ف القاسية وسع طاقتهم ليال وهنارا، مث جلأوا إىل تركيا منذ ثالث سنوات عنداألساتذة الذين اشتغلوا ابلتدريس يف تلك الظرو 
 تضاعف الظلم يف تركستان الشرقية.  

 الكلمات املفتاحية
 دور، األجهزة اإللكتونية، التعليم الديين، تركستان الشرقية.
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Abstract 

 With the development and progress in the field of technology which has led to the 
emergence of many technological innovations in their use in the educational and 
teaching process that have many benefits, especially in areas where religious 
education has become a major crime in which all those who attended the Education 
Council or supported financially or morally are punished and tried, and no They 
find paper books both in teaching and education.  This gap has been bridged in 
recent years, through the use of electronic devices, multimedia in education, and 
the adoption of virtual classrooms, whether in the education of legitimate students 
or the people.  Not only educational sources, but also saved them from being 
condemned to a number of books that sometimes get to them in difficult ways or 
not, and if that happens, these books cannot be kept at home.  In this research, the 
researcher presented the definition of East Turkestan, the teaching situation before 
the use of electronic devices in education, the role of electronic devices in 
promoting religious education, and the types of electronic devices and programs 
that he used in teaching and education.  Through this research, it shows the efforts 
of professors and sheikhs of secret schools in teaching and developing students 
’knowledge in Sharia sciences with all means and methods, including downloading 
various books on the Internet and introducing them to students, supplying teaching 
materials such as Hadith and Graduation sciences, promotes and bees, comparative 
jurisprudence, Islamic economics and others, and listening.  To broadcast the audio 
and video lectures from the great scholars in the Islamic world to live aware of the 
situation in the Islamic world, and not to be left behind by this great procession.  
The researcher in this research often draws on the professors who taught in those 
harsh conditions in the capacity of day and night, and then they sought refuge in 
Turkey three years ago when the injustice in East Turkestan multiplied. 

Key words 
role, electronic devices, religious education, East Turkestan. 
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 :املقدمة
كانت بداية الوحي على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم خبمس آايت من سورة العلق تتحدث حول القراءة والعلم والتعليم،       

ألن العلم هو الطريق الوحيد إلزالة مشكلة اجلهل، كما أن العلماء هم احملرك الرئيسي يف تقدم اجملتمعات وتطوراهتا، وعلى ذلك كان 
اإلسالم يف حتديد درجة الناس ابلعلم، ودرجة العلم ابلقرآن الكرمي. فاستخدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف نشره العلم  ميزان 

كل الوسائل اليت أتيحت له، كإقامة األماكن املخصصة للتعليم، فكانت دار األرقم مبكة املكرمة مركزا للتعليم يدرس فيها النيب صلى 
م لكل من دخل يف اإلسالم، وككتابته يف العظام واللخاف وعظام األكتاف واحلجر وغريها من وسائل الكتابة، هللا عليه وسلم العل

 واحلث على التحفيظ وإعادة قوله مرة بعد مرة حىت يسهل احلفظ والفهم على أصحابه.
ني دفتني، ومنها: مجع القرآن الكرمي ب على منهجه يف التعليم، واستخدموا الوسائل العديدة، –عليه السالم  –وسار أصحابه       

وجلوس بعضهم للتدريس يف املسجد النبوي، وغريها، وهكذا بدأت وسائل التعليم تتطور وتتقدم، ولكن إقليم تركستان الشرقية بعد 
طقة أبكملها ننصف القرن العشرين مل يتح ألبنائها أن يلتقوا أبي فكر عصري ومل حيدث أي تطور مبناهج التعليم بسبب إغالق امل

عن اخلارج وقطع عالقتها مع دول اإلسالم ابلكامل أوال، وإلغاء املدارس الشرعية وحظر تعليمها وإعدام مشاخيها وأساتذهتا ابآلالف 
، ففي هذه الفتة مل يستطع شعب تركستان ١٥٩١حىت م ١٥٥١ابسم الثورة الثقافية الك رى اليت قادها الزعيم الصيين ماو، يف فتة 

سمعوا األخبار وال معرفة اجلديد يف اخلارج، بسبب منع دخول الكتب الدينة سواء العصرية أو التاثية، وبعد هذا االنقطاع الذي أن ي
دام ثالثني سنة واصل  العلماء الذين  خرجوا من سجون الشيوعني التعليم  بوسع طاقتهم، ولكن ذلك التعليم كان  منحصرا يف 

ديهم  إال بثمن ابهظ، كما احنصرت املواد الدراسية يف إطارات ضيقة لعدم وجود  الكتب الدراسية، ألن  عدة كتب تراثية مل تتوفر ل
كل الكتب سواء الشرعية أو غريها قد  احرقت يف تلك الفتة، واقتصر أسلوب التدريس على الطريقة التقليدية اخلالية من أفكار 

ها يف دريس على هذا املنوال، حىت ابتكرت يف عصران عدة خمتعات، وظهر دور املفكرين واملصلحني لعدم توفر كتبهم. واستمر الت
تسجيالت الدروس واألفكار وتوصيلها إىل العامل من الشرق والغرب حىت صار التعليم أمرا سهال يف املناطق اليت ال يستطيع أهلها 

ها، نظرا للضغط عدام الكتب العلمية واملناهج التعليمية وغري أن يلتقوا ابألفكار اجلديدة اليت حدثت يف العامل اإلسالمي، إضافة إىل ان
 السياسي لتكستان الشرقية.

 تكمن أمهية البحث يف النقاط التالية: 
 معرفة املدارس الشرعية واترخيها يف تركستان الشرقية. -
يت انتشرت حتت ية والنصرانية الأمهية املدارس وأثرها يف جمتمع شعب األُويـُْغور يف املقاومة ضد الفكرة الشيوعية واالحلاد -

 حكم احتالل الصني واالحتاد السوفييت منذ قرن يف تركستان الشرقية.
 دور األجهزة اإللكتونية يف تعزيز التعليم الشرعي. -

 اختيار البحث:
جهزة اإللكتونية يف األمت اختيار البحث إلعطاء صورة واضحة عن احلالة العلمية واملدارس الدينية يف تركستان الشرقية، وإبراز دور 

 تعزيز التعليم الشرعي فيها. 
 مشكلة البحث:

 إظهار اتري  املدارس يف تركستان الشرقية.-
 إبراز دور املدارس يف املقاومة ضد احتالل الصني واالحتاد السوفييت، ومقاومتها لإلحلاد واألفكار الباطلة.-
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 تبيني دور األجهزة اإللكتونية يف تعزيز التعليمي الشرعي. -
 أسئلة البحث:

 ما دور املدرسة يف انتشار اإلسالم يف اجملتمع شعب األويغور؟ -
 يف تركستان الشرقية؟ ٢١١٢كيف كانت املدرسة اإلسالمية قبل سنة  -
 ما هو دور األجهزة اإللكتونية يف تعزيز التعليم الديين؟ -
 املدارس يف تركستان الشرقية؟ما هو حاضر  -

 اجلهود السابقة:
 بع  الرسائل العلمية اليت تتقاطع يف بعد البحث الطويل ما وجدت يف هذا املوضوع دراسة متخصصة، ولكن وجدت بع       

ملدارس الدينية يف ا املواضيع مع البحث، إن اجلهود السابقة كانت لتعريف املدارس الدينية وأثر املدارس يف الناس، ٔاو كانت لتعريف
 دول أخرى وموقعها يف ثقافتهم وتعليمهم.

 منهج البحث:
 اعتمدت يف هذا البحث على املنهج االستقرائي والوصفي والتارخيي.

 : املدارس الدينية نشأهتا واترخيها يف تركستان الشرقية:أوال
، أدرسه، أي ذللته بكثرة القراءة حىت خف حفظه عليمن فعل )درس( ومن معانيه: قرأ وتال، يقال: درست الكتاب املدرسة لغة: 

درس: الكتاب.
َ
 (.٩١|٦. ١٤١٤)ابن منظور،  ومنه درست السورة أي حفظتها، واملِّدارس، واملِّدَرس: املوضع الذي يدرس فيه، وامل

فراد وإعدادهم يف تربية األمؤسسة نظامية اجتماعية تربوية أنشأهتا احلكومة أو اجملتمع، للعمل على املدرسة ابملعين االصطالحي: 
 (.٢٩١.  ١٥٥٤إطار معنّي من ال رامج واملناهج احملددة. )عبد هللا بن رشدان، 

من خالل هذا التعريف يظهر أن املدرسة هي مؤسسة أنشأهتا احلكومة أو اجملتمع على نظام معني، هبدف بناء جمموعة من       
ورجال الدولة، وأئمة املساجد، والقضاة، واإلداريني، وغريها، فاملدرسة تلعب دورا الناس يف إطار معني، وذلك مثل: إعداد الدعاة، 

 هاما يف اجملتمع يزداد أتثريها إذا كان اهلدف واضحا وسليما.
وقد كانت املساجد يف املدن اإلسالمية مركزا لدائرة العلم، واألدب يف بداية عصر اإلسالم، حيث جيتمع املعلمون واملتعلمون       

اء ميف حلقاهتا العلمية لدراسة أسس عقيدهتم الدينية وأركاهنا، ولتعليم كالم هللا وسنة رسوله، وكانت قصور اخللفاء واألمراء ومنازل العل
واملكتبات إضافة للمساجد كانت ميادين علمية تقوم هبا منتدايت األدب والعلم لرجال الفكر واألدب. واستمرت املساجد تقوم 

ز لإلشعاع العلمي حىت أنشأت املدارس. فكانت للمدرسة مكانة ابرزة يف احلضارة اإلسالمية، وكان التعليم بداية بوظيفتها كمراك
اإلسالم يف املساجد، اليت مل تكن أماكن للصالة فقط، بل كانت جملس للعلم، وقراءة القرآن الكرمي، وتعلم الكتابة والعلوم الدينية 

اليت   يم من املساجد إىل مؤسسات التعليم اخلاصة زمن اخلالفة العباسية واليت تعت ر امتدادا للكتاتيبواألحكام الشرعية، مث تطور التعل
وانتشر ظهورها يف العامل اإلسالمي،  (،٢٢٤.   ١٥٩١)ملكة أبي ،  كانت موجودة منذ عهد النيب صلى هللا عليه وسلم يف املدينة

 اجم وأهل البوادي وكثر الولدان أمر عمر ببناء املكاتب، ونصب الرجال لتعليميقول الكتاين: )فلما كثرت الفتوحات وأسلمت األع
( ويف عصر الدولة العباسية تزايد عددها نظرا لالزدهار العلمي الذي شهده العصر ٢١١الصبيان وأتديبهم. )الكتاين، بال ت.  

ني دي واملعنوي من قبل اخللفاء العباسيم( على وجه اخلصو ، بسبب التشجيع املا٩٤٩-٢٤٢هـ|٢٣٢-هـ١٣٢العباسي األول )
ومل تكن الكتاتيب يف العصر العباسي موجودة يف املدن فقط، بل وجدت يف بع   (٥٥.   ٢١١١لطالب العلم. )مفتاح يونس، 
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لناس ا القرى، بل حىت قصور اخللفاء العباسيني كانت أيضا تعت ر مؤسسة تعليمية ألوالدهم، فكان اخللفاء واألمراء واألغنياء من
خيتارون ألوالدهم بع  املعلمني لتعليمهم وأتديبهم يف القصور، فيجلس األوالد إليهم يتلقون منهم ما استطاعوا من الثقافة واملعرفة 

( والسمة البارزة يف التعليم ابلقصور هو أن تعلم والة العهد )أوالد اخللفاء( يقف على رغبة الوالد، ١٣٥.  ٢١١١)حممد حسني، 
( وأما منازل العلماء وبيوهتم ٢٥،  ٢١١٢)مسية حممد،  لفة نفسه يشتك يف ختطيط ما يتعلمه ابنه من معلمه اخلا أي أن اخل

فقد كانت من املؤسسات التعلمية املستمرة على امتداد احلضارة اإلسالمية، كما اختذ حممد صلى هللا عليه وسلم دار األرقم مركزا 
 (٢٢٤.  ٢١١١ويزكيهم. )ابن سعد،  علميا يلتقي فيه ابملسلمني ليعلمهم

وعلى الرغم من أن استعمال كلمة املدرسة لتطلق على املؤسسة التعليمية كان أول مرة يف عصر الدولة. العباسية يف القرن ما       
رى: أن إمساعيل ابني الثالث والرابع، كانت خبارى هي املعهد األول للمدارس اإلسالمية يف العامل اإلسالمي، فقد جاء يف اتري  خب

م، كانت له مدرسة كان يقصدها طالب العلم ليستكملوا دراستهم فيها،  917ه/ 296ابن أمحد بن أسد بن سامان املتويف سنة 
( وقبل هذه املدرسة كانت مدرسة اإلمام 106وليبحثوا بدار كتبه اليت وقف عليها األوقاف. )أرمينوس فامبريي، اتري  خبارى،   

البخاري، وهو من الفقهاء الذين تزعموا احلركة الفكرية يف مدينة خبارى، مث نشطت حركة إنشاء املدراس يف بالد  أيب حفص الفقيه
( كما ذكر مدرسة أخري يقال هلا مدرسة )كوالر تكني( كانت موجودة ٣٤٩،  ٢١١٢املشرق بعد هذا التاري . )الصاليب، 

ال رسخي، أّسسها األمري: قِّدِّْرَخان ج رائيل بن عمر. ويّدعي هاينز هامل  م وهي سنة وفاة أيب بكر 941ه/ 362ببخاري قبل سنة 
وبع  الباحثني قالوا:  م(1921)هامل،  «.أقدم نص عن املدرسة يف اإلسالم»أن النص الذي نقلناه واملدّون يف اتري  خباري هو: 

شري إيل إنشاء جريني معتمدا على جمموعة نصو  اترخيية تأنشأ أول مدارس يف نيسابور يف أواخر القرن الثالث وبداية القرن الرابع اهل
ه،  369ه/ 277ثالث مدارس يف النصف األول من القرن الرابع اهلجري يف مدينة نيسابور، هي: مدرسة أيب الوليد النيسابوري )

حّبان البسيت التميمي،  ه، ومدرسة حممد بن 362ومدرسة دار السنة بنيت على الوقف أوقفها أمحد بن إسحاق بن أيوب الصبغي، 
معروف: مدارس قبل النظامية، وإذا جتاوزان النصف األول من القرن الرابع اهلجري إيل النصف الثاين، فإننا نعثر على نصو  تشري 

إن أول »إىل إنشاء مدارس يف هذا الوقت مع ذهاب من أرّخ هلا أبهنا أول مدرسة. فهنا رأي اثين فهو رأي احلاكم النيسابوري: 
 (266/ .1)ميز، بال ت. « م 1127ه/ 612مدرسة هي تلك اليت بنيت ملعاصره أيب إسحاق اإلسفراييين املتويف سنة 

فهناك رأي اثلث، وهو رأي الزركشي واملقريزي، فذهبا أن أول من بين املدارس يف اإلسالم هو نظام امللك الطوسي، وزير شاه       
افتتحت تلك  وقد»ري يف مدينة بغداد عندما أنشأ املدارس اليت محلت امسه )النظامية( السلجوقي، يف أواسط القرن اخلامس اهلج

 م. 1144ه/ 669املدارس للدارسة يوم السبت عاشر من ذي القعدة 
 أرى أن هذا القول ال يتناسب مع عصر نظام امللك أوال، وطبيعة مدرسة نظام امللك اثنيا، ألن االعتاف هبذا الرأي يدل على      

أن املسلمني خالل هذه القرون اخلمسة مل يؤسسوا أي مؤسسة للتعليم، أو أهنم أخذوا العلم عشوائيا من هنا وهناك بدون منهج 
وترتيب، والواقع غري ذلك، ألننا إذا نظران إىل احلضارة اإلسالمية قبل نظام امللك نرى تطور العلوم والفنون يف كل اجملاالت، فهذا 

لعلم لن خيرج بدون تنظيم دقيق سلكه املسلمون يف طريق العلم، أال وهي املدرسة. مث إذا رأينا طبيعة مدرسة نظام النضج والتقدم يف ا
امللك ومنهجها ندرك أن املدارس مثلها ال ميكن أن تنشأ يف مرحلة واحدة شكال وصفة، بل ال بد أن تكون مسبوقة بتطور تسلسلي 

 امللك وجعل نفقاهتا اتبعة للدولة. حىت أخذت صورهتا تلك واليت كيفها نظام
بعد عرض أهم اآلراء حول اتري  املدارس اإلسالمية يف العامل اإلسالمي ميكننا أن نقول أبن أهل نيسابور وخبارى أخذوا زمام       

أن املدرسة نشأت  امل:املبادرة يف إنشاء املدارس الدينية يف النصف األول من القرن الرابع اهلجري، كما نستطيع أن نقول مبا قال ه
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م( وحبث الدكتور 1921يف أواخر القرن الثالث اهلجري وأوائل القرن الرابع يف نيسابور خبراسان، وما وراء النهر. )هامل، بال ت. 
 ،انجي معروف يف هذا األمر، ونّقب فيه فتوصل إىل أن مدارس كثرية مّت إنشاؤها قبل مدارس نظام امللك أبكثر من مئة وستني عاما

م(، بل إنه عاد وكتب حبثا عنونه  946ه/ 366( وذكر أمساء عشر مدارس يعود إنشاء بعضها إىل سنة )٤.  ١٥٢٣)معروف، 
ب )مدارس قبل النظامية( حبث فيه يف ثالث وثالثني مدرسة فقهية أنشئت كلها يف الفتة الواقعة بني أواخر القرن الثالث اهلجري 

أي قبل النظامية ببغداد أبكثر من قرن ونصف، مع تراجم موجزة ملؤّسسيها ومدّرسيها ونظّارها حىت منتصف القرن اخلامس اهلجري 
 وطلبتها واملتفّقهني فيها.

ومل تكن املدرسة عند الدولة العباسية مؤسسة اتبعة للدولة، بل كانت أكثر املدارس تؤسس من جانب أهل اخلري والوقف،       
ة، عنه أنه بىن مدرسة يف اإلسالم هم أهل نـَْيسابور، فكانت فيها املدرسة البَـيـَْهقِّّية واملدرسة السعيدييقول املقريزي: أّول من ُحفِّظ 

َ يف القدمي املدرسة النِّظامّية ببغداد، ألهّنا أّول مدرسة قـُرِّر  يها للفقهاء فومدرستان أخراين ألبناء ُسُبْكتِّكِّني السالطني. وأشهر ما ُبينِّ
ْلك أيب علّي الطوسّي، ُشرِّع يف بنائها سنة سبع ومخسني وأربعمائة، -بات أرزاق ومرتّ  -معاليم 

ُ
، وهي منسوبة إىل الوزير نظام امل

 .(٤/١٥٥واكتملت يف ذي الَقْعدة سنة تسع ومخسني وأربعمائة. )املقريزي، بال ت. 
 (s34.٢١١٢ ،Atilla)إنشاء املدرسة يف تركستان إىل عهد إمارات القاراخانيني.  يرجع اتريخ املدارس يف تركستان الشرقية:

وتعرف هذه الدولة يف بع  كتب التاري  ابسم )دولة آل افراسياب( و)دولة خاانت تركستان( ومساها األوربيون ابلدولة اإليليكخانية. 
ا حممود الكاشغري أطلق عليها اسم الدولة: ( أم٢٢٢هـ،  ١٤١٢. علي بن صاحل ٤٩.  ١٥٤٥)عبد العزيز جنكيز خان، 

 (١/١١ه. ١٣٣٣)الكاشغري،  اخلاقانية.
. ١٢٩تعد اإلمارة القراخانية من أول اإلمارات التكية اإلسالمية اليت ظهرت يف تركستان، )إدريس حممد، بال. ت.        

 )٥٥٦-٥٢٢هـ/٣٤٤-٣١٥مه يف عام )وذلك إبشهار السلطان عبد الكرمي سطوق بغراخان إسال( ١٤١.  ١٥٥٣الداقوقي، 
. ٤٤٥.  ،١٥٥٦. سعد حذيفة الغامدي، ٣٩٩. ابرتولد، بال ت.  ٤/٥١٢. ١٥٩٩. ابن خلدون، ٥/١١٦)ابن األثري، 

Ömer Soner. s.121. Skrine and Ross. P.119.) 
م( مئتا ألف خيمة )أسرة( ٥٦١ه/٣٤٥( فأسلم يف سنة )١٢٢٢-٥٢٦سنة ) ٣.١وامتد حكمهم بعد إعالهنم اإلسالم زهاء       

. ١/٣٥٥. ١٥٥٢. ابن الوردي، ٢/١٩١. ١٥١٥. مسكويه، ٢/٢٦٢. ١٥٥٢ابن األثري،)من األتراك يف بالد ما وراء النهر. 
. ابرتولد، اتري  التك، ٣٥١.  ٢/٢١٤. ١٥٢٣. مؤلف جمهول.٢/٣٥٥. ١٩٦٦. الداير بكري، ١١/٢٣٦. ١٥٢٢ابن كثري، 

( واتبعوا املذهب احلنفي. ويف أواخر حياة سطوق بغراخان امتدت إمارته ١٤١. الداقوقي،  ٣٦. زبيدة عطا، بال ت،  ٢١ 
من هنر سيهون )سري دراي( إىل قراقوم على ختوم الصني جنواب، ومن كاشغر غراب، إىل طورفان أقصى احلدود الشرقية شرقا، وتضم 

  (.f.s. dark, vol.8, p.37) .بالساغون وطراز، وأصبحت اإلمارة القراخانية إمارة قوية
. عبد ١١٢)هاجي   ،والسلطان سطوق بغراخان أنشأ أول مدرسة إسالمية يف كاشغر عاصمة الدولة حتت اسم الصاجية      

مث سرعان ما افتتحت هلا الفروع يف مدن أخرى، وبعد فتة وجيزة افتتحت املدارس يف مدن أخرى بواسطة  .(٢١١١هللا أوميد اير، 
لوزراء، وكانوا يتولون نفقة املدارس، واألساتذة والطالب، وأنشأوا الوقف مصدرا لتمويل املدرسة كالدكاكني، والفنادق، األمراء وا

 وتنافس األغنياء والتجار للتوقيف هلا، وأصبحت األعمال اخلريية عرفا عاما يف اجملتمع. 
اخانية، مركزا أساسيا للسياسة والثقافة والتعليم لإلمارة القار ومل مي  وقت طويل حىت ازدهرت العلوم والفنون، وصارت كاشغر       

 تشهد على ذلك الرسالة اليت بعثها السلطان حممود الغزنوي لألمري القاراخاين انصر احلق واليت تضمنت ما أييت:
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نَّ َأْكَرَمُكْم عِّْنَد اَّللَِّّ أَْتقاُكْم إنَّ هللا َعلـيٌم ُشُعوابً َوقَبائَِّل لَِّتعاَرُفوا إِّ  قال هللا تعاىل:  ﴿اي أَيُـَّها النَّاُس إِّانَّ َخَلْقناُكْم مِّْن ذََكر  َوأُنْثى َوَجَعْلناُكمْ 
[، وقد اتفق أرابب احلقائق وأصحاب الدقائق على أن املراد التقوى من اجلهل، فليس نقصان ألرواح الناس ١٣َخبِّرْيٌ﴾ ]احلجرات: 

، والكالم القدمي يشهد بصحة هذه القضية وصدق هذا اخل ر ﴿يـَْرَفعِّ اَّللَُّ الَّذِّيَن َآَمُنوا أسوأ من نقصان اجلهل، و أدأن من قلة العلم
َا تَـْعَمُلوَن َخبِّرٌي﴾ ]اجملادلة:  ُ مبِّ ْنُكْم َوالَّذِّيَن أُوتُوا اْلعِّْلَم َدَرَجات  َواَّللَّ [، فنحن نريد من أئمة ما وراء النهر وعلماء الشرق وأفاضل ١١مِّ

انية أن يبينوا لنا ضرورايت هذه املسائل: ما النبوة؟ وما الوالية؟ وما الدين؟ وما اإلسالم؟ وما اإلحسان؟ وما التقوى؟ احلضرة اخلاق
 وما األمر ابملعروف؟ وما النهي عن املنكر؟ وما الصراط؟ وما امليزان؟ وما الرمحة؟ وما الشفقة؟ وما العدل؟ وما الفضل؟

إىل األمري القاراخاين أمر بع  كبار األئمة والفقهاء والعلماء أن يؤلف كل واحد منهم يف هذا وعندما وصلت هذه الرسالة       
ومل يتوقف التعليم والتدريس على العلماء  .(٣٢الباب كتااب، ويضعوا أجوبة واضحة جلميع هذه املسائل. )النظامي، بال ت.  

 (٣٢٣األمري حممد جمد الدين اخلتين، )عبد القادر، بال ت.  فقط، بل مشل قصور السالطني، فمن أهم الشواهد. على ذلك أن 
قد ترك إماراته ألخيه األصغر ليتفرغ لطلب العلم، وبدأ ينتقل بني مسرقند وخبارى وبالد الشام طلبا للعلم، وقد قّلده السلطان حممود 

ية وهو العلم، ويف مصر توىل إدارة املدرسة الصوف بن نور الدين زنكي إدارة املدرسة الصادرية عندما كان هذا األمري يف الشام لتلقى
. ٥٢٦أول من دّرس فيها، وواصل رحلته إىل األندلس مث عاد بعدها اىل مصر وأقام فيها حىت وفاته، ودفن يف جبل املقطم يف سنة 

 (٣٢٣)اجلواهر املضيئة يف طبقات احلنفية، عبد القادر بن أيب الوفاء، بال ت.  
 م:0227اليت أنشئت، والتعليم قبل : أهم املدراس اثنيا
لعبت اإلمارات القاراخانية دورا هاما يف نشر اإلسالم يف شعوب آسيا الوسطى، وانتقلت الثقافة من أرض القاراخانيني إىل       

دارس العلوم ماألرض العباسية مع دخول األتراك القاراخانيني إىل اإلسالم، و كانت يف هذه اإلمارات يف القرن التاسع العديد من 
اإلسالمية العالية، ويدل على ذلك أن هذه املدارس ظهرت أول األمر يف شرق العامل اإلسالمي، إن املدارس اليت كانت يف البالد 
ة يالقاراخانية لعبت الدور األهم يف آسيا الوسطى لنشر اإلسالم، ولنشر العلوم اإلسالمية، وكان تطور احلياة العلمية والثقافية والعمران

 يف عهد اإلمارات القاراخانية منوذجا ومعيارا وأساسا للمدارس اليت أنشأت يف سلطنة السالجقة والغزنوية.
 :ومن بع  أشهر املدارس اليت أنشأت يف اإلمارات القاراخانية

 املدرسة الصاجية: .2
ى مستوى جامعي يف العامل هـ، وتعد هذه املدرسة أول مدرسة إسالمية أتسست عل٣٤٤- ٣٤٣أنشئت هذه املدرسة يف سنوات 

يقول مجال القرشي عن هذه املدرسة؛ يسافر يف كل سنة من ١١٢ .٢١١١ .陈慧生) .٢٥.  ١٥٥٦اإلسالمي )ابرتولد، 
أحناء العامل كثري من الطالب إىل هذه املدرسة، ما كان هنا يدرسون التعليم الديين فقط، بل يدرسون أيضا من فلسفة أرسطوطاليس، 

 (٣)مجال القرشي، ل  والفارايب، وابن سينا، واخلوارزمي.وسقراط، 
 فهذه املدرسة متيزت على غريها يف عدة جوانب: 

كانت هذه املدرسة أول مدرسة إسالمية حكومية أنشئت بنفقة احلكومة وكفلت احلكومة نفقاهتا ابلكامل من نفقات  -
 بنيت مبساعدة املالية اخلريية والوقف.الطالب واملساكن إىل راتب األساتذة والشيوخ تقدما على غريها 

كانت هذه املدرسة حتتوي على مكتبة إسالمية وهي املكتبة الصاجية اليت أسست يف الشرق األقصى حتت رعاية احلكومة،  -
 فكان السالطني حيرصون بقوة على جلب الكتب املؤلفة يف شرق بالد اإلسالم وغرهبا، يقول مجال القرشي: بعد البذل الكبري يف

 (.٣البحث عن كتاب "الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية" وجدته يف مكتبة املدرسة الصاجية، )مجال القرشي، ل 
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مل يكن دور املدرسة هو ختريج العلماء وبناء طلبة العلم فقط، بل كانت كذلك مركزا أساسيا خلدمة الشعب وتثقفيهم ورفع  -
)عبد العزيز جينكيز خان،  آن أول مرة إىل اللغة التكية يف ذلك العصر،وعيهم بكل الوسائل، ومن أجل هذا اهلدف ترجم القر 

 وألفت الكتب ابللغة التكية حىت يستفيد منها عامة الناس. (٥٢.  ١٥٤٥
مل تكن هذه املدرسة مقتصرة على تدريس العلوم اإلسالمية كما هو متعارف عليه يف ذلك الوقت، بل كانت تشمل العلوم والفنون 

 ها، كالطب، واجلغرافيا، والسياسة، ومقارنة اللغات، وغريها. ومن العلماء الذين خترجوا من هذه املدرسة: بكل أنواع
وقد ألف عدة كتب،  (٣٢١.   ٢١١٢العالمة، املفسر، النحوي، اللغوي، املؤرخ، حممود الكاشغري )تورغون آملاس،  -

ت متعلقة رفة اللهجات التكية ابلنسبة للغويني، ويتضمن أيضا معلوماالذي يعت ر من أهم املراجع يف مع« ديوان لغات التك»منها: 
مبجاالت خمتلفة، مثل الفلك، والطب، والفن، ووصف السالالت البشرية، واجلغرافيا، والتاري ، واألدب، وعلم اللغة كما يعد عمدة 

ملناطق اليت رآها، يطة العامل، وقدم معلومات تتعلق ابيف املقارنة بني اللغة التكية والعربية، وقد رسم حممود الكاشغري يف كتابه خر 
وجتول فيها شخصيا واليت عاشت فيها القبائل التكية، لذلك مل يكن هذا الكتاب موجه لتعليم اللغة التكية للعرب وحدهم، لكنه يف 

الفن، والطب، وفنون طق، والفلك، و نفس الوقت موسوعة للشعب التكي يف موضوعات السالالت البشرية والتاري ، واجلغرافيا، واملن
( وأهدى حممود الكاشغري كتابه إىل اخلليفة العباسي أبو القاسم عبد هللا املقتدي ابهلل، وعاد من بغداد إىل  ٣٦٥احلرب، )م، س، 

د وفاته جبانب عكاشغر، وجلس يف التدريس إىل آخر حياته يف املدرسة احملمودية اليت أنشأت حتت راية اإلمارة القاراخانية، ودفن ب
 Uluslararası eğitim bilim ve teknoloji dergisi, 2015,1, s. 49. TÜRK) ،هذه املدرسة

EĞİTİM SEN AKADEMI, s. 7.وآاثر املدرسة موجودة جنب ق ره إىل اآلن ) 
ولة دالعالمة، األديب، العامل السياسي، الفيلسوف، يوسف خا  حاجب، ولد يف مدينة بالساغون إحدى عواصم ال -

م يف كاشغر، عمل طول حياته مبنصب احلاجب )رئيس الوزراء( ١١٩٥هـ، وتويف يف سنة ٤١١م املوافق ١١١٥القاراخانية يف عام 
 يتيف سلطنة القاراخانيني، وألف يف هذه الفتة كتااب ضخما يف إدارة الدولة واجملتمع، والعوامل اليت تؤدى إىل قيام الدولة والعوامل ال

أي « واتدغو بيليكق»يارها. وهلذا السبب وصفه املفكرون الباحثون أبنه ابن خلدون الشرق. وقد أشهر كتابه ابسم تؤدى إىل اهن
علم السعادة، فهو أول كتاب اجتماعي وتربوي موسوعي كتب ابللغة التكية يف ظل االسالم، إذ تتجلى فيه الروح التكية،  وميثل 

على األسس الرئيسة للسياسة الشرعية وإدارة احلكم، ويظهر من خالل كتابه أنه كان  خالصة احلكمة اإلسالمية، ومضمونه يؤكد
 عاملا يف التاري  والفلسفة واألداين وشؤون الدولة واجملتمع، والسياسية الشرعية، واملعارف، واألخالق، والطب واجلغرافيا وعلم احلساب

ربية كما يتحدث عن تشكيالت الدولة القاراخانية ويوضح مستواها وعلم الفلك والعالقات الدولية واللغة واألدب واألمور احل
االجتماعي والثقايف وعن تشكيالت الدولة التكية القدمية قبل اإلسالم، فقد قدم أفكارا عن علم االجتماع، ومن خالل ذلك يكون 

ي  العلم، وُكتب ه ضجة ك رى يف اتر يوسف البالساغوين قد سبق ابن خلدون يف عرض هذه األفكار وحتليلها، هلذا أحدث اكتشاف
هذا الكتاب ابللغة األويغورية اخلاقانية قبل ابن خلدون بقرنني. وحينما انتهى من التأليف كان معاصره حممود الكاشغري قد انتهى 

دة اليت كانت موجودة حويرشدان تشابه أسلوهبما إىل أهنما اكتسبا العلم من البيئة العلمية الوا«. ديوان لغات التك»من أتليف كتابه 
يف اإلمارات القاراخانية، وأهدى يوسف خا  حاجب كتابه للسلطان أبو علي حسن طاوغاج بغراخان بن سليمان أرسالن خان. 

 فقدره السلطان وعززه حبيث عينه مستشارا خاصا للقصر امللكي، وعمل يف القصر امللكي حوايل عشرين سنة.
ومساها ١٢٦١بيد ملك إمارة قارا قطاي كوجلك، إال أن وايل املغول مسعود أعادها يف سنة  ورغم تدمري املدرسة الصاجية      

أنشأ جوارها مكتبة ومساها مكتبة السعادة، ويقول s1 .٢١١٢ ,İbrahim Muti) . ١٤٥هاجي، باملدرسة املسعودية، )
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العامل كثري من الطالب إىل هذه املدرسة، ما   يسافرون يف كل سنة من أحناء (٣مجال القرشي عن هذه املدرسة، )مجال القرشي، ل
 كان هنا يدرسون التعليم الديين فقط، بل يدرسون أيضا من فلسفة أرسطوطاليس، وسقراط، والفارايب، وابن سينا، واخلوارزمي. 

 املدرسة يب يب مرمي: -
 III.Türkiye،S, 180٢١١٤ .كانت هذه املدرسة أيضا واحدة من أهم املراكز التعليمية يف الفتة القاراخانية )

Lisansüstü Çalışmalar   ،بنيت جبوار ضريح السيدة العذراء السلطانة ىب ىب مرمي االبنة الثانية  (١/٤٢٣ئهزىزانه قهشقهر
من جممع يضم أكثر من  (SATUK BUĞRAHAN DESTANI, 2017, s.69)للسلطان سطوق بغراخان 

 وبشتوغراق يف مدينة كاشغر اليوم.  خان أويغرفة. تقع أاثر هذه املدرسة على الطريق بني ٤١
 املدرسة احلامدية: -

كانت هذه املدرسة من أهم املدارس الدينية يف كاشغر ولعبت دورا مهما يف تطوير آل اخلاانت، وتدريبهم فضال عن العلماء       
 وكان شي  حممود الكاشغري حسني بن خلف الكاشغري يشتغل ابلتدريس فيها كما أشار إليه يف ديوان لغات التك. 

اء اشغر خالل فتة القراخانيني مركز نشاط للعلماء واألدابء الذين أتوا من مجيع أحنفأصبحت هذه املدارس اليت مت بناؤها يف ك      
آسيا الوسطى يف خمتلف اجملاالت، حيث حتدث مجال القرشي عن كاشغر يف ذلك الوقت، أنه "أرض اإلسالم، وطن األولياء، مشهد 

غاية يف لكبار وترعرعوا فيها، كانت كاشغر مدينة متطورة ومجيلة للاملشاهري، مكان األمراء احملتمني، املدينة اليت ولد فيها العلماء ا
( واملؤرخون يؤكدون الرأي القائل أبن كاشغر كانت يف ذلك الوقت واحدة من أعظم مراكز احلضارة يف ١)مجال القرشي، ل عصره"

 آسيا الوسطى.
إىل  فصارت هذه املدراس بنية أولية لنشر أفكار املدرسةوهناك مدراس كثرية شيدت يف العهد القاراخاين حتت عناية األمراء،       

 ءالعامل اإلسالمي، ومنشأ للعلم والعلماء، والفقهاء كما ذكران، وازدهرت املدارس يف اإلمارات القاراخانية برعاية األمراء، وتطور إنشا
 ومكتبات الدواوين، وغريها.املدراس احلكومية إلعداد الكوادر احلكومية يف مؤسسات الدولة كالقضاء، واإلدارة، 

. ٦/١٥٢هـ. )احلموي، بال ت. ٣٥٣العلماء الذين عاشوا يف الدولة القاراخانية: منهم الفارايب صاحب الصحاح يف اللغة، ت       
( واإلمام اللغوي ١٥/٤٤. احلموي، بال ت. ١/٥٥. ١٥٦٢واإلمام األخسيكثي، )السمعاين  (١/٢٣١. ١٥٥٦ابن الوردي، 
امللقب بذي الفضائل، من أهم كتبه "اتري  فرغانة" أو "اتري  أيب رشاد" و" الزوائد " شرح فيه ديوان أيب العالء املعرى األخسيكثي 
( وأبو الفتوح عبد الغفور بن احلسني األملعي الكاشغري صاحب اتري  كاشغر، والعالمة ١/٩٣. ١٥٥٥)البغدادي،  وزاد عليه.

 (١/٣٢٤. ١٥٦٤السيوطي، )( والعالمة بن صاين الفرغاين النحوي، ٣٥٢. ٢١١٥حسني بن خلف الكاشغري، )هاجي، 
( وأبو الفضل مجال الدين ١١العالمة أمحد بن احلسني الشاشي اخلرقاين من تالميذه عبد الكرمي السمعاين )السمعاين، م خ.  ل

وابن مسعود  (١١٥١/ ٢)ذبيح هللا،  والعالمة أثري الدين اإلخسيكثي. (٣٥٢. ٢١١٥القرشي، وعماد الدين الكاشغري، )هاجي، 
)هاجي،  وأبو الرحيان البريوين (١/٣١١. ١٥٩٣( وعلي بن حممد الشاشي. )الثعاليب ٢٥٥.  ١٥١٩اخلجندي )دهخذا، 

( وحممد ٥٦وجنيىب الفرغاين، )النظامي، بال ت.   (.٤/١٩٢. ١٥٢١والعالمة ابن فرعون الشاشي، )ابن الندمي،  (٣٥٢. ٢١١٥
( واحلسني بن علي بن خلف بن ج ريل، أبو عبد هللا األملعي الكاشغري، ٢/٢٣٢. ١٥٥٢)ابن اجلزري،  ثمان الطرازيبن أمحد بن ع

. احلموي، ٢/٤١٢واملقرئ أبو الطيب اخلوقندي املخزومي )السمعاين، بال ت.  (١١/٥٣١. ٢١١٣ويعرف ابلفضل، )الذهيب، 
. ١٥٦٢)السمعاين،  ( وأبو حفص األندكاين الفرغاين٢/١٤٥بال ت. ( واملقرئ والفقيه الكاساين )القرشي، ٢/٣٥٥بال ت. 

. ١٥٦٥ابن الشي  اهلمذاين، )ابن ماكوال،  (٥٤.  ١٤١٣( السفري القاراخاين اإلمام القفال الشاشي الكبري، )السيوطي، ٢/٤١٢



112 

 

حاجب بن أركني الفرغاين )ابن وأبو القاسم املظفر بن  (،١/٣٥٩. ١٥٥٥( وأبو سعيد بن ميكائيل البدخكشي )احلموي، ٥/٥٢
وحممد بن سفيان األسبانيكثي )السمعاين،  (٢/٣٢٩. ١٥٦٢وأبو منصور اخلجندي )السمعاين،  (٤/١٩١٢. ١٥٩٩العدمي، 
وفخر اإلسالم  (١٢/١٦٣)ابن كثري،  ( وأبو املظفر اخلجندي١/٢٣٩( وأبو الربيع اإليالقي الشاشي، )م، س، ١/١٢٩. ١٥٦٢

( وإذا كانت املدراس قد ازدهرت اىل هذه الدرجة الفائقة فقد اضمحلت بعد استيالء  ١٢/٢٢)ابن كثري، الشاشي املستظهري 
كوجلك خان، وتعرضت كل املدارس واملكاتب لإلحراق يف كاشغر وخنت حيث تسبب يف إتالف الكتب القيمة واختفاءها، 

 لنستورية. وُأج رت الشعوب األصلية على التخلي عن اإلسالم واعتناق الداينة ا
ويذكر أن كوجلك تناقش مع علماء اإلسالم، بقيادة الشي  عالء الدين حممد اخلتين، وبعد أن فشل يف املناقشة، قام إبهانة       

من العلماء يف وقت واحد، وعذب عالء الدين وعلقه مبسمار من  ٣١١١اإلسالم ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وقتل بوحشية 
ابب املسجد، ودمر كوجلك املكتبة العظيمة للشي ، وهدم املساجد يف خنت، وأحرقت املكاتب يف كل املدن،  قدميه ويديه على

 (.٥٣س. ١٥٥٢ پ،ۈسۈ)رەجهپ يوغاب يف هذه احلرائق غالبية الكتب اليت كتبها العلماء القاراخانيون يف هذه الفتة املزدهرة. 
ء املدارس وتطورت بسرعة كما قال مجال القرشي وأصبحت كاشغر مركزا من مراكز وبعد هذه التدمريات املهلكة مت إعادة بنا      

بعد اغتياهلم السلطان إمساعيل خان آخر سلطان للسلطنة السعدية، فدمروا  ١٦٢٥العلوم والفنون حىت احتل املغول غالدان سنة 
شخص، وأحرقت  ١٥١١١١ستان وقتلوا أكثر من احلضارات والثقافات يف تركستان الشرقية، وتسببوا يف أك ر ضرر يف اتري  ترك

مجيع الكتب املوجودة يف املكتبة امللكية للسلطنة، وقوض تطور األويغور ثقافة وحضارة بشكل كبري، ألنه قد دمرت كل الثقافات 
 ڭشىنجا.  31 ب. 1999 ئهزىزى، دىلدار.  161 ب. 2116:سىدىق مهرجانۆ)ئواحلضارات اليت بنوها خالل القرون. 

 (.9 ب. 2111 ت،ۇمام ختهرۇ.  م63.  ب 1996 تهزكىرىسى،
وبعد ذلك قام احلاكم الصيين شينغ شي ساي بطمس وتدمري ثقافة األويغور، فتم إحراق مكتبة القصر ومجيع الكتب املوجودة       

لذلك فإنه مل تصل إلينا م، و ١٥٤٤/١٥٣٣يف مدرسة إمارة لوكجون، وأحرق الكتب يف كل مناطق تركستان الشرقية يف فتة حكمه 
ت الكثري من املعلومات القدمية عن تركستان الشرقية، فاملعلومات اليت بني أيدينا تعت ر قليلة جدا ابلنسبة للتطورات الثقافية واحلضارا

 العلمية اليت نشأت يف تركستان الشرقية.
ينية الرديئة يف لك رى واليت تعد إحدى تتوجيات السياسة الصالدور السيء للثورة الثقافية الصينية: مث جاءت الثورة الثقافية ا      

من كتبه قد أحرقت يف فناء منزله على  ٣١١١اتري  تركستان الشرقية، فقد ع ر أديب جميد حسن يف كتابه عن أسفه ألن أكثر من 
وسجن الوراق نصوح ( 47 ب. 2116 ەسهن،ھ)مىجىت يد القوات السوداء اليت اجتاحت منزله خالل الثورة الثقافية الك رى. 

دامالم خالل الثورة الثقافية الك رى بتهمة العنصرية القومية، وأطلق بعد سبعة سنوات، وقبل اطالقه مت تفتيش منزله، ومجعت الكتب 
كتاب، يقول نصوح دامالم وتشمل هذه الكتب خمطوطات من "اتري  أمينية" للمال موسى سايرامي ٣١١١وأحرقت منها أكثر من 

ي  احلميدية" وغري ذلك من كتاب موسى جارهللا، وقاري رضاءالدين بن طاهر، وأمحد ابري، والعديد من الكتب القيمة و"اتر 
األخرى يف التاري  واألدب حيث مت حرق الكتب القدمية واآلاثر الثقافية يف مجيع أحناء تركستان كرمز للعصور القدمية وغري ذلك. 

 (112. ب 2111لتهبىر، )ئ
دارس اليت دمرت يف كاشغر: ودمرت املدارس ذات التاري  الطويل يف كاشغر مثل: مدرسة خانليغ، مدرسة عمر حكيم ب،، امل      

مدرسة دورغا ب،، مدرسةكنجازه، مدرسة أحرار خان تورم، مدرسة يف شارع تغارجي، مدرسة مسجد دونغ، مدرسة قازاجني، 
م يف ١٥٩١إىل  ١٥٤٥ة الي بشتاق، مدرسة َكْسَكْنيار وغريها.   كان من مدرسة طُقام، مدرسة الساقية، مدرسة صاجية، مدرس
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م اتركستان الشرقية فتة البناء الشيوعي والسيطرة الشيوعية الصينية، ومت القضاء على الزعماء الوطنيني والعلماء املسلمني، وتطبيق النظ
ة الصينية شيات الشعبية من اللصو  واملنحرفني، وبسط السيطر الشيوعي مبصادرة األمالك واألوقاف واعتقال األثرايء وتكوين امللي

 (.٣١٤.   ٢١١٢على تركستان الشرقية. )عز الدين الورداين، 
 :0227التعليم قبل 

يسري أبسلوب منهج مدرسة خانليغ بيد العلماء الذين خترجوا من هذه املدرسة قبل االحتالل الشيوعي  ٢١١٢كان التعليم قبل       
مث أفرج عنهم ومنهم العالمة عبد العزيز بن عبد القادر دامالم الذي أقام  ١٥٩١م، فأقاموا يف السجن عشرات السنوات بعد ١٥٤٥

 ، فقام هؤالء العلماء بفتح ا املدراس يف بيوهتم، أربعني سنة من حياته يف السجن
مدرسة خانليغ أنشأت "املدرسة خانليغ" )املدرسة امللكية( يف كاشغر على يد عبد هللا خان السلطان الثامن للسلطنة السعيدية،       

 رقية، ألهنا املدرسة األساسيةم(، وهذه املدرسة لعبت دورا مهما يف اتري  تركستان الش ١٦٣٩هـ ) ١١٤٩بعد توليه العرش عام 
واصل التعليم الشرعي اىل يومنا احلاضر، وهذه املدرسة عرفت بثاين خبارى، فكان يقدم الطالب إليها من كشمري، اهلند، أفغانستان، 

ن كستان، أل( فتعد املركز التعليمي العايل الوحيدة يف تر 3. س 1997ومسرقند، فرغانة، وغريها من البالد اجملاورة، )قهمهرجان، 
الطالب عندما يتخرجون من مدارسهم يف مدهنم  يقوم أساتذهتم بتزكية وإرسال النابغني منهم إىل كاشغر لكي يلتحقوا هبذه املدرسة، 
وعندما يتخرجون منها حيصلون على اسم  "داُمالم" ويلقبون  به يف مدهنم، وكانت املدرسة متثل منوذج العمارة اإلسالمية املتقنة 

م ، وبقي منها القليل من احلجرات أضيفت جزء ١٥٦٦وظة  يف كاشغر، وقد هتدم جزء منها خالل الثورة الثقافية الك رى عام واحملف
منها  إىل املدرسة السياسية اإلقليمية للصني يف كاشغر، وجزء آخر أضيف إىل املدرسة االبتدائية األوىل، مث دمرت ابلكامل يف عام 

 يئ.وما بقي من أاثرها ش ٢١١٥
ويتميز العلماء يف هذه املدرسة أبهنم موسوعيون، فلهم دراية بكل العلوم اليت تُدرَّس يف املدرسة، وكان من أساتذهتا يف بداية       

( العالمة اثبت ١٥٣٣القرن العشرين إىل نصفه جمدد تركستان عبد القادر دامال، ومؤسس مجهورية تركستان الشرقية اإلسالمية )
لدين دامال، وقاضي القضاة هاشم دامال، وأمني مولوي، وسلطان العلماء هباء الدين خمدوم، وشي  اإلسالم، إمساعيل دامال، ومشس ا

دامال، وأفندي خمدوم، وغريهم  العشرات من العلماء الكبار، ومن السمات املهمة هلذه املدرسة، أن مستوى الكتب اليت تدرس فيها 
 واد والكتب املقررة موحدة.مرتفع ويستمر تدريسها ابنتظام، وامل

وكانت هذه املدرسة تلعب دورا مهما يف توحيد صفوف املسلمني وأفكارهم، وحفظ عقيدة املسلمني من كل االحنرافات       
اخلارجية، تشهد على ذلك حركة العالمة عبد القادر داموالم ضد حركة املبشرين السويديني يف نشر النصرانية يف كاشغر، فقد خرج 

وبتتيب عبد القادر دامال يف مظاهرات لصد املبشرين )املنصرين( املسيحيني يف كاشغر، وكان  ١٥٢٤باب املسلمون يف سنة الش
املبشرون من بريطانيا والسويد قد فتحوا املستشفيات واملدارس يف مدينة كاشغر، وكانوا يتستون وراء ذلك لتنصري املسلمني. ومل 

ارى بذلك، بل كانوا حياولون طبع اإلجنيل يف مطابعهم اخلاصة يف كاشغر، ونشره بني الشعب، يكتف هؤالء املبشرون من النص
ويعت ر  (173. 2114)ئهسهد، وبسبب هذه املظاهرات طرد السويديني من كاشغر، ومت اغتيال عبد القادر دامالم يف هذه السنة. 

وحدة يف جع أفكار املفكر إمساعيل غاس رايل الذي كان شعاره: "الشي  عبدالقادر سيد حركة التجديد يف تركستان الشرقية، ألنه ش
اللغة والفكر والعمل" وكان يشتغل ابلتدريس ويقوم بوضع املنهج اجلديد اإلصالحي، ويسهل العلوم اإلسالمية على الطالب، وجيمع 

املناهج التقليدية يف  ألويغورية والعربية لكي جيدديف املنهج اجلديد ما بني العلوم اإلسالمية والعلوم احلديثة، وألَّف عدة كتب ابللغة ا
 ەممهدۇھم) املدارس االبتدائية، وكذلك لعب دورا هاما يف األمور السياسة تشهد عليه حركة العالمة اثبت بن عبد الباقي دامالم،



114 

 

الشرقية  ورية تركستانفهو من قادة حركة استقالل تركستان الشرقية االسالمية، ورئيس الوزراء جلمه( ٢/٣. ٢١١٢ ن،ۇرسۇت
، س ٢١١٩ رى،ۇيغۇ. سابىت ئ١٤٩، س ٢١١٩)ائجملان بوغدا،  م.١٥٣٣نوفم ر  ١٢اإلسالمية األوىل اليت أسست بيده يف 

 (٣٩١ س ،٢١١٢ ن،ۇنۇز ەممهدۇھ. م١١٤، س ٢١١٩ىن، ركىستاۈت ساۇ. م٣٦٥
-٣علوم القرآن والتفسري -٢علم الكالم والعقيدة -١العلوم: منهج مدرسة خانليغ: كان منهج املدرسة مثانية عشر نوعا من       

-٥علم املنطق والفلسفة، -٩علم الفرائ ، -٢علم التصوف، -٦الفقه  -٥علم أصول الفقه -٤علوم مصطلح احلديث واحلديث 
علم الطب، -١٥اللغة الفارسية وأدهبا، -١٤علم األدب، -١٣علم الفلك، -١٢علم البالغة، -١١علم النحو، -١١علم الصرف، 

 (.١٢/٢٢علم الرايضة واجل ر. )عبد اخلبري دامال، ل -١٩علم القراءات، -١٢علم العروض والقوايف، -١٦
وبعد احتالل الصني لتكستان الشرقية، حاولت قمع مجيع التقاليد الدينية بوحشية، وخاصة أثناء الثورة الثقافية  اليت بدأت من       
وسجنت  الكثري من علماء تركستان الشرقية، وفيها عمل  (Dlmurat, 2019.pp.23) ،١٥٢٦إىل أكتوبر  ١٥٦٦مايو 

الصينيون على االضطهاد والقضاء على التعاليم اإلسالمية واحلضارة األويغورية واملعامل الوطنية لتكستان الشرقية، وانتهكت احلرمات، 
 م الصيين ماو، وشهدت هذه املدة تدمري ما بقي من مؤسساتوصودرت مجيع الكتب اإلسالمية، وأج ر املسلمون على تعاليم زعي

 ثقافية أو تعليمية أو دينية، وكان اهلدف هو قطع املسلمني عن دينهم وعقيدهتم وأصالتهم وتراثهم الديين والقومي.
ويف هذه الفتة انقطع التعليم اإلسالمي، وأغلقت املدارس واملساجد، وسجنت األدابء والعلماء، وألغيت دروس  انقطاع التعليم:

 التاري  من الكتب واملناهج الدراسة، وفتحت املدارس الشيوعية، ودرس فيها الفكر الشيوعي.
ريق اآلابء واألمات، هذه الفتة يف البيوت سرايً عن طنظرا للظروف اليت سبق ذكرها فقد استمرت الدروس الدينية يف  التعليم السري:

وقام بع  العلماء من خمتلف املستوايت بتدريس طالب أو طالبني يف السجون بقدر ما استطاعوا مع تفاين املعلمني وإخالصهم، 
 فهناك من يقوم بتعليم الشخص يف السجن آية آية حىت يتم حفظ القرآن.

وعي ماو، نفذت سياسة اإلصالح واالنفتاح، فبدأت احلكومة ختفف بطشتها على مجيع أصحاب ومبوت رئيس الصني الشي       
املعتقدات الدينية بشكل نسيب، وإن أتيحت جملموعة واسعة من الثقافات والقيم واملعتقدات فرًصا كبرية للوالدة اجلديدة والتجديد. 

(Hilal, 2017) Dlmurat,. 2019. 23لبحوث الدينية واجملالت وفق املناهج العلمانية ( ولكن اقتحت أن تكون ا
(Nanbu، 2008)  وأنشأت املعاهد اإلسالمية يف إطار نظام التعليم يف الصني، ولكنها كانت هتدف إىل تدريب املسؤولني

ذه املدارس هو ه والعلماء العاملني يف الشؤون الدينية يف املؤسسات الدينية اليت تدير منظمات دينية وطنية خمتلفة، فأهم واجبات
 Department of Party)تطوير جمموعة من الشخصيات الدينية الشابة الوطنية االشتاكية املوالية للحزب الشيوعي 

Central Institute، 1998، pp. 448-9).  ويف هذه الظروف أسس العلماء الذين خرجوا من السجون   املدارس
أقاموا عشرات املدارس بشكل غري رمسي وذلك على منهج مدرسة خانليغ، ومن أبرزها الشرعية يف كاشغر وغريها من املدن والقرى و 

 ١٥٣٦مدرسة العالمة عبد احلكيم خمدوم يف مدينة قاغليق التابعة لكاشغر، وكان عبد احلكيم خمدوم قد ذهب مع أبيه إىل مكة 
 ١٥٤٢إىل عام  ١٥٣٢ل السنوات اخلمس من عام لينهي فريضة احلج، ويعود إىل تركستان الشرقية بتوصية من بع  زمالئه. وخال

سجني سياسي بطرق خمتلفة على يد شينغ شيساي وأنصاره، وكان من بينهم أبوه عبد اجلليل  ٢٥١١١١مت اعتقال وقتل أكثر من 
السجن  ندامالم، وقد اعت روه شخصية خطرية على الوضع السياسي يف ذلك الوقت. وسجن عبد احلكيم خمدوم مع أبيه، مث أخرج م

 .(٢/٤٥١ .٢١١٢ ن،ۇرسۇت ەممهدۇھم) لكونه صغريا.
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على كبار املعلمني مثل؛ مشس الدين دامالم،  ١٥٤١ودرس عبد احلكيم خمدوم حاجي يف مدرسة خانليق يف كاشغر سنة        
لتعذيب شديد، ويف سنة مت سجنه وتعرض  ١٥٤٦وهاشم داموالم، وأمني مولوي، وهم من أشهر العلماء يف ذلك الوقت، ويف سنة 

مت  ١٥٥٥أطلق سراحه من السجن بواسطة حممد أمني بوغرا، وكان يف ذلك الوقت انئب رئيس احلكومة العميلة، ويف عام  ١٥٤٩
القب  على عبد احلكيم خمدوم وسجنه لالشتباه يف دعمه لالنتفاضة، وذلك بعد االنتفاضات املناهضة للحكومة يف مناطق مثل 

أطلق سراح عبد احلكيم خمدوم، وعند معرفة ذلك بدأ طالب خمدوم السابقون أيضا يف التجمع حوله  ١٥٥٦يف خنت، وكاشغر. و 
 وهكذا استأنف عبد احلكيم خمدوم عمله يف التبية اإلسالمية.

يف  نحدثت بع  االنتفاضات يف خنت وكاشغر وأماكن أخرى، وال يزال من توىل القيادة أو كا ١٥٥٩و ١٥٥٢وما بني         
طليعة احلركة يُعرف أبنه درس عند عبد احلكيم خمدوم، وأغلقت مدرسة خمدوم على الفور بعد هذه االنتفاضات، ومت تفريق الطالب، 
ومصادرة مجيع ممتلكات املدرسة.  واعتقل عبد احلكيم خمدوم حاجي بعد احلادث، مبوجب القانون اجلنائي للحكومة الصينية يف 

، ابلسجن ١٥٥٥مارس  ١٢عاما، وُحكم على عبد احلكيم خمدوم حاجي يف  ٢١ألقصى ملدة السجن ذلك الوقت، كان احلد ا
. كان خروج عبد احلكيم خمدوم حاجي من السجن يف أخر أوقات ١٥٢٥مارس  ١٢عاما، وأطلق سراحه من السجن يف  ٢١

حني كانت الصني تنتهج  ١٥٩١سراي، يف سنة  - مركز حتفيظ القرآن –الثورة الثقافية، وبعد خروجه بوقت قصري، افتتح قاري خانه 
سياسة فتح الباب أمام العامل اخلارجي وإعالن احلرية الدينية، وقد وفر هذا ظروفا رائعة للتعليم الديين لعبد احلكيم خمدوم، فأصبح 

هم، وعندما يصلون  إىل شيوخ بلدالطالب يتوجهون إليه من كل مدن تركستان الشرقية بعد إمتامهم املرحلة االبتدائية واملتوسطة على 
مستوى معني ينتقلون إىل مدرسة الشي  للتعليم العايل، حىت بلغ عدد الطالب أكثر من أربعة آالف يف سنتني، ويذكر يف واثئق 

  طالبا، واعتقل بع  الطالب الذين سجلوا أمساءهم  يف ١٢١١١املعلومات الصينية أن عدد الطالب يف زمن اغالق املدارس بلغ  
ية سالدفاتر الصينية، بتهمة التعلم  عند اإلرهابيني، ألن الدفعة األوىل من هذه املدرسة هاجروا إىل خارج البالد واشتغلوا ابحلركة السيا

 (٢/٤٥١. ٢١١٢ ن،ۇرسۇت ەممهدۇھم) واجلهادية.
ك تعت ر ا عن مدرسة خانليغ، لذلوكان التعليم يف هذه املدرسة أشبه مبنهج مدرسة خانليغ يف كاشغر وذلك كونه متخرج       

مدرسة قاغليق مضاهية ملدرسة خانليغ يف زماهنا، وربط الشعب األويغوري مبنهجه التعليمي واملعريف الذي توارثه العلماء منذ قرون، 
لسرية حتت األرض اوانتشر طالبه يف أحناء تركستان الشرقية قبل وفاته وبعدها واشتغلوا ابلتعليم السري يف البيوت والكهوف والبيوت 

وغريها وفق منهج شيوخهم يف التدريس، كانت الكتب اليت تدرس يف هذه املدارس هي: عقيدة الطحاوية، وشرح العقيدة النسفية 
 للتفتازاين، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للقاضي البيضاوي. وتفسري اجلاللني للسيوطي. وتفسري القرآن العظيم البن كثري، والكتب

صحيح البخاري، وصحيح املسلم، وسنن أيب داود، وسنن التمذي، وسنن النسائي، وسنن ابن ماجه  -ة املشهورة يف احلديث الست
أيضا يدرس مشكاة املصابيح للت ريزي، وحجة هللا البالغة للشاه ويل هللا الدهلوي. وخمتصر الوقاية يف مسائل اهلداية، لصدر  -

املرغيناين، وأصول الشاشي لنظام الدين الشاشي، ونور األنوار يف شرح املنار ملالجيون احلنفي، وشرح الشريعة. واهلداية ل رهان الدين 
التلويح على التوضيح ملنت التنقيح يف أصول الفقه لصدر الشريعة، واملثنوي املعنوي جلالل الدين الرومي. واملكتوابت الرابنية لإلمام 

 ين أبو طاهر السجاوندي. وشرح السراجية للشريف اجلرجاين. وإيساغوجي أثري الدين املفضلالرابين السرهندي. والسراجية لسراج الد
بن عمر بن املفضل األهبري السمرقندي. والرسالة الشمسية يف القواعد املنطقية لنجم الدين علي بن عمر الكاتيب القزويين، وحاشية 

رشد زدي، واملرقاة يف علم املنطق لفضل حق بن فضل إمام بن حممد أشرح الشمسية جنم الدين عبد هللا بن احلسني البهاابدي الي
العمري اخلري أابدي، وحكمة العني لنجم الدين القزويين، وشرحه لشمس الدين البخاري، والكافية البن حاجب، واأللفية البن 
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لبوصريي، ومفتاح األدب صيدة اهلمزية لمالك، وخمتصر املعاين للقزويين، وشرح تلخيص للتفتازاين، وقصيدة ال ردة للبوصريي. والق
لعبد القادر دامالم ومقامات احلريري للحريري، وديوان احلماسية أليب متام، واملعلقات العشر يف األدب اجلاهلي، وبرق جتلي للعالمة 

س، وللستان، وبوستان أرالحسني جتلي الكاشغري، وسبق جملي أيضا له، وديوان بِّدِّْل أليب املعاين مريزا عبد القادر بن عبد اخلالق 
 1لسعد الشريازي.

ولو نظران اىل هذه املواد نرى بع  املواد قد درست يف مدرسة خانليغ ومل  تدرس يف هذه املدرسة، ولعل  العالمة عبد احلكيم        
من  يتخرج الطالبخمدوم عرف أن هذا الوقت القصري يف أواخر حياته ال يسع أن يدرس كل هذه املواد، كما كانت غايته أن 

 ماملدرسة وينتشروا  يف البلد لنشر التعليم الشرعي يف األماكن اليت حميت عنها كامال، ومن املواد اليت مل يدرسها يف هذه املدرسة:  عل
 اجلرح والتعديل وعلوم احلديث، وعلم التخريج، وعلم القرآن، وعلم اجل ر، وعلم الطب اإلسالمي األويغوري، واستمر الشي  يف

م، وإىل اآلن بقيت وفاته سرا عند الناس، وهناك مزاعم أبن أطباء صينني استخدموا حقنة بطيئة ١٥٥٣التدريس حىت تويف يف عام 
 الغتيال الشي  حبجة الفحص الطيب.

 : دور األجهزة اإللكرتونية يف تعزيز التعليم الشرعي:اثلثا
ديدات يف مبنهج بقااي مدرسة خانليغ، وحدثت نسبة  قليلة من التغريات والتجاستمر التعليم غالبا يف أحناء تركستان الشرقية       

املناهج والكتب الدراسية بدخول أفكار املفكرين اإلسالميني كجمال الدين األفغاين، والشي  حممد عبده، وتالميذهم، وسيد قطب 
ن ب التحرير، وإخوان املسلمني وغريها موأخيه حممد قطب والسيد سابق جبانب دخول فكر ومنهج حممد بن عبدالوهاب، وحز 

األفكار اليت انتشرت يف أحناء العامل بواسطة الكتب واملقاالت، وببع  زوارين أو الطالب الذين رحلوا لطلب العلم بباكستان 
ولكن هذه األفكار  ،والسعودية ومصر بوقت زايرهتم ودراستهم فتأثروا هبا ورجعوا إىل البالد بكتبهم وأفكارهم سواء سلبيا أو إجيابيا

أو الكتب مل يتغري مناهج الدراسة واألسلوب يف أكثر من املدراس إال قليال، ألن املدرسني الكبار يف املدراس غالبيتهم كانوا متأثرين 
لها، مث مجمبنهج قدمي يعتمد على الكتب التاثية يف التعليم، وعلى أسلوب قدمي يشرح عبارة الكتب واحدا واحدا وحيلل يف تراكيبها و 

يع ر األستاذ التحليالت واألقوال، ويطلب عن الطالب أن حيفظ املتون العلمية والكتب األدبية العربية بعيدا كامال عن الكتب 
العصرية والفكرية، وهناك كان بع  الشيوخ يدرس يف املستوى التعليم العايل املنطق والفلسفة حبد مفرط يشتغل الطالب عدة سنوات 

ية عقيمة، يبدأ تسلسال من إيساغوجي مث قال قل، مث مرقات، مث الشمسية مث احلاشية، مث السلم، مث حكمة العني وغريها، مبناطق يوانن
وهناك بع  املدارس يهتم إىل األدب حبد مفرط، يدرس للطالب بداية ببع  القصائد، كبانت سعاد، قصيدة ال ردية وقصيدة 

 وسبق جملي، ومقامات احلريري، وديوان احلماسة وديوان املتنيب، وسبع معلقات، كما يهتم اهلمزية، وقصيدة البائية، ومفتاح األدب،
رمحه هللا  –بع  العلماء الذين أتثروا ابلتصوف على اللغة الفارسية وأدهبا، كأستاذي الشي  حممود دامالم وغريها، كان هذا الشي  

، وستان، وللستان، ومثنوي رومي، وبِّدِّيل ، ديوان خوجا حافظيدرس األدب الفارسية بشكل تسلسل بداية من فنج لنج، وب –
 وغريها كاملكتوابت من األدب الفارسي املصبوغ ابلتصوف.

 ويرى الباحث أن اهتمام هؤالء األساتذة بتلك العلوم وعدم إحداث التغيريات يف الكتب الدراسية يرجع اىل عدة أمور:  
 فنون.األول: درايتهم ومعرفتهم العميقة هبذه ال

                                                             
بد احلكيم ع مقابالت شخصية مع الشي  عطاء هللا اخلتين وعبد اجمليد أنس من علماء تركستان الشرقية الذين خترجوا يف دفعة األوىل عن مدرسة العالمة 1

  خمدوم، ورأوا واشتكوا احملاضرات والدروس العلمية يف املدارس واشتغال بعد خترجهم ابلتدريس سراي منذ عقود.
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الثاين: عدم توفر الكتب غريها عندهم ، ألن الكتب يف تركستان الشرقية كانت قليلة جداً، ال يتم احلصول عليها إال بصعوبة ابلغة،  
وبذلك اعتمدوا على الكتب اليت وجدت عندهم يف التدريس  وال ينتقل إىل غريها، وتشهد على ذلك شكاية العالمة قاسم وآخرين 

أبن الكتب العلمية غري موجودة عندان أصاًل، ولقد بلغ األمر ببع  طلبة العلم، وحميب الكتب اإلسالمية أهنم من علماء كاشغر 
ينسخون ما يريدون منها نسخًا، فيلجؤون إىل الكتابة يف زمن الطباعة، وذلك لعدم احلصول على تلك الكتب، وإذا وجدت فإهنا 

ا نسخة مطبوعة من ألفية بن مالك بيعت مبا يعادل ألف رايل سعودي، مع إن قيمتهتباع أبمثان غالية، قد تفوق اخليال، حىت إن 
 (.١٥٢،  ٢١١٥يف مكة املكرمة ال تزيد على مخسة رايالت. )العبودي، 

ا هوهذا ليس أمرا عجيبا يف عدم وجود الكتب وأسعارها العالية، فقد أخ رتين أمي أن أيب ابع بقرًة كبريًة مسينًة واشتى بثمن      
اللني مبقابل قال: إن أيب اشتي تفسري الصاوي لشرح تفسري اجل –من شيوخ تركستان  –مصحفاً يل. قال الشي  عبد اجمليد اخلتين 

كيلوغرام قمح. فيكون غالباً هذه الكتب قدمية، ومطبوعة ابلطبعة احلجرية ومملؤة ابهلوامش، فقراءهتا تكون ابلصعوبة، فهذه   ٣٦١١
يف أيدي الناس منذ زمن طويل، وحفظها الناس عندما أحرقت الكتب يف وقت الثورة الثقافية وجنت من   الكتب كانت حمفوظة

اإلحراق، وقد توجد بع  الكتب اليت جلبت من الدول العربية أبيدي بع  الذين زاروا تلك البالد للتجارة أو احلج بعد سنة  
ملكها، أوال: ألن اسعارها كانت غالية، وطريقة وصوهلا اىل تركستان م، لكنها مل تكن منتشرة  بل كانت مقصورة  على من ١٥٥١

م نصت على أن : "األنشطة التعليمية يف الصاحل ١٥٥٥متت  بطريقة خطرية ومغامرة مكلفة ، ألن القوانني األساسية يف الصني سنة 
لتعليم ة، أو شخص التدخل يف أنشطة نظام االعام للدولة واجملتمع، ففصلت الدولة التعليم عن الدين، ال ميكن ألي منظمة ديني

احلكومي" واثنيا: ألن  كمية هذه الكتب حمدودة ال تزيد  عن  الواحد أو اإلثنني. ومل تنتشر بني الطالب، ولقد اشتيت تفسري 
وق املصري السم بقيمة ثالثة آالف يوان صيين، )مخسمائة دوالر أمريكي( وهذا الكتاب ال يزيد يف  ٢١١٥الكشاف للزخمشري سنة 

 دوالر. ٣٥١من مخسة عشر دوالر، ومسعت من بع  أصحايب أنه اشتى "منجد األعالم" بقيمة 
م قام بع  التجار بطباعة بع  الكتب التاثية والعصرية بطرق سرية  يف املدن الصينية، مث أرسلها إىل تركستان  ٢١١٥وبعد       

 رة وغريها من كتب املفكرين اإلسالميني، فانتشرت يف تركستان بشكل سريككتب يوسف القرضاوي، وحممد الغزايل، وحممد عما
بثمن معقول، واشتاها الطالب والعلماء وقد حتصلت على العديد من الكتب اإلسالمية يف ذلك الوقت وكنا نستفيد منها ونقرئها 

حظائر خفاء يف جدران البساطني، واملقابر و خالل أايم مث خنفيها فيما ميكن اإلخفاء فيه من األماكن، كدفنها حتت األرض، واإل
الغنم وغريها، ألن احلكومة الصينية قد حظرت مجيع  الكتب اليت كتبت ابللغة العربية بدون تفريق بني أنواعها، و كان يكفي للحظر 

ن الصني، أو الذين تان موجود كلمة عربية فيها، ولكن هذا األمر مل يستمر طويال فقد مت اعتقال كل الذين جلبوا الكتب إىل تركس
قاموا بطباعتها، وقامت احلكومة الصينية حبمالت تفتيش واسعة ابستعمال وسائل تقنية متطورة، وقامت ابستخراج الكتب املخفية 
ومعقبة من أخفاها حىت إهنم كانوا حيكمون ابلسجن ملدة تصل اىل عشر سنوات على من جيدون عنده جزءا من املصحف الشريف 

. 
دء استخدام الوسائل التقنية: يف هذه البيئة الضيقة بدأ الطالب واألساتذة ابستخدام األجهزة اإللكتونية، فاستفادوا منها ب      

م، واستفاد الناس منها يف زايدة الثقافة ٢١١٢استفادًة كبريًة يف تطوير التعليم الشرعي للناس عامًة وللطلبة خاصًة وذلك بعد سنة 
 لشرعي، وإن كان ذلك ال يتم دائماً مبنهج متقن.اإلسالمية، والعلم ا

 جوانب االستفادة من الوسائل التقنية:
 لالستفادة من الوسائل التقنية: هناك مظهران
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 األول يف اجلانب العلمي، ويشمل استفادة األستاذ والطالب، وميكن تلخيص صورة ذلك يف نقاط: 
بق منحصرًة ومقيدًة يف كتب معينة ال يعرف الطالب غريها، لألسباب اليت س.تطوير التعليمي الشرعي: كانت الكتب الدراسية 1

ذكرها، وعندما عاد بع  الطالب من دراستهم يف اخلارج أتقنوا استخدام  الشبكة اإلسالمية وعرفوا أمساء الكتب املتعلقة ابلعلوم  
زة واطلعوا   أليباد وغريها، فبدأ العلماء استخدام هذه األجهوالفنون ومحلوا هذه الكتب يف األجهزة اإللكتونية مثل احلاسوب اآليل وا

على الكتب املنتشرة يف العامل اإلسالمي، وزادت ثقافتهم العلمية يف كل اجلوانب، وتطوروا  الكتب الدراسية، ومل يقتصروا على كتاب 
اهج الدراسية وطبَّقوها يب التعليم العصري يف املنمعني يف التعليم، بل اختاروا كتباً لكل مستوى من مستوايت الطالب، وعرَّفوا أسال

 على الطالب بقدر اإلمكان.
 ر.أتثري املواد العلمية: أشران سابقا إىل أن التعليم يف تركستان الشرقية كان مبنياً على منهج مدرسة خانليغ إىل حد كبري، ونظرا للحظ2

جن لماء، مل يبق من العلماء إال القليل من الذين انتهت مدهتم يف السالصيين للتعليم الشرعي ابلكامل وتدمري املدارس وإعدام الع
وخرجوا منه بعد عشرين أو ثالثني سنة، فحاول هؤالء  العلماء أن حييوا التعليم والشريعة والدين بوسع طاقتهم، وعزموا على نشر 

ذلك يف فقصروا  املدة السنوية للدراسة، فغابت لتعاليم الدين وأحكامه وتكميل العلماء والدعاة يف املدن والقرى يف أقصر وقت، 
املدراس بع  العلوم اإلسالمية، كعلوم القرآن، وعلوم احلديث، وعلم اجلرح والتعديل، والفقه املقارن، والتاري  اإلسالمي، وغاب 

تعلموا يف الدول اإلسالمية، م أبيد الشيوخ الذين ٢١١٢االهتمام بصحة احلديث أو ضعيفه، فلما دخلت هذه املواد إىل التعليم بعد 
وانتشرت من خالل أجهزة اإللكتونية صوتياً، حر  العلماء على أن يستفيد هبا الطالب يف كل أحناء تركستان الشرقية، وغالب 
هذه املواد مل تدرس ورقياً بل استخدمت فيها األجهزة اإللكتونية بسب عدم وجود الكتب، وكذلك كان علم العقيدة منحصرا على 
عدة كتب كالمية، فتوسع استخدام اإلنتنت ومحلوا كتب العقيدة والفرق واملذاهب، والتيارات املعاصرة، ومقارنة األداين، وسرعان 
ما ظهر أتثري هذه الكتب بني الطالب الشرعية، فاستطاع الطالب أن يقارنوا بني حقيقة اإلسالم وبني خرافة الشيوعية وفلسفة 

دة اإلسالمية،  البالد حتت احلكم الصيين، وحبثوا حتت توجيهات أساتذهتم حبثاً عميقاً يف قسم اإلهليات ابلعقياملاركسية اليت انتشرت يف
وا ر وفلسفة املاركسية والداروينية وغريها من التيارات اإلحلادية اليت انتشرت يف مناهج التعليم احلكومي، فجادلوا مع املثقفني الذين أتث

 ر الغربية، فأقنعوهم ابألدلة وال راهني وأصلحوهم، وأوضحوا هلم فساد الفكرة الشيوعية وبطالهنا.بفكر الشيوعية أو االفكا
الفرق واملذاهب، ومقارنة األداين، والفلسفة الغربية واإلسالمية، والتيارات املعاصرة، وعلوم  فمن املواد العلمية اليت أضيفت:      

وعلم التخريج، وعلم اجلرح والتعديل، والفقه املقارن، واالقتصاد اإلسالمي، وقواعد  القرآن، والتفسري املوضوعي، وعلوم احلديث،
الفقهية، وعلم املقاصد، والسياسة الشرعية، وأصول الدعوة وأساليبها، كما أدخل األساتذة تدريس اتري  التكستان، واتري  الصني، 

 األساتذة املتخصصني بتلك العلوم بتعليمها.  واألدب األويغوري، واالقتصاد العاملي ملواد الدراسة، وكلفوا
.تعميق قوهتم العلمية وزايدهتا: لعبت األجهزة االلكتونية دورا مهما يف زايدة قوة األساتذة والطالب العلمية يف كل التخصصات، 3

البا، مث يسمع الستة غ لقد كان الطالب يدرس صحيح البخاري يف احلديث، ألنه كان أكثر الكتب املتداولة واملوجودة من الكتب
 :شروحه وفقهه من أستاذه، وكانت حتيط بكمال استفادته من استاذه معوقات عدة منها

أ. قلة فر  مراجعة الدروس، فبعد تلقي الطالب الشروح، يتذكر ما يتذكره وينسى ما ينساه، وقد ال تتوفر له فرصة استمرار تلك 
 اللقاءات.
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صحيح البخاري املنتشرة يف املكاتب اإلسالمية كفتح الباري وعمدة القاري، وإرشاد الساري ب. قلة استفادة األساتذة من شروح 
وغريها لعدم توفرها، لذلك بعد استخدام األجهزة اإللكتونية كان األستاذ يقوم بتوجيه الطالب لالستفادة منها حىت يفهم األحاديث 

 الفقه، وفقهه. بشكل جيدة، وهذه احلالة تشمل كل املواد الدراسية كأصول
كبرياً يف حفظ أوقات الطلبة واالساتذة، وذلك  ألن الدروس 6 .توفري األوقات وتقليل املخاطر: لقد لعبت األجهزة اإللكتونية دورا ً

ال تتم بشكل منتظم أو مستمر، وال تكون طوال اليوم أو أكثره، بل يف اليوم قد تكون ساعتني يف األسبوع ، وذلك لشدة البطش 
تيش واالعتقال من جهة، وعدم وجود الوقت الكايف لألساتذة بسبب كثرة جمموعة الطالب، وذلك ألنه ال ميكن جتميع الطالب والتف

فوق مخسة أو ستة يف مكان واحد خوفا عن انتباه الناس، كما ال ميكن أن تستمر الدروس يف مكان واحد أكثر من مرة يف األسبوع، 
روس أحيااًن يف املق رة العامة  لكوهنا بعيدة عن انتباه الناس وعادة ما تبعد املق رة عشرات ولذلك يضطر األستاذ أن يلقي الد

الكيلومتات من املدينة يف بع  املناطق، أو غريها من األماكن اليت ميكن فيها التعليم، كاحلدائق الك رى، والسيارة اخلاصة، وحىت 
ني أهنما يتناوالن الطعام  يف املطاعم مع الناس، وكان االستاذ يعلم الطالب والطالبأحياان يف املطاعم حبيث األستاذ والطالب للناس ك

حبسب استطاعته وحبسب ما حييط به من ظروف، مث يقوم  األستاذ  بتكليف الطالب ابلواجبات لكي يبحث الطالب يف بقية أايمه 
 جهزة اإللكتونية.   اليت ال دراسة فيها، وال ميكن أن تتم هذه البحوث والواجبات إال ابأل

.تثقيف الطالب: حاول األساتذة من خالل االنتنت واملواقع الشبكية تثقيف الطالب وتوسيع أفكارهم، وقد كان  الطالب ال 6
يعرفون أي أفكار جديدة أو أخبار عن  املسلمني، أو عن النوازل  يف العامل اإلسالمي بسبب عدم االرتباط مع الدول اإلسالمية 

من األشكال، فوجدوا من خالل االنتنت املؤمترات، والندوات اليت فتحت أو ستفتح يف العامل اإلسالمي، ووجدوا الفتاوى  أبي شكل
العصرية اليت أفتيت يف املسائل اجلديدة، والنشاطات العلمية كما وجدوا أخبار املسلمني يف كل العامل ورأوا معانتهم وجهودهم 

 م، وأغراض األعداء وهدفهم يف تدمري بالد املسلمني.وتضحيتهم يف حفظ هويتهم ووطنه
. تلقي الدروس على علماء العامل اإلسالمي: كان التعليم الشرعي حمصوراً على شيوخهم، مث وفرت األجهزة اإللكتونية الفرصة هلم  4

ية يف يوتيوب إىل استماعهم للدروس املرئ لتلقي العلم على  العلماء العرب الكبار يف العامل اإلسالمي واستفادوا منهم كثريا  من خالل
م، وقد وفر هلم هذا إمكانية التوفيق بني طلب العلم والعمل من أجل لقمة العيش، ألن الطالب  ٢١١٥أن أغلقته احلكومة عام 

أن ينقطعوا  ىكانوا ال يستطيعون أن يستمروا يف  دروسهم بشكل منتظم ألسباب متعددة، منها: صعوبة املعيشة اليت جت ر الطالب عل
مدة شهور عن الدراسة لكي يشتغلوا  ويتحصلوا على  املبلغ الكايف لكراء البيت أو توفري القوت، لكن األجهزة اإللكتونية جعلتهم 

 ال ينقطعون عن  دراستهم فتة عملهم  بل استفادوا من هؤالء الشيوخ الكرام.
انوا ال ال يسمعون يف حياهتم كلمة عربية من أصحاب اللغة نفسها كما ك .تقوية وتعزيز مستوى اللغة العربية لديهم: كان الطالب7

يستطيعون أن يتكلموا اللغة العربية بطالقة بسبب عدم لقائهم مع العرب، فحثهم األساتذة أن يتعلموا احلوارات واللهجات العربية 
ربية، وألفت وهبذا اهلدف انتشرت كتب اللغة العحىت يفهموا الدروس والوعظ واحملاضرات بشكل جيد، ويستفيدوا استفادة كاملة، 

 القواميس واملعاجم جبهود األساتذة النابغني، حىت مت نشرها بشكل قانوين وكانت تشتى يف املكاتب احلكومية.
 .نشر الوعي والثقافة اإلسالمية بني عامة الناس. ابستماعهم لعلماء وسط اسيا وتركيا.2
ة، ر الصعبة يف تركستان تعليم علم التجويد وأحكامه، بشكل متقن، بسبب الظروف القاسية والضيق. تعليم التجويد: كان من األمو 9

ألن غالبية الطالب الشرعيني يشتغلون ابلعلوم الشرعي وال جيدون أستاذا جييد التجويد لقلتهم ولضيق الوقت لألساتذة، فأاتح برانمج 
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من  لتجويد من ال رامج ك رانمج طارق سويدان، وتعلموا أداء القران بصوت مجيلتعليم التجويد أمام الطالب فرصة كبرية، فتعلموا ا
 خالل تقليد القراء املشهورين يف الدول اإلسالمية. 

.القنوات الفضائية: أصبح دور القنوات الفضائية يف تعزيز التعليم الشرعي أك ر مما يتصوره الناس، ألن الطالب واألساتذة كانوا 11
اضرات واملناقشات يف القنوات الفضائية يثرون احلوارات واملناقشات واحملاضرات، وقد أثر ذلك يف تطوير أفكارهم بعد مساعهم احمل

وسلوكهم. فمن ال رامج والقنات: قناة اجلزيرة، وقناة إقرأ، وبرانمج الشريعة واحلياة، وحماضرات الشي  عبد اجمليد الزنداين يف فهم 
 ة وغريهم بطريق علمي، وأفالم التاري  اإلسالمي.االعجاز، والردود على املالحد

 .نشر الكتب املرتمجة ابللغة األويغورية:22
ترجم األساتذة والطالب عدد كثري من الكتب الفكرية يف داخل تركستان وخارجها ووضعوها يف االنتنت، وهذا العمل املبارك       

وفهموا  طبقات الطالب والطالبات اجلامعيني، فقد استفادوا من هذه الكتب أثر أثرا كبريا يف تربية اجملتمع وإصالحه، ال سيما يف
دينهم بشكل صحيح، وعرفوا أن الدين اإلسالم ليس كما علَّمه هلم األساتذة يف املرحلة الثانوية على أن الدين هو فكر اإلنسان 

 ابحنطاط غي أن تصحح حملمد قطب، وماذا خسر العاملالذي تطور نتيجة التاري . ومن الكتب املؤثرة: واقعنا املعاصر، ومفاهيم ينب
 املسلمني للندوي، واملفاهيم األربعة حملمد قطب، واإلميان واحلياة ليوسف القرضاوي، وغريها من كتب التفسري والفقه واحلديث. 

 .دور املصاحف اإللكرتونية يف التعليم:20
م، منعت كل األشياء  اليت تتعلق ابلدين، ١٥٤٥فبعد احتالل الصني سنة  اإلرهاب الصيين ملنع حتفيظ القران والتعليم الديين:

وحذفت  كل األسطر اليت تشم منها رائحة الدين حبجة "الدين أفيون الشعوب"، وبطشت  بكل  من خالف أو حتدث يف الدين 
وع، والنفي عن فصنعت صناعة اجل بتهمة معاداة االشتاكية، وحاولت بكل األساليب والوسائل تغري عقيدة الشعب وتقلب أفكاره،

البالد، واإلعدام أمام الشعب بتهمة عداوة الشعب، وغريها مئات التهم املزورة، لكي متسح العقيدة اإلسالمية من قلوب املسلمني، 
دخل أواستمرت هكذا ثالثني سنة، حىت كانت الثمانينيات من القرن العشرين خففت املوانع مبوت ماو يف املدارس احلكومية، و 

 احملتوى الديين يف املرحلتني اإلعدادية والثانوية من التعليم، ولكن اقتصر على تعريف تواري  ظهور الدايانت الرئيسية وبع  الثقافات
(، كما استمرت  يف منع الطالب من دخول املساجد واجملالس الدينية أو املشاركة فيها، Nanbu  ،2112ذات الصلة يف العامل )
من  22را رمسيا أن "جملس الدولة هو الذي حيدد اللوائح اخلاصة إبدارة التعليم املدرسي الديين" كما نصت املادة حىت أصدرت قرا

 قانون التعليم يف مجهورية الصني الشعبية. 
كومية، حلوعلى هذا القانون جت ر احلكومة بضغط شديد أهايل األطفال عندما يصلون إىل سن  السابعة إلرساهلم إىل املدارس ا      

فيتعلمون منذ أول يوم يف املدرسة املبادئ اإلحلادية والشيوعية، ولكن بع  الوالني اهتم بتبية أوالدهم، وحتفيظهم القران الكرمي، 
وتعليمهم العلوم الشرعية اإلسالمية رغم وجود التهلكة، واملوانع، والزواجر، والظلم، وذلك أبساليب متعددة، كعدم تسجيلهم للهوية، 

فظ األوالد يف البيت سراً، وإال سيضطرون للدراسة يف املدارس الشيوعية، وكانوا عندما  أتيت الشرطة لتفتيش البيوت يف هذا وح
ن م األثناء حيفظ الولد يف املخازن أو الصناديق. وغامروا حبياهتم لتعليم القران والعلوم الدينية رغم أهنم يعرفون ما سيعانونه يف السجن

لم واالضطهاد وأنواع التعذيب. وبذلوا جهودهم يف التعليم الديين رغم ظروف معيشتهم القاسية مع كون بعضه قد خرج اإلجبار والظ
حديثاً من  السجن بعدما قضوا فيها عدة سنوات، وكذلك اهتم األساتذة والشيوخ فدرسوا لياًل وهناراً منتقلني من مكان إىل مكان 

يعرفهم جواسيس احلكومة أو يكتشفون مكان التدريس، سواء كان عدد الطالب قلياًل أو   ومن بيت إىل بيوت أخرى خوفاً من أن
كثرياً، وخوفًا من أن تفوهتم هذه الفرصة، ومل يطلبوا أي أجر مقابل حتفيظ القران أو تدريس العلوم الشرعية بل ساعدوا الناس إذا 
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ن البيوت يف نصف الليل ويعتضهم األذى أثناء الذهاب إىل أماك وجدوا اإلمكانية ملساعدهتم، وأحياان يذهب الشيوخ إىل الطالب
التدريس كإزعاج الكالب وعضها وسقوطهم يف   احلفر من شدة ظلمة الليل. ويذهبون ويعودون من إىل بيوهتم مشيًا حذرًا من 

كم سجنهم من فقد يصل ح الشرطة واجلواسيس حىت ال تكتشف أماكنهم، وألنه لو عرفت احلكومة فإن مصريهم السجن والتعذيب
مخس سنوات إىل عشر سنوات أو أكثر، وهتدم بيوهتم وتصادر أمالكهم، وأحياان ميوتون يف السجن بسبب التعذيب، والتنكيل، أو 
ابحلقن، وال يعطى جسده ألهله حىت يدفن، بل يكون دفنه سراي من احلكومة الشيوعية، وجي ر أهله أن يوقعوا ورقة مزورة مكتوبة 

مات بسبب مرض القلب أو غريه. ويتوعدون أهله كي ال يقول أي كلمة بني الناس يف موته، ولو قال: يسجن بتهمة نشر  فيها:
اإلغواء والفنت، وحتري  الناس ضد احلكومة ودعم اإلرهاب وغريه من التهم اليت هيأها الشيوعيون الضطهاد املسلمني، ولو خرجوا 

نع ومتنع خروجهم من مدينتهم إىل مدينة أخرى، أو من ريف إىل ريف آخر إال أبخذ من السجن تضع يف هويتهم الشخصية امل
تسريح من احلكومة احمللية. كما حتمل الشيوخ املعاانة يف التعليم وحتمل الشعب املعاانة اليت ال تقل من معاانهتم، بل أكثر، وأحياان 

ام هلم وغريها، لكرمي، والعلوم الشرعية، إبعطاء بيوهتم وجتهيز الطعيتوىل صاحب البيت اإلنفاق على الطالب الذين حيفظون القران ا
سواء كان عدد الطالب كثرياً أو قلياًل، وال يشعر احلرج، بل يكون يف غاية السرور، ألهنم يعلمون أهنم إن مل يعطوا بيوهتم للطالب 

 وعية الغامشة.فلن حُيفظ القران أبدا، ولن تدرس العلوم الشرعية آبدا حتت ظلم حكومة الشي
وأثناء هذه الفتة يواجه أصحاب البيوت معاانة عديدة كالعيش يف القلق واخلوف من بطش احلكومة الشيوعية، وهدم بيوهتم       

أحياان بذنب إعطاء بيوهتم إىل طالب العلوم الشرعية وبتهمة أتييد اإلرهاب، وحبسهم إىل عشر سنوات بتهمة أتييد القوى الثالثة 
أو األحزاب االنفصالية عن الصني، كما يزعمون، وتسجيل صاحب   -الدينية، القوة االنفصالية، والقوة الدينية السرية القوة  –

البيت بقائمة اإلرهاب، والكتابة إىل بطاقته الشخصية، )هذا شخص خطري، ال جيوز اإلذن له  ابلسفر(، وهبذا متنع خروجهم من 
 املعيشة والكسب أمامهم.مدينتهم إىل مدينة أخرى، وتغلق طرق 

ظهور املصاحف اإللكتونية: يف هذه الظروف القاسية ظهرت املصاحف اإللكتوين وصنعت يف الصني لتصديرها إىل دول العامل 
اإلسالمي وغريها، فأتيحت للناس هذه الفرصة وأدخلوها إىل تركستان بوسائل خمتلفة، فانتشرت املصاحف يف أحناء تركستان الشرقية 

، واشتاها الناس وحفظت يف بيوهتم ألجل تعليمهم وتعليم أبنائهم قراءة القرآن، وسرعان ما أصبح عدد كثري من الناس يستطيع سراي
 أن يقرأ القرآن، كما استطاعوا أن يعلموا أبناءهم يف البيوت.

 ها:التعليم ونشر الدعوة، من أنواع األجهزة اليت استخدموها يف التعليم: األجهزة اإللكتونية اليت استخدمها الناس يف
 . احلاسوب العايل، واأليباد، وهذان اجلهازان استخدما يف مساع احملاضرات العلمية، وقراءة الكتب املنزلة من اإلنتنت وغريها. 1 
نشر بال رامج اهلاتفية: ويشات، الين، اياي، وغريها، ومن خالل هذه ال رانمج تعلم الطالب من بعد، كما ترىب هبا الشعب  .2

الوعظ والتبليغ، ونشر املقاالت القصرية وغريها، ولكن مل يستمر هذا العمل الكبري طويال بل عرفت احلكومة فنشرت زابنيتها يف 
الشوارع، وفتشت هواتف الناس، فإذا وجدوا أي شي يتعلق ابإلسالم حىت صورة الكعبة اعتقلوا صاحبه  وحكموه ابلسجن، فحذف 

ها تفهم ولكن كثريا ما تقوم الشرطة بتفتيش اهلواتف أبجهزة تقنية فتعرف هبا ما هي ال رانمج اليت استخدمالناس كل ال رامج من هوا
وما هي يف ملفاهتا، وهبذا الشكل اعتقلت آالف من عوام الناس والطالب، وكذلك فتشوا بيوت الناس اليت اشتبهوا أن  فيهم أدىن 

ل إىل من األجهزة االلكتونية، واعتقلوا أصحاهبا بتهم خيالية ال تعقل، مثل: الدخو  شبهة وحبثت عن احلاسوب االيل وااليفاد وغريه
صورة الكعبة، أو شخص يف السجادة، أو صورة املسجد  –مواقع اإلرهاب، ونشر الفكر املتطرف، وحفظ صورة التطرف الديين 

م، ٢١١٣بعد  األجهزة اإللكتونية وال رامج  االتصالية األقصى وغريها من الصور اليت تنتمي إىل اإلسالم، فتوقف الناس عن استخدام
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اعتقل من الشعب التكستاين أكثر من مخسة ماليني صغارا وكبارا، رجال ونساء، وأرسلوا  إىل املعسكرات النازية  ٢١١٤وبعد هناية 
ألخبار،  لناس،  كما هو منتشر يف اوقتلوا الكثري منهم  أبساليب وحشية، وشاهد ذلك  من شاهده  من العلماء واملثقفني، وعامة ا

حىت رفعوا جرائم احلكومة الصينية إىل درجة اإلابدة اجلماعية يف وقتنا احلاضر. وال جند كلمة إال أن نقول حسبنا هللا نعم الوكيل. 
يد أنس خلفتيم، )هذا املبحث أخذته من مقابلة شخصية، منهم: الشي  نياز داموالم، والشي  عطاء هللا خلفتيم، والشي  عبد اجمل

 ومن حيايت عشت يف األسرة الدينية اليت اشتغلوا ابلتدريس والتبية(.
 : خامتة
تطور التعليم من املساجد إىل مؤسسات التعليم عند اخلالفة العباسية امتدادا من الكتاتيب اليت كانت موجودا منذ عهد  -

 النيب صلى هللا عليه وسلم يف املدينة. 
خان أنشأ أول مدرسة اإلسالمية يف كاشغر حدود اإلسالم يف الشرق، وسرعان ما افتتحت الفروع إن السلطان سطوق بغرا -

 يف مدن أخرى بواسطة األمراء والوزراء، وأنشأوا الوقف مصدرا لتمويل املدرسة.
 لعبت اإلمارات القاراخانية دورا هاما يف نشر اإلسالم إىل شعوب آسيا الوسطى. -
ساجد الك رى واليت تعد إحدى تتوجيات السياسة الصينية الرديئة يف اتري  تركستان الشرقية، ودمرت املجاءت الثورة الثقافية  -

 واملدارس وحميت التعاليم الشرعي.
بدأ الطالب واألساتذة ابستخدام األجهزة اإللكتونية، فاستفادوا منها استفادة كبرية يف تطوير التعليم الشرعي بعد سنة   -

 العلمي، وتزويد املواد العلمية.م، يف اجلانب ٢١١٢
ظهرت االستفادة أبجهزة اإللكتونية يف كل اجملال، كالتمجة والوعظ، والتدريس، وتقوية اللغة العربية، والتعرف ابلعامل  -

 اإلسالمي، والتجديدات، والتطورات فيها، وغريها. 
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(منوذجا(من وجهة نظر طلبة السنة الثانية جامعي ابلطور الثاين )املاسرت )جامعة ورقلة  

()اجلزائر ورقلة-دراسة ميدانية استكشافية لدى عينة من الطلبة جبامعة قاصدي مرابح   
The quality of comprehensive management in the higher education 

institution (University of Ourgla as a model) from the point of view of 
second-year university students in  

the second phase(Master). 
An exploratory Field study among a sample of students at  

the University of  Kasdi Merbah-Ouargla (Algeria) 
 

                                        أ.د. زينب بـن رغدة
         ()اجلزائر-أستاذة يف اإلرشاد النفسي الرتبوي قسم علم النفس وعلوم الرتبية جامعة قاصدي مرابح ورقلة 

                                 D.r Zineb Benraghda    
-Professor of Educational Psychological Counseling in the Department of Psychology 
and Educational Sciences at the University of Kasdi Merbah, Ouargla (Algeria). 

 
 :امللخص
 مبؤسسة التعليم العايل من وجهة نظر طلبة سنة اثنية جامعي،هدف البحث احلايل إىل التعرف عن مستوى إدارة الشاملة         

اجلنس، فئات العمر، الوظيفة( يف متوسط دراجاهتم على مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم )وعن أتثري كل من املتغريات
طالبِّ وطالبة من السنة الثانية  49'على العايل، ومت االعتماد على املنهج الوصفي االستكشايف املالئم هلذا التناول، ومشل البحث

شاملة مبؤسسة جودة اإلدارة ال جامعي من الطور الثاين)املاست( اختريوا ابلطريقة العشوائية البسيطة، واستخدمت الباحثة مقياس
املناسبة  اإلحصائية (، ومت التأكد من اخلصائص السيكومتية للمقياس، وبعد استخدام األساليب2111التعليم العايل لـ: يزيد قادة 

يف املعاجلة اإلحصائية للدراسة األساسية أشارت البحث احلايل إىل النتائج اآلتية: إىل أن مستوى جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة 
وق دالة )املاست( مرتفعة، كما وكشفت على عدم وجود فر  التعليم العايل من وجهة نظر طلبة السنة الثانية جامعي ابلطور الثاين

 إحصائًيا يف مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل من وجهة نظر طلبة السنة الثانية جامعي ابلطور الثاين)املاست( تبعا
ملتغري اجلنس، بينما يوجد فروق دالة إحصائًيا يف مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل من وجهة نظر أفراد عينة البحث 

 للمتغريين: )فئات العمر والوظيفة(، ومّت مناقشة وتفسري النتائج املتوصل إليها للبحث احلايل يف ضوء ما وجد يف اإلطار النظري تبًعا
 والدراسات السابقة وختمت الدراسة مبجموعة من التوصيات املوجهة إىل طلبة السنة الثانية جامعي ومؤسسات التعليم العايل.

 الكلمات املفتاحية:
 اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل، طلبة السنة الثانية جامعي ابلطور الثاين)املاست( جودة
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Abstract 
           The current study aimed to identify the level of total quality management in 
the higher education institution from the point of view of the second year university 
students and the effect of each of the variables gender, age groups, occupation)on 
the comprehensive management quality scale at the higher education institution, 
and the curriculum was relied on The descriptive exploratory appropriate for this 
approach, and the study included 69)male and female students of the second year of 
the university of the second phase(the master) were chosen by a simple random 
method, and the researcher used a scale Quality of Comprehensive Management in 
the Higher Education for : Yazid kada2011), and 128tw as confirmed that The 
psychometric characteristics of the scale, and after using the appropriate statistical 
methods in the statistical treatment of the basic study, the current study indicated 
following results : The level of comprehensive management quality in the higher 
education institution from the point of second-year university students in the 
second phase(master) is high, and also revealed the absence of differences Statistically 
significant in the comprehensive management quality scale at the higher education 
institution from the point of view of the second year students of the second 
phase(master) according to the gender variable, while there are statistically 
significant differences O in the Comprehensive management quality scale from the 
point of view of the study study sample members according to the two variables age 
groups and occupation), and the results reached for the current study were discussed 
and interpreted in light of what was found in the theoretical framework and 
previous studies. The study concluded with a set of recommendations directed to 
second-year university students in the second phase.(Master) and higher education 
institutions. 

Key words  
The quality of comprehensive management in the high education institution, 

second-year university students in the second phase(Master). 
 ــلة البحث واعتـــباراهتا:أوال: مشكـ

 :مشكلة البحث-1
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تعد مرحلة التعليم اجلامعي من أهم املراحل ابلنسبة للطالب والطالبات، فيها يتوجه ملسارات البحث واالستكشاف العلمي          
والدراسي واالجتماعي، ويتمثل لبناء قدراته من حيث االستفادة العلمية التعليمية للتخصص املرغوب جامعًيا، وكذا يتمثل اجتماعيًا 

بناء ذاته للتعامل مع املواقف والعالقات االجتماعية أبنواعها من أساتذة ومدراء ورؤساء أقسام وزمالء دراسة، ونفسًيا وذلك يف 
(" إىل أن االهتمام إبدارة 2116واعتبارًا هلذه األمهية اليت يتوجه الطالب إليها لإلطار اجلامعي. وهذا ما أشارت إليه دراسة "عالونة")

ال يعين أنه خيطط جلعل املؤسسات التعليمية، وخصوًصا اجلامعات منشآت جتارية أو صناعية تسعى إىل اجلودة الشاملة يف التعليم 
مضاعفات أرابحها عن طريق حتسني منتجاهتا، ولكن ما ينبغي االستفادة منه من مدخل إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم هو تطوير 

و اجملتمع بكل وسعًيا إىل مضاعفته إلفادة املستفيد األول لكافة اجلهود التعليمية وه األساليب اإلدارية التعليمية حتقيًقا جلودة املنتج
، 2116مؤسساته ومجاعاته وأفراده يف جمال التعليم وإطالق شرارة املنافسة بني اجلامعات من أجل حتقيق أفضل النتائج.)عالوة، 

 16) 
ة فالقطاع التبوي التعليمي مبؤسسة التعليم العايل يسعى إىل هتيئة مجيع الظروف، والسبل اليت ترقي من مستوى اآللية العملي         

، مله يف كافة جوانبه البيداغوجية داخل القاعات التدريسية، والعالقات املهنية مع الطاقم التبوي وااللتزام أبجبدايت التخطيط، والتنظي
ام تنفيذ، والتقومي فيما خيص األهداف التعليمية والتبوية املنشودة لإلنتاجية التبوية مبؤسسة التعليم العايل ابإلضافة إىل االهتموال

وعليه فالوقوف اجلّدي على كافة هذه  ،بتجهيز، والتهيئة للموارد املادية املتعلقة ابملناخ التدريسي التعليمي املالئم لإلجناز األكادميي
عتبارات واحلر  على االلتزام هبا من قبل املشرفني مبؤسسة التعليم العايل يضمن هلم مدى الوصول إىل مرتبة اجلودة الشاملة اليت اال

قد يدركها املشرفني واألساتذة من ضمن القطاع، وتنعكس مبقتضاها على الواقع املعريف اإلدراكي لدى الطالب، وابلتايل الوصول 
 يمية املنشودة للموارد البشرية ضمن مؤسسة التعليم العايل، األمر الذي أمكننا ألن نتسأل عليه يف البحث احلايل،إىل اإلنتاجية التعل

 وهو: ما مستوى جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل من وجهة نظر طلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين )املاست(؟         
 بحث وكاآليت:و قد مت توجيه تساؤالت ال

 مستوى جودة اإلدارة مبؤسسة التعليم العايل من وجهة نظر طلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست(. ما-1
( يف متوسط درجات طلبة سنة اثنية جامعي ابلطور الثاين )املاست( 1.16عند مستوى )  هل هناك فروق ذات داللة إحصائية -2

 املة مبؤسسة التعليم العايل ابختالف اجلنس:   )ذكور/ إانث(؟على مقياس جودة اإلدارة الش
يف متوسط درجات طلبة سنة اثنية جامعي ابلطور الثاين )املاست(  (1.16فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )  هل هناك-3

 ا فوق(؟ فم 61(/ )61-22على مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل ابختالف فئات العمر:)
( يف متوسط درجات طلبة سنة اثنية جامعي ابلطور الثاين )املاست( 1.16عند مستوى )  فروق ذات داللة إحصائية هل هناك -6

 على مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل ابختالف الوظيفة:) الطلبة املوظفني/ الطلبة غري املوظفني(؟
 أهداف البحث:-2
 على تساؤالت البحث احلايل.اإلجابة -1
 الكشف عن مستوى جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل من وجهة نظر طلبة سنة اثنية جامعي ابلطور الثاين )املاست(.-2
نية الكشف عن أتثري العوامل اليت قد تؤثر يف مستوى جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل من وجهة نظر طلبة سنة اث-3

 جامعي ابلطور الثاين)املاست( تبًعا للمتغريات اآلتية: )اجلنس، فئات السن، الوظيفة(. 
 تتوجه أمهية البحث إىل جانبني مها: :أمهية البحث-3
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تكمن األمهية النظرية للبحث كوهنا تسلط الضوء على مستوى اإلشراف والرقابة البيداغوجيتني واإلنتاج  األمهية النظرية: -3-1
 التعليمي التحصيلي للطالب اجلامعيني، الذي يعكس مدى جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل

يف تبصري القائمني مبؤسسة التعليم العايل من أساتذة، ومشرفني، ورؤساء  يساهم البحث احلايل :األمهية العملية التطبيقية -3-2
ه الذي يذهب إىل مستوى اجلودة يف اإلشراف التبوي اإلداري ابملؤسسة، وبدور  األقسام بضرورة التحلي ابلعمل البيداغوجي اجلاد
 حيقق مكاسب بشرية مبستوى تعليمي وتربوي راقي.

 التحديد اإلجرائي ملتغريات الدراسة: -6
 جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل:-6-1
 تعرف جودة اإلدارة الشاملة اصطالًحا كاآليت: -6-1-1
ف جودة اإلدارة الشاملة أبهنا جزء من مفهوم جودة اخلدمة فأهنا تعين النظام الذي يتم من خالله تفاعل املدخالت)اهليئة تعر -

التدريسية، الطالب، اإلدارة، املناهج العلمية، القاعة، املخت ر الدراسي...إخل من املدخالت( لتحقيق مستوى عايل من الكفاءة 
، 2114تمر اجلودة املخرجات وإرضاء املستفيدين يف مؤسسات حكومة وخاصة.)التبوي، جوحيات، والتحسن العلمي املعريف املس

 74) 
تعرف أيضا أبهنا تتمحور يف عنصر اإلنسان والبيئة التنظيمية والنظم والقدرات اليت حتكم العمل اإلداري يف مجيع -

ة فكلما زادت جودة العملية اإلدارية حسن استخدام املوارد البشرياملستوايت)التخطيط، التنظيم، القيادة، الرقابة، األداء...إخل(، 
  دواملادية:)مثل املباين واملكتبات واملعامل والتجهيزات( واملالية واملعلوماتية حىت وإن تواضع قدرها وهذا يتطلب اختيار قيادات وأفرا

 (26،  2111كفوئني وملتزمني ابجلودة.)برقعات، 
فلسفة إدارية عصرية ترتكز على عدد من املفاهيم اإلدارية احلديثة املوجهة، اليت تقوم على  (T.Q.M)ة تعد إدارة اجلودة الشامل-

املزج بني الوسائل اإلدارية واجلهود االبتكارية وبني املهارات املتخصصة من أجل االرتقاء مبستوى األداء والتحسن والتطوير 
 (16،  2111املستمرين.)اخلطيب، 

ودة الشاملة أبهنا فلسفة إدارية لقيادة اجلامعات ترتكز على إشباع حاجات الطلبة واجملتمع احمليط وحيقق للجامعة تعرف إدارة اجل-
النمو والتطور املستمرين، وتوصلها إىل حتقيق أهدافها وهي تضمن الفعالية العظمى والكفاءة املرتفعة يف احلقلني العلمي والبحثي، 

فيدين التميز واملنافسة وتشتمل اجلودة الشاملة اجلامعية مجيع الكليات واإلدارات والعاملني والطالب املستوتؤدي يف النهاية إىل التفوق و 
 (47،  1999من عمليات التحسني املستمرة، واملستفيدين من خمرجات هذا القطاع.)النجار، 

ري اإلدارية، والتبوية املتمثلة يف اإلشراف والتسيأبهنا تلك املمارسات البيداغوجية  وتعرف جودة اإلدارة الشاملة إجرائًيا:-6-1-2
فة تربواًي ر اجلادين للكوادر البشرية املفيدة تربواًي )األساتذة واإلداريني(، واملستفيدة تربواًي )الطالب(، وحسن انتقاء الكوادر التبوية املش

ية للطالب، ونوع فحوى والفاعلة، والتوزيع الزمين والفئة العمر  وهتيئة جوانب املناخ التعليمي املالئم بوسائله وطرائقه التبوية املالئمة
املادة التعليمة املوجهة للمشرفني والطالب، وهي الدرجة اليت يتحصل عينه طلبة سنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست(على مقياس 

 (2111جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل من إعداد "يزيد قادة":)
 دود الدراسة:ح-6
 (.2121زمنًيا ابلسنة الدراسية) يتحدد البحث احلايل احلدود الزمنية:-6-1
 )منوذجا(. -اجلزائر-احلدود املكانية: يتحدد البحث احلايل مكانًيا ابملؤسسة التعليم العايل بورقلة-6-2
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 ابلطور الثاين.بشراًي بعينة من طلبة سنة اثنية جامعي  احلدود البشرية: يتحدد البحث احلايل-6-2
 موضوعًيا مبوضوع جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل. احلدود املوضوعية: يتحدد البحث احلايل-6-3

 اثنيا: اإلطـار املنهـجي وامليـداين:
يقة على أنه "طر للمنهج الوصفي االستكشايف املالئم هلذا التناول، والذي يعرف  مت االعتماد يف البحث احلايل املنهج املتبع:-1

لوصف الظاهرة املدروسة وتصويرها كمًيا عن طريق مجع معلومات مقننة عن املشكلة وتصنيفها وحتليلها وإخضاعها للدراسة الدقيقة 
 (.131،  2111".)بوحوش والذنيبات،

 الدراسة االستطالعية:-2
طالبِّ وطالبة من السنة اثنية جامعي ابلطور ( 31أجريت الدراسة على عينة قوامها ) وصف عينة الدراسة االستطالعية:-2-2

الثاين)املاست( ابختالف: جنسهم وفئات عمرهم وكوهنم طالب وموظفني وغري موظفني، وأجريت الدراسة االستطالعية مبؤسسة 
 التعليم العايل جبامعة قاصدي مرابح ورقلة كما هو موضح يف اجلدول اآليت أدانه.

 عينة االستطالعية(: يوضح خصائص أفراد ال11جدول )
 اجملموع الوظيفة فئات العمر اجلنس املتغريات

 سنة فما 40  (40-22) اإلانث الذكور املؤسسة
 فوق

الطالب 
 املوظفني

الطالب غري 
  املوظفني

 
 جامعة قاصدي مرابح 30

 ورقلة
08 22 17 13 12 18 

 
  :أدوات مجع البياانت املستخدمة-2-3
( املؤلف من 2111مت االعتماد على مقياس جودة اإلدارة الشاملة من إعداد يزيد قادة ) الشاملة:مقياس جودة اإلدارة -2-3-1
 ( عبارة موزعة على ثالثة حماور، أو جماالت رئيسة كما هي موضحة يف اجلدول اآليت:24)

 .(: يوضح توزيع العبارات على أبعاد مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل12جدول )
 العدد أرقام العبارات األبعاد الرقم

 عبارات 27 .27إىل العبارة  22من العبارة جودة أداء التلميذ 01

 جودة أداء األستاذ 02
إىل العبارة 20من العبارة 

 عبارات 27 .24

 عبارة20 06إىل العبارة 25من العبارة  جودة املناخ التعليمي أو مالئمته 03
 (194،  2111)قادة، 

مت اعتماد مفتاح التصحيح ليكرت اخلماسي الذي يظم املستوايت اخلمسة للبدائل اإلجابة وابألوزان املمثلة هلا:   مفتاح التصحيح:
درجتان(، غري موافق  12درجات(، غري موافق) 13درجات(، حمايد) 16درجات(، موافق) 16كاآليت: موافق بشدة)

 درجة واحدة(. )نفس املرجع السابق(11بشدة)
 اخلصائص السيكومتية ألدوات مجع البياانت املستخدمة:-2-6
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 مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل: -أ
  الصدق: -1
صدق املقارنة الطرفية)الصدق التمييزي(: حيث أنخذ جمموعة الدرجات اليت حيصل عليها كل فرد يف العينة على املقياس،  -1-1

من كلتا الفئتني، مث نقوم حبساب األسلوب  %27مث نقوم بتتيبها ترتيًبا تنازلًيا أي من أعلى قيمة إىل أدىن قيمة وبعدها أنخذ نسبة 
 والنتائج املتحصل عليها مدونة يف اجلدول اآليت: ،(22)بنسخة  spssذي مت حسابه ابل رانمج اإلحصائي وال t-testاإلحصائي 

(: يوضح نتائج اختبار)ت( لداللة الفروق بني متوسطي اجملموعتني املتطرفتني على مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة 13جدول )
 .التعليم العايل

 نتاالفئ
 العينة
 ن

 املتوسط
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 ت
 احملسوبة

 درجة
 احلرية

 مستوى
 الداللة

 القرار
 اإلحصائي

 3.13 112.87 08 الفئة العليا
 

10.43 
 
14 

 
0.000 

 
ــة ـــ ــ  7.87 81.62 08 الفئة الدنيا دالـ

 
(، وهي قيمة 112.27العليا يقدر بـ:)( املدونة أعاله نالحظ أن املتوسط احلسايب للفئة 13من خالل نتائج اجلدول رقم)      

(، وهي قيمة تنحرف 21.42(، إذ أن املتوسط احلسايب للفئة الدنيا يقدر بـ: )3.13تنحرف عن املتوسط احلسايب بدرجة قدرت بـ:)
تقدر ( جند أن قيمة )ت( احملسوبة واليت 16(، وحبساب درجة احلرية املقدرة ب: )7.27عن املتوسط احلسايب بدرجة قدرت بـ:)

(، ومنه ميكن القول أن مقياس جودة اإلدارة 1.16(، وهذه القيمة أصغر من )1.111( عند مستوى داللة )11.63ب: )
 الشاملة على قدر عال من الصدق.

صدق االتساق الداخلي: مت حساب معامل االرتباط بني الدرجة الكلية للمجال والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح يف -2
 اآليت:اجلدول 

(: يوضح معامل االرتباط بني الدرجة الكلية للمجال، والدرجة الكلية ملقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة 16جدول رقم)      
 التعليم العايل.

 مستوى الداللة معامل االرتباط اجملال: )البعد(
 0.000 **0.800 (: جودة أداء التلميذ22اجملال )
 0.000 **0.841 األستاذ(: جودة أداء 20اجملال)

 0.000 **0.919 (: جودة املناخ التعليمي  أو مالئمته23اجملال )
( أعاله نالحظ أن جل مستوايت الداللة للمجاالت األربعة ملقياس جودة اإلدارة الشاملة 16من خالل اجلدول رقم)          

(، وهي 1.111ملؤسسة التعليم العايل جبامعة قاصدي مرابح، ورقلة )اجلزائر( يف درجة ارتباطها ابلدرجة الكلية للمقياس قدرت بـ:)
 داللتها ويع ر عن مدى انتماءها للخاصية املقيسة: )جودة اإلدارة الشاملة(. مما يدل على 1.16قيمة أقل 

 الثبات:-2
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مت تقسيم مقياس جودة اإلدارة الشاملة إىل جزئيني: جزء علوي ميثل الفقرات ذات األرقام الفردية، وجزء  التجزئة النصفية:-2-1
بروان  حساب معامل االرتباط بريسون، ومت التعديل مبعادلة س رمانسفلي ميثل الفقرات ذات األرقام الزوجية، وبعد التطبيق مت 

 واجلدول املوايل يوضح النتائج املتوصل إليها.
 .(: يوضح نتائج التجزئة النصفية ملقياس جودة اإلدارة الشاملة قبل وبعد التعديل16جدول رقم)

 

 املؤشرات اإلحصائية
 رتباط احملسوبمعامل اال

 بعد التعديل ر() ر( قبل التعديل)

 (النصف األول:)الفقرات الفردية
0.713 0.830 

 (النصف الثاين:)الفقرات الزوجية

      
وبلغت قيمة )ر( بعد التعديل بـ:  0.713( نالحظ أن قيمة )ر( احملسوبة قبل التعديل ذات القيمة16من خالل اجلدول رقم)   

 الشاملة يتمتع بقدر عال من الثبات جييز لنا االعتماد عليه.ومنه ميكن القول أن مقياس جودة اإلدارة  ،0.830
معامل ألفا كرومنباخ: وقدرت نتائج ألفا كرومنباخ ملقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل)جلامعة قاصدي مرابح -2-2

 (، وهذه القيمة ميكن االعتماد عليها  كمؤشر  لثبات املقياس. 0.868ورقلة( بـ:)
 دراسة األساسية:ال-3
واملتمثلة يف طلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست(  العينة ومواصفاهتا: تضم عينة الدراسة األساسية للبحث احلايل -3-1

فما فوق( والوظيفة:)طالب  61()61-22طالبا ابختالف جنسهم:)ذكور/إانث(، وفئات عمرهم:) (69)والبالغ عددهم بـ:
موظفني/طالب غري موظفني(، حيث كانت نوع املعاينة املّتبعة هي الطريقة العشوائية البسيطة، ومت تطبيق الدراسة األساسية مبؤسسة 

 التعليم العايل جلامعة قاصدي مرابح ورقلة.
 يتم توضيح خصائص العينة املختارة اليت مت التطبيق عليها يف اجلداول اآلتية:وفيما يلي سوف 

 
 ((: يوضح توزيع أفراد العينة األساسية حسب متغري:)اجلنس14جدول رقم)

 املؤسسة
  %النسبة املئوية اجلنس

 اجملموع
 اجملموع
 إانث ذكور إانث ذكور %

 جامعة قاصدي مرابح
 29 ورقلة

40 
 42.02% 57.97% 69 

100% 
 

( 29( نالحظ أن عدد الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست(  الذكور بلغ عددهم ب:)14من خالل اجلدول رقم)         
( طالبة وبنسبة مئوية قدرت 61(، يف حني بلغ عدد الطالبات اإلانث ب:)%62.12طالبا وبنسبة مئوية قدرت ب:)

 (. %67.97ب:)
 ((: يوضح توزيع أفراد العينة األساسية حسب متغري:)فئات العمر17)جدول رقم 
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 املؤسسة
  %النسبة املئوية فئات العمر

 اجملموع
 اجملموع
 سنة فما فوق40 (40-22) سنة فما فوق 40 (22-40) %

 جامعة قاصدي
 مرابح ورقلة

 
46 

 
23 

 
66.66% 

 
33.33% 

 
69 

 
100% 

         
( بلغ 61-22( نالحظ أن عدد الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( ذات فئة العمر:)17رقم)من خالل اجلدول 

( 23سنة فما فوق( ب:) 61(، يف حني بلغ عدد الطلبة بفئة العمر:)%44.44( طالبا وبنسبة مئوية قدرت ب:)64عددهم ب:)
 (.33.33طالبا وبنسبة مئوية قدرت ب:)

 
 توزيع أفراد العينة األساسية حسب متغري:) الوظيفة((: يوضح 12جدول رقم)

 املؤســسة
 %النسبة املئوية الوظيفة

 
 اجملموع

 
 اجملموع
% 

الطالب 
 املوظفني

الطالب غري 
 املوظفني

الطالب 
 %املوظفني

الطالب غري 
 %املوظفني

 جامعة قاصدي
 %100 69 %72.46 %29.53 50 19 اجلزائر(مرابح وقلة)

          
( 19( نالحظ أن عدد الطالب السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( املوظفني بلغ عددهم ب:)12من خالل اجلدول رقم)

( طالبا وبنسبة مئوية قدرت 61(، يف حني بلغ الطالب غري املوظفني ب ب:)%29.63طالبا وبنسبة مئوية قدرت ب:)
 ( %72.64ب:)
على مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم  عتمدان يف مجع البياانت يف هذا البحثأداة مجع البياانت املستخدمة: ا-3-2

( عبارة، ومت التأكد من خصائصه السيكومتية يف الدراسة 24ويضم يف أصله لـ:)  (2011)يزيد قادة: العايل املصمم من طرف
 للبحث احلايل.احلالية، ومت االعتماد عليهما للكشف عن أهداف الدراسة األساسية 

جوان من السنة 11ماي إىل غاية 27أجريت الدراسة األساسية يف املدة املمتدة ما بني  إجراءات تطبيق الدراسة األساسية:-3-3
حيث مت تطبيق مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل على عينة من الطلبة ابلسنة الثانية  ،(2020/2021)الدراسية:

لطور الثاين)املاست( ختصص علم النفس العيادي، وأجري التطبيق بشكل فردي يف كل قسم على حدا، وهذا بعد جامعي من ا
االتفاق رئيس القسم واألساتذة وأخذ موافقتهم، كما مت احلر  على إتباع جمموعة من التوجيهات والتعليمات ابلنسبة للطلبة من 

نس، ن حيث:)طريقة اإلجابة على املقياس، وتسجيل كافة البياانت فيما يتعلق: اجلأجل التحكم يف سري تطبيق الدراسة امليدانية م
 فئات العمر، الوظيفة(. 

 اثلثا: عرض وحتليل وتفسري نتائج تساؤالت البحث احلايل:
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على اآليت: ما مستوى جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل  عرض وحتليل وتفسري نتيجة السؤال األول والذي ينص -1
 جبامعة قاصدي مرابح، ورقلة من وجهة نظر طلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( ؟ 

دول املوايل لعينة واحدة واجل t-test وملعرفة مستوى جودة اإلدارة الشاملة من وجهة نظر عينة البحث مت احلساب مبعامل         
 يوضح نتيجة ذلك:

 يف الكشف عن مستوى جودة اإلدارة الشاملة لدى عينة الدارسةt-test(: يوضح نتيجة19جدول رقم)     
 املؤشرات اإلحصائية

 
 متغري الدراسة

 عدد
 العينة

املتوسط 
 نةاحلسايب للعي

املتوسط 
 الفرضي

قيمة )ت( 
 احملسوبة

 درجة
 احلرية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 اإلحصائية

 جودة اإلدارة الشاملة
 
69 

 
67.71 

 
52 

 
10.22 

 
68 

 
0.000 

 
ـــة ــ  دالـ

 
( طالبا من السنة الثانية من الطور الثاين)املاست( ختصص علم 49( أن العينة املقدرة ب:)19نالحظ من خالل اجلدول رقم )   

(، وقيمة املتوسط 47.71النفس العيادي، ونالحظ أن قيمة املتوسط احلسايب  للعينة على مقياس جودة اإلدارة الشاملة قدر بـ:)
(، 1.111(، ومستوى داللة:)42) ( عند درجة حرية:11.22يمة )ت( احملسوبة، واليت تقدر ب: )( وق62الفرضي اليت قدرت بـ:)

( ونالحظ أن متوسط العينة على املقياس أك ر من املتوسط الفرضي، وعليه نقول 1.16ومنه نالحظ أن هذه القيمة أقل من: )
سايب للعينة، مقياس جودة اإلدارة الشاملة  لصاحل املتوسط احلهناك فروق دالة بني املتوسط احلسايب للعينة، واملتوسط الفرضي على 

مما يدل على أن جودة اإلدارة الشاملة  من وجهة نظر الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( مرتفع، ومنه نقبل الفرض 
( مرتفع، وعليه ة جامعي ابلطور الثاين)املاستالبحثي وهو: نتوقع مستوى توافر جودة اإلدارة الشاملة من وجهة نظر طلبة السنة اثني

 (: يوضح ذلك كاآليت:11نقول أن الفرضية األوىل حتققت، والشكل رقم)
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 مبجموعة من املسلمات والعوامل من أمهها:   وميكن تفسري نتيجة السؤال األول 

ط يف حسن انتقاء والعالية  املستوى من التخطيط والتنظيم والضبإىل ال رجمة القاعدية مبؤسسة التعليم العايل من حيث التهيئة اجلادة، 
 وتسيري املوارد البشرية من حيث تكوين، وانتقاء طاقم وكابر تربوي من الكفاءة والشهادة العلمية الراقية من أساتذة وإداريني القائمني

ا، وكذا يف سعي مؤسسة عليمية والوسائل املالئمة واملهيئة هلعلى التنفيذ الفعلي لألهداف التبوية مبا يستلزم من املهارات والطرائق الت
راهتم دالتعليم العايل على توفري مجيع األجهزة الالزمة، واملناخ التبوي املالئم يف تفعيل االستفادة التعليمية للطالب، وحتري  طاقاهتم وق

ه إىل إدراك مبؤسسة التعليم العايل، وعليه هذا ما أدى بدور مبا حيقق أهدافهم التعليمية، واألهداف التبوية املسطرة ضمن املقررات 
 الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( ملستوى العايل من جودة اإلدارة، والتسيري الشامل ملؤسسة التعليم العايل، وهذا ما

مدخل لتحقيق جودة ظام اجلودة يف التعليم العايل كتشري إليه دراسة الباحثني "بن فرج" و"نوي" اليت هدفت إىل إبراز أمهية تطبيق ن
التعليم العايل، وقد توصلت الدراسة إىل أن قطاع التعليم العايل يف اجلزائر سجل نتائج ابرزة مست ابلعديد من املستوايت كاآليت: 

لتأطري، جمال عدة:) جمال ا )مستوى مؤسسة التعليم العايل، على املستوى اجلهوي وعلى املستوى الوطين(، والوقوف عند جماالت
التنظيم، جمال تسيري وتقييم املؤسسات اجلامعية، جمال البيداغوجيا، جمال اخلريطة اجلامعية، جمال التعاون الدويل، كمجال حتسني 

 (29،  2117الظروف االجتماعية واملهنية(. )كيحلي، 
تعليم اجلامعي يشكل اهتماًما عاملًيا يف مجيع دول العامل، (" إىل أن حتسني أداء مؤسسات ال2111ما يقر به "اخلطيب") فضاًل عن

وإن من أهم خصائص اليت متيز أّي جمتمع عن غريه من اجملتمعات، هو قدرته على إدارة مؤسساته وبراجمه احليوية، ليس فقط بفاعلية 
 جتعل الرسالة ابملنظومة اإلدارية اليتوكفاءة بل بعدالة وابتكار، حبيث يرتبط حجم وجودة اخلدمات يف مؤسسات التعليم اجلامعي 

اجلامعية بوصلة احلركة عن طريق املبادئ اإلرشادية واألخالق اجلامعية، فنجاح أيّة مؤسسة هو جناح اإلدارة فيها، ومن هنا ت رز أمهية 

المتوسط الحسابي للعينة

المتوسط الفرضي

لفرضي يوضح الفروق بني املتوسط احلسايب ألفراد عينة الدراسة واملتوسط ا( 01:)الشكل رقم
جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة العليم العايلعلى مقياس
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اجلامعات، واليت  املة يفالتزام إدارة مؤسسات التعليم اجلامعي بفلسفة شاملة للتحسني املتواصل من أجل الوصول إىل اجلودة الش
 (12،  2111هي نتاج مشاركة من اجلميع لضمان البقاء للجامعات. )اخلطيب، 

ذلك هو مدى إرادة وإصرار  الطلبة على متكني أنفسهم وقدراهتم تعليمًيا، وذلك ابغتنام واستثمار كافة اجلوانب  فضاًل عن        
ة ما تسعى تاذ، واملناخ التبوي ومقتنيات العلمية من املراجع واملصادر ابملكتبة، وكافاجلودة من حيث التلقني البيداغوجي من قبل األس

ين يعلى توفريه مؤسسة التعليم العايل سعًيا منهم يف انعكاس عامل اجلودة اإلدارية للموارد البشرية، واملادية، وعلى الناتج العلمي التكو 
ة وتعليمية النظر إىل عوامل التهيئة اجلادة، والبسيطة مع ما لديهم من أهداف تربوي لتحصيلي، وعليه فالعامل الذايت بدوره يساهم يفا

منشودة، وابلتايل ما أدى إىل إدراكهم للمستوى العايل من اجلودة لإلدارة، والتسيري الشاملني مبؤسسة التعليم العايل)اجلامعة(، ولعل 
مؤسسات التعليم العايل اجلامعي وإدارهتا جمرد أجهزة ومؤسسات مسؤولة " إىل أنه مل تعد (2003)"هذا ما يشري إليه "عبد القادر

ومؤمتنة على التاث الثقايف، ونقله لألجيال الصاعدة، بل أصبحت أجهزة فاعلة يف تطوير املعرفة وتنمية اجملتمع، وتطويره ومساعدته 
جلامعي العمل ية، وهذا يفرض على مؤسسات التعليم ايف مواجهة التحدايت والصعوابت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقاف

 ( 13،  2113على تغيري أساليبها اإلدارية ووسائلها التعليمية، إذا ما أرادت أن حتقق أهدافها بكفاءة وفاعلية.)عبد القادر، 
ة الشاملة والتعرف إىل درج(" اليت هدفت هذه الدراسة إىل تطوير منوذج إلدارة اجلودة 2113وما تؤكده كذلك دارسة "بدح")      

إمكانية تطبيقية يف اجلامعات األردنية العامة، وقد اعتمد الباحث األسلوب التحليلي التكييب النظري للتعرف إىل مفهوم إدارة اجلودة 
ة اجلودة الشاملة ر الشاملة لتطوير أمنوذج لتطبيقه يف اجلامعات األردنية العامة، وأظهرت النتائج حول درجة إمكانية تطبيق منوذج إدا

 املقتح لتطوير اإلداري يف اجلامعات األردنية العامة أن املتوسطات احلسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة على مجيع فقرات االستبانة
(، فقد أظهرت الدراسة أنه ميكن تطبيق 2.72( و)6.22قد جاءت بدرجة كبرية ومتوسطة، حيث تراوحت متوسطاهتا ما بني )

 (74.77،    2113هذه الفقرات بدرجات متفاوتة يف اجلامعات األردنية العامة. )بدح، جبميع 
وقد يكون من أهم العوامل اليت بسببها كان إدراك الطلبة عينة البحث ملستوى اجلودة لإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل؛         

ضوح توزيع املهام عند األكفاء من القائمني التبويني عليها، وو  هو إحكام ووضوح التخطيطات والتساطري اإلستاتيجية، وحسن
األهداف املسطرة عند القائمني عليه هذا بدوره ما يعكس مستوى األداء التبوي واإلداري اجلاد ويعكس أثره واستشهاده عند الطلبة 

حتدث من تلقاء ذاهتا بل حتتاج إىل ختطيط،  (" إىل أن اجلودة ال2112أفراد عينة البحث، ولعل ما يؤكد ضمن هذا الصدد "جويل")
والبد أن تكون اجلودة أساسا لسياسة املؤسسة، وعملية ختطيط وجودة السياسة للمؤسسة تكون متعلقة، ومسايرة لنظرة اقتصادية 

جم هذه ت وجتارية مع وجود أدوات هلذه اجلودة البسيطة وسهلة التطبيق، مع حتديد الوظائف واألهداف وحصر فر  العمل، وت
 (96،  2112العوامل يف إطار قابل للتطبيق. )جويل، 

تناولت هذه الدراسة تطبيقات إدارة اجلودة الشاملة يف  (MUNOZ,1999)"ومن هذا الصدد كذلك ما تؤكده دراسة "مونوز
اع األسلوب وإبتب ،(1992)منذ العام (Louisville University)" مكتب تكنولوجيا املعلومات التابع جلامعة" لويسفل

التعليلي قام الباحث بدراسة األدب التبوي الذي يربط بني إدارة اجلودة الشاملة، ومؤسسات التعليم العايل كما عمد الباحث إىل 
االستعانة أبسلوب املقابلة الشخصية مع بع  املسؤولني وحتليل الواثئق والبياانت ذات العالقة مبوضوع الدراسة، وأظهرا نتائج 

إن إدارة اجلودة الشاملة أحدثت تغيريًا جذراًي يف منط اإلدارة املعمول به ابجلامعة املذكورة، كما ساعدت إدارة اجلودة الشاملة الدراسة. 
على تسهيل اإلجراءات املتبعة يف اجلامعة، واحلصول على تغذية راجعة، وحماولة استمرار حتسني اخلدمات املقدمة للمستفيدين، 
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تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وجود أهداف واضحة واستاتيجيات حمددة، كما جيب فهم الصعوابت اليت قد ويضيف الباحث إىل أن 
   (MUNOZ, 1999, P82)تنجم عن تطبيق هذا األسلوب، والذي خيتلف عن األسلوب التقليدي يف اإلدارة.

 (1.16فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى)هل توجد " :على اآليت عرض وحتليل وتفسري نتيجة السؤال الثاين، والذي ينص-2
يف متوسط درجات الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( الذكور، ومتوسط درجات الطلبة اإلانث على مقياس جودة 

 اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل"؟ 
دارة )اإلانث( يف متوسط درجاهتم على مقياس جودة اإل وللكشف عن داللة الفروق بني اجلنسني الطلبة عينة البحث: ) الذكور(

لعينتني غري متجانستني كما هو   t-testالشاملة مبؤسسة التعليم العايل، ومّت االعتماد على األسلوب اإلحصائي املناسب وهو:
 موضح يف اجلدول اآليت:

درجات  امعي ابلطور الثاين)املاست(:)الذكور(، ومتوسط(: يوضح داللة الفروق بني متوسط درجات الطلبة السنة اثنية ج11جدول رقم )
 الطلبة:)اإلانث( يف مقياس جودة اإلدارة الشاملة

 
القرار 

 اإلحصائي
 مستوى
 الداللة

 درجة
 احلرية

 ت
 عدد املتوسط احلسايب االحنراف املعياري احملسوبة

 العينة
 املؤشرات اإلحصائية

 الفئتني

 
 غري دالة

 
0.92 

 
67 

 
0.09 

 الطلبة الذكور 29 92.82 14.43

 الطلبة اإلانث 40 92.52 11.50

         
( وقدر 29( أن عدد الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( الذكور البالغ عددهم بـ:)11نالحظ من اجلدول رقم )       

(، يف حني بلغ عدد الطلبة اإلانث 16.63قدرها:)(، وتنحرف هذه القيمة عن املتوسط بقيمة 92.22املتوسط احلسايب هلم بـ:)
(، ويتضح أن 11.61(، وتنحرف هذه القيمة عن املتوسط احلسايب بقيمة قدرها:)92.62( وقدر املتوسط احلسايب هلم بـ:)61بـ:)

( 1.16) ( هذه القيمة أك ر من1.92(، وعند مستوى الداللة يـ:)47( عند درجة حرية:)1.19قيمة "ت" احملسوبة قدرت ب: )
ومنه فهي غري دالة، وعليه نقول أنه ال توجد فروق بني متوسط درجات الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين )الذكور(، ومتوسط 

 درجات الطلبة اإلانث يف مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل.
 (: يوضح ذلك كاآليت:12والشكل رقم)
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 وميكن تفسري نتيجة السؤال الثاين مبجموعة من العوامل وامل ررات منها:    
إىل أن الطلبة سنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( هم ضمن واقع تربوي بظروف بيداغوجي، ومناخ تعليمي تربوي واحد       

و املستوى العمري و طالبة أنثى، إضافة إىل العامل اآلخر وهبنفس القوانني وااللتزامات البيداغوجية اليت فيها ال تستثين طالب ذكر أ
اإلمنائي للطلبة كوهنم مبتوسط عمري واحد الذي مبقتضاه يعكس نفس اجلوانب املعرفية والنفسية واالجتماعية، واليت بدورها يكون 

عليم العايل ارة الشاملة جلوانب مؤسسة التهلم من طالب ذكور أو إانث نفس املدركات حنو الوقائع البيداغوجية جلودة التسيري، واإلد
ابجلامعة الكفيلة هبم، ويكون اهتماماهتم بدوره حيتل ويشغل نفس الدرجة والنوع وعليه فإدراك املستوى من اجلودة واستثمارها عندهم 

دفت للتعرف إىل مدى (" اليت ه2116يكون بنفس القدر وغري متفاوت بينهم، وهذا  ما تتفق مع نتيجة الفرضية دراسة "عالونة")
تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة العربية األمريكية من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية، ومعرفة أثر متغريات النوع 
 يف االجتماعي واملؤهل العلمي وسنوات اخل رة يف التدريس اجلامعي، وأظهرت النتائج أن درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة
ئة ياجلامعة العربية األمريكية كبرية، وأن أكثر جماالت إدارة اجلودة الشاملة تطبيًقا يف اجلامعة العربية األمريكية إمنا هو يف جمال هت

متطلبات اجلودة يف التعليم، وأظهرت النتائج أيًضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة يف 
 (  69.41،    2116العربية األمريكية تعزى إىل متغريات الدراسة الست. )عالونة، اجلامعة 
استهدفت هذه الدراسة  (LEWIS AND SMITH.1997)"فضاًل عما يؤكد ذلك دراسة" لويس "و"مسيت       

الرتباط ابجملتمع بصورة معة ابتوضيح أمهية تطبيق اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي، وقد توصلت إىل أن تطبيق اجلودة مسح للجا
أفضل، ويساعدها يف التغلب على مشكالت االنعزال والتفرق بني أقسامها وكلياهتا، ويعاجل كثريًا من جوانب القصور يف إعداد 

الطالب الذكور

الطالبات اإلناث

ا ملتغري تبع( املاسرت)لدى طلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاينيوضح الفروق بني املتوسطات( 02:)الشكل رقم
جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة العليم العايلمقياسيف ( الذكور واإلانث:)اجلنس
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الطالب، وقد استخدم فيها املنهج الوصفي التحليلي من خالل التحليل النظري للعديد من الدراسات اليت تناولت موضوع إدارة 
 اجلودة الشاملة، وقد حددت تلك الدراسة األعمدة األساسية اليت تقوم عليها اجلودة الشاملة يف التعليم العايل وهي: االلتزام ابلتحسني
املستمر، االلتزام إبرضاء العمل) الطالب من ذكور وإانث(، التحدث ابحلقائق، مبعىن أن البياانت واملعلومات اليت تستخدم تكون 

 LEWIS AND)ة، احتالم األفراد من خالل بث الثقة فيهم وتشجيعهم على التعاون واإلجناز.صادقة وحقيقي
S MITH,1997,P71)  

وقد يكون عامل التسيري اجليد للجودة واإلدارة الشاملة املتضمن حلسن التعامل التبوي املتكافئ، واملتوازن لكافة القائمني        
مبؤسسة التعليم العلمي من أساتذة، وإداريني وموظفني مع الطالب بكافة جنسهم من ذكور وإانث، وهذا ما أدى بدوره إىل ذلك 

يف مستوى اجلودة الشاملة ملؤسسة التعليم العايل من وجهة نظر طلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)ماست(،  التوازي وعدم التفاوت
(" اليت هدفت إىل حتديد مفهوم إدارة اجلودة الشاملة، واقتاح منوذجها لتطبيقه يف املدرسة 2112وهذا ما قد يؤكده "السعود")

لي تعيق ذلك التطبيق ومن أجل حتقيق ذلك اتبع الباحث يف هذه الدراسة األسلوب التحلي األردنية، وبيان أهم الصعوابت اليت قد
التكييب الذي يقوم على مراجعة األدب اإلداري والتبوي يف هذا اجملال، وقد توصلت الدراسة إىل حتديد مفهوم إدارة اجلودة الشاملة 

يق إدارة اجلودة الشاملة يف املدرسة األردنية، كما توصلت الدراسة إىل على صعيد اإلدارة املدرسية، وبينت أن هناك إمكانية لتطب
تصميم منوذج إلدارة اجلودة الشاملة يف املدرسة األردنية يقوم على ستة مبادئ هي: القيادة، اهلدف، االستاتيجية والنشاطات 

 (         46.46،    2112والعمليات والنتيجة والتغذية الراجعة. )السعود، 
 (0.05) فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "هل توجد عرض وحتليل وتفسري نتيجة السؤال الثالث والذي ينص على اآليت:-3

سنة(، ومتوسط درجات الطلبة ذوو فئة 61-22يف متوسط درجات طلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( ذوو فئة السن:)
 ة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل"؟سنة فما فوق( على مقياس جود 61السن)

 -(61-22وللكشف عن داللة الفروق يف متوسط درجات الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( بني فئة العمر:) 
اإلحصائي سنة فما فوق( على مقياس جودة اإلدارة الشاملة مّت االعتماد على األسلوب 61ومتوسط درجات الطلبة بفئة العمر:)

 لعينتني غري متجانستني كما هو موضح يف اجلدول اآليت:  t-test املناسب وهو:
(، والطلبة 61-22لعينتني غري متجانستني لدى طلبة السنة الثانية جامعي بفئة العمر:) t-test(: يوضح نتائج 11جدول رقم )
 .ة التعليم العايلسنة فما فوق( يف مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسس 61بفئة العمر:)

مستوى  القرار اإلحصائي
 الداللة

 قيمة
 )ف(

املتوسط  االحنراف املعياري
 احلسايب

 عدد
 العينة

 املؤشرات اإلحصائية
 الفئتني

  دالة إحصائيا
0.000 

 
5.96- 

11.05 87.76 46 (22-40) 
 سنة فما فوق( 42) 23 102.43 9.97

( أن عدد الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( ختصص علم النفس العيادي بفئة 11نالحظ من جدول رقم )         
(، وتنحرف هذه القيمة عن املتوسط احلسايب 27.74(، وقدر املتوسط احلسايب هلم ب:)64( بلغ عددهم ب:)61-22العمر:)

(، 23سنة فما فوق( بلغ عددهم ب:) 61الطلبة السنة اثنية جامعي بفئة العمر:) (، يف حني بلغ عدد11.16بقيمة قدرت ب:)
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(، ويتضح أن 9.97(، وتنحرف هذه القيمة عن املتوسط احلسايب بقيمة قدرت ب:)112.23وقدر املتوسط احلسايب هلم ب:)
( ومنه فهي دالة، 1.16من )( وهذه القيمة أصغر 1.111(، وقدرت مستوى الداللة بـ:)-6.94قيمة "ف"احملسوبة تساوي )

(، ومتوسط 61-22وعليه نقول أنه توجد فروق بني متوسط درجات الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)ماست( بفئة العمر:)
فما فوق( يف مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل لصاحل فئة السن األك ر، ألنه كما يتضح من  61فئة العمر:)

 (: يوضح ذلك كاآليت:13فما فوق(، والشكل رقم) 61دول أن القيمة املرتفعة للمتوسط احلسايب يعود بفئة العمر:)اجل

 
 

وميكن إرجاع نتيجة السؤال يف وجود فروق دالة إحصائيا يف مقياس إدارة اجلودة الشاملة لدى طلبة السنة اثنية جامعي ابلطور        
فما فوق( لصاحل فئة العمر األك ر، األمر هنا قد يعود إىل الفئة العمرية  61(/)61-22الثاين) املاست( ابختالف فئات العمر:)

لسن لدى اجملوعة ذوي فئة السن األك ر، ألنه ابلرجوع إىل أدبيات علم النفس النمو أو علم النفس االرتقائي وتقدم فتة وزمن ا
التطوري لوحظ أن فئة السن األوىل متثل: مرحلة الرشد املبكر أما الفئة الثانية متثل مرحلة أواسط العمر، فالفئة األك ر قد أتخذ من 

زيولوجية القدر األك ر من الفئة األوىل حبكم أن ذلك االستقرار قد يعكس طابًعا من االحتكام، االستقرار التغريات املعرفية الفي
لسن اواالتزان، واإلدراك الرشيد احلكيم حليثيات األمور احلياتية وأولوايهتا بشيء من املنطقية واجلدية واملعقولية يف ذلك علية غرار فئة 

عد، كن النضج لديها ابعتباراته املعرفية والنفسية واالجتماعية مل أيخذ ذلك االستقرار باألخرى اليت وإن كانت يف مرحلة النضج؛ ل
فهو يتأرجح بني مراهقة متأخرة ورشد عابر مبكر األمر الذي أدى بدوره آلليات اإلمنائية أن تعكس مستوى اإلدراك والوعي احلكيم 

(40-22:)الطالب بفئة العمر

فما 40:)الطالب بفئة العمر
(فوق

بعا ملتغري ت( املاسرت)لدى طلبة السنة الثانية جامعي ابلطور الثاينيوضح الفروق بني املتوسطات( 03:)الشكل رقم
جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة العليم العايلمقياسيف ( فما فوق40(/)40-22:)فئات العمر
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سنة  -61على خالف فئة السن األك ر، وهي ذات فئة العمر ما بني:) ملستوى اجلودة من اإلدارة والتسيري ملؤسسة التعليم العايل
فما فوق(ألن مرحلة أواسط العمر اليت تعكسها تلك الفئة أخذت من االستقرار النفسي واإلدراكي، والقدرة الكافية يف النظر لزوااي 

رجاهتم على ي منها وعليه كان هلم الفرق يف متوسط داألمور اجلادة واجليدة مبا يليب أمسى األهداف وأرقاها، وليس التبين والقبول أل
(" 1996اجلودة يف اإلدارة الشاملة ملؤسسة التعليم العايل على فئة السن األخرى األصغر، ولعل هذا ما تسري إليه دراسة "درابس")

الشاملة،  ملفهوم إدارة اجلودةاليت تناولت مفهوم اجلودة الشاملة يف اململكة السعودية، وقد استهدفت الدراسة تقدمي إطار عام 
 ومنوذجها وتطبيقاهتا يف القطاع التبوي يف الوالايت املتحدة األمريكية وإمكانية اإلفادة منها يف القطاع التبوي السعودي، مع إشارة

ملدرسيةـ، وخلصت ا خاصة لتجربة مدينة "ديتويت" يف والية " ميتشغن" األمريكية يف قصف منوذج إدارة اجلودة الشاملة يف اإلدارة
الدراسة إىل أنه من الضروري تطبيق مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات املختلفة، وأن الظروف مهيأة للبدء بتطبيق مفاهيم 
 وأساليب إدارة اجلودة الشاملة يف مرحليت التعليم الثانوي، واجلامعي مع تكثيف ذلك يف كليات التبية، وضرورة أن يتبىن القطاع
التبوي عملية تصميم برامج إلدارة اجلودة الشاملة تتوافق مع البيئة السعودية من حيث معتقداهتا وقيمها، وتقاليدها وعاداهتا والعمل 
على إنشاء أقسام إلدارة اجلودة الشاملة تعىن أبمور اجلودة، وتكون ملحقة إبدارات التعليم والقيام ابلتعرف إىل حاجات املستفيدين 

 ( 42،  1996إلمنائية والتعليمية ورغباهتم من خدمات القطاع التبوي. )درابس، الطالب ا
(، وهي دراسة مسحية وصفية واهلدف منها هو البحث عن HUANG,1994)"يؤكد ذلك دراسة "هوانج فضاًل عما      

سلوكات قيادة نوات(، وبني أدائها لالصلة اليت تربط بني أساليب القيادة لدى رؤساء املؤسسات التعليمية العالية)ذات األربع س
اجلودة الشاملة وأستخدم الباحث استبانة تظم النمط القيادي لرئيس اجلامعة والسلوك الناتج عنه يف حتقيق مبادئ إدارة اجلودة 

دودة فقط، كما حمالشاملة يف اجلامعة، وقد بينت نتائج الدراسة أن رؤساء اجلامعات أّّدو سلوكيات قيادة اجلودة الشاملة إىل درجة  
أن هناك عالقة قوية وإجيابية بني بعدي أساليب القيادة املتمثلة يف الدراسة واهليكل التعليمي من جهة وأداء الرؤساء لسلوكات جودة 
القيادة من جهة أخرى، وأن الرؤساء ذوي األسلوب القيادي التشاركي ميالون ألداء سلوكات قيادة اجلودة الشاملة أكثر من غريهم 
من الرؤساء ذوي األساليب القيادية األخرى، وهناك عالقة قوية إجيابية بني طول زمن استخدام إدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات 

  (HUANG, 1994,P88)التعليمية، وأداء الرؤساء لسلوكات قيادة اجلودة الشاملة.
 (1.16فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) هناك عرض وحتليل وتفسري نتيجة السؤال الرابع والذي ينص على اآليت: "هل-6

وظيفة: )الطالب ابختالف ال يف متوسط درجات الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( يف مقياس جودة اإلدارة الشاملة
 املوظفني/الطالب غري املوظفني("؟

ة اثنية الطالب غري املوظفني( يف متوسط درجات الطلبة السنوللكشف عن داللة الفروق تبًعا للوظيفة: )الطالب املوظفني/     
جامعي ابلطور الثاين)املاست( على مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل، ومّت االعتماد على األسلوب اإلحصائي 

 لعينتني غري متجانستني كما هو موضح يف اجلدول اآليت:  t-testاملناسب، وهو:
(: يوضح داللة الفروق بني متوسط درجات الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور    الثاين)املاست( تبًعا للوظيفة: )الطالب 12)جدول رقم   

 .املوظفني/الطالب غري املوظفني( يف مقياس جودة اإلدارة الشاملة
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القرار 
 اإلحصائي

 درجة مستوى الداللة
 احلرية

 (ت)
 احملسوبة

 املتوسط االحنراف املعياري
 احلسايب

 عدد
 العينة

 املؤشرات اإلحصائية
 الفئتني

 
 دالة

 
0.004 

 
67 

 
2.99- 

 الطالب املوظفني 19 99.68 11.50

 الطالب غري املوظفني 50 69.98 12.21

( 19( أن عدد الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين)املاست( املوظفني البالغ عددهم بـ:)12نالحظ من اجلدول رقم )        
(، يف حني بلغ عدد الطالب 11.61( وتنحرف هذه القيمة عن املتوسط بقيمة قدرها:)99.42وقدر املتوسط احلسايب هلم بـ:)

(، 12.21( وتنحرف هذه القيمة عن املتوسط احلسايب بقيمة قدرها:)49.92توسط احلسايب هلم بـ:)(، وقدر امل61غري املوظفني بـ:)
( وهذه القيمة 1.116(، وعند مستوى الداللة يـ:)47( عند درجة حرية:)-2.99ويتضح أن قيمة "ت" احملسوبة قدرت ب: )

)املاست( درجات الطلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاين( ومنه فهي دالة، وعليه نقول أنه توجد فروق بني متوسط 1.16أصغر من )
املوظفني ومتوسط درجات الطلبة غري املوظفني يف مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل لصاحل الطلبة املوظفني، 

 (: يوضح ذلك كاآليت:16والشكل رقم)

 
 

 ل وامل ررات منها:  وميكن تفسري نتيجة السؤال الرابع مبجموعة من العوام

الطالب الموظفين

الطالب غير الموظفين

تغري تبعا مل( املاسرت)لدى طلبة السنة اثنية جامعي ابلطور الثاينيوضح الفروق بني املتوسطات( 04:)الشكل رقم
جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة العليم العايلمقياسيف ( الطالب غري املوظفني(/)الطالب املوظفني:)الوظيفة
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األمر الذي ميكن إرجاع نتيجة الفرضية اليت متثلت يف الفارق اإلحصائي الدال يف متوسط درجات طلبة سنة اثنية جامعي          
ابلطور الثاين)املاست( يف مقياس جودة اإلدارة الشاملة ابختالف الوظيفة:)طالب موظفني/طالب غري موظفني( لصاحل الطالب 

 فعلى الرغم من عبء وكم املسؤوليات اليت يتعرض هلا الطالب املوظفني لكن كانوا أكثر إدراكا جلودة التسيري واإلدارة املوظفني
الشاملة مبؤسسة التعليم العايل واألمر الذي قد يعود إىل أن الطالب املوظف حبكم أنه قد خضع ومن خالل املمارسة العملية للمهنة 

اليت قد يكون من الواجب مبكان االلتزام والوفاء هبا حبكم دوره املناط به األمر الذي قد جيعله يلم جبملة  جلملة من الشروط والقوانني
احملكات القائمة على التسيري اجليد من حيث املوارد املادية والبشرية حبكم أنه ميارس عمله مبؤسسة ليست آلياهتا بذاك االختالف 

اآلليات التسيري اإلداري لعمل القائمني واألهداف العملية املهنية املرجوة، واملناخ املهين املالئم و  العملي مبؤسسة التعليم العايل من حيث
وقد  ،واألجهزة املتوفرة األمر الذي بدوره قد يلم إدراكيا وعمليا مبعىن اجلودة القائمة لإلدارة والتسيري الشاملني ملؤسسة التعليم العايل

لذكية الرشيدة أكثر من أولئك الطالب زمالئه من نفس املستوى الدراسي غري املوظفني فعامل يستجيب هلا عمله من اآلليات ا
مدى و  مزاولة املهنة واإلملام آبلياهتا اإلدارية  التسيريية والقانونية جيعله يدرك جيدا معىن اجلودة يف كافة االعتبارات القائمني عليها،

التعليم  جيعل، ويسهل من عملية املطابقة اإلسقاطية املوازية للجودة لإلدارة الشاملة ملؤسسة تقييمه لإلنتاجية املهنية احملصلة وعليه ما
(" دراسة ميدانية هدفت إىل التعرف إىل مفاهيم إدارة اجلودة الشاملة وأساليبها 1992العايل. و هذا ما قد تشري إليه دراسة "انجي ")

 األردين وإمكانية تطبيقها يف جامعة عمان األهلية كحالة دراسية، واستخدمتوإمكانية تطبيقها يف مؤسسات التعليم العايل يف 
( فردا، والطلبة 22الباحثة املنهج الوصفي، ومت فيه استقراء آراء عمداء الكليات ورؤساء األقسام ومديري الدوائر والبالغ عددهم)

وطالبة وتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية: إىل مستوى  ( طالب3762املسجلني وامللتحقني يف مرحلة البكالوريوس والبالغ عددهم )
رضاء طلبة اجلامعة كان مرتفًعا فيما خيص جتهيزات اجلامعة، ومنخفًضا ابلنسبة للخطط الدراسية والكادر األكادميي واخلدمات 

جلودة الشاملة،  رغبة لتطبيق مبادئ إدارة ااجلامعية واألنظمة والتعليمات الداخلية، وتتوفر لدى إدارة اجلامعة عمان األهلية القناعة وال
كما أن لدى إدارة جامعة عمان األهلية تقوم ابلتطبيق الفعلي لبع  مبادئ إدارة اجلودة الشاملة مثل تقدمي نظام رواتب وحوافز 

،   1992.)انجي، يمناسبني للموظفني والعمل على تلبية احتياجات املستفيدين من الطلبة وأولياء األمور وخمتلف اجملتمع احملل
 47.42) 
( اليت أشارت هذه الدراسة إىل جتربة جامعة والية ميسوري Thomson 1996)"تؤكده دراسة "تومسون فضال عما      

واليت طبقت مدخل إدارة اجلودة الشاملة كأسلوب اجلديد  ، (Northwest Missouri State University)الشمالية:
املعلومات لديها وقد هدفت هذه الدراسة إىل: استخدام مفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف تصميم مساقات يف يف دائرة العلوم وأنظمة 

"إدارة أنظمة املعلومات" ، تطوير اجتاهات وسلوكات ترتبط بنوع تفكري الطلبة، وتزويد مساقات السنة اجلامعية األوىل مبرونة تساعد 
وع معني طى احلواجز التقليدية، كما يساعد على تطوير خ رة الطالب التبوية يف موضعلى التطوير وتوسيع عملية التعليم، لتتخ

فحسب، وإمنا تضمنت فهم عملية التعلم نفسها، ويضيف الباحث أن تطبيق إدارة اجلودة الشاملة قد جعل الطلبة مشاركني فعالني 
 ة.وعية اجلهد الالزم يف العملية التعليمية التعلمييف عملية بناء املعرفة، مما زادهم ثقة أبنفسهم وأضحى لديهم إملام بن

THOMSON, 1996. P87)) 
 مت معاجلة بياانت البحث ابستخدام األساليب اإلحصائية اآلتية: رابعا: األساليب اإلحصائية املعتمدة:

لعينتني مستقلتني) غري متجانستني(، حلساب صدق املقارنة الطرفية للمقياس: )جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة  :t-testeمعامل-1
 التعليم العايل(.
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معامل االرتباط )ر( بريسون: للتأكد من الصدق االتساق الداخلي للمقياس:) جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل(، -2
 صدق التجزئة النصفية.ومعرفة ثبات املقياس يف 

 معامل ألًفا كرومنياخ: حلساب ثبات املقياس:)جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل(-3
: لعينة واحدة ملعرفة مستوى جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل من وجهة نظر طلبة السنة اثنية t-testeمعامل  -6

 ذا فيما يتعلق ابلسؤال األول للبحث احلايل. جامعي ابلطور الثاين)املاست(، وه
: لعينتني مستقلتني:) غري متجانستني(، حلساب داللة الفروق يف متوسط درجات الطلبة السنة اثنية جامعي t-testeمعامل  -6

نس:)ذكور/إانث(، وفئات جلابلطور الثاين)املاست(، على مقياس جودة اإلدارة الشاملة مبؤسسة التعليم العايل تبعا للمتغريات اآلتية: ا
سنة فما فوق(، الوظيفة:)الطالب موظفني/طالب غري موظفني( وهذا فيما يتعلق ابلسؤال الثاين والثالث  61/61-22العمر:)
 والرابع.

 توصي الدراسة احلالية ابآليت: خامسا: أهم االقتاحات والتوصيات:
 واإلعداد لل رامج التكوينية، والوقفات والتظاهرات العلمية اليت تساهم يفإشراف مؤسسات التعليم العايل على إقامة الدورات -1

أكثر يف توضيح، والفهم العلمي والعملي العتبارات اجلودة ضمن القطاع التبوي مبؤسسة التعليم العايل من كافة جوانبها املادية 
ة)الطالب(، وأطراف عة كما أدركها املستفيدين يف الدراسة احلاليوالبشرية واملعنوية، قصد احملافظة على مستوى اجلودة اإلجيابية واملرتف
 النظام التبوي القائمني على تطبيق نظام اجلودة اإلدارية تربواًي.

احلر  على املوازنة الفاعلة الحتياجات الطالب بكافة صفاهتم من موظفني وغري موظفني، أو على اختالف فئاهتم العمرية حني -2
نظام اجلودة اإلدارية الشاملة مبؤسسة التعليم العايل، مما يتسىن هلم الفهم الواضح هلذا املفهوم للجودة اإلدارية  تسطري جوانب تطبيق

الشاملة، والعمل وفقه مبستوايت عالية من التحصيل واإلنتاج التبوي لديهم من طالب، وأساتذة وإداريني ورؤساء قائمني على تفعيل 
 هذا النظام من اجلودة.

قوف اجلدي على كافة اعتبارات نظام تطبيق اجلودة اإلدارية الشاملة مبؤسسة التعليم العايل، وذلك بتوجيه وتكليف املهام الو -3
املستهدفة لألطراف والقائمني واملتسمني بطابع الكفاءة واخل رة العلمية التبوية املقصودة، األمر الذي بدوره ينبئ فعلًيا لالقتناع 

املعريف والعلمي والعملي ملفهوم اجلودة ضمن الوسط التبوي وانعكاسه عملًيا على املوارد البشرية من طالب  واالقتناء واالمتثال
مستفيدين وأساتذة وإداريني قائمني على نظام اجلودة مبا حيقق اجلودة يف اإلنتاجية التبوية التعليمية مبستوايت متفردة من التفوق 

 .والتميز والكفاءة
 

 املراجع:قائمة 
 الكتب:
(. إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العايل واملكتسبات 2114التبوي، حممد عوض ،حوجيات، أغادير عرفات، )-1

 ، األردن. دار املسرية للنشر والتوزيع. 11املركزية، ط
 للنشر والتوزيع.، القاهرة. أيتاك 11(. إدارة اجلامعات ابجلودة الشاملة، ط1999النجار، فريد، )-2
،القاهرة.ديوان املطبوعات 3(.مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ط 2111بوحوش، عمار ،الذنيبات، حممد حممود، )-3

 اجلامعية.
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 (. املتطلبات التبوية لتحقيق اجلودة التعليمية، اإلسكندرية. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.2112جويل، مها، )-6
 امعية: الرسائل اجل

(. إدارة اجلودة الشاملة "منوذج مقتح للتطوير اإلداري وإمكانية تطبيقه يف اجلامعات األردنية،)رسالة 2111اخلطيب، أمحد،)-5
 األردن. جامعة عمان العربية للدراسات العليا.-دكتوراه غري منشورة(،عمان

معايري إدارة اجلودة الشاملة من وجهة نظر أعضاء هيئة  (. واقع نظام التعليم يف جامعة القدس يف ضوء2116العباسي،عمر،)-4
 فلسطني. جامعة القدس.-التدريس والطلبة، )رسالة ماجيستري غري منشورة(،القدس

(.إدارة اجلودة الشاملة: منوذج مقتح لتطوير اإلداري وإمكانية تطبيقه يف اجلامعات األردنية، )رسالة دكتوراه 2113بدح، أمحد،)-7
 األردن. جامعة عمان العربية للدراسات العليا.-،عمانغري منشورة(

(.واقع تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف مؤسسات التعليم اجلزائرية، )دراسة ماجستري غري منشورة(،ختصص 2111قادة،يزيد،)-2
 اجلزائر. جامعة أيب بكر ابلقايد.-حوكمة الشركات، تلمسان

 اجملالت العلمية: 
. إدارة اجلودة الشاملة) منوذج مقتح لتطوير اإلدارة املدرسية يف األردن(، دمشق. جملة جامعة دمشق، (2112السعود، راتب،)-19
 . 116. 66،   12العدد-12اجمللد
(. معايري اجلودة الشاملة يف التعليم العايل)التحدايت واآلفاق(، املؤمتر العريب الثالث، املنظمة 2111برقعات، أمحد حممد،)-11

 ة اإلدارية، جامعة الدول العربية.العربية للسم
(.إدارة اجلودة الشاملة مفهومها وتطبيقاهتا التبوية وإمكانية اإلفادة منها يف القطاع التعليمي السعودي، 1996درابس، أمحد،)-11

 .69.16،   61، العدد16)رسالة اخلليج العريب(، جملد
على موقع 16/11/2113الشاملة، مقال نشر يف جريدة اليوم بتاري : (. التعليم العايل واجلودة 2113عبد القادر، علي،)-12

 http://www.alhramain.com/text/iecomaljazerah/45/Fhst-ht :شؤون التعليم
ة الشاملة يف اجلامعة العربية األمريكية من وجهة نظر أعضاء هيئتها (.مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلود2116عالونة، معزوز،)-13

 .16/17-13التدريسية، حبث مقدم إىل مؤمتر النوعية يف التعليم اجلامعي الفلسطيين، رام هللا: فلسطني. جامعة القدس املفتوحة،
ية ايل يف اجلزائر، )منوذج إنشاء خل(. حتمية تطبيق نظام اجلودة يف مؤسسات التعليم الع2117كيحلي، عائشة سليمة،)-16

ادية واإلدارية، اجلزائر. جملة األصيل للبحوث االقتص-ضمان جودة التعليم العايل يف اجلزائر: جامعة الشهيد محة خلضر الوادي(،خنشلة
 العدد الثاين، جامعة عباس لغرور.

،   47مؤسسات التعليم العايل، اجمللة التبوية، العدد(.إدارة اجلودة الشاملة واإلمكاانت التطبيقية يف 1992انجي، فوزية،)-16
 116.29. 
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تداء اخلدمة  يف ضوء املقاربة ابلكفاءاأخطوات بناء وختطيط برامج املعلمني أثناء   
Steps to build and plan teachers’ programs during service performance in 

light of the competency approach. 
 

            حاج كولة عقيلةالباحثة:  
     اجلزائر 0جامعة لونيسي علي البليدة -ط.د                                                                                              

          Hadj koulah akila     
University of Lounici Ali Blida 2.Algeria. 

 
 :ملخص

لقد سعت اجلزائر لتطبيق بع  اإلصالحات على النظام التبوي متاشيا مع متطلبات العصر والتطورات احلديثة ، فكانت املقاربة 
ملتعلم ميتلك القدرة ا ابلكفاءات من بني املقارابت اليت تبنتها اجلزائر بعد املقاربة ابألهداف، حيث هتدف املقاربة ابلكفاءات إىل جعل

على بناء كفاءات معينة، واستثمارها ضمن وضعيات تواجهه دون إمهال دور املعلم الذي يعد املوجه يف العملية التعليمية التعليمة، 
لكيفية  طوالذي يتوقف عليه جناح العملية التبوية؛ لذا وجب االهتمام به وتكوينه وتنميته مهنًيا يف جمال عمله انطالقًا من التخطي

 تدريبه وفًقا هلذه املقاربة من اجل أداء عمله بشكل جيد، وحتقيق األهداف املرجوة .
 الكلمات املفتاحية

 املعلم، الكفاءات، تدريب املعلمني، برانمج التدريب 
Abstract 

Algeria has sought to apply some reforms to the educational system in line with the 
requirements of the times and the recent developments, and the approach to 
competencies was among the approaches adopted by Algeria after the approach to 
the goals. This approach aims to make the learner have the ability to build and invest 
specific competencies within their own situations without neglecting the role of the 
teacher, who is the mentor in the learning process and on which the success of the 
educational process depends, so it must be considered, configured, and 
professionally developed in his or her field based on planning how he or she is 
trained According to this approach, in order to do its work well and achieve the 
desired goals. 

Keywords  
 Teacher, Competencies ,Teacher training, training program. 
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   مقدمة:
 ارتباطًا وثيًقا بكفاءة املعلم الذي يقع على عاتقه عبء إعداد أجيال، فإذا أراد جمتمع أن حيقق يرتبط تطور أي جمتمع وتقدمه      

هدفًا معيًنا من األهداف اليت يصبو إليها، فإنه يلجأ إىل االهتمام ابلتبية والتعليم، ولذا يستوجب االهتمام ابملعلم من خالل بع  
ما عليه رسالة النبيلة اليت أوكلت إليه، حيث جيب أن يكون مؤهاًل أكادميًيا وتربواًي كالشروط الواجب توفرها فيه من اجل حتقيقه لل

امتالك الكفاايت املهنية ابعتباره أحد  اهم عناصر العملية التعليمية التعلمية، وكذا االهتمام بتحسني وتطوير أداءه وذلك بتدريبه 
 املستمر وفًقا لتطورات تغريات اجملتمع.

 ر اخلطيب "تدريب املعلمني أثناء اخلدمة تربية مستمرة للمعلم من بداية دخوله املهنة حىت خروجه منها، وهذا يعين حيث اعت      
إن تربية املعلم ال تنتهي ابنتهاء مرحلة اإلعداد قبل اخلدمة من بداية يف كليات ومعاهد إعداد املعلمني بل تدوم وتستمر طيلة حياته 

ا تبتكره ، ومن أجل إتقان استعمال ماألكادمييام بكل مستحدث يف جمال التبية وعلم النفس واجملال املهنية، وذلك من اجل اإلمل
تكنولوجيا التعليم من مواد تعليمية وطرق تدريس جديدة، ومن اجل الوقوف على ما يطرأ من تغريات وتطورات اجتماعية واقتصادية 

 (366،   1996وسياسية". )اخلطيب ، 
القول أبن تدريب املعلمني يف مهنتهم تتطلب التجديد واكتشاف مشكالت ووضعيات تعليمية جديدة خاصة يف ظل وميكننا       

جون ديوي على أمهية تدريب املعلمني بقوله "إن كافة اإلصالحات التعليمية مرتبطة بنوعية العاملني  أكداملقاربة ابلكفاءات، وهنا 
 يف مهنة التعليم وشخصيتهم".

آخرون إن مهنة التدريب تكمن يف كونه نشاطًا مستمرًا يزود املعلمني ابخل رات واالجتاهات واملهارات اليت متكنهم من ويرى       
 (216،   2111عطوي، ) تطوير كفايتهم املهنية، وتزيد من كفايتهم اإلنتاجية مما ينعكس إجيابًيا على تعليم الطلبة وحتصيلهم.

ومن هذا املنطلق ميكننا التساؤل عن معىن التدريب لدى املعلمني وفيما تكمن أمهيته واهلدف منه؟ كما ميكن طرح التساؤل حول 
هم اخلطوات اليت ميكن وضعها من اجل بناء وختطيط برامج لتدريب املعلمني أثناء اخلدمة؟ وهل انل املعلم يف املقاربة ابلكفاءات أ

 يف العملية التعليمية؟ اهام اباره طرفاالهتمام الكايف، ابعت
 أواًل : اإلطار النظري للدراسة:

 مفهوم التدريب: 
لقد تناول العديد من الباحثني مفاهيم التدريب من زوااي خمتلفة، إال إن مضامينها تتشابه إىل حد كبري حيث يهدف التدريب بشكل   

 كبري إىل تطوير املعارف، واستثمارها وفق متطلبات العصر واالحتياجات و املراحل اليت مير هبا الفرد .
ب " هو عملية منظمة حمورها الفرد، هتدف إىل إحداث تغيريات سلوكية وفنية ( التدري1996ويعرف توفيق علي عبد الرمحان )

وذهنية ملقابلة احتياجات حمددة أو مستقبلية يتطلبها الفرد، والعمل الذي يؤديه واملنظمة اليت يعمل فيها واجملتمع الكبري الذي يعيش 
 (26،  1996فيه ". )توفيق، 

صول مستمرة حمورها الفرد هتدف إىل إحداث تغيري دائم ميكنه من النمو يف املهنة التعليمية واحل أما املومين يعرفه " ابنه عملية منظمة
 (16،  1996على املزيد من اخل رات الثقافية واملسلكية ". )املومين، 

تهي مبنح اليت تن( " ابنه مجيع ال رامج الطويلة أو القصرية أو الورش الدراسية وغريها من التنظيمات 2111ويعرفه أبو الروس )
األداء الكلي  من النواحي اليت تشكل أكثرشهادات أو ما شابه ذلك، واليت هتدف يف جمموعها إىل رفع مستوى املعلم يف انحية أو 

 (12،   2111)أبو الروس،  ."يف املهنة
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تطوره يف مهنته حسب وه و تتفق التعاريف السابقة يف كون التدريب نوع من التغيري يف عدة جوانب من شخصية املعلم بغرض من
متغريات اجملتمع، وهي عملية مستمرة قابلة للتجديد الدائم رغم منحه املؤهل العلمي يبقى االستمرار يف التكوين لتجديد املعارف 

ملني ا( أن التدريب " هو كل نشاط من خالله االرتقاء بكفاءة وفعالية الع1992ويف هذا الصدد يبني اجلبايل سعد امحد ) واخل رات.
 (16،  1992لتحقيق أهداف وغاايت للمنظمة ". )اجلبايل، 

اايت اليت جل حتقيق األهداف والغأإذن ميكن تعريف التدريب على أنه عملية تكوينية مستمرة بغرض جتديد املعارف من       
ة، وكذا تطوير املناهج مبا يتماشى البيداغوجي يسمو هلا املعلم يف العملية التبوية، واليت تتطلب مواكبة التكنولوجيا يف استعمال الوسائل

 مع متطلبات املراحل العمرية، لذا تعت ر عملية تدريب املعلمني عملية ضرورية.
 أهداف تدريب املعلمني:

تغيري لإن اهلدف الرئيسي ل رامج تدريب املعلمني أثناء اخلدمة هو إعداد املعلم الذي ميتلك قدرًا كبريًا من املعارف من اجل إحداث ا
 اإلجيايب يف سلوك املتعلمني ويتم من خالل:

 معاجلة نواحي النقص يف إعداد املعلم أثناء التعليم اجلامعي.
 مساعدة املعلم على التعامل مع املناهج اجلديدة.

 تزويد املعلم بكل ما هو جديد يف عامل التكنولوجيا والتبية والثقافة.
 املعلمني.رفع الكفاايت املهنية والفنية لدى 

 إكساب املعلمني املفاهيم واخل رات واملهارات لتطوير األداء وإتقانه.
 تزويد املعلمني مبفاهيم واضحة حول أخالقيات مهنة التعليم وتنمية املمارسات والسلوكيات اإلجيابية لدى املعلمني.

 (16،   2112واجلهد واملال. )حجازي،  ختفيف العبء عن املشرفني التبويني ومدراء املدارس مما يؤدي إىل توفري الوقت
 فتح جمال االبتكار والتجديد أمام املعلمني.

 (47  ،2112تنمية الوعي السياسي والوطين لدى املعلمني. )ج ر، 
 كذلك من بني أهم أهداف التدريب ما يلي:     

 اكتساب األفراد، املعارف واملهارات والقدرات اليت متكنهم من أداء أعماهلم.
 أساليب األداء اليت يقوم هبا األفراد واجلماعات. تطوير

 زايدة الكفاءة اإلنتاجية للفرد من خالل تزويده مبا يستجد من اجتاهات وأساليب عمل تساعده على مواكبة التطور املستمر.
، 1999ي، ا. )الزايدزايدة روح االبتكار واإلبداع لدى الفرد، ليتمكن من التكيف مع عمله والقدرة على مواجهة املشكالت وحله

 16،16) 
 أتهيل املوظف مبتطلبات الوظيفة احلالية والشاغرة.

 حتسني وتطوير العمل اإلداري لالرتقاء مبستوى أداء ملن هم على راس العمل وذلك من خالل تطوير نظم أساليب العمل.
 (11،  2111استمرار التدريب أو إعادته مبا يتماشى مع احتياجات العمل. )الضحيان، 

من هنا يتضح؛ إن أهداف تدريب هو رفع مستوى العملية التعليمية ورفع مستوى حتصيل الطلبة ويكون ذلك بتأهيل املعلمني للقيام 
أبدوار جديدة مل يتم أتهيلهم هلا يف اجلامعات، فالتعليم يف تطور مستمر واملعرفة تزداد خاصة يف عصران هذا، لذا جيب تدريب املعلمني 

 بطريقة فاعلة. للقيام بدورهم
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  ( أمهية تدريب املعلمني4
تكمن أمهية التدريب يف أمهية العملية التعليمية التعلمية من أجل تكوين جيل من الطلبة يستطيع مواجهة التغريات الثقافية        

اصة وهناك لى أمهية خوالعلمية، واملعلم القادر على ذلك جيب أن ميلك املعارف واملهارات، ولذلك أن تدريب املعلمني ينطوي ع
 العديد من الفوائد للتدريب نذكر منها:

 النهوض ابلعملية التعليمية التعلمية من حيث الكم والنوع، فاملعلم الذي ميلك مهارات عالية وكبرية له القدرة على التأثري يف اآلخرين
 مما ميكنه من االرتقاء أبداء الطلبة.
 املعلمني، وما ينشأ عنه من حوادث وإصاابت وأزمات نفسية تؤدي إىل تسرب الطالب.تقليل العنف ضد الطلبة من قبل 

املعلم املدرب بطريقة جيدة يتقن عمله، وال حيتاج إىل الكثري من الزايرات من قبل املشرف، أو مدير املدرسة يف حني أن املعلم اجلديد 
 اء بطريقة أفضل.حباجة إىل زايرات إشرافية متتابعة من أجل مساعدته على األد

إن املعلم املدرب تدريًبا جيًدا يستطيع القيام ابلعديد من األدوار يف املدرسة، فهو املساعد واملعني ملدير املدرسة، ويساهم إىل حد  
 كبري يف جناح العمل اإلداري والفين يف املدرسة وال يشكل عبًئا على إدارة املدرسة.

ذلك إىل رفع كفاءته وروحه املعنوية؛ ألنه سيحقق من خالله ذاته ويشعر ابلرضا وحيوز رفع الروح املعنوية للمعلم، حيث يؤدي 
االحتام والتقدير من قبل طالبه ومسئوليه، كما ستكون له فرصة يف االرتقاء يف السلم الوظيفي، فاملعلم الكفء املاهر يقبل عليه  

 (669ايف. )عليش، د،ت ، كثري من الطلبة ليدرسوا عنده بع  دروس التقوية مقابل أجر إض
 متر عملية ختطيط ال رامج التدريبية ابلعديد من اخلطوات نذكر منها: خطوات ختطيط برامج تدريب املعلمني:( 6

  :حتديد االحتياجات التدريبية
وظروفه االجتماعية،  ،يتم حتديد االحتياجات التدريبية وحتديد األهداف العامة حلظة التدريب على النطاق القوي وفًقا لفلسفة اجملتمع
 (112،  1992والقتصادية، والسياسية، ويف إطار الصورة اليت يرغب اجملتمع يف حتقيقها يف املستقبل. )اخلطيب والعيلة، 

لم يتم وضع ال رانمج التدرييب وفًقا ملا يتطلبه اجملتمع، وما جيب أن يكسبه املعلم ملتعلميه من خالل البيئة اليت يعيش فيها املع      
واملتعلم، واليت حيددها خ راء يف التبية ويكون اهلدف من العملية التبوية هو حتقيق األهداف املسطرة يف تدريب املعلمني لتطبيقها 
 يف امليدان، فال ميكن تدريب معلم يف دولة أجنبية وفق مقاربة ال تتفق مع املقاربة ابلكفاءات املطبقة يف اجلزائر، وال تتفق احتياجات

يبه مع احتياجات املعلمني يف اجلزائر لذا جيب حتديد اهلدف من هذا ال رانمج التدرييب، وهذه اخلطوة الثانية بعد حتديد خمتلف تدر 
 االحتياجات اليت يتدرب فيها املعلم .

 حتديد أهداف الربانمج التدرييب:
ًدا واضًحا ودقيًقا، أهداف ال رانمج التدرييب حتدي بعد عملية حتديد االحتياجات التدريبية يسهل على خمططي التدريب حتديد      

فاألهداف هي اليت حتدد النشاطات واملواد والوسائل ومعيار األداء، واإلتقان مرتبط ابألداء فاملتدرب ال يهتم ابملادة الدراسية أو 
 (6،  1923الكتب والوسائل مبقدار ما يهتم ابهلدف الذي يتدرب على حتقيقه. )جرادات وآخرون، 

وهنا ميكن القول عند وضع أي خمطط جيب حتديد اهلدف املراد حتقيقه، واهلدف من تدريب املعلمني هو تنمية الروح املهنية، وتزويد 
دية ر املعلم أبهم األهداف املراد حتقيقها يف العملية التعليمية التعلمية وفًقا ملتطلبات العصر ومع مراعاة املراحل العمرية، والفروق الف

 لمني، وهذا ما تسعى له املقاربة ابلكفاءات.للمتع
 حتديد الفئة املستهدفة من املعلمني املتدربني:
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 بعد حتديد أهداف ال رانمج التدرييب جيب حتديد شرحية املعلمني املراد تدريبهم يف إطار احتياجاهتم املهنية واألكادميية، والذي يتم يف
وجنس وكفاءة املعلم املتدرب، وهذا األمر يتطلب إذا كانت أعداد هذه الشرحية   ضوء اإلمكانيات املتاحة واليت تتماشى مع عمر

كبرية اإلكثار من الدورات التدريبية، أو إعداد خطة طويلة املدى لتدريبهم، ومن املستحسن لكي حيقق ال رانمج التدرييب أهدافه 
الشعب االختصاصية، كما أن نوعية املعلمني املتدربني يتم متدراًب يف  26إىل 21بفاعلية أال يتجاوز عدد املعلمني املتدربني من 

 التعرف بسهولة منها على نوعية املتدربني كاملعلمني غري املؤهلني تربواًي وهؤالء يسهل حصرهم، و ابلتايل إعداد الدورات الالزمة هلم.
 (.234،   1926)زايدة، حممد، 

وار املعلم ه القائمون على التبية يف كل املراحل الدراسية وذلك منذ بداية مشيتم حتديد الفئة اليت جيب أن تدرب وفق برانمج حيدد
املهين، يبدا تكوينه وتدريبه مث تقل أو تكثف فيما يسمى األايم التكوينية والندوات بني فتات خالل العام الدراسي، وبعد الزايرات 

خاصة يف بداية  من أجل معاجلة النقائص، واهلفوات اليت يقع فيها املعلم اليت يقوم هبا املفتشون يف كل املراحل ويف كل املواد الدراسية
 مشواره املهين.

 حتديد حمتوى املادة التدريبية:
جيب أن يشمل حمتوى ال رانمج التدرييب على مجلة من احلقائق واملفاهيم، واملبادئ والقوانني، واملهارات األدائية العملية والعقلية      

ني، اهات والقيم االجتماعية، والدينية واإلنسانية اليت تتبناها املؤسسات التعلمية، واليت حيقق التفاعل معها ومع املدربوالفكرية، واالجت
 واملعلمني املتدربني أهداف ال رانمج التدرييب املنشودة واحملددة مسبًقا، ويتم حتديد حمتوى ال رانمج التدرييب من خالل ما يلي:

 وظيفة املدرب.أن يرتبط احملتوى مع 
 أن يكون احملتوى ذا قيمة لتنمية األداء املطلوب.

 أن يكون احملتوى عملًيا وذا جدوى.
 أن يؤكد احملتوى على االستمرارية.

 (262، 1996يهدف املنهج التدرييب إىل الوفاء ابالحتياجات التدريبية للمتدربني )توفيق،     
رار، وليست ملا حيتاجه املعلم املتدرب ويعكس اهتماماته وأهدافه، ويكون ذا قابلية لالستمميكن حتديد حمتوى ال رانمج التدرييب وفًقا 

به قطيعة ابستمولوجية، فاملعارف القدمية هي امتداد الكتساب معارف جديدة، كما جيب أن يكون احملتوى مسايرًا للمتطلبات 
ليت حتتاج لنوع معني نطبقه على املعلم اجلزائري، فلكل واحد بيئته ااجملتمع فال ميكن تطبيق برانمج لتدريب املعلمني لدولة أجنبية و 

 من االحتياجات اليت يتدرب عليها املعلم.
 حتديد أساليب التدريب:

يعد أسلوب التدريب أحد العناصر الفعالة يف تسهيل استفادة الدراسني ملا يقدم إليهم، لذلك يلزم حتديد واختيار األسلوب       
يتناسب مع كل برانمج تدرييب، وهناك ارتباط وثيق الصلة بني احملتوى التدرييب، وأسلوب التدريب املستخدم الذي مينح األمثل الذي 

احلياة لل رانمج التدرييب، وإذ مل يكن أسلوب التدريب مناسًبا، فقد يؤدي إىل مجود ال رانمج ورمبا إىل عدم حتقيق األهداف املرجوة 
رييب. ذلك جيب على خمططي ال رانمج التدرييب اختيار األساليب التدريبية املناسبة ملوضوعات احملتوى التدمنه مما يؤدي إىل فشله، ول

 (.262،  1921)درويش وتكال، 
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ختتلف أساليب التدريب للمعلمني ابختالف احملتوى الدراسي الذي سيدرسه املعلم ملتعلميه، فال ميكن تعميم أسلوب موحد       
سية ولكل املراحل العمرية والدراسية، ختتلف أساليب تدريب املواد العلمية عن تدريب املواد األدبية، فاملواد العلمية لكل املواد الدرا

 مثاًل تتطلب نوًعا من التجريب وغريها من الطرق عكس املواد األدبية اليت تتطلب طرقًا ابتكارية ونقدية يف تعلمها.
 حتديد الوسائل التعليمية املستخدمة:

عند ختطيط احملتوى التدرييب ال بد من حصر اإلمكاانت املادية، والوسائل التعليمية املتوفرة، واليت ميكن استخدامها يف تنفيذ       
ال رامج التدريبية، وكذلك جيب أن ينتبه مصمم التدريب إىل الوسائل التعليمية الواجب استخدامها، وحتديد وقت استعماهلا ومن اهم 

 :الوسائل ما يلي
األجهزة فهناك العديد من األجهزة التكنولوجية اليت تساعد يف عملية التدريب ومنها احلاسوب، جهاز عرض الشرائح، التلفزيون 

 والفيديو والسينما.
 املخت رات العلمية )للفيزايء والكيمياء(.

 وسائل اإليضاح )الصور، البطاقات، اخلرائط واجملسمات، احلقائب التعليمية(.
 (.171،  1996واملراجع. )توفيق، املكتبات 

كما هو معلوم كلما توفرت الوسائل التكنولوجية اإليضاحية كلما كانت نتيجة التدريب انجحة، فالوسائل تساعد على توصيل 
املعلومات بسرعة ووضوح أكثر سواء للمعلم أو املتعلم، وحني يدرب املعلم على استعمال خمتلف الوسائل ميكنه استخدامها يف 

 عملية التبوية بدوره.ال
 اإلمكانيات البشرية:

من أهم عناصر العملية التدريبية املدرب، فهو الذي يقوم بتنفيذ التدريب ولذا ينبغي أن تتوافر فيه خصائص ومقومات رئيسية ال 
 تتوافر يف الشخص العادي، وأهم هذه اخلصائص:

 ريب فيها.املعرفة العلمية احمليطة مبوضوعات التخصص اليت يتوىل التد
 اخل رة العملية والتطبيقية أبساليب استخدام تلك املعلومات واألسس العلمية ووضعها يف التطبيق العملي.

 القدرة على توصيل املعاين واملفاهيم إىل املتدربني من خالل االستخدام السليم للغة ووسائل اإليضاح املناسبة.
 سليمة وكسب احتامهم وثقتهم مبا يقدمه هلم من معلومات.تكامل الشخصية وتوازهنا إلعطاء املتدربني قدوة 
 القدرة على الفاعل مع اجلماعات والعمل اجلماعي.

 (.322، 1926القدرة القيادية وإمكانية السيطرة على سلوك اآلخرين. )السلمي، 
صمة إجيابية، كما جيب تدريبه ذا ب يتضح هنا جلًيا إن املدرب جيب أن تكون لديه شخصية قوية ميكنها التأثري يف الغري لكي يكون
 أن يكون كفء ولديه الرغبة واحلماس يف تدريب املعلمني وتنفيذ احملتوى من اجل جناح ال رانمج.

 اإلمكانيات املادية:
 إن اإلمكاانت املادية املتاحة تساهم إىل حد بعيد يف جناح التدريب ومن هذه اإلمكانيات اليت ينبغي توفرها:

 املناسب وتسهيالته.مكان التدريب 
 وقت ال رانمج والذي جيب أن يناسب املوضوع ويراعي حاجات املتدربني.

 امليزانية وتتم امليزانيات من خالل وزارة التبية والتعليم أو املديرايت.
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 تنفيذ ال رانمج التدرييب: تنقسم مرحلة تنفيذ ال رانمج التدرييب إىل ثالثة أجزاء وهي:
 ال رانمج: وهنا تتم اإلجراءات الفنية واإلدارية واليت مت إعدادها لتنفيذ ال رانمج وتشمل: إجراءات ما قبل تنفيذ

 حتديد مواعيد وأايم التدريب.
 اختيار القاعات ومواقع الزايرات امليدانية.
 إعداد االختبارات وحتديد مواعيدها.

 : إجراءات تتم أثناء التنفيذ تشمل هذه اإلجراءات
 تنفيذ ال رامج .املتابعة اليومية ل

 متابعة املدربني والتأكد من حضورهم.
 العناية ابلقاعة ومتابعة النظافة.

 حل املشكالت الطارئة فور التعرض هلا.
 توزيع استمارات التقييم واستطالع الراي عند هناية ال رانمج.

 جتميع تقارير املدربني عن املتدربني.
 إجراء اختبارات هناية ال رانمج إن وجدت. 

 إجراءات ما بعد التنفيذ وتشمل: -ج
 تفريغ البياانت الواردة يف استمارات استطالع الراي للمتدربني.

 حتليل النتائج للتعرف على نقاط القوة والضعف.
 تصحيح أوراق االمتحاانت إن وجدت.

 تفريغ تقارير املدربني عن املتدربني وأساليب التدريب.
 قتحات التدريب.إعداد تقرير شامل عن ال رانمج مع ذكر م

 إجناز األمور املالية.
 (67، 61،  1972تدوين بياانت ال رانمج يف السجل اخلا  مبركز التدريب. )ابشات، 

 مرحلة التقييم:
تتكز عملية التقييم على األهداف والنتائج اليت مت حتقيقها، واليت اكتسبها املعلمون املتدربون نتيجة إلشراكهم يف ال رانمج       

التدرييب يف ضوء األهداف املنشودة، واحملددة يف خطة ال رانمج التدرييب، ويتم حتديد أسلوب تقييم ال رانمج التدرييب على أساس ما 
 يلي:

 أهداف ال رانمج التدرييب احملددة يف خطة التدريب.
 طبيعة ال رانمج التدرييب.

 نوعية املعلمني املتدربني. -ج
 أما جماالت التقييم فهي:

 قييم املعلمني املتدربني.ت-أ
 تقييم ال رانمج املتدربني.-ب
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 تقييم املدربني.-ج
 مرحلة املتابعة:-

هي مرحلة ال غىن عنها يف ال رانمج التدرييب، وهي هتدف إىل التأكد من حتقيق الفوائد املرجوة، وهي ال تنتهي ابنتهاء ال رانمج بل 
 للوقوف على أثر ال رانمج ومستوى التحسن يف األداء. متتد إىل أبعد من ذلك، فتتم املتابعة يف امليدان

هذا وتتم املتابعة بواسطة مدراء املدارس أو املشرفني التبويني من خالل الزايرات الصفية االجتماعات، اللقاءات، مالحظة       
 (.226، 2111اختبارات وحتصيل الطالب. )عطوي، 

املرحلة اليت  لوسائل اليت تسهل عملية تدريب املعلمني أتيت مرحلة التقييم واملتابعة، وهيبعد توفري كل اإلمكانيات املادية والبشرية وا
 تظهر نتيجة جناح أو فشل ال رانمج التدرييب وهي عملية مستمرة تستمر ابستمرار تدريب املعلمني.

 
  اخلامتة
هة التغريات الثقافية جل اخلروج جبيل من الطلبة يستطيع مواجأتكمن أمهية تدريب املعلمني يف أمهية العملية التعليمية التعلمية من      

والعلمية يف ظل متغريات العصر، واملعلم دائًما يبقى أحد العناصر املهمة واليت ال ميكن االستغناء عنه يف كل اجملتمعات، ولذا وجب 
لة، وبتكوينه الدائم ياجات اليت تثري مهنته النبيعلى اجملتمعات واألمم االهتمام به من كل اجلوانب وتوفري له كل املتطلبات واالحت

 واملستمر ميكن النهوض ابلعملية التبوية خاصة إذا كان ميلك مهارات عالية وكبرية إذ جتعله يتقن عمله بكل ثقة وجدية.
 ظل اإلصالحات يف لذا وجب االهتمام من طرف مجيع األطراف الفاعلة يف علم التبية والتعليم بتكوين املعلمني وتدريبهم خاصة

اليت شهدهتا اجلزائر، وتغيري نظام التعليم من املقاربة ابألهداف إىل املقاربة ابلكفاءات، وتوضيح خمتلف املفاهيم للمعلم اليت ختص 
تدريبهم بهذه األخرية، ابتداءً من تقدمي الدرس إىل مرحلة التقييم، وهذا ما يطبق على املعلمني يف تدريبهم من حتديد وختطيط برانمج 

 من اجل تنمية منظومة التبية والنهوض ابجملتمع.
 

 :املصادر واملراجع
أبو الروس ، فضل ، حتديد احلاجات التدريبية ملعلم الصف يف الصفوف األساسية األربعة األوىل للمدارس احلكومية مبحافظة انبلس -

 .12(   2111فلسطني،)، رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة النجاح الوطنية، انبلس ، 
 .67، 61( 1972ابشات ، امحد إبراهيم، أسس التدريب ،) القاهرة ، دار النهضة العربية،-
 .262، 26 1996توفيق، عبد الرمحن ، التدريب على األصول و املبادئ ، ) القاهرة ، مركز اخل رات املهنية واإلدارة (-
 .171( 1996هرة ،مؤسسة التدريب و التنمية البشرية ،) القا توفيق ، عبد الرمحن، العملية التدريبية،-
 .16( 1992اجلبايل، سعد، إشكالية التدريب يف الوطن العريب ،)اإلمارات ، منشورات املنظمة اإلدارية، -
ية معاصرة ج ر ، نبيل داود ، تقومي برامج تدريب معلمي املرحلة األساسية الدنيا أثناء اخلدمة مبحافظات غزة يف ضوء اجتاهات عامل-

 . 47( 2112، رسالة ماجستري ، )كلية التبية ، جامعة األزهر ، غزة 
 .6( 1923األردن دار الفكر للنشر والتوزيع ، جرادات، عزت وآخرون، التدريس الفعال، الطبعة الرابعة، )عمان،-
ة ماجستري ،) ظات مشال فلسطني، رسالحجازي، وجيه، االحتياجات التدريبية ملعلمي الرايضيات يف املدارس احلكومية يف حماف-

 .16(  2112جامعة النجاح انبلس ، فلسطني، 
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 .366  (1996اخلطيب، عامر، التبية وأصوهلا الثنائية واالجتماعية، )جامعة األزهر، غزة،-
اخلطيب ، عامر ، والعيلة ، رايض ، ختطيط وتصميم برانمج لتدريب املعلمني أثناء اخلدمة يف فلسطني ، جملة البحوث و  - 

 .112،غزة،  1992الدراسات التبوية الفلسطينية اجمللد األول ، العدد الثاين ، ديسم ر 
 .262( 1921ة ،مكتبة األجنلو املصرية، درويش ، عبد الكرمي ، وليلى تكال ، أصول اإلدارة العامة، )القاهر -
 .234(  1926زايدة ،حسان ،حممد ، تقييم املنهج ، )عمان ،دار التبية املدنية ، -
 .16، ،16(  1999الزايدي ، عادل رمضان ، تدريب املوارد البشرية ،)القاهرة ، مكتبة عني مشس ،-
 .322(  1926القاهرة ،مكتبة غريب ،  السلمي ، علي ، إدارة األفراد و الكفاءة اإلنتاجية ، )-
الضحيان ، سعود والغادمي، بع  العوامل االجتماعية و التنظيمية اليت تعوق استفادة املوظف من عائدات التدريب ،  الرايض -

 .11(  2111،معهد اإلدارة العامة ،
كتبة لدار العلمية الدولية،  )عمان، األردن ،معطوي، جودت عزت، اإلدارة التعليمية واإلشراف التبوي أصوهلا و تطبيقاهتا ، ا-

 .226، 216(  2111دار الثقافة للنشر و التوزيع ، 
 .669) القاهرة ، مكتبة عني مشس ، دت (    عليش، حممد ماهر، إدارة املوارد البشرية،-
شرفون التبويون يف ية كما يراها املعلمني واملعاطف ، فاعلية برانمج التدريب أثناء اخلدمة ملعلمي التبية االجتماعية والوطن املومين،-

 .16،   1996األردن، رسالة ماجستري، اجلامعة األردنية، عمان، االردن
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 تعدد املصطلح النحوي وأثره يف تدريس النحو العريب 
The multiplicity of the grammatical Term 

 and its impact on teaching Arabic grammar 
 

د.                 عيممليكة ان  
          املغرب -جامعة القاضي عياض

      Dr Malika Naaim          
     Qadi Ayyad University 

 
 :لخصامل

عىن اللغوي ووضوحه ووجود املناسبة بني املتعد املصطلحات مفاتح العلوم، وتقتضي جمموعة من الشروط منها وحدة املفهوم 
واالصطالحي فضال عن اتفاق أهل االختصا ، وألن النحو العريب عرف ع ر مراحله التارخيية جمموعة من التطورات؛ منها ما نتج 

عدد املصطلح ت عن اخلالف بني املدارس ومنها ما ارتبط بتطور الفكر النحوي وإعادة النظر يف بع  قضاايه، األمر الذي أسفر عن
النحوي سواء على مستوى املفهوم أو على مستوى الرمز )اللفظ(، يلحظ غموض يف الدرس النحوي خاصة ابلنسبة للمبتدئني 
وحاجته إىل مراجعة مصادره وضبط مصطلحاته. وتسعى هذه الورقة البحثية إىل بيان هذا التعدد من خالل مناذج وتوضيح كيف 

  واقتاح مقتحات عملية لتجاوزه.يؤثر يف تدريس النحو العريب
 الكلمات املفتاحية

 التعدد، املصطلح النحوي، التدريس، النحو العريب
Abstract 
Terminology is the key to the sciences, and it requires a set of conditions, 

including the unity and clarity of the concept and the presence of the 
appropriateness between the linguistic and idiomatic meanings, as well as the 
agreement of the specialists. Because Arabic grammar has known through its 
historical stages a set of developments; Including what resulted from the controversy 
between schools, including what was related to the development of grammatical 
thought and the reconsideration of some of its issues, which resulted in the 
multiplicity of the grammatical term whether at the level of concept or at the level 
of symbol. It is noted that there is ambiguity in the grammatical lesson, especially 
for beginners and the need to review its sources and adjust its terminology. This 
research paper seeks to demonstrate this diversity through models and to clarify how 
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it affects the teaching of Arabic grammar and to propose practical proposals to 
overcome it. 

Keywords:  
Multiplicity, Grammatical Term, Arabic Grammar, Teaching. 

 
 :توطئة

تعد املصطلحات مفاتح العلوم، واملدخل الرئيس إىل فهمها ودراستها وتدريسها، ومتثل أيضا ترمجة حقيقية لنضج العلم كما 
أهنا تسطر مراحله التطورية. وألن النحو العريب مر أساسا ع ر مراحل خلصها معظم من درسه من الناحية التارخيية يف ثالث، ومن 

يث املذاهب قسموه إىل مدارس حنوية اختلف عددها من ابحث آلخر، غري أن مثة أمصار حاضرة يف التقسيمات كلها، وهي ح
البصرة والكوفة وبغداد. وتعاقبت على النحو ع ر التاري  أمساء كثرية كل يديل بدلوه يف وضع مصطلحاته وحد مفاهيمه وسن 

يف إغناء املكتبة النحوية العربية مبادة علمية غزيرة قد تكون هي األغىن ع ر التاري ،  قواعده... وعلى الرغم من أمهية هذا التعدد
واحلر  على ضبط قواعده، فقد أسفر عن التعدد يف املصطلحات من حيث اللفظ ومن حيث املدلول، األمر الذي أثر يف فهم 

ريب اباللتحاق ابلتعليم يف معظم برامج التعليم يف العامل الع النحو ويؤثر يف تدريسه، السيما للمبتدئني يف دراسة النحو والذي يرتبط
اجلامعي. فما مظاهر التعدد يف املصطلحات النحوية؟ وما أثره يف النحو؟ وما هي احللول املقتحة للخروج من هذه األزمة؟ ذلكم ما 

 ستحاول هذه الدراسة مقاربته من خالل مناذج ع ر منهج وصفي اترخيي.
I/  واملصطلح النحوي: حمددات نظرية:املصطلح  
 مفهوم املصطلح:/ 1

 :يف اللغة -
تعددت تعريفات املصطلح قدميا وحديثا، لكنها تتفق مجيعها يف املضمون والضوابط الرئيسة؛ فمن حيث اللغة جيمع املعجميون 

ويوظف أيضا توظيف االسم فيفيد اسم املفعول مع افتاض حذف "عليه"، ويفيد  على أن "مصطلح" مصدر ميمي اشتق من "صلح"،
، فقد عرفه اخلليل بن أمحد الفراهيدي ابلقول: "الصالح نقي  الطالح، ورجل صاحل يف السلم واالتفاق ونقي  اخلالف والفساد

(. 3/117نفسه ومصلح يف أعماله وأموره، والصلح: تصاحل القوم بينهم. وأصلحت إىل الدابة أحسنت إليها" )الفراهيدي، د.ت، ج
وم لصلح تصاحل القوم بينهم، والصلح: السلم؛ وقوجاء يف لسان العرب "الصالح ضد الفساد. صلح ويصلح صالحا، وصلوحا، وا

 صلوح متصاحلون وأنشد أبو زيد : 
 َفَكْيَف أبَِّْطرَايفِّ إذا َما َشَتْمَتينِّ  * * * َوَما بـَْعَد َشْتمِّ الَوالَِّدْينِّ ُصُلوحُ 

املعجم الوسيط:  (  وورد يف376،  .1991ورجل صاحل يف نفسه من قوم صلحاء، ومصلح يف أعماله وأموره." )ابن منظور، 
"اصطلح القوم: زال ما بينهم من خالف، واصطلحوا على األمر، تعارفوا عليه واتفقوا )...( وإزالة ما بينهم من عداوة، وشقاق. وقوله 

نَـُهَما( واالصطالح مصدر اصط ُْؤمِّنِّنَي اقْـتَـتَـُلوا َفَأْصلُِّحوا بـَيـْ
ح، وهو اتفاق طائفة على شيء لتعاىل يف تنزيله العزيز: )إِّْن طَائَِّفَتانِّ مَِّن امل
(. من خالل هذه التعريفات اليت انتخبناها من عصور خمتلفة، تبني أن 1/62، 2116خمصو ، ولكل علم اصطالحاته")أنيس، 

معىن املصطلح واالصطالح يدور حول )السلم، واملصاحلة، واالتفاق، والتعارف( وكل ما هو نقي  الفساد واخلالف، وجتمع كلها 
 اتفاق قوم على أمر معني أو خمصو  بينهم.على أنه 
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 يف االصطالح:  -
تعددت التعريفات االصطالحية ملفهوم املصطلح، إال أننا ارأتينا إدراج أمهها، وهو تعريف اجلرجاين: "االصطالح عبارة عن 

خالل هذا التعريف أن ( يتّضح لنا من 22اتفاق قوم على تسمية الشيء ابسم ما ينقل عن موضعه األول". )اجلرجاين، د.ت،  .
املصطلح ال يُعمل به إاّل إذا مّت التواضع عليه من قَبل عشرية خمصوصة، أو أهل االختصا  يف جمال معني. ويعقب حممود فهمي 
حجازي على هذا التعريف ابلقول: "يوضح التعريف السابق مستني أساسيتني من مسات املصطلح، فاملصطلح ال يكون إال عند اتفاق 

ني املعنيني على داللته الدقيقة، واملصطلح خيتلف عن كلمات أخرى يف اللغة العامة نتيجة تغري داليل يطرأ على الكلمة العامة املتخصص
(. يدعم هذا التعليق تعريف اجلرجاين للمصطلح كما يشرحه 11،  .1993فيجعلها مصطلحا ذا داللة خاصة وحمددة" )حجازي، 

ابلقول: "الكلمة  –متمجا تعريف الدارسني الغربيني -يتني. مث قدم حجازي تعريفا للمصطلح من خالل تفكيكه إىل مستيه األساس
االصطالحية أو العبارة االصطالحية مفهوم مفرد، أو عبارة مركبة استقر معناها أو ابألحرى استخدامها، وحدد يف وضوح؛ هو تعبري 

ام وله ما يقابله يف اللغات األخرى، ويرد دائما يف سياق النظ خا  ضيق يف داللته املتخصصة، وواضح إىل أقصى درجة ممكنة،
(. وهو من أدق التعريفات العربية 12-11،   1993اخلا  مبصطلحات فرع حمدد فيتحقق بذلك وضوحه الضروري" )حجازي، 

 احلديثة وأوضحها؛ إذ ضمنه صاحبه الضوابط األساس للمصطلح.
أهّنم  و وارد يف التعريفات السابقة، واتفاق القوم على شيء معني يستدعي ابلضرورةإذن؛ فاملصطلح يوضع ابّتفاق القوم كما ه

قد اختلفوا فيه من قبل. وهذا يؤكد العالقة بني املعنيني اللغوي واالصطالحي، ويف هذا الصدد تقول رجاء وحيد الدويدري: "وأّما 
يه امسا لقوم اختلفوا عند ظهور مدلول جديد على تسميته؛ كل يعطاملعىن االصطالحي فله صلة ابملعىن اللغوي للماّدة. ويفيد أّن ا

 (.22،  .2111يقتحه ]...[ وأخريا يصطلحون أو يّتفقون على تسمية واحدة لذلك املدلول." )الدويدري، 
لعرب يف ا بناء على مفهوم النحو لدى القدماء، ومنه قول ابن جين والذي يعد من أكثر التعريفات تداوال: "انتحاء مست كالم

تصّرفه من إعراب وغريه كالتثنية واجلمع والتحقري والتكسري واإلضافة والنسب والتكيب وغري ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية 
(. واملصطلح الذي حددانه 1/36أبهلها يف الفصاحة فينطق هبا وإن مل يكن منهم، وإن شّذ بعضهم عنها رد به إليها" )ابن جين، د.ت، 

عاله، ميكن حد املصطلح النحوي ابلقول: "مجلة العبارات اليت استعملها النحاة يف خطاابهتم النحوية املتنوعة، لتعيني متصور أو لوصف أ
(. 16ـ 13،  .2113مبدأ حنوي أو لتعليل فكرة أو إلصدار أحكام أو غري ذلك من اإلجراءات اليت تتطلبها النظرية النحوية" )قريرة، 

لنحوي شكل من أشكال االصطالح الذي جتتمع فيه طائفة متخصصة )النحويون( يف جمال حمدد )النحو( على تسمية إن املصطلح ا
 مدلوالت ذلك اجملال بدوال وأمساء معينة، كما تسمى الكلمة الواصفة نعتا أو صفة، هلذا عرفه القوزي ابلقول: "هو اتفاق بني النحاة على

(. وذلك كّله من أجل ضبط التواصل العلمي 27،  .1921ن األفكار واملعاين النحوية" )القوزي، استعمال ألفاظ معينة يف التعبري ع
 بني هؤالء النحويني وتيسريه.

 شروط املصطلح النحوي:/ 2
تضمن التعريفات السابقة؛ سواء تعريفات املصطلح أو تعريف املصطلح النحوي، الشروط األساس اليت تضبط املصطلحات  

رمز )اللفظ( أو يف املفهوم، وهي شروط ال يكتسب اللفظ صفة املصطلح ما مل يستوفها، ومدارها مجيعها أن تكون مجلة، سواء ال
 املصطلحات دقيقة يف صياغتها، واضحة يف دالالهتا، خاضعة يف صياغتها لقواعد اللغة ذاهتا، وهي ابختصار:
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يقتضي من جهة اختالف الداللة اجلديدة عن املعىن اللغوي / النقل من املعىن اللغوي األصل إىل املعىن اخلا ، وهذا 1
األصل، ومن جهة اثنية اإلبقاء على العالقة، وقد تكون مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة، بني مدلوله اخلا  ومعناه اللغوي العام 

 لتمييز واحلال.األصل، وهذا حاضر يف معظم املصطلحات اليت استقر عليها النحويون املتأخرون، ومنها: النحو وا
/ االتفاق؛ وهو عمدة الشروط، فال ميكن البحث يف الشروط األخرى ما مل يتحقق شرط االتفاق، هلذا حيضر يف مقدمة  2

كل تعريف ابللفظ أو ما يفيد معناه، يف حني قد ال حتضر فيه معظم الشروط األخرى على الرغم من أمهيتها، يقول البوشيخي: 
فإذا كانت اللغة أصوات يع ر هبا كل قوم عن أغراضهم، يستفاد من ذلك أن اللغة ال توجد إال بوجود  "املواضعة أساس االصطالح،

مجاعة تتكلمها، ووظيفتها التعبري عن األغراض املختلفة وال تتحقق هذه الوظيفة إال مبشاركة املتخاطبني يف معرفة األلفاظ اليت 
فال  فة قائمة على املواضعة. فأكثر أهل النظر على أن أصل اللغة تواضع واصطالحيتخاطبون هبا ومعرفة مدلوهلا، وطبيعة هذه املعر 

يتصور التواصل هبا إال على أساس من املواضعة اليت هي اصطالح واتفاق بني عموم املتكلمني، وإذا كان هذا شأن الكلمة فإن شأن 
 ا  الذي هو االتفاق واملواضعة بني فئة من املتكلمنياملصطلح الذي هو جزء من اللغة، كذلك قيامه على أساس من االصطالح اخل

متميزين بعلم أو معرفة أو صنعة معينة. فاالصطالح مبعىن املواضعة واالتفاق إذا هو أساس وضع اللغة اللغة، سواء تعلق األمر بوضع  
االتفاق ابلضرورة  (. وال يعين62،  .2112كلمات فهو اصطالح عام أم بوضع مصطلحات فهو اصطالح خا " )البوشيخي، 

االتفاق على الوضع فهذا مل يتحقق ملعظم املصطلحات سواء منها يف النحو أو يف العلوم األخرى، لكن يتحقق يف التداول والشيوع، 
فكثري من مصطلحات سيبويه حتقق فيها شرط االتفاق وإن مل يتم اإلمجاع أول الوضع على وضعها وال على تعريفها، لكن ملا لقيت 

ل وشاعت يف التداول واالستعمال اكتسبت الصفة فاستوفت الشرط، هلذا مل يوظف حجازي لفظ اتفاق، وإمنا اعتمد االستقرار القبو 
يف املعىن واالستخدام، الذي هو ترمجة حقيقية حلصول القبول وهو املعادل املوضوعي لالتفاق، ويؤكد مذهبنا هذا قول هاين حمي 

لح إذا كان القول على تداوله، أما بشأن الوضع فاالتفاق ليس بشرط، فاملصطلحات اليت جاء الدين عطية: "االتفاق شرط للمصط
هبا اإلسالم مل يكن للعرب عهد هبا، ليست نتيجة اتفاق بل هي مصطلحات جاء هبا الشارع هبذا املعىن وهذا املدلول")عطية، 

1997.  ،11.) 
اجلاحظ: "إن من حق املعىن أن يكون االسم مطابقا، وأال يكون  / الوضوح يف الداللة: وهذا يتحقق بشروط خلصها قول3

 (، وتفصيلها:1/114له فاضال وال مفضوال وال مقصرا وال مشتكا وال مضمنا" )اجلاحظ، د.ت، 
أ/ عدم التادف يف املصطلح حبيث يوضع للمفهوم الواحد مصطلح واحد، احتاسا من التعدد وما يتتب عليه من اللبس   
 ل.والتداخ
 ب/ عدم االشتاك يف املفهوم، وذلك أبن ال حيدد للمصطلح الواحد إال مفهوما واحدا، للعلة نفسها اليت ذكرت يف التادف. 
 ج/ جتنب كل ما يؤدي إىل اللبس يف اللفظ ويف املفهوم.  
ركة والتغيري، مع ابحلد/ اجتناب صيغة الفعل، ألن املصطلح من ضوابطه االستقرار والثبات، والفعل على خالفه يتسم   

 مراعاة ميزان الصيغ العربية حىت ال يشذ املصطلح املنقول صيغة وداللة.
 / إعطاء األولوية للكلمة العربية املتواترة على الكلمة املعربة إال عند التعذر.6
 اجلمع.ة و / تقدمي الكلمة املفردة على غريها، ألهنا تساعد على تسهيل االشتقاق والنسبة واإلضافة والتثني6
/ تفضيل الكلمة العربية املتواترة على الكلمة املعربة، والكلمة الشائعة يف التداول على النادرة ما مل يلتبس املعىن اخلا  4
 ابلعام.
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/ اجتناب الكلمات العامة إال عند االقتضاء، ويشتط هلا عند الضرورة أن تكون مشتكة بني هلجات عربية عديدة، مع 7
 ة أو أبخرى على أهنا عامية، وأرى التنصيص أيضا على سبب اختيار اللفظ العامي.التنصيص بطريق

تلكم إذن هي الشروط اليت ختول للفظ اكتساب صفة املصطلح، غري أنه أحياان قد تتحقق الشروط يف معظم املصطلحات 
اء أيضا درجات غريها، مما يفيد أن االستيفاملعتمدة يف داللة معينة، فيقدر لبعضها االستقرار واالستمرار يف التداول على حساب 

 وأن الشروط مراتب، ويبقى أقواها الشيوع يف التداول واالستعمال واالتفاق. 
  آليات وضع املصطلح وطرق تعريفه:/ 3

هناك آليات عدة ووسائل لغوية خمتلفة لتوليد املصطلحات وفق ترتيب معني توصي به مؤمترات التعريب يف توصياهتا وهو 
(. ولكون اللغة العربية لغة 621،  .2116اآليت: "التاث فالتوليد وفيه االشتقاق، اجملاز، التعريب، التمجة، النحت")واضح، 

 صو  ركزت يف توليد املصطلحات على االشتقاق جبانب اجملاز، وهو أمر واضح يف النحو.  اشتقاقية، فإن علومها التاثية ابخل
وكما تنوعت طرق التوليد، تنوعت أساليب تعريف املصطلح النحوي ع ر تطوره الزمين؛ وذلك لتعدد املعّرفني واملنظرين يف شأن هذا 

 الذي أسفر عن تعدد مفهوم املصطلح الواحد. الفن، كما تعددت مشارهبم العلمية وتوجهاهتم الثقافية، األمر
فمن هؤالء املنظرين من اعتمد سبيل املثال يف تعريف بع  املصطلحات النحوية،  وهي طريقة اطردت يف كتاب سيبويه وتناسب   

فرس وحائط" و  كونه يؤسس للنحو ومن مث مل تبلغ مصطلحاته وحدودها بعد مرحلة النضج، ومنها تعريفه االسم ابلقول: "االسم: رجل
 (.1/12م،1922)سيبويه، 

ومن األقدمني من ينهج سبيل التعريف ابملوقع اإلعرايب للمصطلح املراد تعريفه من اجلملة أو الكالم، كما فعل الزجاجي يف تعريف 
(. ويناسب 1/22، 1992االسم بقوله: "فاالسم ما جاز أن يكون فاعال أو مفعوال أو دخل عليه حرف من حروف اجلر")ابن عصفور، 

 هذا التكيز على الوظيفة النحوية تعريف بع  النحويني للنحو بكونه اإلعراب ومنهم الزجاجي.
ومنهم من كان يسلك مسلك التعريف ابلنقي : وهو أن يذكر ضد املصطلح املراد تعريفه، كما فعل النحويون يف تعريف احلرف، 

 (.1/37، 1994عنها وال جيوز أن تكون خ را" )ابن السراج،  ومنه قول ابن السراج: "احلروف: ما ال جيوز أن خي ر
التعريف ابملاهية، وهو تعريف يتم التكيز فيه على تصنيف املعّرف جنسا وفصال، كما جاء عند  -أيضا-من هذه األساليب 

صّنف النعت ضمن األمساء (، فقد 3/64الزخمشري يف تعريف النعت قائال: "االسم الدال على بع  أحوال الذات" )ابن يعيش، د.ت، 
جنسا، وضمن الواصف من األمساء فصال؛ مبعىن أن النعت يندرج ضمن األمساء فهو من جنس األمساء، ويندرج ضمن األمساء الواصفة 

 فهو من فصل الواصفات. 
ة" قائال: "هي قاربمن هذه األساليب كذلك التعريف ابلعمل )أو الوظيفة النحوية(، مثال ذلك ما عّرف به ابن يعيش "أفعال امل

 (، أو كما أتى يف تعريف "النواس  الفعلية" عند ابن مالك بقوله:7/119ترفع االسم وتنصب اخل ر محال على كان" )ابن يعيش، د. ت، 
ُبهُ َكـَكاَن سـيـًدا عُـَمـْر )ابن مالك، د.ت،  . َتَدأَ امْسًا واخل ْر      تَـْنصِّ ُبـْ

 (11تـَْرَفُع َكاَن امل
هذه األساليب أسلوب التعريف ابلوظيفة الداللية؛ كما ورد عند ابن عصفور يف تعريف "التوكيد": "لفظ يراد به تثبيت أييت ضمن 

(. وهذا مما يؤكد حضور املعىن والوظائف 1992،1/242املعىن يف النفس وإزالة اللبس عن احلديث أو احملدث عنه" )ابن عصفور، 
 يف بناء النحو. الداللية يف ذهن النحويني واستثمارها

إىل جانب هذه األساليب، جند أسلوب التعريف ابحلكم اإلعرايب، "وقد صنفت املصطلحات النحوية يف معظمها إىل زمر وجمموعات 
 ،تاستنادا إىل احلكم النحوي. ولعل ابن السراج أول تبىن هذا التصنيف، فقد صنف املادة النحوية إىل أبواب متتابعة، أّوهلا ابب املرفوعا
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(، مثال ذلك تعريف الرضي االستابذي "الفاعل" بقوله: 2112/2111واثنيها ابب املنصوابت، واثلثها ابب اجملرورات" )القرايت، 
(، وأيضا يف تعريف ظرف املكان املتصرف بقوله: "ما جاز رفعه وخفضه ودخلته 1/42م، 1992"الفاعل رفع أي مرفوع" )االستابذي، 

 (.61-1/61م، 1992ذي، األلف والالم" )االستاب
ينضّم إىل هذه األساليب أسلوب التعريف ابمليزان الصريف، فقد عّرف السيوطي اسم الفاعل واسم املفعول بقوله: "ومنه أي الثالثي 

 (.3/227م، 1992زنة فاعل يف الفاعل كضارب، وزنة مفعول يف املفعول كمضروب" )السيوطي، 
يعّرف املصطلح بسماته اليت خيتص هبا عن غريه، كما عرف ابن مالك االسم والفعل وجند ضمنها التعريف ابلسمات: وهو أن 

 بذكر خواصهما ابلقول:
ْسـمِّ مَتْيِّـيـٌز َحَصـلْ           بـاجَلرِّ والتـَّْنوِّينِّ َوالنِّــَدا َوأْل   َوُمْسَند  لِّالِّ
 (3قْـبِّـلَـنَّ فِّـْعٌل يَـْنَجلِّـي )ابن مالك، د.ت،  .بِـّـَتا فـََعـْلَت َوأََتْت َو ايَ افْـَعلِّي      َونُـونِّ أَ        
تعددت طرق التعريف إذا كما صّرحنا بذلك سلفا، إال أن السؤال اجلدير ابلبحث والتمحيص هو: أي من هذه األساليب أجدى  

 يف اإلحاطة ابملصطلح النحوي ونقل مفهومه إىل األذهان؟
تنازعت املصطلح النحوي، مل ختضع لشرط التعريف الكامل: وهو أن يكون جامعا  من اجلدير ابملالحظة أن هذه األساليب اليت

لسمات املعرَّف وخصائصه، ومانعا من دخول مميزات غريه فيه. فالتعريف ابملاهية يضع املصطلح النحوي يف تشارك مع آخر؛ فالزخمشري 
ي تعريف الرضي ل ذلك يقال يف أسلوب التعريف ابحلكم؛ ففيف تعريفه ملصطلح "النعت" يذكر خاصيتني تنازعهما أكثر من مصطلح. مثا

االستابذي للفاعل، نلحظ تنازع أكثر من مصطلح للحكم اإلعرايب. أما أسلوب التعريف ابلضد، فإنه يستلزم أن يكون أحد الضدين 
 إلدراك.معروفا لدى املتلقي. يف حني يعيب أسلوب التعريف ابملثال مشكل اجلمع ونقص يف إمتام التصور وا

خالصة األمر إن األساليب اليت انتهجها النحويون يف بع  األحايني، أمثال ما مت احلديث عنه سلفا، ال تستويف شروط التعريف 
 الصحيح اليت وضعها املناطقة، وميكن إمجاهلا يف الشكل اآليت:

 أ ـ أن يكون جامعا مانعا.      
 أوضح من املعرَّف. ب ـ أن يكون واضحا: وهو أن يكون التعريف      
 ت ـ أن ال يشتمل على سلب: وهو تعريف الشيء بنقيضه أو ضده.        

نعتقد أن مشكل األساليب التعريفية اليت أسهمت يف بناء املصطلح النحوي، على تعددها وتنوعها ال يكاد خيلو من تدخل الباعث 
عته الدينية، َمن وجَّهته نز  -وهي الطائفة الغالبة يف الصدر األول -ي وراء ذلك ابلدرجة األساس، ذلك أن من املنظرين يف الشأن النحو 

ومنهم من وجهته النزعة املذهبية، ومنهم من دفعه تيسري تعلم اللغة وتعليمها، فأسفر ذلك كله عن غموض يف املصطلحات وضبابية يف 
 أكثر من طريقة من الطرق سالفة الذكر..املفاهيم، ومن مث حتتاج طرق التعريف إىل إعادة النظر ابملزج املعقلن بني 

II /املصطلح النحوي بني تعدد اللفظ وتنوع املفهوم: مناذج خمتارة 
أشرت يف مقدمة هذه الدراسة إىل أن النحو العريب مر مبراحل متعددة وتوالت عليه أعالم ومدارس كثرية، وهو أمر له أمهيته 

لشخص لنحو العريب جمنوان حىت عقله ابن السراج، ومل يكن األمر طبعا متعلقا ابيف تطور النحو ونضج تصوره، فقد قيل مثال كان ا
يف ذاته وإمنا هو وليد ما تراكم يف املراحل السابقة اليت مهدت للنضج، غري أنه له آاثر من انحية أخرى على اجلانب االصطالحي 

طلح، ستوف جممل الشروط، ومل تتمثل مفهوم املصخاصة مسألة التعدد الناتج عن أسباب عدة جعلت بع  مصطلحات النحو مل ت
وقد انتبه إىل هذا األمر من القدماء أبو حامت السجستاين، وفيه يقول: "وإمنا هم أحدهم إذا سبق إىل العلم أن ييسر امسا خيتعه 
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 العروض يف لينسب إليه؛ فيسمى اجلر خفضا، والظرف صفة، ويسمون حروف اجلر حروف الصفات، والعطف النسق، ومفاعيلن
(.  أدرك السجستاين مشكل تعدد املصطلح وانتبه إىل أثره املتمثل يف اخللط 112فعوالن، وحنو هذا التخليط" )أبو الطيب، د.ت، 

وما يعنيه من االضطراب والغموض. وهو أمر ازدادت حدته مع تقدم الزمان وتعدد املذاهب النحوية وما صاحبه من التنوع يف 
 –أصلحك هللا  –عريفات، هلذا قال أبو الطيب معقبا على كالم السجستاين السابق: "واألمر يف زماننا هذا االصطالحات ويف الت

(. وما لوحظ على اللفظ يلحظ على املفهوم أيضا حىت بلغت تعريفات 112على أضعاف ما عرف أبو حامت")أبو الطيب، د.ت، 
د ذكر كات األنباري عن االسم ومثله ميكن أن نقوله عن الفعل: "وقبع  املصطلحات ما ينيف عن سبعني تعريفا، يقول أبو ال ر 

(.  وهذا مما أثر يف فهم النحو وصعب تدريسه 11-9فيه النحويون حدودا كثرية تنيف عن سبعني حدا" )األنباري، د.ت،  . 
العلم. وسأكتفي هنا  فتاح استغلقخاصة ابلنسبة للمبتدئني، وهي مسألة طبيعية، ذلك أن املصطلحات مفاتح العلوم وكلما تعدد امل

 بنماذج توضيحية.
/ الفعل: يعد الفعل عمدة اجلملة الفعلية، ومن مث فتداوله يف علم النحو مطرد إىل درجة يصعب أن ختلو فقرة من فقرات 1

رون واملؤرخون جيزمون ظاملصنفات النحوية دون أن يذكر فيها الفعل بلفظه أو معناه أو إحدى الكلمات اليت ع ر هبا عنه. ويكاد املن
أبن مصطلح الفعل ورد يف صحيفة علي رضي هللا عنه اليت ألقاها إىل أيب األسود الدؤيل، ومن مث فهو من أول املصطلحات النحوية 
اليت ظهرت واستقرت منذ املراحل األوىل للنحو، غري أن هذا الزعم سيصطدم حبقيقة ما ورد يف كتب النحو، وما عرف فيها الفعل 

 ظا وتعريفا من اضطراب وتعدد. فسيبويه، بوصفه املؤسس احلقيقي للنحو العريب تنظريا من خالل كتابه الكتاب، مل يلتزم مبصطلحلف
 "الفعل" يف كتابه وإمنا اعتمد مصطلحات ثالثة للداللة عليه؛ وهي: 

 أ/ الفعل: وهو املطرد يف الكتاب.
منصوب فإنه يكون فعله على ما ذكران يف الذي يتعدى، ويكون االسم  أ/ العمل؛ ومنه قوله: "وأما كل عمل مل يتعد إىل

فاعال، واملصدر يكون فعوال، وذلك حنو: قعد قعودا وهو قاعد، وجلس جلوسا وهو جالس، وسكت سكوات وهو ساكت، وثبت 
فعول فيه أكثر. فعول، وال ثبوات وهو اثبت، وذهب ذهواب وهو ذاهب. وقالوا: الّذهاب والثّبات، فبنوه على فعال كما بنوه على

وقالوا: ركن يركن ركوان وهو راكن. وقالوا يف بع  مصادر هذا، فجاءوا به على فعل، كما جاءوا ببع  مصادر األول على فعول، 
وذلك قولك: سكت يسكت سكتا، وهدأ الليل يهدأ هدءا، وعجز عجزا، وحرد حيرد حردا وهو حارد، وقوهلم: فاعل يدلك على 

(. فهذا النص صريح يف توظيف العمل مبعىن الفعل، وقد يكون من ابب اجملاز 6/9، 1922من هذا الباب" )سيبويه، أهنم جعلوه 
ابلتعبري عن الشيء خباصيته األساس، فمما مييز الفعل العمل، وسيبويه يف النص يتحدث عن األفعال اخلمسة، وقد يكون من ابب 

اس ية. وقد يكون من ابب املعىن اللغوي ذلك أن الفعل والعمل يلتقيان يف املعىن األستوظيف العمل لكون الفعل أقوى العوامل النحو 
 املرتبط إبجناز أمر ما، وهذا هو الراجح.

ب/ األمثلة يف النص احملدد ضمن املقدمات النظرية للكتاب، وفيه يقول معرفا الفعل: "وأما الفعل فأمثلة أخذت من لفظ  
(. فاألمثلة هنا صفة للفعل تفيد أنه 1/19، 1922وملا هو كائن مل ينقطع وملا سيكون" )سيبويه، أحداث األمساء وبنيت ملا مضى 

صيغ مشتقة وليس ابألصل وفق مذهب البصرة الذي جيعل املصدر أصال للفعل وليس العكس، ومن الصفات املقبولة يف التعريف 
 فه. التعبري أبحد املصطلحات املفيدة للمفهوم غري املصطلح الذي تعر 

هكذا نلحظ يف كتاب واحد تعاور ثالث مصطلحات للداللة على مفهوم واحد الذي هو احلدث املقتن ابلزمن كما نفهم  
من تعريف سيبويه، مث ما استقر عليه األمر عند املتأخرين، وهذا التعدد يف الكتاب املؤسس، وإن كان األمر مقبوال يف تلك املرحلة؛ 
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ه وية بعد مستوى النضج، وإمنا ال تزال يف مرحلة التجريب، مث إن سيبويه يعتمد لغة واصفة حتضر فيإذ مل تبلغ املصطلحات النح
املعاين املعجمية للفظ ومن مث رادف بني الفعل والعمل فع ر هبما عن املفهوم نفسه، مع أن بينهما من الفوارق الشيء الكثري، أكثر 

األثر يف من جاء بعده خاصة حنويي البصرة ملا كان املرجع األساس يف النحو هو مما هي اصطالحية، إال أن هذا التعدد سيكون له 
الكتاب، فيستمر التعدد يف بع  املصنفات من ذلك  كتاب األصول البن السراج الذي تردد فيه التعبري عن الفعل ابحلدث على 

النحو مصطلح  سيظهر يف وقت متقدم من اتري  الرغم مما لوحظ عليه من تعقيل النحو والسعي حنو ضبط مصطلحاته ومفاهيمه، بل
جديد، وهو خ ر الفاعل، مع ابن يعيش ومنه قوله: "وهذا الكالم عندي ليس مبرضي، ألن خ ر الفاعل، الذي هو الفعل، مل يتقدم 

يف كل خ ر، علم  كجملرد كونه خ را؛ إذ لو كان األمر كذلك لوجب تقدمي كل خ ر حنو: زيد قائم، وعبد هللا ذاهب، فلما مل جيب ذل
أنه إمنا وجب تقدمي خ ر الفاعل ألمر وراء كونه خ را، وهو كونه عالقة فيه؛ ورتبة العامل أن يكون قبل املعمول؛ وكونه عامال فيه 

 (.211-211سبب أوجب تقدميه" )ابن يعيش، د.ت،  . 
فى نظرا لعدم استيفائها شروط وعلى الرغم من هذا التعدد على مستوى الرمز؛ أي املصطلحات ذلك أن معظمها اخت
التداول واللبس  وعدم االتفاق يف  املصطلح خاصة وحدة الداللة الناجتة عن االشتاك والتادف يف املقتحات من مثل اخل ر والعمل

الفعل والعمل  ايف املعىن، ويفيد هنا عدم حضور مفهوم املصطلح يف ذهن النحويني األوائل، ومن مث ع روا عنه ابملعاين اللغوية فجعلو 
واحلدث من قبيل املتادفات، وانفرد مصطلح الفعل ابالستقرار والشيوع يف التداول إىل يومنا هذا يف كتب املتأخرين لكونه مستوفيا 
ه دملعظم الشروط من اإلجياز يف اللفظ وعدم التادف يف املعىن، وثبوت املناسبة بني اللغة واملعىن االصطالحي، مث االتفاق الذي جيس

التداول، أقول على الرغم من هذا التعدد، فإن املشكل األك ر الذي جيابه املشتغل ابلنحو من جهة الفعل يف تعدد املفهوم؛ إذ 
 تلقي تعددت التعريفات وبلغت ما يناهز السبعني تعريفا لتعدد اخللفية الفكرية للتعريف والطرق املعتمدة يف التعريف، مما يؤثر سلبا يف

 خاصة إىل الطالب املبتدئني، وسأكتفي فقط أبمثلة توضيحية:  النحو ونقله
قال أبو علي الفارسي: "الفعل ما أسند إىل غريه، ومل يسند غريه إليه". وقال الزجاجي: "الفعل ما دل على حدث وزمان 

ه مثل ابن أو يبني والسني عليماض أو مستقبل حنو قام يقوم، وقعد يقعد" )الفارسي،( وعرفه احلريري ابلقول: "والفعل ما يدخل قد 
(. وعرفه الزخمشري ابلقول: "الفعل ما 4-6أو حلقته اتء من حيدث كقوهلم ليس لست أنفث أو كان أمرا" )احلريري، د.ت،  .

دل على اقتان حدث بزمان، ومن خصائصه صحة دخول قد، وحريف االستقبال واجلوازم وحلوق املتصل البارز من الضمائر، واتء 
الساكنة حنو قولك: قد فعل يفعل وسيفعل وسوف يفعل ومل يفعل وفعلت ويفعلن وافعلي وفعلت" )الزخمشري، د.ت،  التأنيث
(. وهو حد على الرغم من أنه أكثر من غريه تفصيال واحتواء خلصائص الفعل تعوزه العبارة يف البداية، ومن مث تعقبه 1/319

ث يست هي حمور داللة الفعل، فكأن الزخمشري جعل داللة الفعل هي اقتان احلدالنحويون بعده وانتقدوه لكونه ركز على خاصية ل
ابلزمان، لكن األصوب أن الفعل يفيد احلدث والزمان معا، لذلك يرف  ابن يعيش هذا احلد ألنه يوهم بغري حقيقة الفعل الفعل، 

دث بزمان ليس جبيد ألن الفعل يدل على احل ويدعم تعليق ابن احلاجب الذي يرى أن قول الزخمشري: "ما دل على اقتان حدث
والزمان مجيعا" وقول صاحب املفصل يوهم أبن "االقتان نفسه هو املدلول وابلتايل أخرج، دون أن يشعر، احلدث والزمان من 

 الداللة".
( والسني، دويقول ابن احلاجب: "الفعل ما دل على معىن يف نفسه مقتان أبحد األزمنة الثالثة، ومن خواصه دخول )ق

و)سوف( واجلوازم وحلوق اتء )فعلت( أو اتء التأنيث الساكنة" وقال أبو جعفر النحاس: "ما دل على املصدر وحسن فيه اجلزم 
 (.1/66والتصرف" )ابن احلاجب، د.ت، 



167 

 

التفاق يف معتمد اإن املتتبع هلذه النماذج من التعريفات، وغريها كثري ينيف عن سبعني تعريفا، سيلحظ من جهة الكثرة وعدم 
التعريف وطريقته، ومن جهة اثنية كون هذه التعريفات على كثرهتا غري جامعة وال مانعة، فمنها ما ركز على جانب اإلسناد فقط، 
ومنها ما ركز على الصيغ الصرفية، ومنها ما اقتصر على الداللة على احلدث واألزمنة مع تباين يف عددها بني تقسيم ثالثي وآخر 

ومضطرب بينهما )الزجاجي يف التعريف أنكر احلال مث عاد ليقر به ويسميه الفعل الدائم لكن يقصد به ما يسميه غريه املضارع ثنائي 
وليس الفعل الدائم عند الكوفيني الذي يفيد املشتقات اليت تعمل عمل الفعل خاصة اسم الفاعل والصفة املشبهة( مث رابعي خاصة 

مستقبل وأمر وهني(، مع االضطراب يف حتديد الزمن فاملضارع واألمر ليسا بزمنني، مث من اقتصر عند أيب جعفر النحاس )ماض و 
على اجلانب التكييب من خالل األدوات اليت تدخل على الفعل دون غريه، وما جنح حنو التعريف الوظيفي، مث ما ركز على اجلانب 

تعريف استثناءات يف الفعل وخاصة وجود أفعال إبقرار من النحويني ال الداليل، ومنها صيغة األمر وما يقابلها من النهي. ولكل 
تدل إال على الزمن، وملن اعتمد التصرف يرد عليه ابألفعال اجلامدة وهناك اعتمد اخلاصية والعالمة من مثل ما يلحق األفعال وما 

 سناد توجد شبهة فعل األمر واخل ر.يدخل عليها من األدوات، ومن ركز على اجلانب الشكلي الداليل من خالل فكرة اإل
، مث إن تعددها وعدم 1واخلالصة أن هذه التعريفات غري جامعة وال شاملة من جهة، وال تتمثل مفهوم التعريف وخواصه 

انسجامها خيلق اضطرااب كبريا يف نقل املفهوم وحمتواه إىل الطالب السيما املبتدئني، ذلك أن عمدة املدرسني ومراجعهم وأيضا 
وجهاهتم ختتلف، ومن مث قد يقع التناق  فيكون الطالب ضحية اختالف املواقف واآلراء كأن أيخذ أحدهم برأي النحاس وتقسيماته ت

مث أييت اآلخر فيأخذ برأي الزجاجي وتعريفه مث يتبىن اثلث موقف سيبويه يف مرحلة متقدمة أو أيب علي وهكذا من دون تنسيق بني 
و أن مادة املصطلح النحوي ينبغي أن تقرر يف املستوايت األوىل من التدريس حىت يكون الطالب على هؤالء مجيعهم، ومن مث يبد

بينة من اخلالف أو االختالف قبل اإلقدام على دراسة املادة، وهذا سييسر له استيعاهبا بعد أن مهد هلا بفهم مرجعية اخلالف وأسبابه 
اس يف  ق بطريقة التعريف اليت يتبناها النحوي؛ وهكذا سيحقق املصطلح وظيفته األساليت منها ما هو مذهيب ومنها ما هو ذايت يتعل

 كونه مفتاح العلم وإال سيكون مستغلقا من مستغلقاته.
 هذا الكالمِّ : "ال نعلم أحداً أتى يف معىنشاكر حممد حممود ويبدو أن أدق تعريف للـ"فعل" هو تعريف سيبويه، وفيه يقول 

 ،مبا يوازيه أو يدانيه، وال يقع يف الوهم أيضاً أن ذلك ُيستطاع. أال ترى أنه إمنا جاء يف معناه قوهلم: "والفعل ينقسم أبقسام الزمان
ومستقبل"، وليس خيفى ضعف هذا يف جنبه وقصوره عنه. وتبيان ذلك ما يلي، فسيبويه حنَي حدَّ الفعل يف أول  ماض وحاضر 

 كتابه، مل يُرِّد أمثلته اليت هي عندان: فعل ماض  حنو "ذهَب"، ومضارٌع حنَو "يذهب"، وأمٌر حنَو "اذهب"، بل أراَد بيان األزمنة اليت
د من سان العرب، فجعلها ثالثة أزمنة..."، وعلى الرغم من أمهية تعريف سيبويه للفعل والذي يعتقتُن هبذه األمثلة، كيف هي يف ل

أدق احلدود يف الكتاب، فإنه مل يعتمد يف كتب النحو اليت جاءت بعده وإمنا أتوله النحويون أتويالت بعيدة عن مقاصده وصاغوا 
ية لشروط احلد،  الكتب التعليمية، على كثرهتا، غري واضحة وغري مستوفتعريفات بعيدة عن مفهومه، مما جعل التعريفات املعتمدة يف

وهنا تتضح أمهية الرجوع إىل املصدر مباشرة من غري وساطة كتب الشراح وامليسرين، كما تتضح احلاجة إىل معجم تعليمي واضح 
 للحدود النحوية.

                                                             
"تعريف املصطلح" ابلقول: "بالغ يصف جمموعة من السمات الداللية اليت تنتمي إىل املفهوم الذي يدل عليه مصطلح ما وخي ر عن ـ عرف القامسي  1

 .269طبيعة هذا املفهوم نفسه، وهذا البالغ الذي ينبغي أال يظهر فيه املصطلح احملدد جيب أن يكون دقيقا". مقدمة يف علم املصطلح،  . 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
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طق وعلم امسه معه الكثري من العلوم من مثل البالغة واملنب/ اخل ر: يعد اخل ر من أكثر املصطلحات النحوية إشكاال نظرا لتق
 احلديث، ومن مث يلزم يف التعريف تعيني اجملال املعريف وهو ما ال يتم إال اندرا حىت يف الكتب التعليمية، أبن يقول املعرف: اخل ر يف

 اللفظ.  اضطراب وتعدد خاصة على مستوىالنحو كذا...على سبيل املثال، يضاف إىل ذلك ما عرفه ع ر اتري  النحو العريب من 
حسب الرواايت املتداولة فإن "اخل ر" من أقدم املصطلحات النحوية اليت تزامن ظهورها مع بداية التفكري النحوي، ورد يف 
أحل ف الطبقات للزبيدي عن يونس بن حبيب قال: "قال احلجاج البن يعمر: أتسمعين أحلن على املن ر؟ قال: األمري أفصح من ذلك،

عليه: فقال: حرفا. قال: أاي؟ قال: يف القرآن. قال احلجاج ذلك أشنع له. فما هو. قال تقول: "ُقْل إن كان آابؤُكم وأبناؤُكم" إىل 
" فتقرؤها ابلرفع. والوجه أن تقرأها ابلنصب على خ ر كان. قال ال جرم. لن تسمع يل حلنا أبدا" )الزبيدي،  قوله عز وجل: "أحبَّ

.  إذا صحت الرواية فهذا يعين أن املصطلح وصل إىل مرحلة متقدمة من النضج منذ والدة النحو، وهذا ال يصح (22د.ت،  .
يف عرف العلوم، خاصة وأن التوظيف يبدو اصطالحيا وليس مبعناه اللغوي، وهنا يثار سؤال ثبوت الرواايت واملناظرات النحوية؟ 

  النحويني وحتتاج إىل دراسة اترخيية توثيقية. وسنجد املصطلح نفسه معتمدا لدى شي وهي مسألة أثرت كثريا يف اتري  النحو العريب
اخلليل بن أمحد الفراهيدي يف سياقات خمتلفة ويفهم منه ما نفهمه اآلن من اخل ر يف سياق النحو، ومنه قوله يف ابب املبتدأ واخل ر: 

(. ويبدو أن اخلليل مييز بني 112بتداء" )الفراهيدي، د.ت،  . "زيد خارج... رفعت ويد ابالبتداء ورفعت خارج ألنه خ ر اال
أنواع اخل ر ومن مث يوظف اخل ر اجملرد عن الوصف خل ر املبتدأ، وخ ر كان للنواقص الفعلية، أي أن مثة نضجا يف التوظيف. وابالنتقال 

حات عدة من مصطلح واحد، وإمنا وظف مصطلإىل سيبويه املؤسس احلقيقي للنحو من خالل كتابه الكتاب جند أنه مل يستقر على 
بع تمثل: املبين عليه واملستقر واملسند إليه أو املسند واخل ر، مث جنده يوظف اخل ر نفسه ملفاهيم حنوية خمتلفة منها: احلال والنعت. وبت

ار وفق طبيعته.  ألخبمواطن توظيف هذه املصطلحات يتضح أنه مل يكن على سبيل التادف وإمنا كل لفظ يوظف لنوع خا  من ا
فـ"املبين عليه" يقصد به اخل ر الذي يعقب املبتدأ مباشرة ويكون مسندا إليه وهو املبتدأ نفسه يف املعىن، يقول: "فاملبتدأ كل اسم 

عليه مسند ومسند  هيبتدئ ليبىن عليه كالم، واملبتدأ واملبين عليه رفع، فاالبتداء ال يكون إال مببين عليه، فاملبتدأ األول واملبين ما بعد
إليه... فأما الذي يبىن عليه شيء هو هو، فإن املبين عليه يرتفع به كما ارتفع هو ابالبتداء، وذلك قولك )عبد هللا املنطلق( ارتفع 

 (. 2/124، 1922عبد هللا ألنه ذكر ليبىن عليه املنطلق، وارتفع املنطلق ألن املبين على املبتدأ مبنزلته" )سيبويه، 
طلحات سيبويه يف هذا الباب "املستقر" ويع ر به سيبويه عن اخل ر شبه اجلملة من الظرف أو اجلار واجملرور، والتسمية ومن مص

مشتقة من لفظ اخل ر؛ إذ البصريون جيمعون على أن اخل ر حمذوف يتعلق به شبه اجلملة، وأنه يقدر بـ مستقر أو استقر إذا تعلق 
ظرف الزمان. فهذا لفظ مشتق من اخل ر نفسه ومن مث هو وصف ومل يرق إىل مستوى املصطلح، ابملكان وبكائن إذا تعلق األمر ب

وسيغيب يف النعت ويبقى لفظ التقدير "مستقر" هو املعتمد يف النحو إىل اليوم. ومن مظاهره يف الكتاب قوله: "هذا ابب ما يثىن 
لة متعلق ابخل ر انتصب قائما ابستغناء زيد بفيها". أي إن فيها شبه مج فيه املستقر توكيدا" وذلك كقولك: فيها زيد قائما فيها، فإمنا

 احملذوف الذي يقدر مستقرا، فلما استغىن املبتدأ هبذا اخل ر نصب قائما على التوكيد.
لة مومن مصطلحات سيبويه يف هذا الباب أيضا املسند، ألنه يكون مسندا إىل املبتدأ، ومعلوم أن سيبويه مل يذكر مصطلح  اجل
 دوإمنا ذكر ركنيها املسند واملسند إليه، ومنه قوله: "هذا ابب املسند واملسند إليه، ومها مما ال يستغين واحد منهما عن اآلخر، وال جي

( 1922،1/23أحد منه بدا، فمن ذلك املبتدأ واملبين عليه، وهو قولك: )عبد هللا أخوك(، ومثل ذلك يذهب عبد هللا" )سيبويه، 
هذا املصطلح هو اشتاكه بني اجلملة الفعلية واالمسية من جهة، مث التداخل بني املسند واملسند إليه وتعدد اآلراء بشأن واملشكل يف 

ين اأيهما املبتدأ وأيهما اخل ر، وإن كان يبدو من نص سيبويه أن األول هو املسند أي املبتدأ يف االمسية والفعل يف اجلملة الفعلية، والث
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، وهي مسألة خالفية غري حمسومة بني النحويني، وإمنا لكل رأيه وحججه. 1وهو اخل ر يف االمسية والفاعل يف الفعليةهو املسند إليه 
وهنا يصعب اعتماد املسند واملسند إليه بديال أو مرادفا للخ ر ملا فيه من اللبس وتوهم االشتاك. وهلذا مل يطرد يف كتب النحويني 

 يف كتب البالغيني.املتأخرين وإمنا اعتمد كثريا 
ومن مصطلحات سيبويه يف ابب اخل ر التعبري عن خ ر الت ابملفعول به ألنه شبيه به، قال يف: "هذا ابب ما أجري جمرى 
ليس يف بع  املواضع، وذلك مع احلني خاصة، ال تكون الت إال مع احلني، تضمر فيها مرفوعا وتنصب احلني ألنه مفعول به" 

  (.1/67، 1922)سيبويه، 
هكذا تعددت مسميات اخل ر عند سيبويه من غري ترادف، لكن أكثرها اعتمادا املبين وأقلها اخل ر الذي يفيد اخل ر بشكل 
 عام، أي إنه املصطلح اجلامع للباب مث أتيت بقية املصطلحات لتفيد التنويع والتدقيق يف الوصف، مما يفيد أن سيبويه يعتمد األلفاظ

 لظاهرة النحوية، ومل ترق بعد إىل مستوى املصطلحات مبعناها احلديث ويف ضوء شروطها وطرق توليدها. مبعناها اللغوي لتوصيف ا
وابالنتقال إىل شي  الكوفيني الفراء من خالل معاين القرآن سنلحظ ظهور مصطلحات جديدة؛ اتفق مع سيبويه يف اخل ر 

من اخل ر  أخر منها املرافع وفق مبدأ الكوفيني الذي يقول إن كال مع التدقيق بتقييده أحياان حنو قوله خ ر إن.  وأضاف مصطلحات
واملبتدأ رفع اآلخر". ومن مواضع اعتماده عند الفراء قوله: "أفرأيت ما جاء منها ليس بعده ما يرافعه، مثل قوله: حم، عسق، ق، 

ن كل من املبتدأ واخل ر يف تصوره يرفع (، وأل1/349و ، مما يقل أو يكثر، ما موضعه إن مل يكن بعده مرافع؟" )الفراء، د.ت،
اآلخر، فإن هذا املصطلح غري دقيق ألن فيه اشتاك يف املعىن بني املبتدأ واخل ر. والفعل وخ ر التقريب، وقد مجع بينهما يف نص واحد 

ا ال نظري ن ما بعد "هذا" واحدحمددا معاين املثال اآليت: "ما كان من السباع غري خموف وهذا األسد خموفا": "واملعىن الثالث أن يكو 
(. مجع 1/12له فالفعل حينئذ منصوب وإمنا نصبت الفعل ألن "هذا" ليست بصفة لألسد وإمنا دخلت تقريبا" )الفراء، د.ت، 

 االفراء إذن بني مصطلحي الفعل والتقريب للتعبري عن اخل ر، والتقريب يراد به عند الكوفيني إعمال اسم اإلشارة عمل كان وأخواهت
(. ويبدو أن خ ر التقريب عند الكوفيني هو ما مساه سيبويه خ را حني أتيت الكلمة منصوبة بعد معرفة، قال 217، 1991)اتبري، 

أبو حيان يف إطار تفسري قوله تعاىل: "وهذا بعلي شيخا" :انتصب شيخا على احلال عند البصريني وخ ر التقريب عند الكوفيني" 
 (.4/126ه، 1621)الغرانطي، 

غري أن مصطلح اخل ر، على الرغم من االضطراب الذي تقدم، سريعا ما وجده طريقه إىل االستقرار والوحدة منتصرا على غريه 
من املصطلحات منذ أواخر القرن الثالث اهلجري وبداية القرن الرابع، فمع تلميذ سيبويه امل رد ستستمر مصطلحات الشي  يف 

ف خ ر  فسه واملسند، لكن كان االطراد والغلبة للخ ر مع التقييد للتدقيق يف األنواع من مثل توظيالتوظيف، ومنها املستقر ابملعىن ن
 كان وخ ر إن. 

مث سنجد أن أاب إسحاق الزجاج اقتصر على اخل ر، واستغىن عن ابقي املصطلحات املعتمدة عند شيوخه، فتبني أن املصطلح 
طلحات لقي القبول واكتسب صفة االتفاق يف التداول، وتغلب على غريه من املصيف هذا العصر بدأ يسلك طريقه حنو االستقرار، ف

اليت ال توظف إال اندرا استعماال لغواي، وليس اصطالحيا كما جند عند ابن السراج الذي وظف املستقر واملبين عليه مرة واحدة فقط، 
لفظ ووضوح الداللة وعدم التادف أو االشتاك، كما ذلك أن "اخل ر" داخل جماله مستوف لشروط االصطالح من اإلجياز وقصر ال

                                                             

نس السواد إىل "أن تركيب مجلة اخل ر عند سيبويه خيتلف عن تركيبها عند النحاة، فاخل ر عنده مسند إليه واملبتدأ مسند، ففي معرض ـ أشار رشاد يو  1
حوي وتطبيقاته احلد الن .حديثه عن قوهلم: هذا عبد هللا منطلقا قال: "فهذا اسم مبتدأ يبىن عليه أو يبىن على ما قبله، فاملبتدأ مسند واملبين عليه مسند إليه"

 .161-169حىت هناية القرن العاشر اهلجري، 
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صاغ ابن السراج تعريفا للخ ر، غري أنه مجع فيه بني النحو والبالغة، قال: "االسم الذي هو خ ر املبتدأ هو الذي يستفيده السامع 
-1/42لسراج، د.ت، " )ابن امنه ويصري به املبتدأ كالما، وابخل ر يقع التصديق والتكذيب... وخ ر املبتدأ ينقسم على قسمني

(. وهو ما اطرد يف تعريف النحويني للخ ر مما يستلزم ذكر اجملال املعريف يف مستهل التعريف احتاسا من اللبس، ومن أوضح 46
 التعريفات وأكثرها اختصارا قول ابن مالك:

 واخل ر اجلزء املتم للفائدة    كاهلل بر واألايدي شاهدة  
 (16،  . 2117لة  حاوية معىن الذي سيقت له )ابن مالك، ومفردا أييت وأييت مج 

ورافق استقرار مصطلح اخل ر بوادر للنقد االصطالحي، من ذلك قول ابن هشام معلقا على تسمية اسم كان فاعال وخ رها 
جلميلة دمية، ورة امفعوال: "وأما تسمية األقدمني االسم فاعال واخل ر مفعوال فهو اصطالح غري مألوف وهو جماز كتسميتهم الص

(، وهي إشارة منه إىل شرط الوضوح يف 2/329، 2119واملبتدئ إمنا يقوله على سبيل الغلط فلذلك يعاب عليه" )ابن هشام، 
 املصطلح ابلتزام وحدة اللفظ واملفهوم.

طلح ولكن يف  املصلكن يف الدراسات اللغوية املعاصرة بدأت بوادر االضطراب تعود من جديد مع الدعوة إىل التجديد ال يف
بع  متعلقاته، من ذلك الدعوة إىل تصنيف اخل ر ضمن التوابع، بل يرى إبراهيم مصطفى أن اخل ر أوىل ما يذكر ضمن التوابع 

( وهو رأي مل يلق القبول. وهناك من دعا إىل جتميع أنواع اخل ر كلها ضمن مسمى اخل ر من غري قيد 126، 1937)مصطفى، 
ثال، ومن مث جيتمع ابب خ ر كان وخ ر إن وخ ر املبتدأ يف ابب واحد، ومنيز األخبار أنواع اإلعراب، ذلك ألن خب ر كان وخ ر إن م

 "قوهلم يف إعراب املرفوع بعد كان وأخواهتا واملنصوب بعد إن وأخواهتا، إنه اسم هلا ال معىن له، وإمنا هو كالم نردده ويقلد فيه آخران
(.  129-122ان واسم إن امسا هلا، وكذلك ال معىن لتسمية خ رها خ را هلا" )الصعيدي، د.ت، أولنا، إذ ال معىن لكون اسم ك

لكن هذه املقتحات مل تلق القبول ألهنا ال تضيف جديدا بل تثري مشكالت تعليمية بعد أن استقر املصطلح وضبط التقسيم يف 
 مستواه التعليمي على األقل. 

وده باحث اليت شغلت النحويني كثريا، نظرا لوروده كثريا يف كتاب هللا تعاىل، وقد أشكل ور ج/ االشتغال: يعد االشتغال من امل
يف كتب النحويني من حيث املصطلح ومن حيث التعريف، وإن كان معناه واردا لغة يف املعاجم مبعىن "تلهى به عن غريه" )أنيس، 

 169نحويني البصريني، ولعل أول من وظفه عيسى بن عمر د.ت، ش غ ل(. واالشتغال حاضر يف النحو منذ القدم خاصة عند ال
ه؛ إذ روي أنه كان خيتار نصب املشغول عنه يف ابب االشتغال بدون مرجع خارجي، وعليه قرأ قوله تعاىل: "سورة أنزلناها وفرضناها" 

لينا من أعماله يل حسب ما انتهى إ)سورة النور( ابلنصب على االشتغال.  وال نعرف أوظف اللفظ أم ما يفيد معناه؟ ومل يوظف اخلل
وما نسب إليه االشتغال، وإمنا وظف لفظا قريبا منه وهو املشاركة، وعنون به الباب قائال: "النصب ابملشاركة يف قولك ضربت زيدا، 

. نصب فريقا (وعمرا أكرمته أخاه، ومثله كنت أخاك، وزيدا أعنتك عليه، قال هللا جل ذكره )فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضاللة
الثاين على املشاركة ومنه يف الفرقان: )وعادا ومثود وأصحاب الرس وقروان بني ذلك كثريا وكال ضربنا له األمثال وكال ت ران تتبريا(. 

(. والغريب أن سيبويه تلميذ اخلليل مل يعتمد املشاركة وال االشتغال، 114-116،  .1924نصب كال ابملشاركة" )الفراهيدي، 
عنون الباب على عادته يف معظم أبواب كتابه مبا يصف الظاهرة النحوية  ابلقول: "ابب ما يكون فيه االسم مبنيا على الفعل وإمنا 

قدم أو أخر"، وقد فصل احلديث عن الظاهرة يف الكتاب وأكثر من األمثلة التوضيحية غري أنه مل يوظف االشتغال توظيفا اصطالحيا، 
لغوي يف سياق آخر حني قال عن تقدمي املفعول به وأتخريه ووصف الظاهرة ببناء الفعل على االسم وإمنا وظف الفعل مبعناه ال

واملنصوب على إضمار فعل يفسره: "فإذا بنيت االسم عليه قلت: "ضربت زيدا" وهو احلد؛ ألنك تريد أن تعمله أو حتمل االسم 
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(. فمن الغريب أن 1/61، 2116تشغل به الفعل" )سيبويه،  أول ما كان "زيد" حيث عمرا "، زيد عليه، كما كان احلد "ضرب
يظهر املصطلح جليا عند الشي  مث خيتفي ليع ر مبا يصفه عند التلميذ، وكأن النحو بدأ انضجا يف مصطلحاته مث تقهقر، وهذا ال 

م أبنه ليس له. وحذا حذو ز يصح  يف اتري  العلوم، ويتيح التشكيك يف نسبة كتاب اجلمل يف النحو إىل اخلليل بل قد يتيح اجل
ل سيبويه تلميذه امل رد فلم يعتمد االشتغال وال املشاركة وإمنا وصف الظاهرة بتعبري سيبويه نفسه مع توضيح يسري ابلقول: شغل الفع

ن الفعل أعنه، مما يفيد أنه يف عهده أيضا مل يتبلور املصطلح بعد لكن بدأت بوادر اعتماده من خالل حضور معناه، قال: "واعلم 
(، وأما عند 2/77إذا وقع يف هذا املوضع وقد شغل الفعل عنه انتصب ابلفعل املضمر، ألن الذي بعده يفسر له" )امل رد، د.ت، 

حنويي الكوفة األوائل فنلحظ التحفظ عن االشتغال حبيث يرجحون الرفع على االبتداء على النصب، ومن مث مل يوظفه الفراء وسار 
 على هنجه النحاس. 

وظهرت البوادر الستقرار مصطلح االشتغال عند الزجاجي حيث وظفه يف عنوان الباب "ابب اشتغال الفعل عن املفعول 
بضمريه"، لكن استعمله مقيدا بعبارة واصفة، وليس بشكل جمرد مما يفيد أن املفهوم مل يشتهر بعد يف التداول، وإن وظفه يف حتليل 

 الفعل عن املفعول بضمري، ارتفع ابالبتداء وصار الفعل خ ره كقولنا )زيد ضربته )...( هذا هو الظاهرة النحوية، يقول: "إذا اشتغل
املختار، وقد جيوز نصبه، وإن اشتغل عنه الفعل تنصبه بفعل مضمر يدل عليه هذا الظاهر فنقول زيدا ضربته والتقدير ضربت زيدا 

   (.39،  .1926ضربته ولكنه فعل ال يظهر" )الزجاجي، 
ومع هذا التوظيف الظاهر واجللي للزجاجي سنعود إىل الغموض مع الزخمشري البغدادي بظهور مصطلح جديد حيث ومسه 
ب "ما أضمر عامله على شريطة التفسري"، وتلقاه عنه ابن يعيش يف شرح املفصل ومل يعقبه مث ابن احلاجب يف شرح الكافية، غري 

سم يف لفظ سيبويه وامل رد يف التعريف، قال: "ما أضمر عامله شريطة التفسري وهو كل اأنه زاوج بني اعتماد عنوان الزخمشري وتوظ
بعده فعل أو شبيهه مشتغل عنه بضمريه أو متعلق لو سلط عليه أو مناسبة لنصبه حنو زيدا ضربته وزيدا مررت به وزيدا ضربت غالمه 

(. هكذا إذن وفق ابن احلاجب بني 1/21، 2111 وينصب بفعل يفسره ما بعده أي ضربت وجاوزت وأهنت" )ابن احلاجب،
مصطلح البغداديني الذي اعتمده أس الباب ومصطلح البصريني الذي أدرجه يف التعريف، وهي خاصية مقبولة يف التعريفات، فتمثل 

ومع النحويني  يبذلك منهج املدرسة القائم على االنتخاب والتوفيق. ومل يعرف املصطلح االستقرار إال يف القرن السادس اهلجر 
األندلسيني، ويف مقدمتهم ابن مضاء القرطيب الذي عنونه بباب اشتغال الفعل عن املفعول بضمري، وال يزال املصطلح يقيد بوصف 
الظاهرة مما يفيد أنه مل يشتهر مفهومه بعد، قال مصرحا بكون الباب مشكال: "ومن األبواب اليت يظن أهنا تعسر على من أراد 

فهمها ألهنا موضع عامل ومعمول، وال داعي إىل إنكار العامل واملعمول، ابب، ابب اشتغال الفعل عن املفعول بضمريه تفهيمها أو ت
(. مث جاء ابن عصفور ليفصح عن استقرار املصطلح ونضجه ووضوح داللته يف 113مثل قولنا )زيداً ضربته(" )ابن مضاء، د.ت، 
لتكميل صف أو تقييد فعنون بباب االشتغال  مث يعود أبو حيان إىل التقييد يف التذييل واذهنه ابختاذه عنواان للباب جمردا عن أي و 

ابلقول: ابب اشتغال العامل عن االسم السابق بضمري أو مالبسة، مث يزكي ابن هشام مذهب ابن عصفور فيعنون الباب ابالشتغال 
قيق غويني املعاصرين وكذا اللسانيني، مع صياغة تعريف دوهكذا استقر املصطلح إبمجاع من جاء بعده يف كتب النحو وعند الل

ففاضل السامرائي يعرفه ابلقول: "االشتغال عند النحاة هو كل اسم بعده فعل أو ما يشبه الفعل، كاسم الفاعل، واسم املفعول، 
ول انطوان الدحداح: (. ويق122،  .2111اشتغل عنه بضمري أو مبتعلقة، لو سلط عليه هو أو مناسبة لنصبه" )السامرائي، 

: تسليط عاملني على معمول واحد على أن حيذف العامل األول قبل االسم الظاهر ويكرر كعامل Occupation"االشتغال 
(. وأبقى اللسانيون العرب على 36اثن قبل الضمري العائد إىل ذلك االسم: هل زيدا ضربته؟" )الدحداح، متي، د.ت،  .
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ال وال وصف مع التغيري يف طريقة دراسته وفق النماذج اللسانية، فقد عنون الفاسي الفهري الباب بسؤ املصطلح النحوي من غري قيد 
س مفاده: "االشتغال: تفكيك أم تبئري؟"، وفسره ابلقول: "ختصيص االشتغال ابللجوء إىل اخلاصيتني املذكورتني )التفكيك، التبئري( لي

دائما  حوال إلعراب العائد، ولكنه مقيد مع ذلك. واملسافة بني البؤرة والعائد ال حتتمابليسري، فإعراب البؤرة ليس مطابقا يف كل األ
 (.162، 1926القيود امليدانية" )الفهري، 

هكذا يلحظ املتتبع حلركة مصطلح االشتغال يف اتري  النحو العريب ما حلقه من تغيري وتعدد واضطراب على مستوى التوظيف 
الظاهرة النحوية ابألساس، وما واكب املوضوع من تطور يف النحو العريب ومصطلحاته،  فمن النحويني  انتج عن موقف النحويني من

من أنكر الظاهرة مجلة فلم يوظف املصطلح وال ما يصفه؛ ومنهم زعيما املدرسة الكوفية الكسائي والفراء، ومنهم من اعتمد الوصف 
النضج وإمنا  ثل البداية الفعلية للتأسيس ومن مث مل تصل املصطلحات بعد مرحلةوهي مسألة طبيعية يف البداية مع سيبويه؛ إذ إنه مي

اكتفى يف معظمها ابلتعبري ابملعىن اللغوي للفظ ووصف الظاهرة فيع ر ابلفعل أو بعناوين طويلة مع أن من شروط املصطلح أال يكون 
و حبيث ع ر عنه الذي رافق حركية هذا املوضوع يف كتب النحبصيغة الفعل، غري أن املشكل تفاقم بعد مرحلة سيبويه نتيجة التعدد 

مبا يزيد عن مخس مصطلحات منها ما تردد يف كتاب واحد، وهذا طبعا يؤثر يف فهم النحو ويعقد متريره إىل الطالب املبتدئني. طبعا 
املدرسني أيضا من ارسني للنحو و استقر املصطلح يف األخري على االشتغال لكن بعد خماض عسري يف األصول اليت متثل مرجع الد

مثل الكافية البن احلاجب واملفصل للزخمشري وشروحهما جبانب كتاب سيبويه. ويف تتبعنا لتطور هذا املصطلح تواجهنا مسألة أصالة 
طلح صالتاث النحوي املنسوب إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي الذي وظف مصطلح املشاركة عنواان للباب قبل أن نلحظ غياب امل

مبفهومه العلمي يف كتاب سيبويه، مما يعطي إشارة دقيقة إىل ما وقع من تدليس وحتريف مقصود أو غري مقصود يف اتري  النحو 
العريب، فال ميكن أن يكون كتاب اجلمل يف النحو من إنتاج اخلليل. وهب أننا جتاوزان هذا املشكل وإذا قرأان هذه املصطلحات يف 

ليد سيتضح أن "املشاركة" مل يلق القبول ومن مث مل حيقق االتفاق يف االستعمال، وذلك راجع إىل اللبس يف ضوء الشروط وطرق التو 
املعىن وعدم متثله للظاهرة النحوية، فاألمر ال يتعلق ابشتاك يف العامل وإمنا يف اشتغال العامل مبعمول عن آخر، فكان مصطلح 

مثل اب وخالصا له أيضا مث هناك عالقة دقيقة ومناسبة بني املعىن اللغوي واالصطالحي تتاالشتغال دقيقا وواضحا يف الداللة على الب
يف اإلهلاء عن الشيء بشيء آخر، وهذه من أدق الشروط اليت حققت له البقاء واالستمرار وحتقيق االتفاق يف التداول، يف حني 

حويون طلحات األخرى من مثل املشاركة والتفسري الذي وظفه الناختفت العبارات الواصفة األخرى من العناوين على األقل وكذا املص
 يف أبواب كثرية منها التمييز واخل ر وغريها كثري. 

III /:أثر تعدد املصطلحات يف تدريس النحو 
إن العلم واملصطلح متالزمان، وكل واحد منهما يسهم يف تنمية اآلخر، هلذا قال التهانوي: "إن املصطلح هو الركن الذي 

غين اللغة يف معجمها وحقل داللتها، فيحدث أتثريا يف البناء املعريف للناطقني هبا، أي: ينقلهم من حال إىل حال، ويغين فكرهم: ي
،  .( فللمصطلح إذن أثر يف الفكر ويف العلوم، وهلذا مت وضع املصطلحات لتيسري فهم العلوم ونقلها إىل 1994)التهانوي، 

تمر: "والنحاة خلقوا لنا مصطلحات جديدة مل يكن للعرب هبا عهد؛ ألهنم لو مل يضعوا هذه العالمات املتعلمني، قال بشر بن املع
مل يستطيعوا تعريف القرويني وأبناء البلديني علم العروض والنحو، وكذلك أصحاب احلساب قد اختلقوا أمساء وجعلوها عالمات 

ملصطلحات خلقت خلدمة التعليم والتواصل والعلوم بشكل عام (، وهذا نص صريح يف كون ا1/161للتفاهم" )اجلاحظ، د.ت، 
 من خالل ما حتققه من وظائف حددها بعضهم يف مخس؛ وهي: 
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الوظيفة اللغوية؛ إذ تكشف املصطلحات مدى سعة اللغة وغىن جذورها املعجمية واستيعاهبا للمفاهيم املتداولة يف اجملاالت   -
دد دى سعة اللغة العربية فأغلب مصطلحاهتم بنيت عن طريق االشتقاق، غري أن التعاملختلفة، وقد بينت مصطلحات النحويني م

يوحي إبمياهنم ابلتادف التام، وهذا ال يناسب عبقرية اللغة العربية اليت جتعل يف كل لفظ معىن مييزه عن غريه مما يشتك معه املعىن 
ليس متادفني وقد  وإن وظفها الفراء كلها ملفهوم التمييز. والفعل والعمل األصل، فالتفسري والتبيني والتمييز ال ميكن أن تكون متادفة

 رادف بينهما سيبويه يف الكتاب.
الوظيفة املعرفية: ذلك أن املصطلحات كما قال القدماء هي مفاتح العلوم وعمدهتا، ومن مث يصعب أن نتصور علما قائما  -

" للعلم مصطلحه الذي يعد مفتاحه، فقد هذا العلم مسوغه وتعطلت وظيفته دون جهاز اصطالحي، يقول حممد عزام: "وإذا مل يتوفر
(. وال يكفي وجود مصطلحات لتتحقق هذه الوظيفة، وإمنا ينبغي أن تستويف الشروط املتعلقة بوحدة اللفظ 7)عزام، د.ت،  .

ما جيعل  ذا تعدد واضطرب وتشتت، وهذاووحدة املفهوم مع الشهرة يف التداول واالتفاق يف االستعمال، وإال فال دور للمصطلح إ
مصطلحات النحو ابلشكل الذي تداولت به يف كتب التاث النحوي بعيدة عن هذه الوظيفة ما مل تعاجل معاجلة اترخيية تظهر أسس 

 التعدد ومراحل التطور قبل االنتهاء إىل مقتحات عملية لتوحيدها.
بغي يف مل رزة لدوره الرئيس يف العملية التعليمية التعلمية، ومن مث ينالوظيفة التواصلية: وهي من أهم وظائف املصطلح ا -

مستهل كل وحدة أو مساق حتديد املصطلحات وضبطها لتحقيق التواصل بني األستاذ والطالب، لكن هذا يكون معقدا عندما 
ل بني التعريف والشرح التاري  والتداخ تكون مصطلحات اجملال املعريف غري مضبوطة شأن ما نلحظه يف النحو من التعدد والتغيري ع ر

والتمثيل، وهذا يقتضي العمل على توحيد مصطلحات اجملال بعد دراستها دراسة اترخيية، وضبط املفاهيم وفق شروط احلد، وضبط 
ع يطرق التعريف وتوحيدها، وهذا ما حاولت اللسانيات احلديثة حتقيقه لكنها أخفقت يف بع  املقتحات من مثل مقتح جتم

 املفعوالت حتت مسمى الظرف. 
الوظيفة االقتصادية: ذلك أن املصطلح خيتزل اللغة وحيقق اإلجياز؛ إذ حيمل مفهومه يف ذاته، وهذه خاصية من خصائص   -

لغة العلوم، يقول عبد السالم املسدي: "ليس من مسلك يتوصل به اإلنسان إىل منطق العلم غري ألفاظه االصطالحية، حىت لكأهنا 
(، غري أن حتقق هذه 27،  . 1929من كل علم مقام جهاز من الدوال، ليست مدلوالته إال حماور العلم ذاته" )املسدي،  تقوم

الوظيفة واستثمارها يف جمال التدريس يقتضي وضوح املصطلحات بوحدة اللفظ واالتفاق على املفهوم حبيث مىت وظف ذلك املصطلح 
  يتحقق ما مل توحد املصطلحات حبيث "حتكم العالقة بني املصطلح  وبني مفهومه يف جمالمل يفهم منه غري ذلك املفهوم، وهذا ال

ما، مبدأ أحادية العالقة. ومضمونه: أن يدل املصطلح الواحد على مفهوم واحد، وأن يكون للمفهوم الواحد مصطلح واحد داخل 
 من املصطلحات النحوية ألهنا مل حتقق هذه املعادلة (. وهذه الوظيفة لن تتأتى لكثري43،  .2112اجملال الواحد )البوشيخي،

القائمة على الوحدة من جهتني، ومن مث يصعب توظيفها يف تيسري العملية التعلمية مع العلم أبن هذا مما يعتمد فيه على املصطلح، 
 وض والتعقيد.وهو االقتصاد يف الوقت واجلهد والعمل، وهذا ما جيعل الطالب ينفرون من مادة النحو حبجة الغم

الوظيفة احلضارية: تتمثل يف اخنراط اللغة يف جماهلا ويف حميطها، حبيث تستوعب مصطلحات العلوم بوصفها اجلسر الذي   -
يربط اللغات بعضها ببع ، ذلك أن املصطلحات ملكية مشتكة ومن مث تتيح قوة مصطلحات لغة معينة اقتاضها وتوظيفها يف 

 ا ت رز أمهية املصطلح يف نقل املعارف ويف عملية التدريس. ثقافات وحضارات خمتلفة، وهن
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إن هذه الوظائف على الرغم من أمهيتها يف تدريس العلوم، تبدو صعبة التحقق يف جمال النحو ؛ نظرا ملا بيناه من خالل النماذج مما 
ل بني التعريف ظ واملفهوم، والتداختعانيه معظم مصطلحات النحو العريب من ضبابية وغموض انتج ابألساس عن التعدد يف اللف

والشرح والتمثيل، وهي مسألة ال تنحصر يف النحو بل تبدو مشتكة بني علوم العربية، وذلك انتج عن اجلهود الفردية اليت سايرت 
بناء املصطلحات وحتديد املفاهيم، مث تدخل بع  املشكالت غري اللغوية من مثل الصراعات السياسية والتعصب املذهيب 
للمصطلحات، كما الحظنا ابلنسبة للفعل واالشتغال، فاخلالف حول أصل االشتقاق أثر يف حتديد الفعل وتوحيد مصطلحه، 
وحروف الزايدة اليت تدخلت يف حتديد مصطلحاهتا العقيدة فسميت ابحلشو والصلة وسيف خطيب...، مث إن اهلدف الذي من 

ومحاية اللغة من اللحن صرف اهتمام النحويني إىل سن القواعد ومجع اللغة، ومن  أجله خلقت علوم العربية وهو خدمة النص الديين،
مث مل يركزوا جهودهم يف املراحل األوىل على األقل على ضبط املصطلحات، وإن ظهرت بع  بوادره لدى بعضهم لكنها مل تصل إىل 

د نضج تعريف للمصطلح ال يستقر غالبا إال بعمستوى النضج املطلوب، وهي مسألة طبيعية يف حياة العلوم، ذلك أن "صياغة 
العلم، ووضع أسس صياغة التعريفات، هلذا مل تضع التعريفات األوىل للمصطلحات النحوية الصياغة نفسها اليت صيغت فيما بعد، 

(، 161 .، 2112وهو أمر مألوف يف مسرية العلوم، ألن إدراك داللة املصطلح شيء وصياغة هذا اإلدراك شيء آخر" )املل ، 
غري أن العكس حصل أيضا يف النحو فهناك مفهومات دقيقة يف املصادر املؤسسة من مثل تعريف سيبويه للفعل، مث اضطرب املفهوم 
بعد ذلك العتبارات أغلبها مرتبط ابلصراعات املذهبية بني النحويني كما رأينا ابلنسبة للفعل. ومن مث يصعب أيضا ضبط املفهوم يف 

تيار أي مفهوم يعين ابلضرورة مساندة مذهب أو االنتساب إليه، ومن مث اختالف مواقف املدرسني يؤثر يف التدريس التدريس ألن اخ
وخيلق االضطراب لدى الطالب نتيجة تغيري يف املفهوم ويف املصطلح من مدرس إىل أخر ومن درس إىل آخر. فما السبيل إىل جتاوز 

 يت تستحقها يف تيسري النحو وأداء وظيفتها بوصفها مفاتح العلوم؟هذا املشكل لتتبوأ املصطلحات املكانة ال
  مقتحات عملية لتجاوز مشكل املصطلحات النحوية:

يقتضي جتاوز أثر تعدد املصطلح النحوي واضطرابه يف التدريس وتيسري العملية التعليمية التعلمية إجراءات عملية؛ منها ما يتعلق 
ية ات التعليمية خاصة اجلامعية، ومنها ما يتعلق ابجلهات املعنية بصياغة ال رامج واملناهج التعليمابملدرس ومنها ما يتعلق ابملؤسس

ومنها ما يتعلق ابجملامع العلمية ومنها ما يتعلق ابحلكومات السيما وزارات التعليم على الصعيد العريب من أجل التوحيد ومد اجلسور 
 الفات اإلقليمية يف جمال تدريس النحو ومصطلحاته.بني األقطار وإلغاء احلدود اجلغرافية واخل

يقتضي ابلضرورة التمهيد لكل درس بضبط املفاهيم وحتديد املصطلحات مع مد اجلسور بني املفاهيم املختلفة حىت يستوعب الطالب 
مادة النحو، وهذا طبعا يقتضي إدراج مادة اتري  املصطلح النحوي وتطوره ضمن برامج اجلامعات على األقل املتخصصة، والتنسيق 

 س النحو واحلر  على أتليف كتب تعليمية تيسر اخلالف للطالب وتوحد املصطلحات على املستوىبني املؤسسات املعنية بتدري
 العريب على األقل. 

إن املصطلح النحوي يعاين من مشكالت جعلت تدريسه عملية معقدة تنفر منه الطالب ويف املستوايت كلها، وهي مسألة 
يمية وخاصة ادة اليت متثل عماد علوم العربية، وهنا ينبغي للمؤسسات التعلينبغي أن تلتفت إليها اجلهات املعنية لتيسري هذه امل

اجلامعات أن تساهم يف معاجلة املشكل ع ر ندوات ومؤمترات تعاجل موضوع املصطلح وتبحث سبل توحيده يف التعليم األساسي، 
دة املصطلح النحوي ضمن براجمها خاصة يف املراحل األوىل من التعليم اجلامعي وما قبل اجلامعي على األقل، وكذا إبدماج ما

التخصصات اللغوية. يقول صالح بلعيد: "كان على اجلامعة أن تقود تيار وضع املصطلحات العلمية عن طريق تبين تدريس مقياس 
ها ونشر الرسائل ياملصطلح، وتشجيع الباحثني واملؤلفني على التأليف ابلعربية، وتشكيل جلان حملية ملتابعة نشر املصطلحات املتفق عل
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اجلامعية ذات االختصا  العلمي وتشجيع فرق البحث يف املصطلحات، والعمل على التوعية أبمهيته العلمية حاضرا ومستقبال، كما 
جيب على اجلامعة أن تعمل على جتسيد اتفاقية أو معاهدة على مستوى اجلامعة العربية حلماية حقوق املؤلفني واملتمجني واملبدعني 

ا، فقيام هذه االتفاقية سيشجع حركة التأليف والتمجة يف جماالت العلوم، وسيكون له أثر طيب يف العمل على توحيد عموم
 (.26،  .2113املصطلحات وإشاعتها بني األقطار العربية" )بلعيد، 

طلح يف التعليم مشكل املصيقصد صاحب النص املصطلحات الوافدة يف عصران احلايل عن طريق التمجة ونقل العلوم، وهبا يربط 
العريب على األقل، غري أن مضامينه تصدق على املصطلحات النحوية ومقتحاته تفيد يف توحيدها وختليصها مما شاهبا من الضبابية 

 والغموض، فالدرس النحوي حيتاج إىل حتيني وفق ضوابط املصطلح وشروطه.
ياغة   إعادة ترتيب األولوايت، ابلتكيز على األسس يف صويقتضي جتاوز مشكل املصطلح واملصطلح النحوي بشكل خا 

ال رامج التعليمية وإعداد املسالك وامللفات الوصفية، ويف مقدمتها مداخل العلوم ومفاحتها ومنها املصطلحات إبقرارها يف وحدات 
 صياغتها. املصطلح يف أساسية وبطريقة تيسر أداء وظيفتها واستثمارها يف تيسري العلوم. وإشراك املختصني يف جمال

ويقتضي حتقق هذا املقتح إحداث خمت رات ومراكز حبثية هلذا الغرض ووضع معاجم خاصة ابملصطلحات النحوية ومفاهيمها،  
وهنا ينبغي االنفتاح على التقنيات احلديثة فقد أصبح احلاسوب يوفر إمكانيات هائلة، وتعددت جماالت استخدامه كهدف تعليمي، 

 (.77،  .2113اعد يف العملية التعليمية، أو كمساعد يف اإلدارة التعليمية )الدريج، أو كعامل مس
ينبغي أيضا على اجملامع اللغوية أن تعري هذا اجملال االهتمام الذي يستحقه. فبجانب االهتمام ابملصطلحات اجلديدة الوافدة 

فاهيم، فاملشكل اث وتتوىل مهمة توحيد املصطلحات وضبط املعن طريق التمجة والتعريب، ينبغي أن تلتفت هذه املؤسسات إىل الت 
الذي حتكم يف اضطراب املصطلحات العربية احلديثة هو نفسه الذي أثر يف مصطلحات النحو وخاصة غياب مؤسسات متخصصة 

ة إال منوذج من مناذج لنحويوغلبة اجلهود الفردية واستثمار الصراعات السياسية والشخصية والعقدية يف بناء العلوم، وما املناظرات ا
 حتكم السياسة يف بناء العلوم اللغوية.

ينبغي أيضا جتديد طرق التدريس، وذلك بتجاوز الطرق التقليدية يف تعليم النحو واالنفتاح على الطرق احلديثة اليت تعتمد التحليل 
اقشة املصطلحات ، وهذا من شأنه أن ييسر للمدرس منوالنقد أكثر مما تركز فقط على تلقني املتعلم القواعد النحوية والتعصب للتاث
 من داخل النصو  وميكن الطالب من استيعاب املفهوم وسبب اخلالف.

وينبغي أيضا استثمار احلوسبة يف تيسري ضبط املصطلحات النحوية ع ر إحداث قاعدة بياانت خاصة بتخزين املصطلحات النحوية 
 من بداية التأسيس إىل اآلن ومعاجلتها.

ويقتضي تيسري النحو ع ر ضبط مصطلحاته أيضا إعداد كتب حنوية تعليمية للمستوايت املختلفة بشكل متسلسل ترعاها مؤسسة 
خمتصة، ومن مث تراعي مستوايت املتمدرسني وتدرجهم يف املستوى التعليمي، وتستثمر ذلك يف تقدمي املعارف وانتخاب املصطلحات 

تراعي الشروط والوظائف، مع مراعاة شروط املصطلح النحوي لفظا ومفهوما. وهذا من شأنه أن واملفاهيم ودراستها بطريقة علمية 
يبدد اخلالف بني املدرسني، وبني املؤسسات اجلامعية بل بني األقطار العربية خاصة بني املشرق واملغرب، ومن مت يسهل مد اجلسور 

 ة األساسية على األقل.والتعاون يف اجملال وتوحيد املعطيات يف املراحل التعليمي
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 خامتة: 

اتضح مما سبق أن تعليم النحو العريب يعاين من معوقات وتواجهه حتدايت جعلت الطالب ينفرون منه ويستصعبونه، ومن 
أسباب الغموض االضطراب يف املصطلحات الناتج ابألساس عن التعدد يف املصطلحات ومفهوماهتا، وهذا يتتب عليه صعوبة 

 لنسبة للمدرس، واضطراب يف الفهم والتلقي لدى املتمدرس، وهنا تنشأ اهلوة بني الطالب ومادة النحو. االنتقاء اب
وهذا االضطراب يف املصطلحات ال يف جمال النحو فحسب، بل يف العلوم العربية كلها قدميا وحديثا انتج عن االجتهادات 

ات السياسية ية اليت تعمل على مواجهة املشكل قبل تفاقمه، وحتكم الصراعالفردية وغياب العمل املؤسسايت وغياب املبادرات االستباق
 واملذهبية يف بناء العلوم ومنها طبعا اختيار املصطلحات وحتديد املفاهيم.

وجتاوز املشكل يقتضي تضافر جهود جهات كثرية منها احلكومات بربط اجلسور بني األمصار املختلفة. واملؤسسات املعنية 
 التوحيد والضبط والفهرسة وصناعة معاجم اترخيية تفصيلية للمصطلحات النحوية. واملعنيون بصياغة ال رامج التعليميةابلعمل على 

ا ضمن ال رامج وتنظيم املصطلح إبدراجه مبراجعة املناهج وإعادة ترتيب األولوايت ابلتكيز على املداخل الرئيسة للعلوم؛ ويف مقدمتها
وصفه تيب وفق مستوايت املتعلمني. واألطر التبوية إبعادة النظر يف طرق التعليم والتكيز على املتمدرس بطرق تدريسها مع مراعاة الت 

حمور العملية التعليمية وفتح الباب للحوار أمامهم وإشراكهم يف بناء املواقف واقتاح البدائل وحسن اختيار املصطلحات واملفاهيم 
 وفق مستوايهتم.

ة يف التغيري وإواحة صفة التقديس عن التاث دون التنقيص من قيمته وال اإلساءة إىل أصحابة بقراءته وتبقى اإلرادة والرغب
داخل سياقه الذي أنتجه، وتقبل حاجته إىل النقد وإعادة البناء وفق مقتضيات املناهج والتصورات احلديثة أقرب منفذ إىل جتاوز هذه 

 العلوم اللغوية.املشكالت وغريها مما يقف حاجزا أمام تدريس 
 

 :املصادر واملراجع
، بريوت، دار 1(، شرح كافية ابن احلاجب، قدم له ووضع فهارسه إميل بديع يعقوب،ط.1992االستابذي، الرضي ) ●

 الكتب العلمية.
 األنباري، أبو ال ركات عبد الرمحن بن حممد )د.ت(، أسرار العربية، عين بتحقيقه حممد هبجت البيطار، دمشق، مطبوعات ●

 اجملمع العلمي العريب.
 (، املعجم الوسيط، د.د.ط.2116أنيس، إبراهيم وآخرون ) ●
قضااي ومناذج، ضمن: أعمال اليوم الدراسي حول منهجية العمل  –(، عملية االصطالح 2112البوشيخي، عز الدين ) ●

 والتعريب. االصطالحي تكرميا لألستاذ محزة شريف الكتاين، الرابط، منشورات معهد الدراسات واألحباث
(، الكافية والشافية، حتقيق صاحل عبد العظيم الشاعر، القاهرة، مكتبة 2111ابن احلاجب مجال الدين عثمان بن عمر)  ●

 اآلداب.
 (، اإليضاح يف شرح املفصل، حتقيق موسى بناي العليلي، العراق، وزارة األوقاف.1922ابن احلاجب ) ●
 لعلم املصطلح، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر.(، األسس اللغوية 1993حجازي، حممود فهمي ) ●
 ، دار الكتاب اجلامعي.1(، مدخل إىل علم التدريس، ط.2113الدريج، حممد ) ●
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 اللغة العربية وسؤال التوظيف
Arabic language and employment question 

 
                                             د. محادي املــوقت

                     اململكة املغربية -جهة بين مالل خنيفرة–األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين 
                             Dr. EL MOUKET Hammadi 
Académie régionale d'éducation et de formation Beni mellal- Khenifra / Maroc 

 
 :امللخص
تروم الدراسة املوسومة ب"اللغة العربية وسؤال التوظيف" البحَث يف قوام اللغة العربية، ومسوغات توظيفها ووجودها   

االعتباري بني أبنائها، يف الشارع كما يف املدرسة، ويف املؤسسات احلكومية كما يف نظرياهتا اخلاصة... ابعتبارها لغة بشرية طبيعية 
ا يؤهلها ألن تتطاوع مع مستجدات العصر وتطوراته التقنية، حبكم غناها الصويت، واملعجمي، والصريف، هلا من املقومات الذاتية م

ة حوالداليل... إىل جانب أبعادها الدينية واحلضارية والعلمية، اليت ُتكّون هلا املناعة الذاتية الداعمة لبلورة حضورها الفاعل يف السا
 أن تناهلا بطاقة زمرة اللغات املعرفية والتكنولوجية.التنموية احمللية والدولية، على أمل 

وهلذا الغرض؛ انطلقنا من فرضية تُعزي السبب يف تراجع مكانتها، واحنسار توظيفها إىل قرار سياسي يفتقد للجرأة، وتتبناه      
سار توظيفها، وهو مكامن قوهتا، واحن دساتري األمم العربية يف ظل سياداهتا، بعيدا عن اإلفتاءات اخلارجية، يف سياق إشكالية ترصد

ما دفعنا إىل التوسل ابملنهج الوصفي التحليلي، إىل جانب بُعده التارخيي الذي ارأتينا أنه سُيسعفنا يف التنقيب عن حفرايت القوة 
 يف هذه اللغة وموقع حضورها يف احملافل الدولية، إىل جانب البحوث العلمية، واستعماالهتا اليومية.

 الكلمات املفاتيح
 اللغة العربية، احلضارة، التنمية، الوظيفة 

Abstract 
The purpose of this study: Researching the consistency of the Arabic language, the 

rationale for its employment and its legal presence among its children, in the street 
as well as in the school, in government institutions as in its private counterparts ... 
as a natural human language that has self-foundations that qualify it to adapt to the 
developments of the age and its technical developments, by virtue of its 
phonological richness The lexical, morphological, and semantic ... in addition to 
its religious, cultural and scientific dimensions, which make it an autoimmune 
support to crystallize its active presence in the local and international development 
arena, in the hope that it attains the energy of the group of cognitive and 
technological languages. 



179 

 

For this purpose; We started from an assumption that attributes the reason for the 
decline in its status and the decline in its employment to a political decision that 
lacks courage, and which the constitutions of Arab nations adopt in light of their 
sovereignty, away from external fatwas. This prompted us to resort to the 
descriptive and analytical method, which we thought would assist us in exploring 
the fossils of power in this language and the location of its presence in international 
forums, in addition to scientific research and its daily uses ... 

Keywords 
Linguistics, arabic language, employment, developpement 

 
 :مقدمة

تعدُّ اللغة "يف البدء واالنتهاء هي الثقافة، وهي احلضارة، وهي العلم، وهي التنمية، وهي التفكري، وهي التعبري ... هي 
الشخصية، بكل قسماهتا ومساهتا، وذاكرهتا، وفلسفتها، ورؤيتها...  فاللغة تضعف بضعف األمة، واألمم تتقهقر وتتأهل للعمالة 

 غة وعزهلا عن العقل والكتاب واملنهج واملعهد واجلامعة واملدرسة واألسرة، واإلذاعة والناظور )التلفزيون(الثقافية والعلمية بتاجع الل
، 2116وسائر وسائل اإلعالم واإلعالن.. اليت يُناط به إجراء العمليات واملعادالت واملوازانت التفكريية." )بودرع وآخرون، 

ثُها، وعامل َوْحدهتا ووجودها على اعتبار أهنا "أداة مركبة ومعقدة...(، وهي هبذا؛ أاي كانت هويتها؛ شخصية األ9   مة اليت تَتَحدَّ
تتألف من حوادث )صوتية( يبحثها علم الفيزيولوجيا والفيزايء، و)نفسية( يقتفيها علم النفس، و)اجتماعية( يرصدها علم االجتماع، 

 (. 4بية،  اجلغرافيا اللغوي...". )املبارك، حممد، فقه اللغة وخصائص العر و)اترخيية( يسجلها علم التاري ، و)جغرافية( يراقبها علم 
 أوال: العربية يف التوظيف الديين

، 2116يُعد تعلم اللغة العربية من إقامة الدين، ومعرفتها فرض عني، ألن فهم القرآن والسنة ال يتأتى إال هبا )آيت األعشري،
اإلسالم رمحة هللا عليه، منذ وقت إىل هذا فقال: إن" نفس اللغة العربية من الدين، (، ولقد نبه اإلمام ابن تيمية شي  163 

ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب" )ابن 
لف ه:" ومعلوم أن تعلم العربية فرض على الكفاية، وكان الس(. مؤكدا كالمه بقول آخر يُنسب إليه يقول في627،  1992تيمية، 

يؤدبون أوالدهم على اللحن، فنحن مأمورون أمر إجياب أو أمر استحباب أن حنفظ القانون العريب، ونصلح األلسنة املائلة عنه، 
 (.627،  1992فيحفظ لنا طريقة الكتاب والسنة واالقتداء ابلعرب يف خطاهبا" )ابن تيمية، 

يته هبذا يكون لتعلم العربية أثر ابرز يف التفكري وصياغة الشخصية العربية، حىت تكون فاعلة يف جمتمعها، وُمسامهة يف تنمو   
(، فقد أُثِّر عن الرسول 627،  1992وتقدمه، ذلك أن "اعتياد اللغة يؤثر يف العقل واخلُلق، والدين، أتثريا قواي بيناً" )ابن تيمية، 

أنه قال: "من حُيسن أن يتكلم ابلعربية فال يتكلم ابلعجمية فإنه يورث النفاق" أخرجه احلاكم يف املستدرك.  صلى هللا عليه وسلم
َا تـُثـَبُِّت اْلَعْقَل، َوَتزِّيُد يفِّ اْلُمُروَءة".   (.32املقرئ، أخبار النحويني،  )وثبت عن عمر بن اخلطاب أيضا أنه قال: "تـََعلَُّموا اْلَعرَبِّيََّة؛ فَإِّهنَّ

وعلى هذا ينبغي على لغة الرسالة اخلالدة "أن تتبوأ مكانة رفيعة لدى أصحاهبا، ولدى الناس أمجعني، فإن هللا ابختياره هذه اللغة 
(، والواقع أن اللغة العربية ما 167،   1991وعاء لوحيه الباقي على الزمان، قد أعلى قدرها وميزها على سواها". )الغزايل، 
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كرمي وسياجه، فإن تضعضعها وإقصاءها من ميادين احلياة اليومية، و"التخاطب واألداء ولغة العلم واحلضارة دامت لسان القرآن ال
 (. 167،   1991يُوشك أن َيضع القرآَن نفسه يف املتاحف". )الغزايل، 

ن اخلليفة عمر بن اخلطاب عوال منا  إذن؛ من التفقُّه يف العربية، ذلك ألنه السبيل إىل التفقُّه يف السنة والقرآن، وقد ثبت 
 ،يف رسالته إىل أيب موسى األشعري أنه قال:" أما بعد: فتفقهوا يف السنة، وتفقهوا يف العربية، وأعربوا القرآن، فإنه عريب" )ابن تيمية

حب أ (. كما ُروي عن أيب منصور الثعاليب قوله:"...من أحب هللا أحب رسوله حممدا صلى هللا عليه وسلم، ومن627،  1992
الرسول العريب أحب العرب، ومن أحب العرب أحب العربية اليت نزل هبا أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم، ومن أحب 
العربية ُعين هبا، واثبر عليها، وصرف مهته إليها، ومن هداه هللا لإلسالم، وشرح صدره لإلميان وأاته حسن سريرة فيه؛ اعتقد أن حممدا 

خري الرسل واإلسالم خري امللل... والعربية خري اللغات واأللسنة، واإلقبال على تفهمها من الداينة؛ إذ هي صلى هللا عليه وسلم، 
 (.1،  1932أداة العلم ومفتاح التفقه يف الدين" )الثعاليب، 

 :اثنيا: العربية وحضورها العلمي
، فال عجب عليه وسلم اليت َحَوت أمور الدين والدنيا إذا كان القرآن رسالة هللا اخلالدة إىل العاملني، ومعجزة نبيه صلى هللا

من أن يكون هذا اخللود واإلعجاز ُمْنطلِّقا من أمر القراءة الذي ع ر عنه القرآن الكرمي بفعل "اقرأ"، ابعتباره أول األوامر اليت 
، من ابب أن القرآن حيوي ة، اليت جاءت يف رحابهاستهدفت نيبَّ هللا تعاىل وأّمَته، دافعا إايمها إىل التعلم واحتضان مظان العلم واملعرف

من املعارف الدينية والدنيوية اليت أسعفها التوصيف "بلسان عريّب مبني"، ما يغين متأمله عن ت رير علمية العربية أو أدبيتها، ضعفها 
لقرآن الذي اتصف ُمنزِّلُه ابلعلم (، ألهنا وببساطة معرفة انبعة من رابنية ا132،  2112أو قوهتا، ثرائها أو ُشّحها )املوقت، 

 املطلق.
وحقائق القرآن العلمية اليت وسعتها العربية ومل تعجز عن وصفها جتل عن احلصر أو العد، فهي من كّل حدب معريف تنسّل: 

يال، وفسرته السنة صفهي فيزايئية، وفلكية، وحسابية، وهندسية، وإحيائية... وغريها كثري؛ مما أشار إليه القرآن الكرمي إمجاال، أو تف

ْسمِّ رَبَِّّك اَلذِّ النبوية إمتاعا أو إقناعا. ومنه ما ورد يف قوله تعاىل عن خلق اإلنسان:  نَسَن مِّْن َعَلق  1َخَلَق )) ےاَقْـرَْأ ابِّ ( َخَلَق َاالِّ

نَساَن مِّ ، حيث فّصله قوله تعاىل يف سورة املؤمنون: 2و 1العلق، آية ( 2) مثَّ َجَعْلَناُه  (12) ن ُساَلَلة  مِّّن طِّني  َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِّ
ًما مثَّ أَنَشْأاَنُه َخْلًقا حلَْ  مثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخَلْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة عِّظَاًما َفَكَسْواَن اْلعِّظَامَ  (13) ُنْطَفًة يفِّ قـَرَار  مَّكِّني  

، وهو ما أثبته العلم 16-12املؤمنون، اآلايت   (16) مثَّ إِّنَُّكم بـَْعَد َذلَِّك َلَميُِّتونَ  (16) َرَك اَّللَُّ َأْحَسُن اخْلَالِّقِّنيَ فـَتَـَبا جآَخر
احلديث، وأقّر به، بعد أربعة عشر قران وما يزيد، ع ر تقنيات جينية متطورة شرحت مراحل خلق اإلنسان، وأطوار تشكيله، من 

 (. 77،  2111النطفة حىت اكتمال النمو. )مبيوع، 
ا كان أن هذا التوصيف الرابين الدقيق ملراحل خلق اإلنسان؛ إمن ولعله األمر الذي يدفعنا إىل تسجيل حقيقة لغوية مفادها:

مبفاهيَم ومصطلحات  عربية  فصيحة، مل حتتج إىل َمن يقويها، أو َمن يعمل بديال عنها، كما يُراد هلا اليوم من بع  املتنطعني أتباع 
طلحات واملراجع لعربية على أهنا لغة "تفتقر إىل املصالغرب، وأتباع لغاهتم على حداثتها مقارنة بعتاقة العربية، ممن ينظرون إىل ا

العلمية، اليت حيتاجها الدارس والباحث، لذلك فهي ال خترج عن كوهنا لغة دين، وممارسة عبادة معزولة عن اجملاالت العلمية، حيث 
ية من املدارس واملعاهد املعبد، حبيث خُترَج العربال مفر لنا اليوم من اإلقرار ابالزدواج اللغوي بني لغة العلم ولغة الدين، لغة املعهد ولغة 

واجلامعات واملعابد، شأهنا يف ذلك شأن اللغة السراينية القدمية، اليت ابتت ال خترج عن أصوات يرددها الكاهن، وقد يعلمها أو ال 
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االت علمية كثرية منذ قرون (. واحلال؛ أن العربية أثبتت كفاءهتا يف جم22،  2111يعلمها، ال هو وال املستمعون". )بليبل،
حدثة تُزامحها على ذلك خال الالتينية، ذلك أن التاري  يسجل حقيقة معرفية تقول: إن اللغة العربية "كانت 

ُ
طويلة، مل تكن اللغات امل

بية يف الشرق ر إحدى لغتني يف العامل القدمي، تكتب هبما الفلسفة والعلوم فيما بني القرنني الثاين والسادس عشر، حينما كانت الع
( ، وهو األمر الذي يزكيه الدكتور محزة الكتاين حني حاول إثبات قدرة اللغة العربية 22(  2113والالتينية يف الغرب") سامح، )

 على مسايرة املستجدات التقنية والطبية، بقوله: "إن اللغات اليت تبوأت عرش اللغة العاملية خالل القرون املاضية هي أربع لغات:
 ة اإلغريقية اليت انتشرت أايم حكم اليوانن؛اللغ -1
 اللغة الالتينية لغة أورواب يف العصور الوسطى؛ -2
 اللغة العربية اليت أصبحت عاملية أايم ازدهار احلضارة اإلسالمية؛ -3
، 1997اللغة الفرنسية اليت صارت لغة عاملية يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر امليالديني" )الكتاين،  -6

 22) . 
يف جمال الطب أيضا؛ أثبت التاري  العلمي أن العربية كانت وعاًء لتدريسه، ووسيلة البحث يف جماالته، فقد أصدرت و 
بعد 1 جم العلميةعددا من املعا –يف عشرينيات القرن العشرين وال زالت مستمرة يف شخص مكتب تنسيق التعريب  -حركة نشطة 

. ابإلضافة إىل وفرة املراجع والكتب 2انعدام املصطلحات العلمية الكفيلة بتعريب الطبجمهودات جبارة، مفندة القول الداعم لفكرة 
 3العلمية ذات التخصص املتناثرة يف رفوف املكتبات املغربية أو العربية، ولعل التجربة السورية الناجحة لتعريب الطب يف جامعاهتا

  أمام العواصف املدمرة والتيارات املعادية للتعريب... فضال عن بع تبقى شاهدة على صمود أساتذهتا األجالء، وعلمائها األفذاذ،
 (.23(،  1997ومصر )الرخاوي، ) (97(،  1997اإلدريسي، ))الدول العربية األخرى كالسودان، 

ة يومن جانبها أثبتت جتربة املركز العريب للواثئق واملطبوعات الصحية عكس ما يروج له دعاة التغريب يف عدم قدرة العرب
على توفري املصطلح الطيب، واجلملة العلمية، واملقالة عالية التخصص... "فلغتنا العربية املكنزية أثبتت أهنا وعاء فكري بال حدود، 
يتضمن قدرة على االشتقاق ال مثيل هلا، وفيضا لغواي يعتمد النحت والقياس ال مراء يف قوته وعظمته )...( ولقد جنح املركز حىت 

ر أكثر من مخسني كتااب ابللغة العربية كلها يف جماالت الطب املتخصصة وخيطط للوصول إىل ثالمثائة كتاب يف خطة اآلن يف إصدا
ولنا يف هذا السياق مَتثُّل كتاب "القانون" البن سينا كدليل مادي على حضور  .(71،  1997مخاسية طموحة". )العوضي، 

                                                             

حد و لك يف هذا الشأن أن تطلع على اجملهودات اليت قام هبا مكتب تنسيق التعريب حيث أجنز العديد من املعاجم العلمية املتخصصة كاملعجم امل   1
ات والفلك، واملعجم املوحد ملصطلحات الكيمياء، واملعجم املوحد ملصطلحملصطلحات الفيزايء العامة والنووية، واملعجم املوحد ملصطلحات الرايضيات 

د اجلوية، اعلم األحياء ، واملعجم املوحد ملصطلحات التجارة واحملاسبة، واملعجم املوحد للمصطلحات املعلوماتية،  واملعجم املوحد ملصطلحات األرص
ملوحد ملصطلحات علم الوراثة، واملعجم املوحد ملصطلحات الصيدلة... وغريها كثري. للمزيد واملعجم املوحد ملصطلحات اهلندسة امليكانيكية، واملعجم ا

إىل معجم املرحوم الدكتور حممد شرف، وهو معجم علمي هام جدا، مر على أو انظر  http://www.arabization.org.ma  - انظر:  
معجم  ،أكثر من ستني سنة. ومعجم النبات للدكتور أمحد عيسى، واملعجم الطيب املوحد الذي أجنزه احتاد األطباء العرب واملنظمة العاملية للصحةإصداره 

 األلفاظ الزراعية لألمري مصطفى الشهايب...
من أطباء  طلحات الطبية" من قبل فريق كبري مؤلفأجنز أول معجم علمي متخصص ابملصطلحات الطبية وهو "الشذور الذهبية ابملص 1269يف سنة   2

 وشيوخ األزهر.
، ومدرسة الصيدلة سنة 1247. ومدرسة الطب سنة 1244نذكر مثال: الكلية السورية اإلجنيلية وكانت أوىل فروعها "مدرسة اآلداب والعلوم" سنة   3

 .1223ابللغة العربية إىل غاية . واجلدير ابلذكر هنا أن هذه املؤسسات كانت تدرس املواد العلمية 1274

http://www.arabization.org.ma/
http://www.arabization.org.ma/
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ا، ى رأسها ختصص: "طب العيون" أو ما مساه ابن سينا ب"الكحالة")ابن سينالبحث العلمي يف جمال الطب وخمتلف ختصصاته، عل
(، ومن مَثّ كان م ررا قواي إىل االهتمام ابملصطلح التاثي والعمل على اكتشافه والتنقيب عنه بدل خلقه أو 141،  2، ج1999

لغات الطبيعية األخرى، يف إطار ما تتميز به عن ابقي التوليده أو اقتباسه عله ينفع اللغة العربية ويغنيها ويدرأ عنها شوائب العجمة، 
غري إلصاقية )حنتية(، وهي امليزة اليت ال شك أهنا ستفتح هلا آفاق كبرية إلجياد  ،(22،  1997من كوهنا لغة اشتقاقية )الكتاين، 

ليات القياس دقيقة، فضال عن آمصطلحات جديدة، وتوليد مفاهيم حديثة تستوعب كل ما استجد من عامل التكنولوجيا والعلوم ال
 والقلب واإلبدال والنحت والتعريب...

 
 اثلثا: العربية يف رحاب األدب وفنونه

يلعب األدب دوراً مهماً يف احلفاظ على اللغة العربية واالرتقاء هبا، من خالل اخلوض يف أنساقه اإلبداعية املختلفة: شعرا، 
...، وغريها مما يسمح لكل نسق أبن يواجه اللغة ببنياته وامتداداته خارج الذات األدبية وقصة، ورواية، ونقدا، ومناظرة، وخطابة 

واإلنسانية...ذلك ألن األدب هو حياة أخرى للغة كما يقال، ففيه متارس فعلها حبيوية وفاعلية أك ر، وفيه توسع من دالالهتا ابتساع 
حي يركب لعربية يف تقريضه، والقا  ينهل من تعابريها يف سرده، واملسر آفاق األدب، وعبقرية األديب... فالشاعر مثال يتوسل اب

ن م عليها يف أدائه، والناقد يستند إىل قوهتا يف حماججاته، وكلٌّ يُبدع من زاوية اشتغاله، إبداعا خيت ر به أنساق اللغة، ويثري ذخريهتا
 ا.املفردات والتعابري اليت تساعدها يف احلفاظ على رشاقتها، ونظارهت

أما إذا اعتلت اللغة وأصاهبا الوهن، فال شك أن يلحق األدب ما حلقها؛ فيصبح مثَل الطفل الذي انقطع عن أمه، ال  
(، وحينها يشّمر ُعقالء األدب على سواعدهم ابحثني هلا عن العالج، 1،  1912جيد له مهدا يؤويه، وال رائدا يهديه. )املرصفي،

ف  الغبار عّما طُمِّس من معاملها، وكأهنم أطباء حاذقون، يتعهدون النظر إليها يف خمتلف وعن كل ما يساعد على إحيائها، ون
 (. 1،  1912أطوارها، فإن رأوا ذبوال يف نظرهتا، ألفتوا أهلها إىل معاجلتها. )املرصفي،

ية، ووسيلته األدب األولوهكذا؛ تكون عالقة األدب ابللغة؛ كعالقة الوظيفة ابملادة، والثمرة ابلشجرة. فاللغة تكون مادة 
إىل إدراك غايته التواصلية. واألدب هو مثرة اللغة، وانتج توظيفها. لذلك ما نشأت علوم اللغة إال إلدراك أسرار "أدبية األدب"، 

واحلياة،  ،وقوانني "إبالغية الكالم". فاللغة إذن؛ تتساوق وتساند ملستوايهتا يف أفق كشف عوامل األدب وإنتاجاته لرسم أبعاد اخلطاب
والنفس... فأهل اللسان ال ينظرون إىل األدب إال وهو مثار اينعة اليت لن تكون سوى اإلجادة يف املنظوم واملنثور على أساليب 

(، حىت يضحى ديواان حلفظ أشعارهم، وأخبارهم، واترخيهم، 663العرب ومناحيهم كما يقول ابن خلدون، )ابن خلدون، د.ت،  
 وأنساهبم..
ل األدب واللغة يف اتري  ثقافتنا العربية عِّلمني توأمني، وحقلني متقاطعني متكاملني، ويف أحايني أخرى متصارعني هكذا؛ ظ 

ظاهراي، ومتكاملني ابطنيا. فيكون َهّم األديب اإلحبار يف اجملازات والتوسع يف التعبري لبناء نصو  مستحدثة بدالالت جديدة، على 
ال: من ضرورات تبيح له ما ال تبيح لغريه، ُمستقوين مبا أُثر عن اخلليل بن أمحد الفراهيدي حني ق غرار ما يستحله الشاعر يف شعره

"الشعراء أمراء الكالم"، بل واثئرين عن العروض وقوانينه كما فعل النابغة الذبياين ملا قال: أان أك ر من العروض... ويف هذا وذاك؛ 
األديب كلما أُتيحت له الفرصة يف ذلك، إذ بدون حرية ال يوجد إبداع، كما ال يوجد  إشارة إىل احلرية اإلبداعية اليت يستدعيها

 إبداع بدون لغة. وهكذا؛ تصري اللغة العربية احلاضن األول ألي إبداع أديب أو فين.
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قة لتطور اللغة، دومع ذلك؛ يبقى الدور األك ر على األدابء يف تنمية الوعي أبمهية اللغة العربية، ألن األدب هو املرآة الصا
وهو حياة أخرى ابلنسبة هلا، واجملدد الدائم ألنساقها، وهذا ليس وليد اللحظة الراهنة فقط، بل ميتد ع ر اتري  األدب العريب منذ 
 العصر اجلاهلي حىت اآلن، فقدمياً كان الشعر اجلاهلي هو النموذج للحفاظ على قوة وسالمة اللغة، حىت أن القبيلة كانت تفرح إذا
ما ولد ونبغ فيها شاعر، ألنه سيكون املدافع عنها واملبني ملكارمها ومواضع التميز عندها، على غرار ما اشتهر به عمرو بن كلثوم يف 

 معلقته اليت يقول يف بيت من أبياهتا:
 إذا بلغ الفطام لنا رضيع == ختر له اجلبابر ساجدينا

همة، تؤكد عمق اإلحساس بقيمة األدب والشعر بوجه خا  يف ذلك هبذا؛ وثيقة لغوية واترخيية م« املعلقات »فكانت 
 العصر البعيد، وعلى مكانة الشاعر ابعتباره حارساً للغة وجمدداً يف أمناطها. 
ىت ال يكون مهُّه هو محايُة اللغة والتقعيد هلا ح -يف املقابل–وإن كان هذا حول دور األديب ومهه مع اللغة، فإن اللغوي 

معياريتها وقانوهنا، وابلتايل؛ نسقها الذي جاءت به متميزًة عن ابقي اللغات الطبيعية األخرى، ويف هذا تنافَس املتنافسون، خترج عن 
وحبَث الباحثون فأنشأوا نظرايت، ومناهج ملدارستها ومقاربة مستوايهتا، ذلك ألن قراءة املنتج األديب والتبحر يف أسرار اللغة ليس 

، تمحيص اللساين، وال عن قراءته التحليلية اليت تتوسل ابللغة وبقواعدها ومستوايهتا لفهم أسراره وفهم مضامينهمبنأى عن النقد وال
صوات، وصرفا، وداللة، وتركيبا... ابعتباره شكال مجاليا مرة، وموضوعا للمعرفة مرة أخرى. لذا على كل من يريد الكتابة اإلبداعية 

ماليات غة العربية لغة فن وتذوق، وهي أكثر اللغات اليت حتتوي على تنوع يف املفردات، وتنوع يف اجلأن يدرس اللغة ويتذوقها، ألن الل
والرؤى. وهكذا؛ كانت العربية تشتغل بوجهني اثنني: وجه إمتاعي يتصل ابلشعرية، واإلبداع والفن والتخييل، مما خُياطب الوجدان 

 (.6،  2112خياطب العقل واملنطق. )بودوخة،والقلب، وآخر إقناعي ينصب حنو احلجة وال رهان و 
 

 رابعا: العربية لغة اإلمتاع واإلقناع والثراء
يقول عبد الرحيم بودرع: "ما زال اللسان يف كل أمة جالء األذهان وصقل اخلواطر وديوان األخبار واآلاثر. وإن لسان 

كتاب نون القول والبالغة وصنوف البيان والفصاحة، مما خدم الالعرب املبني، من أبني األلسنة داللة، وأوسعها معجما، وأذهبها يف ف
(، واحلديث هنا عن لغة امتازت خبصائص متفردة 27،  2116املنزل، وكالم النيب املرسل، وكان عوان على فهمهما". )بودرع، 

تصاقب املعاين  وتصاقب األلفاظ ل حيث انتماؤها إىل اللغات االشتقاقية، ومتيزها ابلسجع، واالشتاك اللفظي، واإلعجاز واإلجياز،
(، ودقة التعبري، وخاصية اإلعراب، واالقتصاد يف األصوات، مث تنوع املعىن 166،  2114كما يقول ابن جين، )ابن جين، 

 حسب التاكيب السياقية والنحوية، واألضداد والتضاد، وفوق كل ذلك البعد الرايضي... 
صائص ال شك أنه لغة فيها مقومات القوة واحلضور، وهو األمر الذي أدركه ابن وهكذا؛ فاللغة اليت هلا من مثل هذه اخل

خلدون يف مقدمته قائال: "... وكانت امللكة احلاصلة للعرب من ذلك أحسن امللكات وأوضحها إابنة عن املقاصد لداللة غري 
 تكلفِّ ألفاظ تُفضي ابألفعال إىل الذوات من غري الكلمات فيها على كثري من املعاين من اجملرور، أعين املضاف، ومثل احلروف اليت

أخرى، وليس يوجد ذلك إال يف لغة العرب. وأما غريها من اللغات فكل معىن أو حال البد له من ألفاظ ختصه ابلداللة ولذلك جند  
لكلم، واخُتصر يت جوامع اكالم العجم من خماطباهتم أطول مما تقدره بكالم العرب. وهذا هو معىن قوله صلى هللا عليه وسلم:" أوت

يل الكالم اختصارا" فصار للحروف يف لغتهم واحلركات واهليئات أي األوضاع اعتباٌر يف الداللة على املقصود غري متكلفني فيه 
ر عن األول كما أتخذ صبياننا هلذا العهد لغاتنا.   لصناعة يستفيدون ذلك منها إمنا هي ملكة يف ألسنتهم أيخذها اآلخِّ
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لك الذي كان يف أيدي األمم والدول وخالطوا العجم تغريت تلك امللكة مبا فلما جا
ُ
ء اإلسالم وفارقوا احلجاز لطلب امل

ألقى إليها السمُع من املخالفات اليت للمستعربني والسمع أبو امللكات اللسانية ففسدت مبا ألقي إليها مما يُغايرها جلنوحها إليه 
طوا نهم أن تُفسد تلك امللكة رأسا ويطول العهد هبا فينغلق القرآن واحلديث على املفهوم، فاستنبابعتياد السمع. وخشي أهل العلوم م

من جماري كالمهم قوانني لتلك امللكة مطردة شبه الكليات والقواعد يقيسون عليها سائر أنواع الكالم ويُلحقون األشباه ابألشباه 
ته إعرااب وع مث رأوا تغري الداللة بتغري حركات هذه الكلمات فاصطلحوا على تسميمثل أن الفاعل مرفوع واملفعول منصوب واملبتدأ مرف

 .(.664وتسمية املوجب لذلك التغرّي عامال...".)ابن خلدون، دت،   
 Ernestويف معرض حديثه عن العربية وسبل االرتقاء هبا يف وسائل اإلعالم، أدرج بليبل قوال للعامل اللغوي إرنست رينان 

Reanan   يؤكد فيه أفضلية العربية ومتيزها قائال:" إن اللغة العربية بدأت فجأة على غاية من الكمال، وأن هذا أغرب ما وقع يف
اتري  البشر، وصعب تفسريه، وقد انتشرت هذه اللغة سلسة أي سالسة، غنية أي غىن، كاملة مل يدخل عليها منذ ذلك العهد إىل 

 .(62،  2111طفولة والشيخوخة، إذ ظهرت أول مرة اتمة مستحكمة".)بليبل،يومنا هذا أي تعديل مهم، فليس هلا 
من خالل هذه األقوال الثالثة وماشاهبها مما مل أستطع إدراجه يف هذا املقام؛ تتضح أحقية العربية يف االفتخار بنفسها يف 

رض لغة اإلقناع، وفوق ذلك لغة الدين... ضاربة عأن تكون لغة احلضارة، ولغة الوجود، ولغة العلم، ولغة االقتصاد، ولغة اإلمتاع، و 
 احلائط كل األفكار اإلقصائية اليت تريد أن تنال منها، ومما َحَوته من الدين.

 خامسا: العربية لغة التقنية واحلوسبة 
ُروي عن اخلليل بن أمحد أنه قال: "أريُد أن أقّرب نوعاً من احلساب متضي به اجلارية إىل البّياع فال مُيكنه ظلُمها، ودخل املسجد 
وهو يُعمُِّل فكرَه يف ذلك فصدمته ساريٌة، وهو غافٌل عنها بفكره، فانقلب على ظهرِّه فكانت سبَب موته، وقيل بل كان يقطِّّع حبراً 

 (. 262،  2، ج1949")ابن خلكان، مَِّن الَعروض
كان الغرض من إيراد هذا القول راهنية فكرته؛ تلك اليت ترمجها نبيل علي واندية حجازي إىل دعوة صرحية حتمل من 
التشديد ألهل العربية ما حتمله تقول: "لقد علمتنا حكمة التاري  أن اللغة ستظل هي قدر مجاعتها وصنيعة قدراهتم، ومل يصدق هذا 

قول قدر ما يصدق اآلن بعد أن أوضحت تكنلوجيا املعلومات بصورة غري مسبوقة أن اللغة ميكن أن تعين الشيء ونقيضه، فهي ال
إما أن تكون علة العلل وآفة اآلفات، أو مصدر إشعال اهلمم ووسيلة حتقيق الغاايت، )...(، وخري شاهد على ذلك اتري  لغتنا 

 (.314،  2116نا حلضارة أمتها يف ازدهارها وانتكاسها". )نبيل علي، وحجازي، العربية اليت كانت دائما سجال أمي
سابية عما ميكن للعربية أن تستضمره من قوة ومرونة ح -يف احلقيقة-واجلمع بني فكرة اخلليل، ودعوى نبيل يكشفان 

جي الذي تشهده للتطور التقين والتكنولو جتسدها مستوايهتا اللغوية من جهة، ونظامها العروضي من جهة اثنية، لتكون لغة طيِّعة 
اللغات البشرية يف زمن العوملة، وهو األمر الذي تنبه إليه نبيل علي فأصدر تصرحيه ذاك يدعو فيه العرب إىل التصاحل العلمي مع 

لركينة لوضعها الغتهم، وأن حيتضنوها بكل ما أوتوا من جهد فكري، ومادي، وسياسي جريء يبلور تصورا حبثًيا واضحا يضع األسس 
ّكة اللغات الطبيعية املعاجلة آليا، ومن مَثّ إظهار قوهتا وكفاءهتا يف جماهبة كافة التحدايت التقنية اليت قد تواجهها. )محاد ، ةعلى سِّ

2119  ،113.) 
ني علم بوهلذا؛ تعد معاجلة اللغات الطبيعية، واللغة العربية بوجه خا ؛ جماال واسعا تتبادره ختصصات عديدة تتاوح 

احلاسوب، واللسانيات، والرايضيات، وعلم النفس... وغريها مما يتضافر لتحقيق أهداف حبثية نوعية على غرار منذجة كيفية اكتساب 
اإلنسان للغة، وبرجمة تطبيقات ذكاء  اصطناعي كالتمجة اآللية، والتعرف اآليل على الكالم، والتلخيص اآليل... )رشوان، وآخرون، 
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، على أساس أن اللغة ههنا تبدو كظاهرة حسابية منسوجة صواتً وتركيباً وداللة، ومنظمة على حنو متشابك تتوخى (17،  2119
( بقصد معرفتها معرفًة دقيقة إلثبات الفرضية اليت 22،  2112تلك العلوم تطويعها ووضعها يف أطر وصيغ رايضية )كعدان، 

ذات أدوات حمددة قادرة على توليد ما ال هناية له من الرموز اللغوية.  ومن مث  وضعها تشومسكي من أن اللغة عبارة عن آلة مولدة
جلة القدرة على معاجلتها يف احلواسيب اإللكتونية، على أساس بناء برامج تتصرف آليا وبرجميا مبنطق شبيه مبنطق اخلبري البشري يف معا

 املسائل املعقدة.
ه، األفراد، واملؤسسات العربية املهتمة هبذا اجملال، نسجل أن جمهودا نوعيا ال ُيستهان بوابلنظر إىل اجلهود العملية اليت بذهلا  

( 66،  2112يسري على خطى حثيثة حنو التميز والظهور، مَحل مشعله: املصري نبيل علي، واملغريب حممد احلناش، )مهديوي، 
ية عناين... يف مقابل مبادرات  جامعية وازنة كاملدرسة احملمدوالسوري حممد مرااييت، والفلسطيين هناد املوسى، واألردين وليد ال

( ومركز امللك عبد هللا خلدمة اللغة العربية ابململكة العربية 141،  2116للمهندسني ابملغرب، وشركة صخر املصرية، )منعم، 
(، 23/9/2119للغة العربية، احلوسبة، وجامعة نيويورك أبوظيب، )احلمامصي، تطوير تطبيقات  قطر لبحوث السعودية، ومعهد

 وغريها مما يُعهد إليه تعزيز مكانة اللغة العربية يف عصر املعلومات.
وبناء على هذه املبادرات؛ حققت معاجلة اللغة العربية إجنازات تكنولوجّية واقتصاديّة مهمة على صعيد اللغة املكتوبة،  

جميات،  يندوز" مثال، وأمكن حتقيق إجنازات أساسية على مستوى العتاد وال ر وبدرجة أقل على صعيد اللغة املنطوقة، فقد ُعرب نظام "و 
كما طُورت وحدات إدخال وإخراج مع اللغة العربية مثل لوحات املفاتيح، والطابعات، وبرامج لتنسيق الكلمات، وبرامج لقراءة 

ضوئي للحروف، إضافة إىل تطوير معاجلات ابستخدام املسح ال (2016-14-05النصو  العربية آليًّا،)صاحل، حوسبة العربية، 
آلية قادرة على حتليل أي كلمة عربية إىل عناصرها االشتقاقية والتصريفية وتفكيكها من اللواحق والسوابق وإجياد جذر الكلمة يف 

 تونية.(، واملكانز اللغوية، واملعاجم اإللك196،  2116إطار ما أصبح يُعرف ابحمللالت الصرفية، والنحوية، )منعم، 
ومع اتساع نطاق االهتمام ابللغة العربية ُقطراي وعامليا؛ اتسعت وتنوعت مناهج وبرامج تلقينها، فكان نصيب التكنولوجيا 
املتقدمة وافرا يف تقدمي منصات لسانية متطورة ترتقي بنظام اللغة العربية ومعاجلتها آليا وفق ما جادت به أساليب الذكاء 

(، وبرامج اهلندسة اللسانية واملعلوماتية اليت تتحف البشرية ب رجميات ذكية يوما بعد يوم على 23 ، 2116االصطناعي)منعم، 
شكل تطبيقات متطورة حلت جمموعة من اإلشكاالت التقنية والعلمية على مستوايت لسانية كثرية، صرفية ومعجمية وتركيبية وداللية 

نها يف آليل، والتعلم بنوعيه اآليل والعميق، والتنقيب عن املعلومات والبحث عوتداولية، وعلى مستوى التمجة اآللية، والتلخيص ا
 الشابكة ...
 

 سادسا: العربية لغة التنمية واالقتصاد
أما عن أمهية اللغة العربية ابعتبارها لغة وطنية يف حتقيق التنمية اجملتمعية، والتقدم احلضاري الذي تتغّياه كل أمة حتتم 
نفسها، وتُقّدر وجودها، وُتدرك وظيفتها، يقول مصطفى حمسن يف كتابه: التعريب والتنمية: "مل يسجل التاري  قط أن أمة حققت 

احلقيقي بلغة غريها من األمم"، ويف هذا رسالة مل يفهمها، ومل يستوعب مغزاها غري الذي يُقدرون لغاهتم التنمية والتقدم احلضاري 
الوطنية وجعلوها سالحهم حنو القيادة الدولية يف كافة جتلياهتا. لذلك يؤكد الدكتور مصطفى حمسن دائما على أن" اللغة الوطنية هي 

لمي، أو توقع أي إمناء أو حتديث تربوي، أو ع-تؤكد ذلك دروس التاري  العيين امللموس  كما-أس التنمية ودعامتها، وأنه ال ميكن 
ثقايف، أو اقتصادي، أو اجتماعي شامل، إال ابعتماد هذه اللغة الوطنية أداة رئيسة للتعليم، والتكوين، والبحث العلمي، والتواصل 
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كما قال الرئيس   -العامل لن يستمع إىل أمة تتحدث بلسان غريها  الثقايف، وتدبري شؤون اجملتمع... وهكذا، فقد أصبح جليا أن
ن العلم والتكنلوجيا لن يضاف إىل ذلك أ -الفرنسي السابق فرانسوا ميتان لشعبه املتعلم يف حتذيره له من طغيان اللغة اإلجنليزية

 (. 76،  1999يستنبتا على األرض العربية إال ابللسان العريب". )حمسن مصطفى، 
نية العربية ليست مبنأى عن هذه الوظيفية، ملا متتاز به من خصائص بنائية ونسقية ومجالية متفردة، السيما يف جانبها وب

االقتصادي، وما يُنتظر منها حتقيقه يف سياق احلرب الدائرة حول الوقت والتكلفة وسرعة اإلنتاج، فاللغات ابعتبار العمليات املنفقة 
 ة للتواصل، أنساقُها متفاوتٌة بياانً، واقتصادا؛ فال أييت نفس املفهوم الوظيفي، كاحلصر واالختصا ،يف صياغة العبارات احملقق

واملشاركة واملغالبة يف كل اللغات بنفس الدقة والوضوح.. واالقتصاد هو ما جتريه العربية من عمليات صرفية وتركيبية وصوتية لبناء 
يفي الواحد... فال يكاد أحد ينفي عن العربية "مبدأ االقتصاد عنها كخاصية أو كمحصول العبارة اللغوية الدالة على املفهوم الوظ

جتنيه من توظيفها، فاتصافها ابلبساطة وخلوها من التعقيد، وإمكان تعلمها ابلقليل من اجلهد الثقايف ابلقياس إىل غريها". )األوراغي، 
اللغة العربية؛ أو اللغات بصفة عامة، يُنظر عادة إليها من جانبني: (. وهلذا؛ وعندما يُتناول موضوع اقتصادايت 161،  2111

أحدمها خارجي خيص اللغة يف عالقتها مبستعملها انطالقا من اعتبارات حضارية، وحيدد سهم اللغة يف بورصة اللغات مبقياس اجلىن 
وقت املنفقني ليه يف هذا اجلانب هو اجلهد الثقايف، والاحلضاري، والربح املادي، واآلخر داخلي يتناول اللغة يف حد ذاهتا، ومما يُعهد إ

(. وإذا ما قسنا العربية هبذين املقياسني نُلفي هلما وجودا فيها، زايدة على اجلانب اجلمايل 161،  2111يف تعلمها. )األوراغي، 
 وما ختلفه من متعة يف احلديث هبا مشافهة أو كتابة.
 ركزية يف تراث كل أمة، فقد اختذ املستعمر الفرنسي زمن احلماية يف املغرب مثال؛ منإن اللغة هبذا وبغريه؛ هي الدعامة امل

( 21، 1999استبدال اللغة الوطنية للمجتمع املغريب بلغته األجنبية مدخال رئيسا إىل مشروعه احلداثوي املزعوم ) حمسن مصطفى، 
أس التغيري ها، وابلتايل تبقى حتت سلطتها غري قادرة على رافع فالذي استضمر جتريد األمة املستعَمرة من تراثها واترخيها وهويت

والتقدم. وبناء على هذا؛ اعتف املستشرق الفرنسي لويس ماسينيون بقيمة العربية عندما درسها وفقها وتعلم أسرارها قائال: 
، واملروءة ما مسّو الفكر، وأمارات الفتوة وابستطاعة العرب أن يفاخروا غريهم من األمم مبا يف أيديهم من جوامع الكلم اّليت حتمل“

 (.4، ع2121ال مثيل له". )أمهز، 
إّن العربية تشكل اليوم، أكثر من أي وقت مضى؛ مبضامينها ووظائفها الثقافية واالجتماعية عامل توحيد وقوة لألمة، بل وتعبري 

األّم هي أساس كّل إبداع وابتكار، وما من هنضة تقوم عن قيمها وأهدافها ومنط عيشها ومستواها احلضاري. من منطلق أّن الّلغة 
على وجه األرض إال بلغة وطنية. وهذه دعوة صرحية للعرب من أن يبذلوا قصارى جهودهم لفرض لغتهم األم لغًة أساسّية يف جمال 

ن أهّم عامل مشّكل، ، وألهّنا ستكو ستسهم يف اإلبداع، واالبتكار -ومن دون شك–املعرفة والعلم، والّتكوين اجلامعي والّتقين، ألهّنا 
غته فقد نقلت العلم إىل فإذا عّلمت شخًصا بل”ومكّون للقيم الّثقافّية، والّسلوكّية هلم، بل وعامال من عوامل حتقيق هنضته وتنميته. 

 (. 4، ع2121تلك الّلغة، أّما إذا عّلمته بلغة أخرى فلم تزد على أّنك نقلت ذلك الّشخص إليها. )أمهز، 
مع حتّول الفكر الّتنموّي اليوم إىل االهتمام مبجتمع املعرفة اّلذي يؤّدي إىل حدوث تنمية شاملة، ال بّد من االهتمام و 

 سبتطوير احملتوى الّرقمي، وتوحيد الّلغة بني البالد العربّية، وتوظيف الّتكنولوجيا ابلّلغة الوطنية جلعلها متداولة على مستوى الّنا
ديث عن جمتمع املعرفة ال يعزل عن احلديث عن احملتوى الّرقمي، وكالمها ال ميكن أن يكون إاّل ابلّلغة العربّية يف العادّيني ألّن احل

الوطن العريب، ألّن من خصائص جمتمع املعرفة أن تكون املعرفة منتشرة بشكل موسع، وليست مقصورة على فئة معّينة. )أمهز، 
 (.4، ع2121
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 رة والوجودسابعا: العربية لغة احلضا
لقد حتولت العربية إىل لغة حضارية، ومل تبق لغة قومية مذ اختارها هللا عز وجل وعاء لكالمه، وأداة لتبليغ رسالته إىل اخللق 

(، فبالعربية دّون املسلمون حضارة القرآن، واترخيهم، وتفكريهم، وأنساهبم، حىت كانت منطلق اإلنسان 61،  2111)األوراغي، 
 (.61،  2111اء حضارته احلالية. )األوراغي، املعاصر يف بن
فبالعربية دونت العلوم الدقيقة، واراتد العلماء عوامل الرايضيات، والفلك، واهلندسة، واجلغرافيا، والفلسفة، وعلوم الكالم،  

ضارة املادية السائدة احلوالشعر... وابلعربية يستمر تواصل األجيال يف اإلسهام يف بناء حضارة إنسانية توازي أو تكون بديال عن 
اآلن، تلك اليت حتاول القطبيات املتصارعة أن تستحكمها يف سياق عوملة مقيتة ظاهرها خري وابطنها شر، إذ هي: "آخر مستجدات 

من  طاحلضارة املادية، ظاهرها منهاج لتنظيم الروابط واملبادالت بني ساكنة األرض مبا يعود ابلنفع على اجلميع، وابطنها جهاز للضغ
(، وما حماوالت طمس هوية اللغة العربية، واالنتقا  منها ألوضح سبيل لفهم 63، 1993أجل إكراه عامة األرض" )الودغريي، 

 أهداف العوملة، واستجالء اخلطاب االستعماري حوهلا.
ضاري يفتض لغة لتطور احلفاللغة روح احلضارة وحارسها األزيل، وهي كائن ينمو ويتطور إن توافرت له شروط النمو والتطور. وا

قادرة على استيعاب مفردات التطور واملدنية، لغة قادرة على التواصل مع حضارات وثقافات األمم األخرى، وهذا ال يكون دون 
ت سجهود من أبناء اللغة لتطويرها. فاللغات احلية املتصدرة يف العامل اليوم هي مثرة جهود مضنية هن  هبا علماؤها لكي يطوروها فأم

تتبوأ املقام العايل الذي هي فيه اليوم. مث إن اإلنسان ال يطرح موضوع هويته إال حني يكون مهددًا من طرف خارجي يفوقه قوة 
خذ وتطوراً. وتشري اهلوية، هبذا املعىن، إىل االختالف والتهديد والنقد الذايت واقتاح األدوات والوسائل اليت على اهلوية املهددة أن أت

( لذلك، ونظرا ألن العرب مل يستطيعوا حلد الساعة إثبات حضورهم 91،  2114واجه هوية أخرى مهددة هلا. )صاحل، هبا كي ت
 ووجودهم اللغوي، اكتفت ثقافتهم العربية اليت مل حتقق هويتها، ابلتعامل مع ظواهر احلضارة الغربية، دون أن تستطيع وعي وجودها. 

 
 :اخلامتة

 البحثية؛ ال يسعين إال أن أؤكد على أن قرار التوظيف اللغوي للعربية مشافهة أو كتابة يُعزى إىل اجلانبيف ختام هذه الورقة 
السياسي ابلدرجة األوىل، وما تال ذلك تبٌع له، ألن القرار السياسي هو من حيدد توجهات األمة الواحدة يف العناية بلغتها الوطنية 

 حضاراي، ووجوداي، دينيا وأدبيا، ألن: "من أدمن احلديث بلغة غريه أدمن التفكري بعقله، ومن وتنصيبها املكانة الالئقة هبا من عدمه
ه، أدمن التفكري بعقل غريه، انسلخت منه كينونته ووجوده وهويته، وعاد اتبعا ال متبوعا، فقريا ال غنيا، ُمعدما عاراي يبلع ما الَكهُ غري 

معززة مكانة العربية يف  -ايف جممله-ا حاكه غريه ..."، وعلى هذا أتيت النتائج البحثية وُيْطَعم مما صنعه غريه، ويستت مفضوحا مب
 تنمية جمتمعاهتا، وتطويرها، ابلقدر الذي تعتين به هذه األخرية بلغاهتا الوطنية. وهكذا؛ نوصي عقب هذه الدراسة مبا أييت:

 ضرورة احتضان اللغة العربية واستغالل ما حباه هللا هبا من خصائص ذاتية وخارجية؛  -
 السعي يف صياغة قرار سياسي جريء يضمن توظيف العربية يف كافة احملافل الدولية والوطنية؛ -
 وجوب اعتماد العربية كلغة لتدريس العلوم مبختلف ختصصاهتا؛ -
 صصة مبعاجلة العربية آليا يف أفق الكشف عن أسرارها وقوهتا التقنيةاملسارعة يف إحداث مراكز حبوث علمية متخ -

 واحلاسوبية والرايضية.
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 املصطلح العلمي العريب وتنمية اللغة
The arabic scientific term and language development 
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 امللخص:

ل مذهال، أصـبح معه املصـطلح علما حتتاج إليه كل العلوم، لتقنني مصـطلحاهتا وتنظيمها، وتسـهيشـهد العامل تطورا علميا واقتصـاداي 
يته على مبحثا خاصـــا ومســـتقال، اعتمد املنافحون عن اســـتقالل -يف القرن العشـــرين-التواصـــل فيما بينها؛ حىت صـــارت املصـــطلحية 

أن  فيه ظاهرة "التســــــــمية" يف اللغات الطبيعية، واثنيهما ركيزتني، أوالمها أن املصــــــــطلحية أرســــــــت أســــــــس إطار نظري أصــــــــيل تعاجل
 .املصطلحية تعد يف حقل التواصل ميداان مكتفيا بذاته

ه مث توحيده قصــد رفد ميطتنويف هذا الســياق ظهرت عدة مؤســســات عربية وغري عربية اهتمت ابملصــطلح العلمي، وبطرق تقييســه ف
حية لتقدم احلضـــــاري بكل صـــــوره، وجعلها قادرة على التعبري عن مناحي احلياة الرو لغاهتا ابملصـــــطلحات اجلديدة اليت يفضـــــي إليها ا

 ها يف البحث.البع  اآلخر لعدة أسباب نفصلتنصف واملادية، معتمدة مناهج خمتلفة، أسعفت بعضها يف حتقيق مبتغاها، ومل 
 ؛ تنمية اللغة.: املصطلح العلمي؛ املدارس املصطلحية؛ مشاكل املصطلح العريبالكلمات املفاتيح

Abstract: 

The world knew an amazing economical and scientific development; as a result, the term 

became a science which all sciences need to it in order to legalize as organize their vocabularies; 

so as to facilitating the communication between them, until the terminology seems to be an 

independent and special research. The searchers depend into two pillars in its independence, 

the first one is that the terminology focuses on a theoretical basics that medicate the 

phenomenon of “nomenclature” in the natural languages; the second is the terminology again 

considered as an independent field in the domain of communication. 

In the same context; a several Arabic and foreign schools appear and interest in scientific term 

and its method of measuring in order to support its languages by new vocabularies that the 

modern development arrives to by all its types and making it able to express all spiritual and 

physical sides of life, it depends on a different curriculums which make some of them achieve 

their objectives and others not because of many causes we will illustrate it in the research.  

KEY WORDS: scientific term, terminological schools, Arabic term’ problems, development 

of language. 

 :املقدمة
العامل تطورا علميا واقتصاداي مذهال، أصبح معه املصطلح علما حتتاج إليه كل العلوم، لتقنني مصطلحاهتا وتنظيمها، وتسهيل  عرف

حيها الروحية ؛ وال تعد اللغة لغة إال إذا كفلت ألبنائها واملتحدثني هبا التعبري عن احلياة مبختلف منابلغتها اخلاصة التواصل فيما بينها
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 احلياة، والتمكن من مواكبتها، عن طريق رفدها املستمر ابملصطلحات اجلديدة اليت االتالتجدد بتجدد جم يهاا يفرض علواملادية، مم
 جيعل العالقة الوطيدة اليت جتمع بني املصطلح وتنمية اللغة واضحة للعيان.  وهويفضي إليها التقدم احلضاري بكل صوره، 

الغاية  العريب، وتوحيده، مث حتقيق املصطلح ت االصطالحية العربية من أجل دراسةيف هذا الصدد ظهرت جمموعة من املؤسساو 
 مقتدية يف ذلك مبدارس غربية.  مسلحة مبقارابت ومنهجيات مصطلحية خمتلفةأعاله، 

ق جل قإال أن املتفحص للمجتمع العلمي والثقايف واالقتصادي العريب يالحظ غياب أثر هذه املؤسسات عليه، حبيث أهنا مل حت
طموحاهتا اليت أنشأت من أجلها، حبيث ما زالت العلوم تدرس بلغات أجنبية يف الكليات، حبجة قصور اللغة العربية عن مواكبة 
التطور العلمي، كما أن الكتاابت الفردية أضحى يكتبها أصحاهبا بلغات أخرى يروهنا لغة للبحث العلمي، بل حىت املتكلم العريب 

طلحات أجنبية بدل العربية. فما سبب هذه املعضلة اي ترى؟ وما الصعوابت اليت جعلت هذه املؤسسات العادي أضحى يوظف مص
 ال تقوم ابلدور املنوط هبا؟ وملاذا مل تصل املؤسسات العربية إىل ما بلغت إليه نظريهتا الغربية؟   

ي  وتساعد اإلجابة عنها على إجياد حل هلا، ه إن هذه اإلشكالية تدفعنا إىل طرح العديد من األسئلة اليت متكن من تفكيكها،
 يواجهها املصطلح وما املشاكل اليت ما املصطلح؟ وما هي املدارس العربية وغري العربية اليت اهتمت به؟ وما منهجها يف ذلك؟ كالتايل:

 العريب؟ وأي عالقة جتمع بني املصطلح وتنمية اللغة؟
ونفتض أن أسـباب اإلشـكالية السـابقة تكمن يف غياب العمل اجلماعي بني املؤسـسـات االصـطالحية العربية، وعدم امتثال املؤلفني 

 الفرادى لتوصياهتا، إضافة إىل احتكارها حلصيلتها العلمية وعدم توزيعها على املؤسسات العلمية والثقافية لالستفادة منها. 
ابقة يف موضــوع حبثنا، فقد تطرق جمموعة من املؤلفني مجاعات وفرادى إىل دراســة املصــطلحية العربية، أما فيما خيص الدراســات الســ

بشــكل عام، من قبيل، اجملامع اللغوية والعلمية العربية، وبع  املراكز اخلاصــة كمجلة "اللســان العريب"، الصــادرة عن مكتب تنســيق 
 بية، ابإلضــافة إىل مؤلفات فردية، ومن املؤلفات املصــطلحية اليت جيدرالتعريب، وجمالت متخصــصــة أخرى صــادرة عن منظمات عر 

 التنويه هبا، واعتمدانها أساسا يف البحث، نذكر:
 .املنهجية العامة لتمجة املصطلحات وتوحيدها وتنميطها" حملمد رشاد احلمزاوي" 
 .األسس اللغوية لعلم املصطلح" حملمود فهمي حجازي" 
  القدمي واحلديث" )أطروحة لنيل دكتوراه الدولة( جلواد حسين عبد الرحيم مساعنة."املصطلحية العربية بني 
 .علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العملية" لعلي القامسي" 
 .علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية" ملمدوح حممد خسارة" 
  كة."علم املصطلح مبادئ وتقنيات" ملاري كلود لوم، ترمجة رميا بر 

وغريها من املصادر اليت ال يتسع اجملال لذكرها، تعد أساسا للمكتبة املصطلحية العربية يف العصر احلديث؛ إال أن كل هاته املؤلفات 
مل تعط دراســـة كاملة ملوضـــوع املصـــطلح العريب، فبعضـــها ركز على املدارس الغربية دون العربية، وبعضـــها عكس ذلك، دون مجعهما 

ي من تتيح لنا تقييم عمل املؤسسات العربية، كما أن بع  هاته الكتب واجملالت تطرقت للمشاكل اليت يعاين منها معا، فاملقارنة ه
 املصطلح العلمي العريب دون إعطاء حلول جتعله يف خدمة اللغة العربية؛ ولذلك جاء هذا البحث ليضيف النقطتني الغائبتني فيها. 

بذة تشـــــخيصـــــية عن نلتقدمي  يف الشـــــق األول هذا البحث منهجا اترخييا مقاران نســـــتعني بهوبغية معاجلة هذا املوضـــــوع ســـــنعتمد يف 
املدارس االصــطالحية العاملية، إضــافة إىل شــق تطبيقي نعمل فيه على إيضــاح مشــاكل املصــطلح العلمي العريب، وبع  احللول اليت 
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قســــــيم البحث باع خطة الحبة نســــــري على منواهلا تتمثل يف توجتعله مســــــامها يف خدمة اللغة العربية، وتنميتها؛ وذلك ابت به،تســــــمو 
 ، مث خامتة نرصد من خالهلا أهم النتائج والتوصيات.احثمبأربعة إىل: مدخل مفاهيمي، و 

 :املصطلح مفهومأوال: 
 اشتقت كلمة "مصطلح" يف اللغة من فعل صلح، حيث يقول ابن منظور: "صلح الصالح ضد الفساد، والّصلح، تصاحل القوم

 مادة "صلح"( ،1922 لسان العرب،". )بينهم، وقوم صاحلون، متصاحلون
ويف املعجم الوسيط: "صلح، صالحا، وصلوحا، زال عنه الفساد، ومن هنا جاء فعل اصطلح، فنقول اصطلح القوم على األمر: 

 "(صلح"مادة  ،2116 الوسيط،معجم ) تعارفوا عليه واتفقوا ... واالصطالح مصدر اصطلح، وهو اتفاق طائفة على شيء خمصو ".
أما من الناحية االصطالحية فقد عّرف العرب القدامى املصطلَح أبنّه لفظ يتواضع عليه القوم ألداء مدلول معنّي، أو أنّه لفظ نُقــل 

كتابه: "االصطالح: عبارة عن هـ( يف   214طبقا لقول اجلرجاين )ت من اللغة العامـــــة إىل اللغة اخلاصـــة للتعبري عن معىن جديـــــــــد،
 (27،  1923)اجلرجاين،  اتفاق قام على تسمية الشيء ابسم ما يُنقل عن موضعه األول".

"االصطالح هو اتفاق القوم على وضع الشيء، وقيل: إخراج الشيء  م(، قائال:1423هـ/1196عّرفه أبو البقاء الكفوي )ت كما   
 (129،  1992)الكفوي،  راد".عن املعىن اللغوي إىل معىن آخر لبيان امل

أما احملدثون، فقد عرفوا املصطلح أبنه: " كل وحدة دالة، بسيطة أو مركبة، تطلق على مفهوم حمدد بشكل أحادي، داخل ميدان 
 (161،  2112، ألكسو) معريف معني".

هبذا املدلول  االمسية بتخصيصهنستخلص من خالل التعريفات السابقة أن املصطلح مصدر ميمي من الفعل "اصطلح"، نُقل إىل 
اجلديد، وهو يف عمومه يدل على اتفاق طائفة خمصوصة على رمز خمصو  مبفهوم خمصو  يف جمال خمصو ؛ أما من حيث 

 الوصف فهو حصيلة اقتان رمز لغوي مبفهوم.
 ( 9،  2114)مطلوب، ولقبول املصطلح العلمي جيب أن تتوافر فيه عدة شروط، خلصها أمحد مطلوب فيما يلي:

 اتفاق العلماء للداللة على معىن من املعاين العلمية؛ .أ
 اختالف داللته اجلديدة عن داللته اللغوية األوىل؛ .ب
 وجود مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة بني مدلوله اجلديد ومدلوله اللغوي؛ .ج
 االكتفاء بلفظة واحدة للداللة على معىن علمي واحد. .د

نظم وضعه، ويقننه، أال وهو علم املصطلح الذي يعد: "دراسة علمية لتسمية املفاهيم اليت تنتمي إىل والبد للمصطلح من قانون ي
ميادين خمتصة، ووظيفية من النشاط البشري، ويعىن من جهة بوضع نظرية لالصطالح، ومنهجية لوضع املصطلح ورصد تطوره، كما 

 (161،  2112 )ألكسو،  ح، وتعمل على تقييسه عند االقتضاء".يسهر من جهة أخرى على جتميع املعلومات املرتبطة ابملصطل
 السبق الزمين. سنوردها حبسب مها االجتاه الغريب والعريب، ويف هذا الصدد ظهر اجتاهان لالهتمام ابملصطلح وكل ما يتعلق به،

 :اثنيا: املؤسسات االصطالحية العربية وغري العربية
 االجتاه الغريب .2

 نيت بدراسةعكان الغرب سباقا إىل علم املصطلح احلديث، أو املصطلحية بشكل عام، خاصة بعد ظهور جمموعة من املدارس اليت 
ابملصطلح من كل زواايه، النظرية منها أو التطبيقية، معتمدة العديد من النظرايت واملقارابت يف وضع األسس اليت يستند عليها هذا 

 املدارس الغربية عن ستة مناهج أو اجتاهات خمتلفة، هي كالتايل:العلم؛ وميكن احلديث يف 
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 املنهج النمساوي أ. 
 (66،  2113امليساوي، ) تعتمد املدرسة النمساوية جمموعة من املبادئ يف أتطري املصطلح، تتمثل يف:

 اعتبار حتديد املفاهيم وتصنيفها أساس كل عمل مصطلحي؛ 
  الواحد، وذلك ابلتخلص من التادف، واالشتاك الّلفظي، وكل ما يؤدي إىل ختصيص مصطلح واحد للمفهوم العلمي

 الغموض أو االلتباس يف اللغة العلمية والتقنية؛
 االنطالق من املفاهيم والعالقات القائمة بينها بدال من االنطالق من املصطلحات للوصول إىل املفاهيم؛  
 ؛ال عند وضع املصطلحات، وذلك حىت يسهل تداوهلا بني مجهور املتكلمنياعتماد مبدأ االقتصاد يف اللغة ومراعاة االستعم

  
 .التسليم أبّن اجلهد املصطلحي ممارسة تقييسية غايتها حتقيق مطلب التوحيد املصطلحي 
 املنهج التشيكوسلوفاكيب. 
 (271، 2112)القامسي،  كزت هذه املدرسة املصطلحية على عدة نقاط أمهها:ر 

  املصطلحي على الصعيدين الوطين والدويل؛العناية ابلتوحيد 
 التأكيد على خصوصية الوحدة املصطلحية )متييزها عن الكلمة( وبيان العالقة الضرورية بني املفهوم والتسمية؛ 
  دروزد يف نظرفتح الوحدة املصطلحية على النص، ذلك أن دراسة الوحدات املصطلحية تستوجب (Drozd )  اعتبار

 املالئمة )أي املظاهر الصرفية واملعجمية والتكيبية، واجلُملية والداللية(؛كل املظاهر اللسانية 
 التسليم أبن اللغة العلمية التقنية لغة أحادية الداللة تتسم ابلدقة الداللية، واالنتظام املفهومي واحلياد الشعوري. 
 املنهج الروسي .ج
 (64،  2113)امليساوي،  تبنت املدرسة الروسية عدة مرتكزات يف وضع املصطلح، منها:  

 التسليم أبن موضوع علم املصطلح ذو طابع لغوي، وكل معاجلة له ال خترج عن احليز اللساين؛ 
 ضرورة العناية يف كل عمل مصطلحي بتحديد املفاهيم، وتعيني ما يناسبها من مصطلحات؛ 
 عند القيام ابلتوليد املصطلحي ضرورة مراعاة االعتبارات االجتماعية اللسانية. 

 املنهج الفرنسيد. 
 اجتهت املدرسة الفرنسية إىل اعتماد عدة قواعد يف عملها االصطالحي، تتجلى يف:

 إنشاء نظرية لالشتقاق املعجمي خاصة بتوليد املصطلح؛ 
 حتديد خصائص التعريف املصطلحي؛ 
 وصل املصطلح ابلسياق الداليل الذي ينتمي إليه. 

 املنهج الكندي   ه. 
 (276،  2112)القامسي،  :ومن أهم مبادئ هذه املدرسة، نذكر الكندية املدرسة الروسية يف هنجها؛اتبعت املدرسة 

 اعتبار املصطلح وحدة لغوية تتكون من تسمية ومفهوم؛ 
 التفريق بني الكلمات العامة واملصطلحات؛ 
 .وصل مبدأ التوحيد املصطلحي ابلسياق االجتماعي اللساين 
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 املنهج الربيطاينو. 
ييز بني بني النظرية والتطبيق، فركزت أعماهلا على قضااي التفريق بني املصطلح والكلمة، والتماجتهت املدرسة ال ريطانية إىل اجلمع 

اللغة اخلاصة والعامة، متجهة حنو تكوين البنوك املصطلحية؛ فيما عاجلت املدرسة البلجيكية قضااي املصطلح من زوااي حبثية متعددة 
 اي التمجة الثنائية اللغة، أو متعددة اللغات.تركز على قضا

 االجتاه العريب  . 0
اهتمت جمامع ومعاهد اللغة العربية يف الوطن العريب ابملصطلح العلمي على األصعدة النظرية، واملنهجية، والتطبيقية، وقد انصب 

 اهتمامها على اختاذ قرارات يف شأن وضع أساسيات املصطلح العلمي. 
، ومنهجها املتبع يف توليد املصطلحات، خاصة اجملامع الك رى اليت هلا ابع طويل 1اجملامع اللغوية والعلمية العربية يف أهدافهاتتشابه 

، جممع اللغة العربية بدمشق، وجممع اللغة العربية ابلقاهرة، واجملمع العلمي العراقي، ومكتب تنسيق التعريب يف هذا اجملال، من قبيل:
اجملمع اللييب،  –ات واألحباث للتعريب، مث جممع اللغة العربية األردين، إضافة إىل جمموعة من اجملامع العربية األخرىومعهد الدراس

ذه اليت اتبعت نفس املنهج تقريبا، إال أهنا مل تعط ما كان متوقعا أو مطلواب منها، وقد اتفقت ه -اجلزائري، الفلسطيين، السوداين..
، 1921ريب، )اللسان الع دة عقب جمموعة من الندوات، بغية توحيد املصطلح العلمي العريب، انصة على:اجملامع على منهجية موح

 176-172) 
 ضرورة وجود مناسبة أو مشاركة أو مشاهبة بني مدلول املصطلح اللغوي ومدلوله املصطلحي؛ .أ
 وضع مصطلح واحد للمفهوم العلمي الواحد ذي املضمون الواحد يف احلقل الواحد؛ .ب
 نب تعدد الدالالت للمصطلح الواحد يف احلقل الواحد، وتفضيل اللفظ املختص على اللفظ املشتك؛جت .ج
استقراء وإحياء التاث العريب، خاصة ما استعمل منه أو ما استقر منه من مصطلحات علمية عربية صاحلة لالستعمال  .د

 احلديث، وما ورد فيه من ألفاظ معربة؛
 يار املصطلحات العلمية، عن طريق:مسايرة املنهج الدويل يف اخت .ه

 مراعاة التقريب بني املصطلحات العربية والعاملية لتسهيل املقابلة بينهما للمشتغلني ابلعلم والدارسني؛ 
 اعتماد التصنيف العشري الدويل لتصنيف املصطلحات حسب حقوهلا وفروعها؛ 
 ل حقل؛تقسيم املفاهيم واستكماهلا، وحتديدها وتعريفها، وترتيبها حسب ك 
 اشتاك املختصني واملستهلكني يف وضع املصطلحات؛ 
 .مواصلة البحوث والدراسات لتيسري االتصال بدوام بني واضعي املصطلحات ومستعمليها 

ن استخدام الوسائل اللغوية يف توليد املصطلحات العلمية اجلديدة ابألفضلية، طبقا للتتيب التايل: التاث فالتوليد )مبا فيه م .و
 واشتقاق وتعريب وحنت(؛جماز 

 تفضيل الكلمات العربية الفصيحة املتواترة على الكلمات املعربة؛ .ز

                                                             
علوم، والفنون ل( *من بني األهداف اليت تتفق عليها جل اجملامع العربية، نذكر: احلفاظ على سالمة اللغة العربية، وجعلها مواكبة ملتطلبات اآلداب، وا1

)املصدر: واآلداب.. اإلسالمي يف اللغة والعلومإحياء التاث العريب و  ؛واملشاركة يف ذلك ،وضع املعاجم ؛احلديثة؛ توحيد مصطلحات العلوم واآلداب والفنون
 (ضمن املراجع ، وجمالهتا، جتدهااللغوية والعلمية ة للمجامعاملواقع اإللكتونية الرمسي
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جتنب الكلمات العامية، إال عند االقتضاء بشرط أن تكون مشتكة بني هلجات عربية عديدة، وأن يشار إىل عاميتها،  .ح
 بوضعها بني قوسني؛

 واحملظور من األلفاظ؛تفضيل الصيغة الواضحة والكلمة الشائعة، وجتنب النادر  .ط
 تفضيل الكلمة اليت تسمح ابالشتقاق على اليت ال تسمح به؛ .ي
 تفضيل الكلمة املفردة ألهنا تساعد على تسهيل االشتقاق، والنسبة، واإلضافة، والتثنية واجلمع؛ .ك
لمصطلح األجنيب، لعلمي لتفضيل الكلمة الدقيقة على الكلمة العامة أو املبهمة، ومراعاة اتفاق املصطلح العريب مع املدلول ا .ل

 دون تقيد ابلداللة اللفظية للمصطلح األجنيب؛
 يف حالة املتادفات أو القريبة من التادف، تفضل اللفظة اليت يوحي جذرها ابملفهوم األصلي بصفة أوضح؛ .م
انتقاء اللفظ العلمي ا، و عند وجود ألفاظ متادفة أو متقاربة يف مدلوهلا ينبغي حتديد الداللة العلمية الدقيقة لكل واحد منه .ن

الذي يقابلها؛ وحيسن عند انتقاء مصطلحات من هذا النوع أن جتمع كل األلفاظ ذات املعاين القريبة أو املتشاهبة الداللة، 
 وتعاجل كلها يف جمموعة واحدة؛

 مجة؛مراعاة ما اتفق املختصون على استعماله من مصطلحات، ودالالت علمية خاصة هبم، معربة كانت أو مت  .س
التعريب عند احلاجة، خاصة املصطلحات ذات الصبغة العاملية، كاأللفاظ ذات األصل اليوانين أو الالتيين، أو أمساء األعالم  .ع

 املستعملة مصطلحات، أو العناصر واملركبات الكيميائية؛
 عند تعريب األلفاظ األجنبية، يراعى ما أييت:  .ف

 ،عند اختالف نطقها يف اللغات األجنبية؛ ترجيح ما سهل نطقه يف رسم األلفاظ املعربة 
 التغيري يف شكله، حىت يصبح موافقا للصيغة العربية ومستساغا؛ 
 تصويب الكلمات العربية اليت حرفتها اللغات األجنبية، واستعماهلا ابعتماد أصلها الفصيح؛ 
 ضبط املصطلحات عامة، واملعرب منها خاصة ابلشكل حرصا على صحة نطقها ودقة أدائها؛ 
 .اعتبار املصطلح املعرب عربيا خيضع لقواعد اللغة، وجيوز فيه عند الضرورة االشتقاق والنحت 

 مقارنة بني االجتاهني. 3
اتبعت املدارس الغربية مناهج خمتلفة، حيث اعتمدت املدرسة األوىل النمساوية )األملانية( على ختصيص مصطلح واحد للمفهوم 

ة الثانية )التشيكوسلوفاكية( فقد ركزت يف توليدها للمصطلح على النصو  القدمية، بينما ركزت الثالثالواحد يف احلقل الواحد، أما 
)الروسية( على سياق ورود املصطلح آخذة بعني االعتبار اجلانب االجتماعي، يف حني توجهت الرابعة )الفرنسية( إىل وضع نظرية 

 توليدية تعتمد على االشتقاق املعجمي.
املدارس االصطالحية الغربية من خالل هذه املنهجية الدقيقة جمموعة من اإلجنازات، من قبيل، أتسيس الكثري من البنوك وقد حققت 
 2صةقيد احلياة، إضافة إىل تصنيف العديد من املعاجم املتخص ء مدونتهاليت تساعد على تطور علم املصطلح، وبقا 1االصطالحية

 غات.سواء األحادية اللغة أو متعددة الل
                                                             

 (.AFNOR، الذي أنشأته اجلمعية الفرنسية للتقييس )(NORMATERM)من قبيل بنك املصطلحات الفرنسية املنمطة واملوحدة  *( 2
 :الصطالحية اليت ألفها الغرب نذكرمن املعاجم ا*  (2

  Oxford Dictionary English ; 
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بينما سارت املدارس العربية يف منهجيتها املوحدة على هنج مدرستني غربيتني، حيث هنلت من االثنتني ما تستطيع تطبيقه،      
فنجدها أخذت من املدرسة النمساوية اليت تركز على املنظور املفهومي، وذلك واضح يف أول مبدأ للمنهجية العربية أال هو، املصطلح 

( من تقييس وتنميط isoالواحد يف احلقل الواحد، واتباع املقاييس اليت سارت عليها املنظمة الدولية للتقييس )الواحد للمفهوم 
املدرسة الفرنسية  كما اتبعتاعتماد التصنيف العشري الدويل لتصنيف املصطلحات حسب حقوهلا وفروعها؛  وتوحيد، إضافة إىل 

دها وتعريفها، تقسيم املفاهيم واستكماهلا، وحتديي، معتمدة االشتقاق املعجمي، و من خالل تركيزها على اجلانب التوليدي املصطلح
 وترتيبها حسب كل حقل.

وضع املصطلحات انطالقا من مصدرها األصلي، أال وهو، النصو ، كما فعلت املدرسة  -اجملامع العربية -أهنا مل تستطع بيد 
يف حني  لبحث يف املعاجم كاف للعثور على الكلمة املناسبة من التاث،التشيكوسلوفاكية، حبيث يرى بع  الواضعني العرب أن ا

أن املعاجم ليست كل التاث، كما أهنا ال تغين عن النظر يف النصو ، كون االستعمال احلقيقي، واحلي للغة هو النصو  وليست 
جتماعية ة. زايدة على عدم مراعاهتا لالعتبارات االاملعاجم، فالشواهد الواردة يف املعاجم قليلة جدا، مقارنة ابلنصو  الزاخرة ابحليا

 على غرار املدرسة الروسية، بل ظلت حبيسة املعاجم.  يف وضعها للمصطلح
وابلرغم من هذه النقائص اليت تشوب العمل العريب مقارنة بنظريه الغريب، إال أنه يعد عمال مهما بدأت طفرته يف النضج، إذا أخذان 

زمن بني االجتاهني، فالغرب كان سباقا بعدة أشواط إىل وضع نظرايت علم املصطلح، ومبادئه، كما يعزى هذا بعني االعتبار عامل ال
   .النقص إىل وجود مشاكل ختص االجتاه العريب ذاته، يساهم يف توليدها، الواضع، واملتجم، واللغة نفسها، نوضحها يف احملور اآليت

 مشكالت املصطلح العلمي العريباثلثا: 
اتفقت املؤسسات املصطلحية العربية على توحيد املصطلحات والنهوض ابللغة العربية، لكن املطلع على إجنازاهتا يالحظ جمموعة 

 من املشاكل اليت تعاين منها املنهجية العربية، ميكن اختزاهلا يف حمورين كبريين مها: البطء وسوء املنهج.
ة حتدايت كبرية تواجه مسرية التعريب، أمهها أتثري العوملة بكل أبعادها السياسي ما من حيث البطء فال خيفى على أحد أن هناكأ

واالقتصادية والثقافية واالجتماعية، وما ينتج عن هذا التأثري من حتوالت كبرية تتعدى جمرد إشاعة املعلومات، إىل فرض قيم جديدة 
 تصال حديثة.يعمل على انتشارها ما جيِّدُّ كل يوم من تطورات علمية ووسائل ا

ومن خالل الوعي هبذا الوضع، يبدو واضحا أن املنت االصطالحي العريب ضعيف مقارنة مبا لدى العلم الغريب، إذ إن هناك تفاوات 
ظاهرا يف عدد املصطلحات بني قواميس اللغات الغربية، وقواميس اللغة العربية، وابلتايل فإن هذا املنت يعاين من عدد كبري من 

 يت تنتظر سدها ومألها، إضافة إىل قلة املدوانت اللغوية اليت تسمح ابستغالل األعمال املعجمية القدمية واحلديثة.الفراغات ال
والالفت لالنتباه أن اهليئات اليت أنشئت من أجل سد هذه الفراغات، ووضع املدوانت اليت تسمح إبنشاء املنت االصطالحي العريب 

واجملاالت تعمل  ،ة من مسايرة اللغات املتقدمة يف العلوم والتقنيات، واحلياة املعاصرة يف كل املناحياملنشود، الذي سيمكن اللغة العربي

                                                             

 Blay, Michel (2003) Grand dictionnaire de la philosophie. Larousse, Paris.           

 Lalande, André. (1997) Vocabulaire technique et critique de la philosophie. 4° 

édition, Quardrige, presses Universitaires de France.  
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بشكل بطيء جدا، وبصورة جتعلها غري قادرة على اللحاق بركب تيار العوملة اجلارف، بل ال تستطيع حىت أن تدرك ما ينقصها من 
 مصطلحات. 

منهج واضح وعام أثناء وضع املصطلحات العربية؛ ويتضح ذلك جبالء من خالل النظر يف أما املشكل الثاين فيتجلى يف غياب 
جمموع املصطلحات اليت أقرهتا اهليئات املختصة، وكذا املعاجم احلديثة اليت استفادت من أعمال هذه اهليئات؛ فقد اتسمت بنقائص  

ابن موسى، ) املصطلح، ومن أمثلة هذه النقائص نذكر: كثرية جراء التذبذب املنهجي، وغياب خطة واضحة ومضبوطة أثناء وضع
2119  ،172-173) 
تضــــخم وكثرة املقابالت، حيث جند يف تســــمية الشــــيء الواحد أمساء خمتلفة ليس بينها أي عالقة من عالقات التادف، مثل:  .أ

قبيل الكلمتني  ة مفهومني، منالتداولية، ال راغماتية، النفعية؛ وابلعكس من ذلك جند ســـــــــــــــلســـــــــــــــلة من املتادفات تقتح لتمج
( اليت يقابلها كم من املفردات العربية، مثل: دفت، ســـــــجل، كراس، مفكرة، مذكرة، وما إىل cahier/carnetالفرنســـــــيتني )

 ذلك.
 غياب منهج لغوي متسق ومنسجم يُعتمد عليه من طرف كل األقطار العربية يف وضع املصطلحات. .ب
مثل،  -لى االســـــــتقرار الداليل للمصـــــــطلحات، فكل بلد يســـــــتعمل مصـــــــطلحاته اخلاصـــــــة النزعة اإلقليمية اليت ال تســـــــاعد ع .ج

جم منها وذلك راجع إىل تعدد املراجع اليت ُتت  -شــــــــــرقمصــــــــــطلح املاســــــــــت يف بلدان املغرب العريب، واملاجســــــــــتري يف بلدان امل
ة يف دول املغرب دول الشـــــــرق، والفرنســـــــي املصـــــــطلحات، فاملرجع املشـــــــتك بني خمتلف البلدان هو اللغة األجنبية اإلجنليزية يف

ومن مث ال تتم االســتفادة على الوجه الصــحيح واألكمل من جهود البلدان الشــقيقة، وقد ال يعار هلا ما تســتحقه من  -العريب
 عناية واهتمام.

 ظلت لألسف ة، اليتلكن ابلرغم من هذه العقبات اليت تواجه املؤسسات املصطلحية، فقد مت إجناز الكثري من املعاجم املختص
، 1حمدودة االنتشار، جندها يف الكثري من األحيان متكررة عند معظم اجملامع؛ فإذا عدان إىل إجنازات اجملامع العربية العلمية واللغوية

جند أن هناك جمموعة من املعاجم املختصة يف موضوع معني متكررة عند أربعة جمامع على األقل، خصوصا بني مكتب تنسيق 
يب، وجممع القاهرة، ودمشق، والعراق، فنجد مثال: )معجم مصطلحات الكيمياء، والفيزايء، والطب، والنفط، والرايضيات، التعر 

والقانون..( متكررة يف هذه اجملامع؛ مما ينتج عنه مضيعة للوقت واملال، واملسامهة يف عدم توحيد املصطلح؛ وهذا ما يدفعنا إىل 
ربية للتبية والثقافة املنظمة العسات املصطلحية يف توحيد عملها كسبا للوقت؟ ما دامت جتتمع حتت التساؤل، ملاذا ال جتتمع املؤس

مكتب تنسيق التعريب واحتاد اجملامع. فمن الالزم وضع األهداف املنشودة، وتسطريها، مث تكليف كل جممع إبجناز عمل  -والعلوم 
 كرار، وكسبا للوقت واجلهد. حمدد، سواء كان معجما أو حبثا مصطلحيا، تفاداي للت
 ولتفصيل أكثر ميكن تقسيم املشاكل أعاله إىل:

 

                                                             
؛ مكتب www.arabacademy.gov.sy؛ جممع اللغة العربية بدمشق www.arabicac.comموقع: جممع اللغة العربية ابلقاهرة ( *1

اجملمع العلمي األردين ؛ www.iraqacademy.iq؛ اجملمع العراقي www.arabization.org.maتنسيق التعريب
www.majma.org.jo 

 

http://www.arabicac.com/
http://www.arabacademy.gov.sy/
http://www.arabization.org.ma/
http://www.iraqacademy.iq/
http://www.majma.org.jo/


198 

 

 مشكالت لغوية1.
تمثالن يف: مشكالت ي تنقسم املشكالت اللغوية اليت تواجه عملية توحيد املصطلحات العلمية يف الوطن العريب بدورها إىل نوعني،

 ات.املصدر، أي اللغة األجنبية اليت تستقي منها لغتنا العربية هذه املصطلحانجتة عن اللغة العربية، ومشكالت انجتة عن اللغة 
 مشكالت انجتة عن اللغة العربية1.1.

 ينها: القِّدم له فوائده، إال أّن له يف الوقت ذاته مشكالته، من ب هذاتعد العربية أقدم اللغات احلية يف العامل، وعلى الرغم من أن 
 أ. االزدواجية 

لغة العربية ظاهرة االزدواجية كما حيصل مع ابقي اللغات، وهو ما أكده اللغوي األمريكي املستعرب فرغسون تطغى على ال
(Ferguson) :اً، توجد فيه وضع مستقر نسبي" بدراسة هذه الظاهرة يف أربع لغات خُلص من خالهلا إىل تعريف االزدواجية أبهنا

ة شتمل على هلجة واحدة أو هلجات إقليمية متعددة( لغة ختتلف عنها، و هي مقننابإلضافة إىل اللهجات الرئيسة للغة )اليت قد ت
، تستخدم وسيلة للتعبري عن  بشكل متقن )إذ غالبا ما تكون قواعدها أكثر تعقيداً من قواعد اللهجات( وهذه اللغة مبثابة نوع راق 

)نقال  ادية". يستخدمها أي قطاع من اجلماعة يف أحاديثه االعتأدب حمتم... ويتم تعُلم هذه اللغة عن طريق التبية الرمسية، ولكن ال
 (213-193،  2112عن القامسي، 

وتوجد يف الوطن العريب عدة هلجات اجتماعية، واقتصادية، وجغرافية جبانب اللغة العربية الفصحى؛ وتعد اللغة الفصحى من عوامل 
رضنا أن وجود هلجات أخرى يؤدي إىل التداخل بينها وبني اللغة الفصحى؛ فلو فغري أن ؛ التوحيد يف الوطن العريب لغوايً واجتماعياً 

ي، )القامس لدينا: اللهجة )أ( ، واللهجة )ب( ابإلضافة إىل اللغة الفصحى، سيكون نتيجة هذا التداخل اللغوي ما أييت:
2112 ،193-213) 
ما هو مشتك بني اللهجة )أ( و )ب(،  -6نفرد به الفصحى، ما ت -3ما تنفرد به اللهجة )ب(،  -2ما تنفرد به اللهجة )أ(،  -1
ما هو مشتك بني اللهجة)أ(  -7 ما هو مشتك بني اللهجة )ب( والفصحى -4 ما هو مشتك بني اللهجة )أ( والفصحى-6

 واللهجة )ب( والفصحى.
العلمية  تراث األمة وُتصاغ هبا املصطلحاتوعلى الرغم من أن الفصحى هي لغة العلم واألدب، وهي اللغة الوحيدة اليت يُدون هبا 

والتقنية، إال أّن املعجمي أو املؤلف قد ال يعثر على مقابل ابلعربية الفصحى ألحد املصطلحات فيضطر إىل استعمال مقابل من 
ابلثبات الداليل  عهلجته اإلقليمية. وقد يكون هذا املقابل غري مفهوم للناطقني ابللهجات األخرى، كون الكلمات العامية ال تتمت

 النسيب الذي تتميز به نظريهتا الفصيحة. فالكلمات العامية ختتلف مدلوالهتا من مكان آلخر، ومن زمان آلخر، بصورة أسرع وأك ر.
 
 . ثراء العربية ابملرتادفاتب

 األمثلة املعروفة للجميع، وميكن تفسري، ولعل تعدد أمساء األسد والسيف واجلواد من 1تُعد العربية من أغىن اللغات العاملية ابملتادفات
،   ةهذه الظاهرة بعمر اللغة العربية املديد الذي أاتح لأللفاظ واملدلوالت القدمية أن تعيش جنباً إىل جنب مع األلفاظ واملدلوالت احلديث

 لعامل.متباينة من اكما أن اللغة العربية هي أداة تعبري وتفكري لعدد كبري من األقوام و الشعوب املختلفة يف أصقاع 

                                                             
ن تسميات م ( * املتادفات يقصد هبا هنا الكلمات املتقاربة يف املعىن، فمثال هناك من يقول أن كلمة "أسد" مرادفة لكلمة "ضرغام"، و أن ضرغام هي1

 اجلوهري.  مزان إىل نفس احليوان، إال أهنما خمتلفتان يف املعىنتر معينة، و هي عندما يكون ضاراي. و من هنا فالكلمتان  األسد؛ لكن الصحيح هو أن ضرغام تطلق على األسد يف حالة
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وجوا اوللمتادفات العربية مزية يف الكتابة األدبية، إذ يستطيع الكّتاب أن يع روا بواسطتها عن املعاين املتباينة، وظالهلا اهلامشية، ويز 
يف جمال  ،بني املفردات لريمسوا صورًا أدبية متناسقة األلوان رشيقة اخلطوط؛ لكن املتادفات تعد نعمة ونقمة يف الوقت نفسه

املصطلحات العلمية والتقنية، فهي نعمة إذا اسُتعملت للتفريق بني املفاهيم املتقاربة، وهي نقمة إذا ُوضع عدد منها مقابالً للمفهوم 
 التقين الواحد، إذ إّن ذلك سيؤدي إىل اختالف االستعمال وتعدده.

علمية، ففي ألحيان بدون تقييد أو حتديد يف الداللة على املفاهيم الومما يُؤَسف له أّن املتادفات العربية قد اسُتعملت يف معظم ا 
مشروع ملعجم عريب موّحد ملصطلحات احلاسبات اآللية، أعدته املنظمة العربية للعلوم اإلدارية جبامعة الدول العربية ابالستناد إىل 

ين ذاته، فات اليت استعملت للداللة على املفهوم التقوالرابط جند أمثلة عديدة من املتاد ،ثالثة مسارد أعدت يف بغداد والقاهرة
حة من فجميع هذه املتادفات صحي ( املتادفات العربية الثالثة: فجوة؛ فسحة، فرجة؛gapفمثاًل: جند مقابل املصطلح اإلجنليزي )

لواحد للمفهوم الواحد ل يف املصطلح احيث معناها األساسي، إال أهنا ختالف املبدأ األول للمنهجية العربية يف وضع املصطلح، واملتمث
 (219-213،  2112)القامسي،  يف احلقل الواحد.

 مشكالت انجتة عن اللغة املصدر 1.2.
ليست كل صعوابت وضع املصطلحات العلمية والتقنية يف الوطن العريب انجتة عن اللغة العربية، بل يرد األمر أيضا إىل اللغة أو 

 منها لغتنا املصطلحات العلمية والتقنّية، ومن املشكالت اليت تندرج يف هذا الشأن:اللغات األجنبية اليت تستقي 
 أ. تعدد مصادر املصطلحات التقنية

ُتستخدم اللغة الفرنسية لغة اثنية يف أقطار املغرب العريب، وهلذا فهي مصدر املصطلحات هناك، أما يف أقطار املشرق العريب فإن 
تمل بذلك الدور، وعلى الرغم من أن اللغتني اإلجنليزية والفرنسية َتستعمالن كثرياً من املصطلحات اليت تشاإلجنليزية هي اليت تقوم 

 على أصول إغريقية والتينية مشتكة، فإهنما تنتميان إىل فصيلتني لغويتني خمتلفتني، وتستخدمان وسائل متباينة يف التعبري.
مجة تتمثل فيما  مصدراً للمصطلحات العلمية والتقنية يف الوطن العريب تنتج عنه مشاكلوهلذا فإن استخدام لغتني أجنبيتني خمتلفتني 

 أييت:
 ،عندما تُعطي اإلجنليزية والفرنسية كلمتني خمتلفتني للشيء الواحد أو املفهوم الواحد، وتلجأ العربية إىل اقتاض املصطلح مرتني 

ى الشيء إىل ازدواجية يف املصطلح، أي إىل مصطلحني عربيني يدالن عل مرة من اإلجنليزية، وأخرى من الفرنسية فإننا سننتهي
( ابلفرنسية، فيتم تعريبهما بلفظهما إىل العربية )آزوت( و )نتوجني(، Azotتعين ) ابإلجنليزية( Nitrogenذاته، فمثال )

 لنصبح أمام مصطلحني يدالن على نفس املفهوم. 
 ب. ازدواجية املصطلح يف اللغة املصدر 

حىت لو اقتصر العلماء العرب على لغة مصدر  واحدة، فإّن ازدواجية املصطلح الواحد يف اللغة العربية قد تنجم عن ازدواجية املصطلح 
يف اللغة املصدر؛ ففي حالة اإلجنليزية، مثاًل، قد يستعمل األمريكيون مصطلحاً غري الذي يستعمله زمالؤهم ال ريطانيون للداللة على 

احد؛ فإذا استعمل متمجان عربيان كتابني يف موضوع واحد، أحدمها بريطاين واآلخر أمريكي كمصدر للمصطلحات، املفهوم الو 
مريكيون تعبري فإهنما قد يضعان مقابلني عربيني خمتلفني للمفهوم الواحد؛ ومن األمثلة على ذلك: يطلق الفيزايئيون األ

(electronic tubeعلى الشيء الذي يسميه زمالؤهم ) ( ال ريطانيونelectronic valve( ؛ و)tube و )(valve)   مها
كلمتان متباينتان مبىن ومعىن، وبذلك يصبح العاملِّ العريب املستخدم للمصدر األمريكي أمام مصطلح )صمام إلكتوين(، بينما  يصبح 
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القامسي، )العامل املستعمل للمصدر ال ريطاين أمام مصطلح )أنبوبة إلكتونية(، وهكذا صارت لدينا ازدواجية مصطلحية يف اللغة العربية. 
2112  ،216) 

 مشكالت تنظيمية 2.
ق عليه اسم املشكالت لتعاين اللغة العربية من نوع آخر من عوائق توحيد املصطلحات العلمية والتقنية يف الوطن العريب، وهو ما ُأط

 مشكالت تتمثل يف: ثالتنظيمية، وتندرج حتت هذا النوع ثال
 تعدد واضعي املصطلحات يف الوطن العريب2.1.

يعرف الوطن العريب تعددا مؤسسيا يف جمال وضع املصطلح، حبيث تتعدد املؤسسات اليت تضطلع بوضع املصطلحات، ما يؤدي إىل 
طلحات ميكن إمجال جهات وضع املصو  وصعوبة توحيدها،اختالف يف املناهج املعتمدة، واضطراب يف املصطلحات ومفاهيمها، 

 العربية يف املؤسسات اآلتية: 
 للغوية والعلمية العربية، وجامعة الدول العربية ومنظماهتا املختلفة؛اجملامع ا .أ
 االحتادات املهنية العربية، مثل: احتاد األطباء العرب، واحتاد املهندسني العرب...اخل؛ .ب
 اجلامعات، والكليات، ومعاهد التعليم العايل؛ .ج
 ومؤسسات علمية أخرى.دور النشر، واملؤلفون، واملعجميون، والدورايت من صحف وجمالت،  .د
 إغفال الرتاث العلمي العريب .0.0

معروفة عند ال أهنا غري إوضع العلماء واملختعون واملكتشفون والباحثون املسلمون آالف املصطلحات العلمية والتقنية ابللغة العربية، 
طوطة ومل أن معظم كتب التاث ما زالت خم الباحثني املعاصرين وذلك ألسباب كثرية، منها االنقطاع بني التاث واملعاصرة، ومنها

 تنشر بعد، ما يؤدي إىل توليد مصطلحات مستحدثة ابلرغم من وجودها يف الكتب القدمية.
 عدم اختبار مقبولية املصطلحات اجلديدة .0.3

ت املوضوعة قد تبقى اال حتظى املصطلحات العلمية، والتقنية اجلديدة بقبول اجلماهري واإلقبال على استعماهلا، فمعظم املصطلح
ح را على ورق أي يف بطون املعاجم والكتب، يف حني يستخدم الناس كلمات غريها؛ وميكن رد هذه الظاهرة إىل أسباب عديدة 

 أمهها: 
عدم قيام املؤسسات املصطلحية مبسح كامل ملا هو مستعمل من املصطلحات يف جمتمعنا العريب، مما يسبب بلبلة يف  .أ

 .ا عدم اإلملام مبا جيري خارج البلد الواحداملصطلحات، أساسه
 .حمدودية نشر املصطلحات، وبقاؤها بني دفات الكتب اليت ال حتظى ابلتوزيع واالنتشار .ب
 .احنصار املمارسة املصطلحية العربية يف مستوى النخبة، حىت أن عددا كبريا من املصطلحات ظل حبيس الرفوف   .ج
غياب قرارات ملزمة ترقى ابلعمل املصطلحي العريب من حمل االقتاح إىل حمل اإلجراء الالزم واملتداول، يف شىت مناحي  .د

 إخل.التجارية.. و احلياة اليومية للناس: املعامالت اإلدارية، املؤسسات التعليمية، 
 1املعاجم، واالكتفاء ابملقابالت األجنبية؛ بع  غياب تعاريف للمصطلحات يف .ه

                                                             
ـــــ :  ( *1  م.1926عبد السالم املسدي، مثل معجم اللسانيات لــــ
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مما  -فرنسية أو إجنليزية - 1وجود خلل يف وضع املداخل املعجمية: حيث ترتب مداخل بع  املعاجم بلغات أجنبية .و
تعاد عنها، ما يدفع ابلقارئ إىل االبوهو  يفرض على متصفحها إجادة اللغات السالفة الذكر للعثور على مصطلح معني،

 وتدين مستواه االصطالحي.
تعاين منه اللغة العربية متعلق جبميع من يتكلم هبا، سواء مؤسسات أو جمامع أو أفراد؛ فال تعلوا لغة إال إن املشكل األساس الذي 

أبهلها، لكن ولألسف فقد اكتسحت اللغات األجنبية العامل العريب، ففي بع  األحيان حىت املؤسسات املسؤولة عن النهوض ابللغة 
دراستها ال ية، فكيف نريد للغة أن تعلوا يف األعايل، مادام أهلها واملشرفون على نشرها و العربية تتحدث يف اجتماعاهتا ابللغة الفرنس

يتحدثون هبا؛ هذا إضافة إىل تفشي ظاهرة التكلم ابللغات األجنبية يف الوطن العريب، والتباهي إبتقاهنا والتحدث هبا، سواء يف 
نشرها، جندها يت ينبغي أن تقوم ابلدور األك ر يف السمو ابللغة العربية و اإلدارات أو اجملتمع ككل؛ فحىت يف مؤسساتنا التعليمية ال

تكتب الشهادات املدرسية والواثئق اإلدارية ابللغة الفرنسية، وهذا ما ينم على أننا ال زلنا مستعمرين فكراي وثقافيا، فأصبحت اللغة 
املؤسسات أليس ابألحرى أن تعمم اللغة العربية يف كل اإلدارات و العربية مهمشة ابلرغم من اجملهودات املبذولة من طرف من يهتم هبا؛ 

التعليمية، بل وحىت يف الشوارع، واحملالت التجارية؟ حيث أصبحنا نرى اليوم كل اإلعالانت مكتوبة ابلفرنسية، وهذه كلها أسباب 
 ح وتنمية اللغة؟عالقة اجلامعة بني املصطلسامهت من قريب أو بعيد يف تقهقر اللغة العربية وهتميشها. مما جيعلنا نتساءل عن ال

 رابعا: املصطلح وتنمية اللغة
يلعب علم املصطلح دورا مهما يف تنمية اللغات الوطنية لتصبح وافية مبتطلبات االتصال العلمي، فإذا كانت الدراسات اللغوية تكتفي 

للوصول  ملالئمةا م املصطلح من شأنه أن حياول إجياد الوسائلبوصف الواقع القائم لبنية اللغات املختلفة، واللهجات املتعددة، فإن عل
 ابللغات الوطنية الك رى إىل مستوى التعبري الكامل عن حضارة العصر وعلومه.

حيتاج إىل ُمعطيات علم املصطلح؛ لبيان األسس اللغوية، والتقنية اليت  نفسه أن علم اللغة كما تتضح العالقة بني املصطلح واللغة يف
تقوم عليها مصطلحات علم اللغة، كما حيتاج إليه يف توحيدها على األقل يف اللغة الواحدة؛ كالعربية، يف ظل تعدد معاجم مصطلحات 

 علم اللغة.
نتج لم التسمية واللغة وثيقة جدا، فلكي نرقى بلغتنا جيب أن نال شك أن العالقة اجلامعة بني اإلنتاج الفكري واالقتصادي مع ع

وخنتع ونبتكر ونسمي األشياء مبسمياتنا، ما يدفع اآلخر إىل حماولة االنتفاع منها كما كان حاصال يف سابق العصور، وال ميكنه 
 االستفادة منها إال إبجادة اللغة العربية.
السوق  اإلجنليزية لغة العلم والعصر بسبب استحواذ إنتاجات أهلها مبختلف أصنافها علىويف ظل الوضع احلايل الذي تعد فيه اللغة 

العاملية، ما علينا إال العمل على تكوين متمجني حمنكني يعملون على ترمجة أحدث اإلنتاجات األجنبية إىل اللغة العربية للتساوي 
 احلصول على السبق اإلنتاجي.معهم يف مجيع اجملاالت على األقل، واستغالهلا بعد ذلك يف 

س اآلن،  ميكن أن تساعد هؤالء املتمجني يف عملهم، وتوحيد املصطلح العريب يف نف يدفعنا إىل اقتاح بع  احللول اليت إن هذا األمر
؛ جنملها يف لجتعل املصطلح العلمي مسامها يف تطور ومواكبة اللغة العربية للعصر احلايل، وإخراجها من التحنيط إىل االستعما كما

 النقاط اآلتية: 
إنشاء بنوك مصطلحية عربية متعددة، يهتم كل واحد منها مبجاالت حمددة غري مشاهبة للبنوك األخرى، قصد اإلحاطة  .أ

بري يساعد على تداول اللغة العربية، ع ر توفري العدة للمستعمل للتع  -بنوك مصطلحية -جبميع اجملاالت: إذ أن إنشاءها 
                                                             

 م.2112مثل املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات، مكتب تنسيق التعريب،  *( 7
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 على ترمجة كما يعني املتمجني حاضره العلمية منها أو األدبية، ويغنيه عن اللجوء للمصطلحات األجنبية،عن متطلبات 
 .النصو  دون تكبد عناء البحث عن مصطلحات من ذواهتم

إلزام مؤلفي املعاجم املختصة ابعتماد معطيات البنوك االصطالحية يف معامجهم: حيث يعت ر توحيد املصطلح منفذا مهما  .ب
  .لتطور اللغة العربية، وإكساهبا القدرة على جماهبة اللغات األخرى، وجتاوز مشاكل املصطلح العلمي العريب املوضحة سابقا

 .تكوين جلنة تسهر على مراقبة املعاجم املؤلفة، ومدى تطابقها مع معطيات البنوك .ج
، أو ترمجته جم املختصة، عند حتديدهم ملصطلح معنيإلزام مؤلفي الكتب النظرية، واملدرسية، واملتمجني، ابلرجوع إىل املعا .د

  .من كتب أجنبية
 .واملدارس ، واملعاهد،توزيع املعاجم املوحدة على الكليات .ه
فإذا  أساس أي أمة متقدمة، هياملدرسة فأتليف معاجم مصطلحية مدرسية لكل مادة، وبرجمتها ضمن املقررات الدراسية:  .و

 ن هلا سواء لغواي أو اصطالحيا، فمن الواجب تزويده ابآلليات اليت تساعده على ذلك،تكوين جيل معتز بلغته، ومتق انأرد
 .ومترينه منذ الصغر

 .االعتزاز القومي ابللغة العربية: عن طريق استعماهلا يف احملاداثت وجل أعمالنا اليومية، الكتابية أو الشفهية .ز
اجم املختصة ة اهتمام الطالب اجتاه لغته، عن طريق اطالعه على املعاعتماد اللغة العربية كلغة تدريس يف اجلامعات: بغية تنمي .ح

 إلجناز العروض، واالستعداد لالمتحاانت، وهكذا ستصبح اللغة العربية عادة ميارسها، ويتداوهلا أينما حل وارحتل.
 

 :خامتة
سعى إىل توحيد اآلن، هي مرحلة مؤمترات تنستخلص مما سبق أن املرحلة اليت يعيشها املصطلح يف الوطن العريب منذ أتسيسه إىل 

سري على تأن ؤسساته م تستطع فلم؛ بسبب مشاكل تنظيمية وأخرى لغوية املصطلح، وفق منهجية حمددة، إال أهنا مل توفق يف ذلك
غربية وخارجها، لُخطى املدارس الغربية اليت حققت الشيء الكثري يف هذا اجملال، من معاجم موحدة عرفت انتشارا كبريا يف البلدان ا

 .على عكس املعاجم املختصة العربية اليت تعرف تقوقعا واحنباسا يف رفوف من ألفوها
ة لغة التعليم جتعل اللغة العربية الفصيح اقتحنا بع  أسسها، وملزمة ،شاملةجديدة عربية  اصطالحيةسياسة  ولذلك وجب اتباع

 ،يف مجيع مراحله األساسية والثانوية واجلامعية، فتكون لغة للبحث العلمي والتقنيات احلديثة، ولغة اإلعالم املقروء واملسموع واملنطوق
 تلفة.  لتجد طريقها إىل ألفاظ احلياة العامة، وأصحاب املهن، وإىل مجيع شرائح اجملتمع يف بيئاته املخ
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 فشل املشروع احلضاري العريب يف مأسسة األدب والنقد
The failure of the Arab civilizational project to institutionalize literature 

and criticism: 
 

                                 د. سيدي حسن ازروال
         املركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين/ بين مالل )خنيفرة( ابملغرب-أستاذ التعليم العايل مساعد

                     Dr. Sidi Hassane Azeroual 
 

 :لخصامل
الثقافة العربية ومشكالهتا، وتدعو إىل التأمل فيها، ألن األدب والنقد مل يتمأسس فيها تضع هذه الدراسة القارئ يف أجواء      

بسبب نكو  تقاليد املعرفة، الشيء الذي حال دون أن يتطور فيها الفكر األديب والنقدي على صعيد األداة والرؤية. وقد انتهت 
 عه يف صلب اجلانب االجتماعي الذي يُدجمه يف سريورةوحول الوعي الذي ُيكرس هتميشه عوض وض -هذه الدراسة حول األدب 
 إىل فشل املأسسة. وتنطبق هذه النتيجة املهمة كذلك على مفهوم النقد يف احلقل الثقايف العريب منذ تشكله -اإلنتاج الرمزي واملادي

ية من زاوية تضع يف والنقدية العرب يف عصور ماضية إىل عصر النهضة وما يليه. ويف هذا السياق يتوجب فك خبااي املمارسة األدبية
االعتبار األسس اإلبستمولوجية اليت تستند إليها، انطالقا من فحص بع  عناصرها املمثلة للحظات خمتلفة من سريورة اخلطاب 

 األديب والنقدي العريب يف فضاءات جغرافية عربية خمتلفة.
 الكلمات املفتاحية
 احلضارياملؤسسة/ األدب/ النقد/ املشروع 

Abstract: 
This study puts the reader in the atmosphere of Arab culture and its problems, and 
calls for contemplation of it, because literature and criticism have not been 
institutionalized in it due to the regression of knowledge traditions, which 
prevented literary and critical thought from developing in it in terms of tool and 
vision. This study of literature - and about awareness that consecrates its 
marginalization rather than placing it at the core of the social aspect that integrates 
it into the process of symbolic and material production - has ended with the failure 
of institutionalization. This important result also applies to the concept of criticism 
in the Arab cultural field from its formation in past eras until the Renaissance and 
beyond. In this context, the secrets of Arab literary and critical practice must be 
deciphered from an angle that takes into account the epistemological foundations.  
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On which it is based, based on examining some of its elements representing 
different moments of the Arab literary and critical discourse process in different 

Arab geographical spaces. 
Keywords: 

 institution / literature / criticism / cultural project 
 تقدمي

د يف اجملتمعات دب والنقيُفتض أن تستفيد هذه الدراسة من مفاهيم حمددة من أجل بناء التشخيص املالئم إلشكال مأسسة األ      
ط به آلية مناسبة تستطيع وضع األدب والنقد يف سياق املمارسات اليت حتي  -يف هذا املقام –العربية. ويبدو أن مفهوم املؤّسسة 

ه بوتؤثر فيه، وتستطيع أيضا معرفة ما إذا كان هذا األدب والنقد يتطوران انطالقا من منطق داخلي خيص خمتلف احملافل املرتبطة 
)كالكتاب والنقاد والقراء والصحافة األدبية واجلامعة ومؤسسات النشر والتوزيع وغريها(، أو تستطيع معرفة أن هذا التطور تتحكم 
فيه هواجس أخرى توجد خارج املؤّسسة أو يف مؤسسات أخرى. إن ما هو منطقي من وجهة نظر هذا التحليل هو أن األدب 

تتفاعل مع واقع اجتماعي متحرك؛ ومعىن ذلك، أن األدب مثل كل املمارسات، ال ميكن أن والنقد يتحددان بوصفهما ممارسة 
حيدث استجابة حلالة ذاتية يعيشها منتجه، وإمنا حيدث استجابة حلاجات معينة تظهر على مستوى احلقل الثقايف ويكون العمل 

رخيي. ن احلاضر، ولكنها فعل ينطلق من املاضي .. فعل اتاألديب طرفا فيها. وليست املمارسة االجتماعية جمرد فعل ينبع من الزم
وكان ال بد أن تتآزر ظروف املمارسة اليت هي حمصلة خ رات مكتسبة أو موروثة، لتقييم الوضع املعيش، وحتديد طبيعة الفعل املالزم 

ني: املرحلة املاضية اليت تشكلت مرحلتني خمتلفتيف حلظة هذه املمارسة. من هنا نستشف أمهية حتليل احلياة الثقافية يف العامل العريب ع ر 
ب فيها أسس بناء اهلوية الثقافية، ومرحلة السبعينات والثمانينيات اليت متيزت بظهور أنساق ثقافية حمددة جتلى مفعوهلا يف مفهوم الكات

كاتب واألدب. ل هوية املثقف والواملثقف واألدب، واهليئات الفاعلة يف اجملال األديب، مث ظهور خطاابت جديدة طرحت أسئلة حو 
 ورغم االختالف الذي ي رزه التشخيص على مستوى املرحلتني، فإن مفهوم األدب ظل يتحدد من خارج املؤسسة وليس من داخلها.

 أوال: اهلوية اللغوية للمشروع احلضاري من خالل نشأة علم النحو
 سؤال خصوصية الدرس اللغوي العريب: (1
ستتناول هذه النقطة ُخصوصية علم النحو على أساس أن النقاشات النحوية واللغة اليت احتوهتا، ختتلف اختالفا بّينا عن      

نقاشات علم آخر مثل علم البالغة. وُت رز هذه املسألة ُخصوصية علم النحو وقضاايه حيث إن هذه الدراسة هي حبث يف هذه 
 احلضاري العريب يف اجلانب اللغوي.  اخُلصوصية وتثبيت للوعي هبوية املشروع

جعل أرسطو عدد املقوالت عشرا هي اجلوهر والكم والكيف والزمان واملكان واإلضافة والوضع وامللك والفاعلية والقابلية. هل       
ك، يف األصل، هناكان أرسطو خيلط بني علم املنطق واللغة؟ وإذا كانْت ُحدود املنطق معروفة عند اإلغريق، فما ُحدود اللغة؟ هل 
 بناءان خُمتلفان )علم املنطق وعلم اللغة( استطاعا أن يلتقيا فيما بعد عندما نضج التفكري اإلغريقي؟... إخل.

مُيكن القول، إن ُخصوصية البيئة املعرفية اإلغريقية ربطْت مصري املنطق ابلنحو واللغة والعكس صحيح؛ هلذا مُيكن أن نتحدث       
بُعمق هيمنة التفكري الفلسفي بصفة عامة على خُمتلف أنواع التفكري األخرى؛ غري أن احلديث عن التفكري عن امتزاج يُوضح 

قد  الفلسفي، يف البيئة املعرفية العربية، نشأ بسيطا ومل تتقو جوانبه إال يف عصر التالقح الكبري: أي، العصر العباسي بصفة عامة. ل
روف عرب مث تسربْت إليه بعد ذلك التأثريات الفلسفية اليت اهتمت ُخصوصا بتدقيق: احلكان علم النحو هو األصل املعريف عند ال
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واأللفاظ واملقوالت؛ فهذه مواضيع شكلْت بُؤرة جدل بني خُمتلف الدارسني: هل النحو العريب كان اتبعا للفلسفة واملنطق اإلغريقيني؟ 
أساسا  احل تطوره؟ بتعبري آخر: هل الدراسات اللغوية القدمية انبعةهل نشأ نشأة ضمنُت له استقاللية حُمتمة وموضوعية ع ر مر 

 من سريورة حضارية عربية أم أهنا فقط تقليد وحماكاة ملا تزخر به ثقافات أخرى؟ 
يت قد للقد كان النحو العريب قواي يف بنائه وأصالته، مث وجد رجاال ُمتميزين يُنافحون عنه بشدَّة ضد كل التأثريات الغريبة ا       

 تعتور جسده؛ أما دليل ما تدعيه هذه الدراسة، هو حديثها عن مسألة التقاء ابن السراج ابلفارايب:
ايب اببن السراج ونرجح أن اجتماع الفار »مىت التقى ابن السراج ابلفارايب؟ جُييب حمسن مهدي حُمقق "كتاب احلروف" للفارايب: 

ر ابن السراج عند الزجاج بعد مرور عدد من السنني على وفاة امل رّد يف اخل ر الذي هـ( وقبل حضو  226جرى بعد وفاة امل رّد )سنة 
قال: ورأيت ابن السراج يوما وقد حضر عند الزجاج مسلما عليه بعد موت امل رد. فسأل رجل » ينقله ابن الندمي عن ابن درستويه 

تك ولكن . فانتهره الزجاج وقال وهللا لو كنت يف منزيل ضربالزجاج عن مسألة فقال البن السراج أجبه اي أاب بكر، فأجابه فأخطأ
اجمللس ال حيتمل هذا، وقد كنا نشبهك يف الذكاء والفطنة ابحلسن بن رجاء وأنت ختطئ يف مثل هذا. فقال قد ضربتين اي أاب 

سيقى، واآلن أان واملو  ألين تشاغلت عنه ابملنطق -يعين كتاب سيبويه -إسحق وأدبتين وأان اترك ما درست مذ قرأت الكتاب 
 – 13، س 162،  . 3، والقفطي "إنباه" ج 16 – 9، س س 42)ابن الندمي "الفهرست"  . « أعاود. فعاود وصنف...

. فابن السراج ترك ما درس من اللغة والنحو على امل رد وتشاغل عن "كتاب" سيبويه "ابملنطق واملوسيقى" فتة ٭(11،س 169 . 
أ يف مسألة يستحق املخطئ فيها الضرب والتأديب. ومعرفة الفارايب ابملنطق واملوسيقى ال حتتاج إىل من الزمن طالت حىت أخط

(. 64. 66(، كتاب احلروف، حتقيق، حمسن مهدي، ، بريوت، لبنان، دار املشرق،  .  . 1972)الفارايب، أبو نصر )« بيان
 يُفيد هذا االستشهاد يف فهم قضااي خُمتلفة: 

د شكل قوة كبرية يف سلسلة النحاة البصريني، وقد صنع جمد هذه السلسلة عندما هزم ثعلب. وكان لزاما على ابن أوهلا: أن امل ر 
 السراج أال ُيظهر متنطقه حىت وفاة أستاذه امل رد.

راد ابن السراج أن أاثنيها: أن وفاة حنوي قوي من حناة البصرة مل يتك املكان فارغا يف علم النحو حىت تتجاذبه تيارات خُمتلفة، لقد 
 يتناسى كتاب سيبويه فأعيد إليه من جديد.

اثلثها: أن الوفاء للسلسلة ظل قواي عند النحاة؛ هلذا عندما انتهر الزجاج، ابن السراج قال: "وقد كنا ُنشبهك يف الذكاء..."، 
تكلم يف اجلمع يدل على هذه السلسلة.

ُ
 فضمري امل

تاب سيبويه، منه ينطلقون وإليه يعودون؛ وهكذا قال ابن السراج "واآلن أان أعاود، فعاود رابعها: أن مرجع سلسلة البصريني هو ك
 وصنف...".

خامسها: أن املنطق األرسطي يف شخص الفارايب جعل النحاة ُيكرسون ُجهودهم التقاء شر الوافد اجلديد يف نظرهم؛ وهبذا إذا ما 
(، كتاب احلروف، حتقيق، 1972السراج، يستحق الضرب )الفارايب، أبو نصر )أخطأ حنوي يف السلسلة مبثل ما أخطأ به ابن 
 .٭2(66. 66حمسن مهدي، مرجع مذكور،  .  . 

                                                             

 اإلحاالت داخل االستشهاد ومل يكن مُمكنا عزهلا خارجه. ٭ وردت هذه1
 .:66.66جاء يف املصدر نفسه، . .٭ 2
كان جيتمع أبيب بكر   أقول: ويف التاري  أن الفارايب» وابن أيب أصيبعة ينقل خ را يدل على أن الفارايب استمر يف دراسته النحو العريب بعد هذا » ]...[  

بن حممد بن السري (. وأبو بكر 26 – 23، س س 134،   2)"عيون" ج « ابن السراج فيقرأ عليه صناعة النحو وابن السراج يقرأ عليه صناعة املنطق
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 منطق السلسلة يف النحو واللغة: (0
 بلغت السلسلة شأوا كبريا يف التماسك ألهنا ال تكتفي بتأمني نقل املعرفة النحوية وإمنا كذلك نقل اخل ر النحوي. وجاء يف      

دثنا أبو قال أبو القاسم الزجاجي يف )أماليه (: ح»خ ر تعليقة أيب األسود الدؤيل اليت ألقاها عليه اإلمام علي ابن أيب طالب: 
جعفر حممد بن رستم الط ري، قال حدثنا أبو حامت السجستاين، حدثين يعقوب بن اسحق احلضرمي، حدثنا سعيد بن سامل 

األسود الدؤيل قال دخلت على علي بن أيب طالب رضي هللا عنه فرأيته مطرقا متفكرا،  الباهلي، حدثنا أيب عن جدي عن أيب
)السيوطي،  «فقلت فيم تفكر اي أمري املؤمنني؟ قال: إين مسعت ببلدكم هذا حلنا فأردت أن أصنع كتااب يف أصول العربية]...[

 .(11،  .1926جالل الدين، 
م املنطق نحوية واخل ر النحوي، تبلغ السلسلة أوجها على يد النحويني البصريني؛ بيد أن علحني يتعلق األمر بتناقل املعرفة ال      

والفلسفة أخذا يكسبان مواقع جديدة يف البيئة املعرفية العربية مما قاد إىل االصطدام، فوقع الصراع بني فردين من سلسلة البصريني 
فس معريف ألة ُمرتبطة ابللغة العربية. ويعود سبب هذا التصادم إىل وجود ُمنامها: الزجاج وابن السراج حول حلن الثاين يف تفسري مس

آخر ينتظر ُفرصة الظهور: يتعلق األمر ابلفلسفة وعلم املنطق على يد الفارايب. مل ينس الفارايب ما حدث لزميله يُونس بن مىت 
موز روعه يف صمت ملا شرع يف استقطاب أحد ر القنائي يوما حني هزمه السريايف، حسب الرواايت النحوية، فكان يُؤسس مش

حاورة بني الرجلني، السريايف ويونس بن مىت، مُيكن القول إن 
ُ
البصريني الذي هو ابن السراج. ورغم اخللل الذي يعتور منطق امل

صار حقيقي معريف. تانتصار األول على الثاين كان ومهيا بسبب ُسوء التفاهم بينهما الذي غطى عليه ُحسن تنظيم الكالم وكأنه ان
ناظرة، فحاول تفادي حتامي اجُلمهور على املنطق والفلسفة، مث كانت خطواته تسري يف اجتاه ربط 

ُ
لقد استفاد الفارايب من هذه امل

اعة أن صن آلة يقوى هبا اإلنسان على معرفة املوجودات كما»العالقة بني صناعة املنطق وصناعة النحو. ويُقرِّر الفارايب أن املنطق: 
النحو تشتمل على األلفاظ، واأللفاظ أحد املوجودات اليت ميكن أن تعقل، لكن صناعة النحو ليست تنظر فيها على أهنا أحد 
األشياء املعقولة، وإال فقد كانت تكون صناعة النحو، وابجلملة صناعة علم اللغة، تشتمل على املعاين املعقولة، وليست كذلك. 

إحدى املوجودات اليت ميكن أن تعقل فإن صناعة النحو ليست تعرفها على أهنا معان معقولة، لكن واأللفاظ الدالة وإن كانت 
، نقال عن: يف عالقة املنطق ابلدرس 117)الفارايب، أبو نصر، األلفاظ املستعملة،  . « على أهنا دالة على املعاين املعقولة...

 .(64،  . 2116، السنة التاسعة، دمس ر 22، العدد اللغوي يف التاث العريب، حمي الدين حمسب، جملة، جذور
هذا التوتر الدائم بني علمني دفع ابملناطقة والفالسفة إىل االستقالل بعلمهم لكسب اعتاف اجلُمهور له؛ ومل تكن من وسيلة       

ة ُيطالبون ناطقة والفالسفلتحقيق هذا اهلدف سوى استحداث السلسلة على غرار ما يُوجد يف علوم الدين وعلم النحو. أخذ امل
هبذه السلسلة، فتحققْت هلم: الفارايب، وحيىي بن عدي، وُسليمان املنطقي، وأبو حيان التوحيدي، وينضاف إىل هؤالء جابر بن 

                                                             

أي  –( 14هـ )راجع مقدمة كتاب "املوجز"    246أو سنة  241املعروف اببن السراج النحوي البغَدادي من أعالم اللغة، يرجح أنه ولد بني سنة 
نا ان من أحدث غلمان امل رد سك» هـ. صحب أاب العباس امل رد إمام حناة البصرة وتلميذ سيبويه، و 241أنه كان من طبقة الفارايب الذي ولد حوايل سنة 

 – 2، س س 42ست"   )ابن الندمي "الفهر « مع ذكائه و فطنته وكان امل رَّد مييل إليه ويقربه وينشرح له وجيتمع معه يف اخللوات والدعوات وأينس به
هـ(  377محد الفارسي )املتويف سنة (. رحل إليه وأخذ عنه احلسن ابن أ13 – 11س س  162،   3، عن ابن درستويه، قارن القفطي "إنباه" ج 9

(، مع أن رائسة حناة البصرة كانت انتهت إىل إبراهيم بن السري الزجاج ومل 177وغريه يف العقد األول من القرن الرابع اهلجري )ابن السراج "املوجز"   
وفاة الزجاج خبمس سنني( فقد خلف تالميذ كانوا أعالم  هـ )أي بعد 314هـ. ومع أنه تويف سنة  311تنته إىل ابن السراج إال بعد وفاة الزجاج سنة 

هـ( وأبو سعيد عبد هللا  337النحو يف القرن الرابع اهلجري وهم )ما عدا أيب علي الفارسي( أبو القاسم عبد الرمحن بن اسحق الزجاجي )املتويف سنة 
 «.هـ 326سنة  هـ( وأبو احلسن علي بن عيسى الرماين )املتويف 342السريايف )املتويف سنة 
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حيدث  يبن( واخلوارزمي وغريهم، وُتظهر التيارات املنطقية يف التفكري العريب القدمي ذلك التقارب الذحيان وابن املقفع )األب أو اال
 اترة بني علم املنطق والنحو وذلك التنافر الذي يسود بينهما أخرى.

إن النحو العريب أراد حتصني مواقعه بطريقة جيِّدة تطورْت بتطور النظرية العاملية، فدفعه هذا األمر إىل الدفاع عن هذه املواقع       
 لنمو والتطور. بصرامة وُعنف وراء ُجدران تقيه هجمات علوم أخرى ُمتزايدة يف ا

 تركيب: (3
 ُتظهر الصراعات أعاله كيف أن البيئة املعرفية العربية يف جانبها اللغوي والتقعيدي، تعرف خماضا عسريا يف حتديد مفهوم اهلوية:      

يت هل ستعتمد املعارف العربية على إمكاانت ذاتية يف سبيل ترسي  اهلوية احلضارية العربية اليت ُتشكل اللغة وتقعيداهتا األساس ال راغما
هبدف تغطية احتياجات مجيع املناحي احلياتية للمجتمع؟ وهل ستتساهل مع املعارف األجنبية يف تطعيم املعارف العربية والنفعي 

 وتقدمي يد العون واملساعدة؟ 
اليت  ةلقد ساد فهم حمدد يف بناء اهلوية احلضارية اللغوية العربية، وهو فهم ال مُيكن قبوله إال يف سياق نشأة احلضارة اإلسالمي      

 منذ نشأة الوحدة بني القبائل العربية املتناحرة، فكان احلفاظ على اللغة العربية حفاظا على الدين -بشكل خا   –بدأت تتعاظم 
اإلسالمي الذي أخذ يُعاين )مع مرور السنني( من تشويه مالحمه بسبب كثرة اللحن مما يُلحق الضرر مبعاين القرآن الكرمي حيث 

 تشهد على االحنرافات حىت يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم. توجد وقائع كثرية
لكن التالقح الثقايف بني العرب وغريهم، غري من مسار احلفاظ على خصوصية منغلقة لصاحل خصوصية أخرى منفتحة حققها      

ات أخرى إىل البيئة وحضار  أتسيس "بيت احلكمة" يف العصر العباسي من أجل تفعيل بداية حقيقية يف نقل درر حضارة اإلغريق
املعرفية العربية. وال يعين هذا الكالم أن التالقح الثقايف كان منعدما يف السابق، بل أكدت دراسات خمتلفة سريورة التأثري والتأثر 

ا يف الكلمة و بني العرب وغريهم. وهكذا سُتفتح جبهة أخرى ضد النحاة وتقعيداهتم اللغوية من قبل فئة األدابء )الشعراء( الذين رأ
 تعبريا عن الذات والوجود.

 اثنيا: صعود األدب أو الطريق حنو املأسسة
 أمهية األدب )القول الشعري( عند العرب: (1

نسجمة يف الوقت ذاته: يستنفر       
ُ
تكاملة وامل

ُ
ستوايت تتداخل فيه ُشروط بناء احلدث اإلبداعي امل

ُ
يُعت ر اإلبداع نشاطا ُمتعدد امل

بدع مجيع 
ُ
ملكاته حلظة بناء احلدث اإلبداعي بطريقة واعية وغري واعية فيغرف من اخلياالت والدالالت والرموز واملعاين... إخل. امل

وسيقية والطبيعة اجلميلة... إخل، ويُنصت إىل 
ُ
بدع لنداء خفي غام  يتجول به يف قصور الذات اجملازية واألعراس امل

ُ
ويستجيب امل

وشح،  بن أيب عيينة بن املهلب بن أيب صفرة )املرزابين، أبو عبيد هللا حممد بن عمران بن موسى، املنب  العاطفة كما يقول عبد هللا
 :(646،  . 1946حتقيق، علي حممد البجاوي، دار هنضة مصر للطباعة والنشر، مصر 

رهـــا        ابلقْصدِّ تـَْبتدُِّر القرطاَس واهلدفــــاَ   غرائُر الشعرِّ تـُْبدِّي عن جواهِّ
 يف القلبِّ منهُ تلكَّا القلُب أو رجفاَ   إذا اللساُن تلكَّا أن يقوَم بـــمـــَا      

بدع فتفعه درجات إىل األعايل حىت يتمكن من ُرؤية كل شيء فيتحدث عن كل شيء يف مساحات ورقية        
ُ
حُتيط العاطفة ابمل

احلسن، العمدة يف  )ابن رشيق القريواين، أبو علي بن« ال يشعر به غريهألنه يشعر مبا »ضئيلة هي نتاج ُمعاانة ولذة وُعزلة وانتشاء 
،  . 1921حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق، حممد حميي الدين عبد احلميد، دار اجليل، الطبعة اخلامسة، اجلزء األول، بريوت 

بدع احلدث اإلبداعي، ويصنع بناته من الكلمات، ويصنع ب114
ُ
..اخل، مبا ستاان خُمتلف األلوان من الصور.( ... هكذا يصنع امل
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 بن جعفر بن  حممد بن الطيب بن حممد )الباقالين، أبو بكر« ميأل القلب والفهم، ويفرح اخلاطر، وتسري بشاشته يف العروق»
 .(221،  . 1943قاسم، إعجاز القرآن، حتقيق، السيد أمحد صقر، دار املعارف، مصر 

قا إىل لغة الشعر الفنية وأتثريها يف ذهن السامع .. لغة جتسد مشاعره وانفعاالته ومواقفه يف صور لقد فطن النقاد العرب ح      
موحية يغين كذهبا )خياهلا( عن صدقها؛ وقيمة الشعر تكمن يف لغته الفنية اخلاصة، ومعناه انبع من صياغته؛ والشعر يستقل بطبيعة 

بدع ثروة مادية وال ينبغي له ألن رأمساله الفعلي خيايل، وهو هبتشكيله وطريقة توصيله للمعىن الشعري؛ فال يُراك
ُ
ذا الفعل مُيارس م امل

 إنه استغراق يسلب الفنان إدراكه اخلارجي، فينطبق عليه العامل الفين كلية ويعزله عن اخلارجي، فال يُبقي له القدرة على»استغراقا 
دم حتكم الفنان يف عمله، وأن هناك متحكمات أخرى خارجية ينصاع استشراق عمله اخلا ، أو اإلملام به. وهي حالة توحي بع

 -هلا الفنان، عن وعي أو ال وعي منه، توجهه وتقوده يف دروب اخللق الفين الغامضة. لذلك كانت القراءة يف هذا الوجه مرتبطة 
منا مليكانيزماهتا اكنا للعملية اإلبداعية، وفهارتباطا عضواي ابلعملية اإلبداعية توقف عليها شرط الفهم واالستفادة. وكلما ازداد إدر 

اعي )قراءة يف )مؤنسي، حبيب، يف بناء احلدث اإلبد« الفاعلة، كلما كان فهمنا للفعل القرائي أخصب وأبعد إيغاال يف عامل املعىن
. ٭1(112،   . 2116، السنة السابعة، سبتم ر 41املبادئ التأسيسية القاعدية للفعل اإلبداعي(، جملة، فكر ونقد، العدد 

الشعر ككل الصناعات حيتاج إىل مرانة وإعداد ]...[ ال بد يف الشعر من »ويرتبط االستغراق ابألحاسيس واخلواطر والّص ر ألن 
اهيم، طه أمحد، )إبر « اإلعداد واألانة، يطول أو يقصر]...[ وال بد للشاعر من أن يقبع، ويستجمع خاطره حىت يقول الشعر اجليد

 (، وهذا ما أكده املتنيب حني ذكر أمهية االنفعاالت، قال:121. ،  1926
ْر             

َ
 ءِّ إذا وافقْت هوًى يف الفؤادِّ   إمنَا تنجُح املقالةُ يف امل

 (.331)اليازجي، انصف،  . 
تلقي        

ُ
بدع دورا ُمتخصصا بَوَساطَتِّهِّ بني اإلبداع والواقع من جهة، واإلبداع وامل

ُ
فالُبحتي فّضل أاب  من جهة اثنية؛ويلعب امل

ه ممن حيفظ ليس هذا من علم ثعلب وأضراب»نواس على ُمسلم بن الوليد، وحني نـُبِّه على أن ثعلب ميلك رأاي ُمعارضا ردَّ قائال: 
ن الشعر س)ابن رشيق القريواين، أبو علي بن احلسن، العمدة يف حما« الشعر وال يقوله، وإمنا يعرف الشعر من دفع إىل مضايقه

(، فتشتط املعرفة ابلشعر أن حيتف الشاعر قول هذا الشعر من خالل 116وآدابه ونقده، اجلزء الثاين، مصدر مذكور،  . 
تلقي، يقول أبو متام )أبو متام، حبيب بن أوس بن 

ُ
بدع إىل التمسك أبمهية التأثري يف امل

ُ
التواجد يف مضايقه؛ وهبذا تدفع خ رة امل

/ الت ريزي، زكراي 629لديوان، ضبط وشرح، األديب شاهني عطية، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  . احلارث الطائي، ا
 :(662،  . 2111حيىي بن علي اخلطيب، شرح ديوان أيب متام، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل، بريوت، لبنان 

ْتُهُ عن   كَشفُت قِّناَع الشعرِّ عن حرِّ وجـهِّهِّ          وَْكرِّهِّ َوْهَو َواقِّــعُ فطريَّ
عُ   بُِّغرّ  يَراها َمن يَراها بَِّسْمعِّــهِّ         َويَْدنُو إليها ذو احلَِّجى َوْهَو شاسِّ

ـــهِّ         ْسمِّ وَداًدا أنَّ أْعَضاَء جِّ ــعُ   يـََودُّ ِّ َدْت شْوقاً إلْيهاَ َمسامِّ  إذا أُْنشِّ

                                                             

 .:112جاء كذلك يف املرجع نفسه، واملقالة نفسها،  . ٭ 1
له، يلقد شهدت الدراسات على اختالف مشارهبا، أن العمل الفين يستغرق مبدعه لدرجة يكون فيها هذا األخري مغمورا بني عناصره، غارقا يف تفاص»

عندما قام يفتح الباب لصديقه،  H.Balzacكلية. وقد محل التاري  ]...[ حال "ابلزاك"   وقد تراجع عامله اخلا  بعيدا وراء دائرة اهتمامه، ال يعبأ به
ومل يلتفت للموقف إال أمام دهشة  La Duchesse de Longeaisوعيناه مغرورقتان ابلدموع ختفقه ع رة، فيسلم عليه وخي ره مبوت "الدوقة الجنيه" 

 .«يس وال خارجها، فيقول له "ابلزاك" معتذرا، لقد فرغت من توي من وصف موهتا يف رواييتصديقه الذي ال يعرف دوقة هبذا االسم، ال يف ابر 



210 

 

إلبداعي؟ أتخذ الدراسات النقدية بعني االعتبار سالمة التكيب واملعاين هل كان اجلرجاين ُمتفهما لظروف نشأة هذا احلدث ا
 النحوية، مث جانبه اإلبداعي الذي مييل إىل ترسي  القيم اجلمالية والفنية.

إن البالغة هي عصب التصور اإلبداعي عند القدماء، ألهنا ختتق الظواهر األدبية وتتجاوزها. وكان الناقد حيس بضيق          
ديد عندما يعثر على نص ال يليب طموحاته )املوجهة إىل حتليل الصور البالغية(؛ فتنتج عن ذلك عطالة النقد وتتكّبل مصادر ش

 احلركة فيه؛ وقد شجع هذا األمر االجتهاد النقدي بغية جتاوز الصعوابت. 
  
 الصراع بني النحاة والشعراء: (0

. ٭1قرائهإىل قراءة القرآن الكرمي مما دفع ببع  الصحابة إىل اشتاط العلم ابلعربية إلبدأ اللحن يهدد اللغة العربية، بل تسرَّب      
وشرع يف وضع بع  الضوابط اللغوية والنحوية عند أيب األسود الدؤيل اليت ُتركز على انتهاج سبيل العرب ومستهم يف القول. 

جهة النحو،  فكانت بسيطة يف قضاايها النحوية.. مث متيزتوطفقتِّ القواعد، بعد ذلك، تظهر تبعا لوصف السليقة وتفسريها، 
 يف كل هذا، بظهور حُناة نقلوا النظر إىل اللغة من مساع الدؤيل إىل القياس طلبا لرعاية القرآن الكرمي وحفظ اللغة العربية.

ائدة جهة اعد جديدة لفمرْت فتات عصيبة على بع  النحاة وهم يتسابقون إىل تدوين قواعد من تقدمهم أو وضع قو       
ثابرة للوصول إىل حقائق كثرية، فكانت ُمعاانهتم كبرية: إما أن 

ُ
النحو، وأدركوا أن حفظ اللغة من الضياع يستدعي التحلي ابجلد وامل

 يتجشم اللغوي مشقة السفر طلبا للجمع، أو أن حيبس نفسه يف حلقات الدرس أو داخل منزله ُمستكثرا من التأليف، أو أن جيمع
 بني األمرين.
أمري املؤمنني  قال أبو بريدة الوضاحي: أمر»وقد حَيبُس النحوي نفسه يف مكان ضيق يطلب اجلد يف التحصيل والتأليف.       

املأمون الفراء أن يؤلف ما جيمع به أصول النحو  وما مسع من العرب، فأمر أن تفرد له حجرة من حجر الدار، ووكل هبا جواري 
ا حيتاج إليه حىت ال يتعلق قلبه وال تتشوف نفسه إىل شيء، حىت أهنم كانوا يؤذنونه أبوقات الصالة، وصري له وخدما للقيام مب

الوراقني وألزمه األمناء واملنفقني، فكان الوراقون يكتبون حىت صنف كتاب احلدود، وأمر املأمون بكتبه يف اخلزائن، وبعد أن فرغ من 
ايء حيىي بن زايد )الفراء، أبو زكر « تاب املعاين، وكان وراقيه سلمة بن عاصم وأبو نصر بن اجلهمذلك خرج إىل الناس وابتدأ ميلي ك

 2112بن عبد هللا، معاين القران، حواشي وتقدمي وتعليق، إبراهيم مشس الدين، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، بريوت، لبنان 
ألوىل من العلم اليت هي مرحلة السماع واألخذ، بل عليه أن ينتقل إىل املرحلة (. أدرك املأمون أن الفراء جتاوز املرحلة ا11. . 

 الثانية اليت هي مرحلة توفري ُشروط االنعزال طلبا للتأليف.
هل مُيكن للثقافة اليت تسلك هذه املسالك أن تتساهل يف قضية اللحن؟ يف قضية إدخال الشاذ إىل اللغة؟ يف قضية توظيف       

 موجودة من قبل؟صيغ مل تكن 
نتفهم صرامة النحاة واللغويني قياسا إىل جهدهم املادي واملعنوي من أجل حتقيق تراكم كمِّي ونوعي يف جهة النحو، ونتفهم        

كذلك حقيقة املرجع األساس الذي تستند إليه هذه الصرامة: يتعلق األمر ابحلفاظ على قداسة النص القرآين، وال يعين هذا الكالم 
شتغلني جبهة النحو واللغة قد فرضوا قواعدهم النحوية، ألن ابن سالم اجلمحي روى، مثال، كيف كان ابن أيب إسحاق أن مج

ُ
يع امل

أشد جتريدا للقياس، وأبو عمرو أوسع علما بكالم العرب ولغاهتا وغريبها )اجلمحي، أبو عبد هللا البصري حممد بن سالم بن عبد 
عراء، حتقيق، حممود حممد شاكر، دار املعارف للطباعة والنشر، مطبعة املدين، اجلزء األول، القاهرة هللا بن سامل، طبقات فحول الش

                                                             

 نقصد: عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه.٭ 1
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(؛ ومىت أصبح القياس عقيدة النحوي، فإنه خُيطئ من ال يستجيب له. ونقلتِّ الرواايت كذلك كيف أن يونس 16،  . 1942
النحو  دمان قوله وإن خالف القياس )طه، عبد احلميد، مقاالت يفبن حبيب وأاب عمرو بن العالء يَتحرزان عن ختطئة العريب ويُق

 .(61،  . 1949. 1942، جامعة عني مشس 11العريب، جملة كلية األدب والعلوم اإلنسانية، اجمللد 
 .يتسامح ابن جين كذلك يف توظيف أوجه عديدة للكالم العريب، وال يلتزم بقاعدة واحدة تكون مرجع اخلطأ أو الصواب      

لقد كان الرجل ُمقتدرا يف تناول اللغة، واستعمال القياس، واعتماد اللهجات... إخل؛ فكانت معرفته الغزيرة تساحما منه يف إيراد 
ذوذ ينطلق يف موقفه من القراءات الشاذة من منطلق الرضا والقبول هلا وأن ش»]...[ أوجه الكالم، وهلذا جنده يف كتابه "احملتسب" 

ال يصرفنا عنها وأن ال حيملنا على تركها وعلى اعتقاد أن ضعف الرواية فيها جيعلها مرفوضة من حيث العربية، بل  الرواية جيب أن
)رفيدة، إبراهيم [« ]...هي من هذه احليثية مقبولة، وغاية ما فيها أن يكون غري الشاذ من اجملتمع عليه أقوى إعرااب وأهن  قياسا 

 .(631.  . 1921عبد هللا، 
ازدهر الشعر يف العصر اجلاهلي إىل درجة اعُت ر فيها ديوان العرب ألنه ُيسجل حياهتم املادية واملعنوية، واستمر هذا االزدهار       

وهيمن لعصور ُمتالحقة تنتهي تقريبا بنهاية العصر العباسي. وُمنذ االحتكاك األول ابللغة دراسة وتقعيدا، لن جيد النحاة أمامهم 
ذا يتضح أنه ال يوجد يف وهب»الشعرية مما جعلهم يُعَجبون به من جهة ويتداولونه بطريقتهم اخلاصة من جهة اثنية؛ غري هذه اهليمنة 

العصر اجلاهلي، وأول العصر اإلسالمي من مظاهر الرواية غري الرواية األدبية، يسوق بع  الباحثني قول حممد املنكدر التيمي 
 « ]...[.إال رواية الشعرما كنا ندعو الرواية »هـ(:  131 – 66)

 والرواية األدبية ال هتمنا يف هذا البحث إال من زاويتني:
 األوىل: تتمثل يف أن رواة األدب كانوا مقصدا من مقاصد النحاة يسمعون منهم النصو  اليت جعلوها أساسا لتقعيد قواعدهم.

روايته كانت  ول األمر، حىت أننا جند من الباحثني من يقول أبنالثانية: أن املتجهني للسماع يف اللغة أنفسهم نشأوا رواة للشعر يف أ
 .(12،  . 1924)السويح، حممد عاشور، « متثل اجلذور األوىل... للرواية اللغوية

مث بدأت املشاكل تك ر بني النحاة والشعراء، فتأججتِّ الصراعات مما قاد إىل رف  جهة النحو برُمتها نظرا لتدخالت النحاة       
 
ُ
تكررة يف تقومي الشعر. لقد فطن اخلليل يف مرحلة ُمبكرة إىل ُخصوصية القول الشعري: فأدرك أن جهة النحو تستطيع أن حُتيط امل

أبغلب تراكيب اللغة، ومع ذلك، فإنه يقف يف بع  األحيان حائرا ُمتوترا أمام توظيف غري مألوف يف اللغة. وال تكمن ُخصوصية 
ريب الذي ال تتداوله األلسنة، بل يف اعتباره مصدر انفالت من منطية اللغة؛ هلذا قال اخلليل ابن القول الشعري يف استعمال الغ

الشعراء أمراء الكالم يصرفونه أىن شاءوا وجيوز هلم ما ال جيوز لغريهم من إطالق املعىن وتقييده ومن تصريف »أمحد الفراهيدي: 
نعته ني لغاته والتفريق بني صفاته واستخراج ما كّلت األلسن عن وصفه و اللفظ وتعقيده ومد املقصور وقصر املمدود واجلمع ب

بن  حازم اجين، أبو احلسن)القرط]...[« واألذهان عن فهمه وإيضاحه، فيقربون البعيد ويبعدون القريب وحُيتج هبم وال حُيتج عليهم 
اتري (،  ة، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الثالثة )دونحازم، منهاج البلغاء وسراج األدابء، حتقيق، حممد احلبيب بن اخلوج حممد بن
 .  . 163 .166). 
يتضمن هذا االستشهاد قضااي ترفضها جهة النحو، وأخرى يقبلها علم البالغة؛ ويتشكل رف  النحاة يف كون الشق األول       

لكالم إال وظهر صرف الشاعر ابعتباره أمريا لمن هذا االستشهاد ال يُوافق ثقافة القواعد اليت تسعى إىل الضبط واحلصر، وكلما ت
حنوي حَيُّد من سلطته ويُذّكره بقانون اللغة مما ُيشعل الصراع حتما بني هاتني الطائفتني؛ أما أصحاب البالغة والنقد، فقد أراحوا 

 أنفسهم ألن الشق الثاين من االستشهاد يدخل يف صميم بالغتهم.
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 تركيب: (3
ارئ تلك بع  ُخصوصيات الشعر وقراءته اليت تُقّوي البنية الفنية للنص اإلبداعي، فالنص ذو طبيعة لعِّبِّية قلما ينتبه إليها الق      

إال إذا كان هاواي يتذوق األدب أو إذا كان مُمارسا يفّعل القراءة وجيعلها  قابلة للُمواجهة اخلالقة. ويبدو أن التدافع اجلدي بني 
إىل ترصيد لغوي )نظري وتطبيقي( مهم إىل درجة جعل من األمة العربية أمة بيان وفصاحة؛ فهل مت توظيف هذا القدماء، قاد 

الرصيد املرتبط ابجلانب اللغوي يف خدمة مأسسة األدب والنقد؟ وملاذا تدهورت اللغة العربية فجأة جمهضة معها مسألة مأسسة 
 األدب والنقد؟ 

 دب والنقداثلثا: بع  مظاهر فشل مأسسة األ
 يف البداايت: (1

اجملتمع والتاري ، ووعيا ابلذات، يستتبعه حتما النزوع إىل االشتغال وفق إواليات متداخلة  تكسب مؤسسة األدب قواما يف      
بداعه بعمق إوكثرية األوجه. ويزخر التاري  األديب العريب، ببع  املظاهر املؤسساتية اليت ظلت ترافق الشاعر العريب القدمي، وتبطن 

التاري ، وتشرعه رغم شساعة التواصل. ومتظهرت مؤسسة األدب القدمي، يف الرواة )لكل شاعر راوية(، وبيواتت أدبية، وجمالس 
أدبية، ووراقة ونس  وغريها؛ فهي حمافل داعمة لإلبداع وتداوله. وهكذا يتحول مفهوم القيمة األدبية إىل مفهوم إشكايل يستقي 

ري  األديب، وحيتل موقعا أساسا يف بنيان املؤسسة األدبية )فهي ال تنظم املمارسة األدبية بل تقيمها أيضا(؛ ومن مقوماته من التا
شأن حتديده وتدقيقه نظراي، والوعي أببعاده اإلبستمولوجية والتارخيية، واالرتياب يف تشكالته املكتملة، وإدراك شروط تبلوره وسعة 

، أي ليس مبنظور  مبنظور نظرية األدب مبنظور النظرية األدبية، وإمنا ظر إىل املؤسسة األدبية، ليسانطباقه وحدوده، سيمكن من الن
خطاب نظري ونقدي .. أديب، وإمنا مبنظور نظرية حول النظرية، ونقد النقد.. مما ميد املؤسسة األدبية مبا ينتسب إليها، وال يتطفل 

 عها على السؤال الذي يضمن انفتاحها وحتوهلا.عليها، وحيد من خماطر اكتفائها بذاهتا، ويشر 
ويبدو مفهوم املؤّسسة كأنه سعي إىل ملء تلك اخلانة الفارغة يف سوسيولوجية األدب من خالل تفسري األعمال الفنية       

ريطانيا وفرنسا اليت وب بعبارات ختص احلقل األديب. وإذا علمنا أن هذا التحليل أظهر خالصات شديدة األمهية يف بلدان مثل أملانيا
اكتسب فيها الكتاب والكتابة األدبية منذ فتة طويلة مكانة يف االقتصاد التجاري وكذلك يف االقتصاد الرمزي، أدركنا املردودية اليت 
ميكن أن يقود إليها على مستوى التفكري يف مفهوم األدب ووضعه االعتباري يف الثقافة العربية عموما من خالل منطق داخلي 

 تطوري يهتم بنمذجات تؤرخ لسريورة اخلطاب األديب/ النقدي العريب.
 يتوقف دارسو األدب العريب عند اجلدل الذي ميز املمارسة األدبية العربية، حيث قام بني تباين تيارين كبريين يف الثقافة العربية:  

الشعرية اخلالصة(، عريب على اعتبار املمارسة األدبية )تيار الطبع، وتيار الصنعة. وقد قامت فلسفة تيار الصنعة يف اتري  األدب ال
 وليست ممارسة عفوية أو تلقائية منفلتة من املقومات العلمية. -ترتكز على مقومات العلم األديب -ممارسة إبداعية 

الدين اإلسالمي  هورواكبت اجلهود النحوية واللغوية بناء املشروع احلضاري العريب الكبري الذي عرف انطالقة موفقة مع ظ      
الذي شكلت سوره القرآنية صدمة لإلنسان العريب ألنه وقف عاجزا عن أتويل بعضها حيث جاءت خارج سياقه التخييلي الثقايف 
الذي ألف منطا معينا من التأليف اإلبداعي. ورغم ذلك، ظلت هتيئة اللغة العربية هاجسا رئيسا لبناء احلضارة العربية مما فسح اجملال 

ام ظهور )بيت احلكمة( برمزيتها االحتوائية: ضرورة إعطاء األولوية للغة العربية بنقل املعارف األجنبية املختلفة إليها. وكان لزاما أم
أن تُثمر هذه اجلهود يف توفري الدعم الكبري لألدب العريب ونقده. وحُتدثنا الدواوين الشعرية والكتب النقدية عن تغلغل الرؤية يف 

سة اإلبداعية والنقدية كذلك. فقد كان أبو متام متبحرا يف علوم البالغة إىل درجة استحداث استعارات ظلت حمط جدل لب املمار 
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نقدي لوقت طويل بني نقاد عصره، وكان له التبحر نفسه يف جمال الفلسفة وعلم الكالم واملنطق. ونستحضر أيضا بشار بن برد 
 وأاب نواس واملتنيب وآخرون.

رف النقد األديب االرتباط نفسه ابلعلم األديب، ويكفي أن نذكر رموزا نقدية دالة يف اتري  النقد األديب العريب، أمثال: وقد ع      
أبو بكر الصويل، قدامة بن جعفر، ابن قتيبة، اآلمدي وغريهم كثري. ويرون مجيعا أن العلم األديب أداة وحيدة قادرة على اكتشاف 

. لكن، حيق أن نتساءل: هل ال يزال للممارسة األدبية العربية املعاصرة البعد العلمي نفسه الذي ميز البنيات الدالة للنص األديب
 سابقتها؟

 أدركته ُحرفة األدب: (0
كثرياً ما يردد بع  الباحثني مقولة، وهي: )خطأٌ مشهور خري من صواب مهجور(، حني يريدون ُنطَق أو كتابةَ تركيب عريب       

ملسافة بني نطق اللغة العربية قدميا وحديثا مما جعل اللحن يتسرب إىل شكل حروفها، فنقوم بنطق عبارات صحيح؛ لقد بعدت ا
معينة نطقا حمرفا عن األصل املتداول؛ ومن أمثلة ذلك، نطق مجلُة: )فالٌن أَْدرََكْتُه حرفُة األدب(، فإن أغلب املعاصرين يضبطون  

م هو املهنة والصنعة اليت يتكسب هبا اإلنسان، والصواب أن ُتضبَط يف هذا التكيب بضكلمة )حرفة( بكسر احلاء على أن مدلوهلا 
احلاء على أن مدلوهلا )احلرمان أو الشؤم أو الشخص املنقو  احلظ أو الفقري وغري ذلك( أي أن مدلوهلا معنوي يصف حالة من 

رفة( بكسر احلاء تدل على أمر حسي وهو ا احلرمان  ملهنة والصنعة، كما أهنا يف أحيان قليلة قد تدل علىاحلاالت املعنوية، بينما )حِّ
 على ما ذُكر يف بع  املعاجم.

وتعين احلُرفة )بضم احلاء( سوء احلظ واحلرمان والشؤم والتعاسة، من قولك ُحورَِّف فالٌن إذا ُضيِّق عليه يف معاشه وُشدِّد عليه       
حاَرف، وهو احملروم حم

ُ
بارك، واحلُْرُف االسم من قولك رجٌل حُماَرف أي منقو  احلظ يف معاملته، ومنها امل

ُ
دود الرزق، وعكسه امل

ال ينمو له مال. أما احلِّرفة )بكسر احلاء( فتشري للخ رة واالكتساب؛ فيقال: حَيْرُِّف لعياله وحيتف ويقرُِّش ويقتش مبعىن يكتسب 
 احتال.من ههنا وههنا، وَحَرَف ألهله واحتف يراد هبا كَسب وطلب و 

هـ، ومل يلبث فيها غري يوم  294هـ( أنه ملا بويع عبد هللا بن املعتز ابخلالفة سنة 396 – 312وذكر أبو هالل العسكري )      
وليلة مث قُتِّل، قال الناس: "مل يكن به أبٌس ولكن أدركته ُحرفة األدب"، وكان أبو هالل العسكري لغواي ابرزا وابرعا، ألف عددا 

ا كتاب الصناعتني، وكتاب مجهرة األمثال، ومع ذلك فقد أدركته ُحرفة األدب، فقاسى منها وعاىن واتجر يف احلرير من الكتب منه
 لينتشل نفسه وأهله من الفقر، وضاقت به السبل حىت قال:

 دليٌل على أن األانَم قــرودُ   ُجُلوسي يف سوق  أبيع وأشتي   
 ويعظُُم فيها نذهُلم ويسـودُ   وال خري يف قوم  تُذُل كرامــهم
 هجاًء قبيًحا ما عليه مــزيدُ   وهتجوهم عين راثثةُ كسـويت

وينسب الرافعي يف اتري  آداب العرب ظهور تعبري "ُحرفة األدب" إىل ابن بسام، وخالفه يف ذلك النقاد واحملققون، ويُنسب       
رفُة األدب آفُة األدابء(. ويقول إبراهيم عبد القادر املازين ) 176إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي )ت   - 1229هـ( قوله: )حِّ

هلشيم" مع را عن ُحرفة األدب: "هذه مقاالت خمتلفة يف موضوعات شىت ُكتبت يف أوقات ( يف مقدمة كتابه "حصاد ا1969
متفاوتة ويف أحوال وظروف ال علم لك هبا وال خ ر على األرجح. وقد مُجعت اآلن وطبعت وهي تباع اجملموعة منها بعشرة قروش 

فيما  د، وال أان أزعمها ستحدث انقالاًب فقراّي يف مصر أوال أكثر! ولست أدعي لنفسي فيها شيًئا من العمق أو االبتكار أو السدا
هو دوهنا، ولكين أقسم أنك تشتي عصارة عقلي وإن كان فجا، ومثرة اطالعي وهو واسع، وجمهود أعصايب وهى سقيمة، أبخبس 
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 وال يصقل لك خراابً األمثان! وتعال نتحاسب!" ويضيف: "مث إنك تشتي هبذه القروش العشرة كتااًب، هبه ال يعمر من رأسك 
وحشة. أو يصلح أن تقطع به أوقات الفراغ وتقتل به ساعات امللل وال -على القليل  -نفسا أو يفتح عيًنا أو ينبه مشاعر، فهو 

زينة على مكتبك. والزينة أقدم يف اترخينا معاشر ااَلدميني النفعيني من املنفعة وأعرق، واملرء أطلب هلا يف  -على األقل  -هو 
نه وملبسه وطعامه وشرابه، وأكلف هبا مما يظن أو حيب أن يعتف" ويضيف أيضا: "على أنك قد ال هتضم أكلة مثال فيضيق مسك

صدرك ويسوء خلقك وتشعر ابحلاجة إىل التسرية والنفث وتلقى أمامك هذا الكتاب فالعن صاحبه وانشره ما شئت! فإين أعرف  
نت بعد ذلك تستطيع أن تبيعه..، أو توقد به انرا على طعام أو شراب ..! أو كيف أحول لعناتك إىل من هو أحق هبا! مث أ

تفككه وتلفف يف ورقه املنثور ما يُغري ذلك!  أفقليل كل هذا بعشرة قروش؟ أما أان فمن يرد إيل ما أنفقت فيه؟! من يعيد يل ما 
رقع  ر وتعود أخضر بعد إذ كان أصفر، وال يُ سلخت يف كتابته من ساعات العمر الذي ال يرجع منه فائت، وال يتجدد كالشج

 .، مقدمة الكتاب(2112إبراهيم، عبد القادر  املازىن، )كالثياب ..؟!" 
. وربطوا قدميًا بني ٭1ليس العرب وحدهم الذين عقدوا صلة القرىب بني األدب والفقر، لكنهم كانوا األكثر وفاًء هلذه الصلة       

نه احتف ، إشارة إىل سوء أحواله وبؤس معيشته، أل«إن فالاًن أدركته ُحرفة األدب»، وكانوا يقولون العمل الفكري واإلبداعي والفقر
 مهنة ال تدر مااًل.

ويتحسر مئات اآلخرين الذين عانوا من شظف العيش على مهنة ال تكفل هلم حياة كرمية؛ فال بد من توسيع قاعدة اإلنتاج       
قايف، وحتويلها إىل صناعة ميكنها أن تدّر دخاًل، ومحايتها من السطو الفكري. وال بد أن تتنظم واالستهالك العلمي واألديب والث

 سوق النشر العربية مهما قيل فيها، فهي حمدودة، وما ينشر ويتجم عربًيا ال يضاهي ما حيدث يف دولة أوروبية واحدة. 
إن انتشار تعبري )أدركته ُحرفة األدب( دليل قاطع على أن عراقيل كبرية تقف أمام بناء حقيقي ملؤسسة األدب يف القدمي،       

ألن القليل من املبدعني استطاعوا العيش ابألدب، فيحني، ظل السواد األعظم منهم يشتكي من سوء احلال الذي جعلهم يتصرفون 
التوحيدي الذي عمد إىل إحراق كتبه. وكانت هذه احلادثة وأمثاهلا شاهدة على فقدان  بعنف وقسوة، مثل ما حدث أليب حيان

 مؤسسة األدب والنقد توازهنا رغم الوضع االعتباري لإلبداع والنقد آنذاك. 
 

 رابعا: مأسسة األدب والنقد يف ظل التصورات احلديثة
 سياق مأسسة األدب والنقد يف الغرب والشرق: (1

يستند تنظيم املعرفة األدبية والنقدية يف الغرب إىل مراكمة التجارب األدبية وبناء مناهج نقدية مبنية على النسقية والتنظيم       
متزامنا مع تبلور العلوم اإلنسانية  19، وظهر مصطلح النقد يف القرن 12والتمييز؛ فقد حتدد مصطلح األدب يف الغرب يف القرن 

، ألنه بدأ ُيشكل شخصية اعتبارية يف 19يط املعريف هلذا النقد. وهكذا ظهرت مؤسسة الكاتب مع القرن مما يؤكد على بداية احمل
اجملتمع األوريب، وكان ابلزاك )مثال( رمزا لتحرير اجملتمع الذي أخذ يتبىن حثيثا مصطلحا آخر لألدب يبتعد عن املصطلح السائد 

اع فة االجتماعية اليت موضوعها اجملتمع )أصبحت املعرفة شأان اجتماعيا(. وقاد اتس)اآلداب اجلميلة(. وبدأ يتس  احلديث عن املعر 
جمال املعرفة ونشوء املؤسسات إىل اتساع جمال النقد وتطوره حيث خضع لتأثري النزعة العلمية اليت كانت غطت على روح العصر يف 

. 19لشيء الذي يُقوي فرضية ظهور النقد يف القرن شخص الناقد سانت بوف الذي يُنظر إليه على أساس أنه أول النقاد، ا
                                                             

ل يستطيع أن يعولين إن ديكنز شاب لطيف لكنه أديب، فه»٭ تشارلز ديكنز كان كزميله اثكري فقريًا بداية حياته، وهجرته حبيبته ماراي برينل قائلة 1
 «.قلمهب
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وحاولت مؤسسة األدب، مع الثورة العلمية املعاصرة، أن تستفيد من النتائج العلمية يف تطوير رؤيتها املنهجية، فظهرت جمموعة من 
 املدارس األدبية اليت تشتك يف حماولة صياغة مقاربة علمية للنص األديب.

، جند أن مؤسسة األدب قطعت أشواطا كبرية يف سعيها احلثيث إىل االستفادة من املنجزات العلمية احلديثة. ويف األدب العريب      
فقد مت االستئناس ابلعلوم اإلنسانية يف مقاربة النص األديب العريب منذ بداايت هذا القرن )روحي اخلالدي/ طه حسني وغريمها( 

لألدب العريب )زيدان/ الزايت/ ضيف وغريهم(، كما استعان آخرون بعلم النفس أو  واعتمد مؤرخو األدب توجها علميا يف التأري 
علم االجتماع يف دراسة اآلداب أو الفنون، أو حركات أدبية )العقاد/ النويهي/ سويف/ اخلوري/ العامل وغريهم(. ومن خالل هذه 

لكن،  ،صحيحبية، ميكن القول إن األمور تسري يف االجتاه الالوقفة اخلاطفة عند االرتباط الذي حققته مؤسسة األدب يف الثقافة العر 
هل سيستمر كل ذلك يف السري على الطريق الصحيح، أم أن تردي أحوال األمة العربية يف خمتلف اجملاالت سينتقل العدوى إىل 

 مؤسسة األدب.
 السبيل إىل حتقيق املأسسة: (2

 صو :ة، على سلبيات عديدة، تطبع واقعه وتعيق تطوره، منها على اخليقف املهتم ابلنتاج الثقايف العريب، واألديب منه خاص
 وعدم االعتاف. موقف القارئ العريب الذي يطبعه النكران –
موقف النقد، حيث ينظر انقد األديب العريب أو دارسه عادة إىل النتاجات األدبية العربية على أساس أهنا نتاجات حملية حتت أتثري  –

قوهتا؛ وتعطي هذه االنطباعات األولوية للنتاجات الغربية انطالقا من اعتبارات راسخة يف التاري ، تبخس من القيمة احلضارة الغربية و 
 اإلبداعية لألدب العريب عامة، ابعتباره ظال ابهتا لإلبداع الغريب وانقال لتجربته. 

األدب، حني تاجات األدبية الغربية إال يف ما ندر؛ فموقف املؤسسة التعليمية واجلامعية مبختلف أسالكها اليت تكرس تفوق الن  –
يفتقد عقب إنتاجه، حلقات اإليصال والتداول، سواء ابختاذه موضوعا للبحث والتفكري )من لدن النقاد والدارسني واجلامعيني(، أو 

 اجملتمع والتاري . ضروري يفنتاجا يتفاعل معه القراء، يظل غريبا عن حميطه، وعدمي الفعل فيه، وفاقدا المتداده املفتض وال
احتداد الصراع بني النتاجات األدبية يف املشرق العريب واملغرب العريب، وبني االجتاهات األدبية والنقاد؛ فكان االعتقاد السائد أن  –

لتجريب )استنبات اباألدب ونقده سيتطوران حتت أتثري املنافسة والصراع، غري أن الواقع يشري إىل التبعية يف إطار اجتاه عام مُسي 
 التجارب الغربية وحماولة استنساخها(. 

ارهتان األدب املغريب إىل املؤسسة السياسية، يف عالقة تسمها تبعية مزمنة، أفقدته استقالل صياغة أسئلته اخلاصة، واجتاح  –  
 إشكاالته املتميزة.

خيس نفسه الذي يتم وهو التب  ها ما يُواجه هبا مثال العامل األديب،تبخيس األدوار املوكولة افتاضا لعدد من الفاعلني وازدرائها، من –
مبوجبه التعامل مع األدب يف الصحافة واإلعالم، وحتقيق التاث أو إجناز جماميع أدبية. فبعد التمييز بني علوم اخلطاب )املختصة 

ة، مثل: علم ألديب يف ضوء إحدى العلوم اإلنسانيبتحليل اخلطاب األديب والكشف عن قوانينه العامة( وعلوم النص )تتناول النص ا
 االنفس، علم االجتماع، األنتبولوجيا وغريها(، جند النقد العريب يرف  املمارسة العلمية ويلجأ إىل التحايل املنهجي بذريعة تكامله مم

 فتح اجملال أمام الرتق بني رقع مناهج خمتلفة رتقا غري مؤسس وال مسوغ.
هج ومفاهيم ختتلف يف منطلقاهتا النظرية وتصوراهتا املنهجية، و يف املوقف الذي يقتصر )الفتقاره إىل وعي التعارض بني منا –

اخلصوصية  على النص العريب دون أي اعتبار معريف، أو دون تلمس  ابلنظرية واملنهج(، على األخذ ابلنتائج، ويطبقها  إبستمولوجي
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قدي املوقف الذي ال ينفك يتجول بني النظرايت دومنا سعي إىل حتقيق تراكم معريف ون اليت ميكن أن يعد هبا هذا النص؛ وكذلك يف
. 
أتبيد ممارسة راسخة  ويظهر أن القصور يف التعامل مع املوضوع األديب بناء على تصور منهجي ومفاهيمي حمدد، يفضي حتما إىل   

خمتلفة ومعلومات  اإلنشاء. ويعرفها سعيد يقطني كالتايل: "إهنا جتميع ملواديف التقاليد األدبية، املدرسية واجلامعية العربية، وهي ممارسة 
متنافرة وصياغتها بصورة تضمن هلا درجة من االنسجام املقبول، ولو على الصعيد الشكلي، مع ميل كبري إىل املساجلة والتأثري يف 

 ت والكتب ليست سوى إنشاءات مطولة، ال ميكن يفاملتلقي ابعتماد خمتلف الوسائل. لذلك جند العديد من املقاالت والدراسا
   .(24. 26،  .  .2111حال الرجوع إليها حتصيل معرفة أو حتقيق تراكم معريف" )يقطني، 

كتابة اإلنشاء إىل عالقة األدب ابملؤسسات التعليمية املشرقية واملغربية على السواء، اليت يشخصها يقطني بصراحة    وحتيل      
ؤسسة التعليمية تصل بني فاعلني أساسيني يف املؤسسة األدبية، بني الطالب )املتلقي األساسي لألدب(، واملدرس، وصال وقسوة : فامل

ال ينبين على تنمية القدرة القرائية والتحليلية للنص األديب لدى هذا الطالب، بل ينبين على إحالل التعامل املوسط مع النص حمل 
(، ويشرع 91،   .2111تم اللجوء إىل قراءة النص "بواسطة املدرس من خالل الناقد" )يقطني، التعامل املباشر وامللموس، في

املتلقي يف تقييمه، ليس تبعا ملا يقرأ أو تبعا ملا يالحظ أو يستنتج، ولكن وفق ما يعرفه من آراء غريه )ويفسر هذا األمر  تضخم 
القدرة على التعامل املباشر مع النص. وإذا حدث أن قرئ النص،  اللجوء إىل االستشهادات اليت هي عالمة على عجز مزمن يف

 (. 91،   .2111فبقصد االغتاف منه خزاان للشواهد، وليس نصا "كل شيء فيه له داللة" )يقطني، 
ع مويف ظل هذا الوضع، يكون احلكم على األدب سابقا على قراءته، ويصري املتلقي كسوال، عاجزا عن ربط صلة مباشرة       

ها: "خلق إىل ترسي  قيم وممارسات أدبية جديدة قوام -خبالف هذه املمارسة التقليدية -النتاجات األدبية. ويدعو األستاذ يقطني
املتلقي اجلديد الذي يكون رأيه من خالل احتكاكه املباشر مع الظواهر والنصو  بتصور خا  ومؤسس على قيم علمية حمددة. 

د ته يف تشكيل رؤيته، بعيدا عن أي توجيه مسبق، إن هذا التصور يتأسس على خلق قيم اإلبداع والنقويؤمن إببداع املتلقي ومسامه
 (.96،   .2111واملمارسة" )يقطني،   مبا مها ضمان لتحمل املسؤولية يف السلوك

ديب املتخصص الذي حايف األيوجد فاعل أساسي آخر ُيسهم يف بناء الصرح املؤسسايت األديب، مل تتشكل مالحمه بعد: إنه الص      
ينطلق من موقعه الصحايف إىل امليدان األديب، فيكتب عن الكتاب من خالل فهرسته، أو حُياور الكاتب يف العموميات غري املفيدة، 

انيات وكسب و أو يستفيت حماوره يف األسئلة اليت يود األخري مساعها، أو ينشر العتبارات ال عالقة هلا ابلقيم املعرفية واألدبية )اإلخ
النصري(. إن النهوض ابإلعالم األديب، ابعتباره رهان نشر القيم األدبية اجلديدة، يستدعي صحافيا ال يكتفي ابملتابعة، بل ينخرط 

 آخرين، منهم: ، ابإلضافة إىل فاعلني” اإلعالم األديب”يف الواقع األديب، ويلم مبختلف مشاكله وقضاايه، خمتصا يف ما يسمى ب
دها، بدء من ، وانغمر يف جتدي”الالنسونية“ألديب ومؤرخ األدب ومنظر األدب. فالتاري  األديب قد غرّي بدوره إشكاالته الناشر ا

عند الشكالنني الروس، إىل مفهومه املتبلور بشكل أعمق حيث توالت نظرايت عديدة يف األدب ونقده بني التناول  مفهوم التاري 
أم  األدب  نظرية األدب عن افتاضات أولية من طابع آخر: هل حتديد "األدبية" يشمل كل املعياري والتناول الوصفي. وتكشف

بعضا منه؟ ابلنسبة إىل الشكالنيني الروس مثال، هل مشل حتديدهم لألدبية كل األدب، أم املقصود منطا حمددا فيه، أي األدب كما 
يسحب على  ة املستقبلية اليت منها استقرئ مفهوم التغريب قبل أنفهموه وقدروه وفضلوه، أي الشعر وليس كل الشعر، وإمنا القصيد

العام األديب. كما أن األدبية تستبطن موقفا تقييميا، وليست عكس ما تقدم به نفسها، جمرد وصف لطرائق اشتغال املعىن األديب 
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املتعارف عليه أدبيا،  وعي األدب بذاته، مقابلوحتديد كلياته. فالشعرية املستوحاة من الشكالنية الروسية، تفضل العدول )االنزايح( و 
 ومقابل الواقعية يف األدب. 

إن مفهوم األدبية هو إرغام أديب خصب وغري متجانس ومتغري بني احملدودية املتسلطة، والشمولية اليت تعجز عن االمتداد،       
ما ممتدا )قابال أن تكون األدبية مفهوما اثبتا، وإمنا مفهو والرغبات اخلفية. وستقود هذه اخلصائص إىل اعتماد املرونة حيث الينبغي 

ق للحذف والبت أيضا(، متعارف عليه )ما دام األمر يتوقف على احملافل اليت تقرر قي زمن ما ووف  للتوسيع واإلحلاق واإلضافة ورمبا
 عتبارها نصوصا أدبية(.شروط ثقافية حمددة التعامل مع نصو  بعينها، مبعزل عن سياقات إنتاجها األصلي، أي اب

 خامتة:
لقد بدأ الرهان يف تشكيل مؤسسة األدب والنقد لغواي من خالل بناء خصوصية عربية تريد أن حتاكي النجاح املنقطع النظري       

سسة اللغة أالذي حققته يف اجملال الديين، فنشأت صحوة كبرية مأخوذة أبلق التفوق والقدرة على تغيري الواقع؛ مث اخنرط رجال يف م
اعتمادا على التقعيد النحوي الذي أصبح عقيدة يف أمور كثرية وتساحما يف أمور أخرى. وكانت إرادة القوة متتص أبناءها من العرب 

 ومن عرقيات خمتلفة، وجتعلهم وقودا آللة التاري  العنيفة.
ت ه حىت دخلت اجملتمعات اإلسالمية يف سباوعلى العموم، كانت األمور تسري بشكل عادي يف اجتاه مأسسة األدب ونقد      

عميق دام قروان. وعندما حدثت حتوالت اترخيية وحضارية لصاحل الغرب، أخذ العرب يعيشون عصر املثاقفة اليت غريت موازين القوى 
امل العريب عن عوجعلتهم شعواب خاضعة يف كل امليادين: نشأت مؤسسة األدب والنقد يف أورواب وتقوت كثريا، وبدأان نبحث يف ال

 أسباب أفوهلا قبل ميالدها.
ترتب عن غياب مؤسسة أدبية ونقدية عربية، مستقلة مبكوانهتا وأدوارها ومهامها، وهن يف حلقات اإلبداع األديب، ويف الدراسة       

اإلبداع، كان بوسع  ن جهةوالبحث والنقد والقراءة األدبية، وابقي مظاهر االشتغال ابألدب، من حتقيق وترمجة وتصنيف وغريها. فم
املؤسسة األدبية أن توفر للمبدع العريب، ركائز تشده إىل املنجز األديب، وتعقد صالت معه، سواء ابالتصال أو ابالنفصال، أو 

ب إبداعي، )رح ضرورية، ألن اإلبداع الذي ال يرتبط بتاري  –يعت رها يقطني  –ابالنفصال املتصل، أو االتصال املنفصل. وهي صلة 
 وعميق يف اآلن نفسه(، يفقد بعد االمتداد يف الزمن والتاري  احمللي والعاملي.

ومل يستطع القارئ العريب أن يُرس  فعل القراءة على أساس أنه سلوك حضاري، مما قاد إىل اهنيار القارئ الذي ُيشكل العمود       
 تعزيز تقي بصنعته إىل مستوى جعلها سلعة مادية ُتسهم يفالفقري لنشوء مؤسسة األدب والنقد. وهكذا مل يستطع الكاتب أن ير 

النمو االقتصادي الذي يُوفر اإلمكاانت املادية للفاعلني يف هذا اجملال، ومل يستطع أن يرتقي كذلك بصنعته إىل مستوى جعلها صنعة 
 رمزية ذات أتثري كبري يف قيم اجملتمع.

 
 :املصادر واملراجع

(، العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده، حتقيق، حممد حميي الدين عبد 1921ابن رشيق القريواين، أبو علي بن احلسن ) (1
 احلميد، ، بريوت، دار اجليل، الطبعة اخلامسة. 

أبو متام، حبيب بن أوس بن احلارث الطائي )دون اتري (، الديوان، ضبط وشرح، األديب شاهني عطية، ، بريوت/ لبنان، دار  (2
 الكتب العلمية. 
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(، إعجاز القرآن، حتقيق، السيد أمحد صقر، مصر، 1943حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن قاسم ) الباقالين، أبو بكر (3
 دار املعارف. 

 (، شرح ديوان أيب متام، ، بريوت، لبنان، دار الفكر العريب، الطبعة األوىل.2111زكراي حيىي بن علي اخلطيب ) الت ريزي، (6
(، األشباه والنظائر يف النحو، دون حتقيق،  بريوت، لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 1926السيوطي، جالل الدين ) (6

 اجلزء األول.
(، طبقات فحول الشعراء، حتقيق، حممود حممد 1942ي، حممد بن سالم بن عبد هللا بن سامل )اجلمحي أبو عبد هللا البصر  (4

 شاكر، مصر، دار املعارف للطباعة والنشر، مطبعة املدين، اجلزء األول. 
 (، كتاب احلروف، حتقيق، حمسن مهدي، ، بريوت، لبنان، دار املشرق.1972الفارايب، أبو نصر ) (7
(، معاين القران، حواشي وتقدمي وتعليق، إبراهيم مشس الدين، ، بريوت، 2112 بن زايد بن عبد هللا )الفراء، أبو زكرايء حيىي (2

 لبنان، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل.
حازم )دون اتري (، منهاج البلغاء وسراج األدابء، حتقيق، حممد احلبيب بن اخلوجة،  بن حممد بن حازم القرطاجين، أبو احلسن (9

 ب اإلسالمي، الطبعة الثالثة. دار الغر 
(، حتقيق، علي حممد البجاوي، مصر، دار هنضة مصر 1946املرزابين، أبو عبيد هللا حممد بن عمران بن موسى، املوشح )  (11

 للطباعة والنشر. 
ة، الطبعة العلمي(، اتري  النقد األديب عند العرب )إىل القرن الرابع اهلجري(، بريوت، دار الكتب 1926إبراهيم، طه أمحد ) (1

 األوىل.
(، النحو وكتب التفسري، ليبيا، املنشأة األدبية للنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األوىل، اجلزء 1921رفيدة، إبراهيم عبد هللا ) (2

 األول.
 .(، القياس النحوي، بنغازي، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، الطبعة األوىل1924السويح، حممد عاشور ) (3
 (، حصاد اهلشيم، القاهرة مجهورية مصر العربية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة.2112املازىن، إبراهيم عبد القادر ) (6
 (، األدب واملؤسسة، الدار البيضاء، منشورات الزمن، مطبعة النجاح اجلديدة. 211يقطني، سعيد )مارس  (6
 أيب الطيب، بريوت، دار صادر، اجلزء الثاين.  اليازجي، انصف )دون اتري (، العرف الطيب يف شرح ديوان (4

 اجملالت: (1
(، مقاالت يف النحو العريب، جملة كلية األدب والعلوم اإلنسانية، جامعة عني مشس، اجمللد 1949/ 1924طه، عبد احلميد ) (1

11. 
(، يف بناء احلدث اإلبداعي )قراءة يف املبادئ التأسيسية القاعدية للفعل اإلبداعي(، جملة، فكر ونقد، 2116مؤنسي، حبيب ) (2

 ، السنة السابعة، سبتم ر.  41العدد 
 ، السنة التاسعة،22(، يف عالقة املنطق ابلدرس اللغوي يف التاث العريب، جملة، جذور، العدد 2116حمي الدين، حمسب ) (3

 دمس ر. 
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 جدلية الشعر العريّب بني اجلودة الفنية واستحضار البعد القيمي: مناذج من الّشعر اجلاهليّ 
The dialectic of Arabic poetry between artistic quality and invoking 

the value dimension: Examples of pre-Islamic poetry 
 

          د. احلسن بنيعيش أستاذ ابحث ـ املغرب
      Dr. BENIAICH AL HASSAN  
  

 :امللخص
هتدف هذه الدراسة إىل بيان وأتكيد الُبعد القيمي واحلضور األخالقي يف الّشعر العريّب واجلاهلّي منه على وجه       

اخلصو ، حيث يعتقد الكثريون أّن فتة ما قبل اإلسالم كانت جاهلية جهالء والناس فيها يف ضاللة عمياء ال حتكمهم 
 أخالق وال يهتدون بوحي من قيم وفضائل..

صحيح عرفت تلك املرحلة التارخيية يف شبه جزيرة العرب مفاسد اجتماعية واختالالت على مستوى السلوك واملعتقد   
واملمارسة، بيد أّن متتّبع مسالك ودروب الّشعر اجلاهلّي يستعي انتباهه زخم هائل وثروة نفيسة من القيم السَّنّية ومكارم 

مللهوف والّسخاء والعفو والتسامح واإليثار والوفاء واحلياء وهلّم جرّا... أفتض األخالق مثل الشجاعة والفروسية وإغاثة ا
 أهّنا بوازع من الفطرة البشرية السوية   وممّا ترّسب من تعاليم الّصحف اإلبراهيمية والدايانت السماوية الّسابقة.

على بساط  اجملتمع العريب قبل اإلسالم عاش قامت الدراسة بتجميع مناذج من الّشعر اجلاهلي وحتليلها لل رهنة على كون  
ًة اإلشكالية األخالقية اليت تلوح لغري املتعّمق.  الفضيلة ومسّو املعامالت، ُمعاجلِّ

 : الكلمات املفتاحية
 جدلية ـ الّشعر العريّب ـ اجلودة الفنية ـ القيم ـ الّشعر اجلاهلّي..

Abstract: 
   This study aims to clarify and confirm the value dimension and the moral 
presence in Arabic and pre-Islamic poetry in particular, as many believe that 
the pre-Islamic period was ignorant and people in it were in blind 
misguidance, not governed by morals and not guided by inspiration of values 
and virtues. It is true that I knew that stage. The historical problems in the 
Arabian Peninsula are social evils and imbalances at the level of behaviour, 
belief and practice, However, the one who follows the paths of pre-Islamic 
poetry draws his attention to a tremendous momentum and a precious wealth 
of Sunni values and noble morals such as courage, chivalry, relief of the 
anxious, generosity, forgiveness, tolerance, altruism, loyalty, modesty, and so 
on... Previous. The study compiled and analyzed examples of pre-Islamic 
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poetry to prove that the pre-Islamic Arab society lived on the rug of virtue 
and the transcendence of transactions, tackling the moral problem that looms 
for the uninitiated. 
Keywords The dialectic,  Arabic poetry, Aristic quality, Value, Pre-Islamic 
poet 

 املقدمة
عُر وجوَده الفيّن وغلواَءه على الوجدان العريّب منذ عصر اجلاهليني إبداعًا وتلّقيًا ونقداً وتذوقّاً.. فخّلفت بيئةُ     فرض الشِّّ

 العرب شعراءَ بعدد الّرمل واحلصى والتاب، حىت ال يكاد عادٌّ حمّنٌك أن أييت على شعراء القبيلة الواحدة كافة.. وكان كّل شيء لديهم
لّشعر ايهة واالرجتال، من غري كّد وال مكابدة، كأن األمَر إهلاٌم جيعل املعايَن أتتيهُم أرساالً واأللفاظ تنثال عليهم انثيااًل.. هلم يف ابلبد

تصّرف عجيب واقتدار لطيف؛ ويبقى الّشعر اجلاهلّي أهّم مادة وأعظم مرآة ملعرفة أحوال وأخبار العرب قبل اإلسالم بنوع من 
 تلقائية.الّصدق وال
وبتتّبع منعرجات الّشعر العريّب ومنحنياته، جعل اجلاحُظ الّشأَن يف إقامة الوزن وخترّي اللفظ وسهولة املخرج وكثرة املاء،    

ويف صحة الطبع وجودة الّسبك؛ ألّن الّشعَر صناعٌة وضرب من النسيج وجنٌس من التصوير. واهتدى النقاد بعد الفحص الدقيق 
س األديّب إىل وضع عمود للّشعر، من تقّيد بضوابطه أدرك منزلة الّشعراء الفحول اخلناذيذ، ومن جفاه وارتكن إىل ملراسم هذا اجلن

حكمة أو معان دقيقة ذاهبة يف الغور مّسي حكيماً أو فيلسوفاً، وال يعت ر حبال شاعراً ألنّه سلك سبياًل ليس على طريقة العرب وال 
 على مذهب األوائل.

عر صناعة لغوية عالية اجلودة من الناحية الفنية دومنا نظر لوظائفه؟ وما عالقة الّشعر مبنظومة القيم والدوائر األخالقية؟ فهل الشّ    
 وهل يعيب الّشعَر جتّرده من القيم الروحية واإلنسانية واستناده إىل القيم املادية واملصاحل الذاتية واحلّسية والشهوانية؟

على بع  النماذج من الّشعر اجلاهلّي حىّت أبرهن على أمهية اجلوانب األخالقية والفضائل يف حياة وإمّنا قصرُت احلديَث   
ان كاإلنسان العريّب اجلاهلّي قبل التأطري اإلسالمّي هلا مصداقًا لقوله صلى هللا عليه وسّلم: )إمّنا بعثت ألمتّم مكارم األخالق(؛ فقد  

اسدة  من تفاصيلها رغم احنرافاته على مستوى العقيدة وبع  السلوكات االجتماعية الفاجملتمع آنئذ يعيش على الفضيلة يف كثري
املمقوتة؛ فليس ألحد  أن ينكر أو يتجاهل ما كان جيري يف اجلاهلية من عصبية وفخر ابألنساب واآلابء واستقسام ابألزالم وتشاؤم 

 واثن واألخذ ابلثأر ووأد البنات.. كما أنّه مل يكن للعرب شرائع وقواننيابألايم والناس والطري واألنواء، عالوة على الشرك وعبادة األ
مدنية تنظّم حياهتم، فقد كانوا يهتدون أبعراف وتقاليد وأخالق فرضتها البيئة اجلاهلية، وما علق من طقوس دايانت سابقة كاإلبراهيمية 

سبق اسب لظهوره، واختار أن يكون ظهوره بني ظهراين أّمة مل توشيء من املسيحية واليهودية.. "فأظهر هللا دين اإلسالم يف وقت من
هلا سابقة سلطان، وال كانت ذات سيادة يومئذ على شيء من جهات األرض، ولكّنها أّمة سلمها هللا من معظم رعوانت اجلماعات 

ن ذرية علم، وال من أهل الدولة، وال مالبشرية، لتكون أقرب إىل قبول احلّق، وأظهر هذا الّدين بواسطة رجل منها، مل يكن من أهل ال
ملوك، وال اكتسب خ رة سابقة هبجرة أو خمالفة، ليكون ظهور هذا احلّق الصريح والعلم الّصحيح من مثله آية على أّن ذلك وحي من 

 ( 16، 2114هللا نفح به عباده" )يسري السيد: 
مة املساواة فية مادية مثل املاركسية اليت جتنح حنو قيوقد يعجب بع  املفكرين أشّد اإلعجاب بتيارات فكرية وفلس      

والعدالة االجتماعية..، لكّنها حتيا يف لبوس مادّي صرف إبفراط شديد، فال تؤمن ابجلانب القيمي والروحي واألخالقي، كذلك دأب 
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ة وفتح علمّي يف ثورة تقنية مشهوداحلضارة املعاصرة اليت مّكنت اإلنسان من غزو الفضاء واستحداث أعىت التكنولوجيات وأمهرها، 
رهيب. كّل ذلك الّتقدم والّرفاه املاّدي كان على حساب اجلوانب الروحية واألخالقية، فطفا على الّسطح التّوحش والالإنسانية وإزهاق 

 ومجيع األعراف يتناىف األرواح والتطهري العرقي واإلابدات اجلماعية واحلروب... إنّه عامل بال قيم، يعيش على العدوان البشع الذي
 اإلنسانية، وما جاءت به الشرائع السماوية من قيم إنسانية وُمثل ُعليا ومشائل محيدة." إّن املخاطر اليت هتّدد اإلنسان اليوم ال تقف

لذي آلت إليه ا عند حدود جتلياهتا املادية والفيزايئية، بل تتعّمق لتمّس أسئلة الكينونة والضمري واألخالق، فسوء التصرف اإلنساين
البشرية وجشع العالقات االجتماعية واالقتصادية اليت متس "النظام العاملي" انتج أساسًا عن فقدان البوصلة القيمية سواء من جهة 

 (.121، 2111املرجعية والتفكري، أو من جهة السلوك والتمّثل التارخيي" )عزماين: 
هاق األرواح وقتل األبرايء حتت ايفطة الشرعية الدولية وحقوق اإلنسان، بينما تُنفق األموال الباهظة يف إراقة الدماء وإز     

أنفق العريّب يف اجلاهلية عقيلة ماله يف إقامة صلح بني غرميني أو تسوية خالف بني رؤساء عشائر أو قبائل، فضال عن إدراك دروة 
والّنفس يف  املتبة نصيباً أوىف منها. جاد أهل اجلاهلية ابملال السخاء واجلود والكرم...، حىت غنائم وأنفال احلرب، فكان للفقري وذي

 سبيل مكارم األخالق وزينة القيم والفضائل واملكرُمات. 
ومن انفلة القول الّتأكيد بدءاً أنّه من الصعوبة مبكان اإلحاطة ـ يف مثل دراسة مقتضبة كهذه ـ بكّل األشعار اجلاهلية اليت   

وإشارات قيمية نظراً المتداد مساحة هذا الّشعر يف عمق الّتاري ، وكذا غزارة املنتوج اإلبداعّي، إذ تنه  القبيلة  ترد فيها حملات أخالقية
 الواحدة بشعراء ُكثُر ال ميكن حصرهم؛ فكيف وقبائل العرب متناثرة يف جغرافية شاسعة تتنافس يف جتويد القول الّشعرّي، وتؤّهل من يذود

مّ  حتقيقاً للحماية الضرورية إذ: عن حياض شرفها ابلقنا 
ُ
 [حبر الكامل]والصوارم وصهوات اخليل واللسان وصوالت الكالم اهلاجي امل

 ال يسلُم الّشرُف الّرفيُع مَن اأَلذى *** حىّت يُراَق على َجوانِّبِّه الّدُم؟!               
 (2/394)ديوان املتنيب:  

عاجلة العريّب، وبيان مجالية القيم اإلنسانية اليت ترّصع انصيته، واجلدل حول رسالة الّشعر، مُ تقتصر الدراسة على فحص مكوانت الّشعر 
ثل والفضائل يف شعر اجلاهليني مثل العّفة والقناعة والكرم والّشجاعة والعدل ابعتبارها أّمهات القيم األخالقية واإلنسانية

ُ
هبا  و  لبع  امل

ابل يف  عنها أو بتفاعلها واحتادها قيم وأخالق شىّت. فقد أورد العاملِّ العريّب مسكويه حديثاً ذا كانت العرب متدح وتتفاضل، كما تتفرّع
 أمهية األخالق وأثرها داخل اجملتمعات، واعت ر قيمة كّل فضيلة يف جتاوزها أسوار األان لتمتّد إىل اآلخر " وكّل واحد من هذه الفضائل

د فإّنه ها هبا وُمدح عليها. وإذا اقتصرت على نفسه مل ُيسمَّ هبا بل ُغرّيت هذه األمساء. أّما اجلو إذا تعّدت صاحبها إىل غريه َتسّمى صاحبُ 
 (.269، 2111إذا مل يتعدَّ صاحبه مسّي صاحُبه منفاقاً" )مسكويه: 

 ـ نظرة يف أصول وُمكوانت الّشعر العريّب: 2
اليد العربية ى العرب، يقوم على بناء فيّنّ خا ؛ فالّشاعر يف التقالّشعُر جنس من األجناس األدبية وفّن تعبرييٌّ أثري لد    

املعروفة يف نظم الّشعر يبدأ بوصف الطّلل والّنسيب، فيصف الّصحراء وما جيري يف ختومها ممّا قد يعرض له من حيوان أليف أو وحشّي 
هجاء أو راثء أو فخر أو محاسة أو اعتذار أو استعطاف يّتخذه راحلة وصاحباً، حىّت إذا أهنى ذلك خرج إىل الغرض األساس من مدح أو 

أو شكوى، وقد خيتم حبكمة أو مثل؛ لتنتهي القصيدة إىل لبنات أساس: املقّدمة والتخّلص واملوضوع واخلتام أو بتعبري آخر: االفتتاح 
 وأخالقّيًا. والرحلة والغرض. وأثناء ذلك البناء كان الّشاعر العريّب يتشّوف إىل املثل األعلى قيمّياً 

وعند دراسة القصيدة العربية يُنظر إىل بنائها الداخلي املشّكل من اللغة الّشعرية والصور الفنية واللغة واأللفاظ واألساليب    
ه، تواإليقاع داخلّياً وخارجّياً واألفكار والعواطف واألخيلة واحلاالت النفسية... وقد أسفر عمود الّشعر العريّب عن شرف املعىن وصحّ 
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ستعار ملجزالة اللفظ واستقامته، اإلصابة يف الوصف، املقاربة يف التشبيه، التحام أجزاء الّنظم والتئامها على خترّي من لذيذ الوزن، مناسبة ا
 منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ للمعىن وشّدة اقتضائهما للقافية كما أورد أبو علّي املرزوقي.

ق يف ّي وجدايّن يف عمومه، فقد جعل الّشاعر وُكده ترقيق العبارة والّتفّنن يف املعاين، ومنهم من أتنّ وألّن الّشعر العريّب غنائ   
 البديع اللفظي وأسرف فيه يف عصور الحقة مثل صريع الغواين وأيب متّام ومن لّف لّفهما.

إذا كانت هذه أهّم مواصفات وقوانني الّشعر ومكّوانته، فهل لألغراض واملضامني املضّمخة أبريج القيم واألبعاد األخالقية    
 مقاٌم سيّن ومكاٌن علّي شريف؟

 مجالية الّشعر والقيم الروحية واإلنسانية: ـ  0
غيّن عن البيان كون الّشعر اجلاهلّي تصوير حلياة العرب يف شبه اجلزيرة حيكي آماهلم وآالمهم، وهو انطباعٌ يرسم تفاصيل     

 احلياة النفسية واالجتماعية للفرد والقبيلة، وسجّل ألنساهبم وأايمهم وبطوالهتم، حىت قيل: "الّشعر ديوان العرب". 
سلم وعلى آله: )إّن من البيان لسحرا وإّن من الّشعر حلكما( دليل على مسّو الّشعر مجالّيا وفنّيا، قال الرسول صلى هللا عليه و     

يسحر بلطيف بيانه، وأنيق لفظه، وعذوبة كلماته ومجيل حكمته.. خاصة إذا دعا إىل مكرمة أو هدى إىل خري ومعروف، حىت قيل 
 من كالم النبوة، خيرج من مشكاهتا.  عن بع  أشعار اجلاهليني مثل زهري بن أيب ُسلمى كأنّه

ومن بني النصو  والشواهد الّشعرية يف تصوير اجملتمع العريّب أاّيم اجلاهلية األوىل، أسوق بع  األمثلة والنماذج الّدالة على 
 ـ علماً أّن الّشعر تعبرٌي صادٌق عن حياة العرب وأخالقهم: الشمائل اآلنفة الّذكر

 
 أ ـ العّفة والقناعة:

لذلك  هبا عن غلبة الّشهوة، واملتعّفف: املتعاطي [متتنع]جاء يف معجم مفردات القرآن: "العّفة حصول حالة للّنفس    
، 2119بضرب من املمارسة والقهر، وأصله: االقتصار على تناول الشيء القليل اجلاري جمرى العفافة.." )الرّاغب األصفهاين: 

631) 
حتاج إليها. يقال: قنَع يقنُع قناعةً وقنعاانً: إذا رضي.." )الراغب األصفهاين: و"القناعة: االجتزاء ابليسري من 

ُ
، 2119األعراض امل

626.) 
فالعّفة دعوة إىل الُبعد عن احملرمات والداناي وسفاسف األمور، ضّدها اخلّسة والّضعة والدانءة، وهي انتصار على النفس وقهر     

ع االحنراف واإلغواء. وهي بعد ذلك دافعة إىل القناعة ومسّو النفس وجتنبها للكسب احلرام للشهوات وكسر شوكة االرمتاء يف مستنق
نتة بن عمع الّتّفع عّما يف أيدي الناس، والرضى مبا قسمه هللا تعاىل، ممّا حيّقق غىن حقيقّياً جيّليه الّص ر واإلابء وعزّة النفس.  يقول 

  [حبر الكامل]م(: 412شّداد العبسّي)ت
                  .  ولقْد أبيُت على الطّوى وأظلُّهُ *** حىّت أانَل بهِّ كرمَي املأكلِّ

 (29)ديوان عنتة:  
، وقال: "ما ُوصف يل أعرايبٌّ قّط فأحببُت أن أراه إال عنتة".  كسٌب حالل وقناعة، ونفس أبّية ملسو هيلع هللا ىلصهذا البيت كان ينشده الرسول 

تسعى حنو رزق ال يدّنسه احلرام، كما يقيم عالقات اجتماعية انجحة مبنية على االحتام وصون العرض والكرامة يف كثري 
 [لحبر الكام]من التعّفف. يقول: 
 وأغّ  طريف إْن بدْت يل جاريت  ***  حىّت يوارَي َجاريت مأواها                
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 (161)الديوان:  
 حيث منتهى قمم العّفة واحلياء وغّ  البصر، وعدم اتباعِّ النظرةِّ النظرَة. 

 [الطويلحبر ]م(: 416و يف ذات السياق االجتماعّي الّدال على العّفة واحلياء، يقول حامت الطّائّي )ت
 وما أاَن ابملاشي إىل بْيتِّ جاريت    *** طروقاً، ُأحّييها كآخَر جانيب                

 من احتامه جلارته ال يزورها إال بوجود بعلها، وال يقتب بساحتها ليال. تنال منه نفس التقدير الذي يكّنه جلريانه عاّمة.
يننا احلنيف. قال عليه الّسالم: "أحسن إىل جارك تكْن مؤمنا" )رواه ويف كّل هذا من رعاية اجلار بعضًا ممّا أوصى به د

 .الوصية الثالثة من حديث أيب هريرة(.2316رقم:  6/661التمذي 
 ب ـ الكرم:

ل الّنفع بال عوض، فالكرم هو إفادة ما ينبغي    جاء يف معجم التعريفات: " الَكَرُم: هو اإلعطاء ابلسهولة. والكرمي: من يـَُوصِّّ
 (.166لغرض، فمن يهب املال لغرض َجْلباً للّنفع أو خالصاً عن الّذم فليس بكرمي" )اجلرجاين: بدون اتري ،  ال
 [حبر الطويل]يقول حامت الطّائّي وهو مضرب املثل يف الكرم واجلود والّسخاء:   

 يُث والّذكرُ أملْ تَر أَن املاَل غاد  ورائُِّح *** ويبقى مَن املالِّ األحاد                    
 غنينا َزَماانً ابلّتصعلك والغىن *** وكاّل سَقاانُه بكأسيهِّما الّدهرُ                       
 فما زادان بغياً على ذي قرابة  غناان *** وال أزرى أبحسابنا الفقرُ                       

 هـ(: 61العامرّي )ت هو رضى ابلقسمة واعتبار املال عارية مردودة، كما قال لبيد بن ربيعة 
 [حبر الطويل]

 وما املاُل واألهلوَن إال ودائُع *** والبّد يوماً أْن تُردَّ الودائعُ                            
 فال املاُل وال سابُغ الّنعمة أبطر حامتًا، وال الفقر واحلاجة ذهبت حبسبه وشرفه.

حبر ]كراَم القوم ولئاَمهم يف نوع من سخاء النفس وعفوها وكرمها:   ويقول كرمي العرب موّسعًا الدائرة االجتماعية لتشمل
 [الطويل

 وأغفر عوراء الكرمي اّدخاَرُه *** وأعرُض عن شتمِّ اللئيمِّ تكّرما                    
 :[من حبر الطويل]ليخرج عن النّسق اجلاهلّي 

 )أال ال جيهلّن أحٌد علينا *** فنجهل فوق جهل اجلاهلينا(،
اضه عن اللئام وتنزهه عن شتمهم ورّد الصاع هلم صاعني. مبداّي  لني اجلانب والقدرة على مساحمة أويل الفضل والكرم إبعر 

 اّدخاراً هلم.
هـ(: 31ويف إطار قرى الضيف وفيه مفخرة للعرب عموماً، إذ ال تكاد تنطفئ هلم انر ليالً و ال هناراً، يقول احلطيئة )ت     
 [حبر الطويل]

 َمىت أَتتهِّ تعُشو إىل ضوءِّ انرِّه *** جتْد خرَي انر  عندها خرُي موقِّدِّ                      
 (71)ديوانه:                                                                               
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سن إيقاد الّنار، ليجد عظيم احلفاوة وحمن كثرة الكرم ومجيل اإلحسان يهتدي الّساري إىل ضوء انره ومقّر إقامته ومكان 
االستقبال والرعاية والقيام عليه بكّل ما حيتاج إليه. وملّا أنشَد احلطيئُة عمَر بن اخلطاب )ض( هذا البيت، قال: تلك انر 

 موسى عليه الّسالم!
 وألّن البخل مذّمة ومعرّة، يقول زُهري بن أيب ُسلمى:   

 فضل  فـَيَـْبخْل بفْضلِّهِّ *** على َقومِّهِّ ُيْسَتغَن عنهُ ويُْذّممِّ  ومْن يُك ذا                   
 (24، 2112)الشنقيطي:  
كأّن املنطق والطبيعة تقتضي أّنه من يكن غنّياً ذا فضل ونعمة موفورة وثراء فاحش أوىل له وأجدر به أال يكون خبياًل، بل    

ه مذموماً مدحورا؛ على عكس من كان جواداً سخّياً معطاء، ينفق ماله بسخاء وعن طيب خاطر، وإال صار بني أهله وذوي
 [من حبر الطويل]فُيوثق مبا لديه من اخلري الشتهاره ابجلود والكرم: 

 أخي ثقة  ال هُتلُِّك اخلْمُر ماَله   ***        ولكّنهُ قْد يُهلُِّك املاَل انئُلهْ                 
َتهُ ُمتَهلِّال          ***      كأَّنَك ُمعطيه الذي أنت سائُِّلهْ                 ئـْ  تراه إِّذا ما جِّ

وصف الّشاعر ممدوحه ابلعّفة والنهاية يف الكرم، لقّلة إمعانه يف الّلذات والشهوات وأنّه ال يُنفذ  ماله يف اخلمرة وما تستتبعه 
خائه أهلك ثروته يف العطاء منحرفاً عن امللّذات، وهو يف حال النوال مستبشر من فسق وجمون ومنكرات وشرور، وبفعل س

طلق الوجه مبتسٌم، ال يت رّم وال يلحقه مض  وال تكرّه، فكأيّن به من شّدة سروره آخٌذ للعطاء ال معطيه سائاًل، ففرحه مبا 
 يقّدم أكثر من فرحه مبا أيخذ.

ب مبمدوحه تى به أبو متّام الطائّي يف مدح اخلليفة املعتصم، وقد أجاد يف التصوير وذهوشبيه هبذه الصورة الّشعرية اخلالبة ما أ
 إىل أقصى حدود الّسخاء والكرم:

ُلهْ                 َتهُ     ***    فُلّجتهُ املعروف واجلود ساحِّ  هو اليمُّ من أّي النواحي أتـَيـْ
ُلهْ  تعّود بسطِّ الكفِّّ حىّت َلْو أنّهُ                    ***      ثناها لقب   مل جُتْبهُ َأانمِّ
 ولْو مْل يكْن يف كّفه غرُي ُروحهِّ   ***         جلَاَد هبَا، فْليَـّتقِّ هللاَ سائُِّلهْ                

 (16ـ  2، ج2117)الت ريزي:                                                            
 رخيه الطويل رضع الكرم وانطبعت تقاسيمه يف وجدانه أابً عن َجّد وجيالً بعد جيل.لعّل اإلنسان العريّب ع ر ات

ويالحظ أّن هناك ترابطاً يف كثري من القيم مثل الوشيجة املتينة بني الّشجاعة والكرم، فمن جيود بنفسه، كان مبا هو أدىن    
 منها أجود وأكرم!
 ج ـ الّشجاعة:

ل الكرمية، ال يتحلى هبا إال أصحاب النفوس األبية. ولعّل الّشعر اجلاهلّي صّور مواقف هي من الصفات احلميدة والشمائ  
األبطال وراحات احلرب الطاحنة الىت يغشاها املغاور والفرسان غري آهبني، رّدوا صولة األعادي، ودافعوا عن شرف القبيلة، وبذلوا 

 العرب، وما ينبغي له.ُمهجهم يف سبيل احلرية والكرامة، حيث إنّه ال يذّل كرمي 
         [من الطويل]يقول زُهري بن أيب ُسلمى:   

 فَمْن مْثُل حْصن  يف احلروبِّ ومثلِّهِّ *** إلنكارِّ َضْيم  أو خَلْصم  جُيادلُْه             
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ال أخذاً إوصف حصنًا ابلّشجاعة والبسالة يف احلرب دفعًا للضيم والظلم، أو مقارعة خلصم عنيد. وال تُلتمس الشجاعة 
من حبر ]ابلّثأر، أو نكاية يف العدّو، أو اقتحامًا للمهامه والقفار املوحشة أو محاية لألعراض واحلوض، وما شابه ذلك. 

 [الطويل
هِّ *** يُهّدْم ومْن ال يظلمِّ الّناَس ُيظَلمِّ               هِّ بسالحِّ  ومْن ملْ يُذْد عْن حوضِّ

   [حبر الطويل]ح ملوك الغساسنة: م(  ميد 416فهذا النابغة الذبياين )ت  
 وال عيَب فيهم غرَي أّن سيوَفهْم *** هبّن فلوٌل من قراعِّ الكَتائِّبِّ                 

مدح يشبه الّذم، أو أتكيد املدح ابلّذم، فمن شّدة القراع واقتحام الوغى فـُّلت سيوفهم وأصاهبا ثلٌم، دليل شجاعة وجندة وأبس   
 واندفاع يف احلرب دوماً وبال هوادة.

 [حبر الوافر]هـ(: 12ويقول العّباس بن مرداس الّسلمي )ت 
واها؟أُقِّاتُِّل يف الكتي                               بةِّ ال أابيلِّ *** أ َحْتفِّي كان فيها أْم سِّ

شجاعة قّل نظريها، حيث املوت ال يـُْرهِّب فارسًا مغواراً من حجم العّباس، كأنّه يطلب الّنصر أو الّشهادة، فال حيجم    
 عند اقتحام ميدان احلرب وساحة املعركة.

  [لحبر الطوي]ّل أبس وقوة! "يقول األجذع اهلمدايّن: وما أجّل محاية احلرمي والذود عن الشرف ونساء القبيلة بك  
 لقد علمْت نسواُن مهداَن أَّنينِّ *** هلُنَّ غداَة الرَّوعِّ غرْيُ خذولِّ                  
              "  وأبُذُل يف اهليجاءِّ َوْجهِّي وإِّّنين *** لُه يف سوى اهلَْيجاءِّ غرْيُ بُذولِّ
 (237، 2112)األبشيهي: 
 حىت يف حياض املوت دفاعاً عن جمد وشرف القبيلة والعشرية.سخاء 
 د ـ العدل:

"العدل نقي  اجلور، تقول: عدل يف رعيته. ويوم معتدل، إذا تساوى حاال حّره وبِّْردِّه، وكذلك يف الشيء املأكول. ويقال:   
 (. 464، 2112َعَدْلُتهُ حىّت اعتدل، أي: أقمته حىّت استقام واستوى" )ابن فارس: 

 [حبر الكامل]هـ( يف مدح قبيلته: 36يقول حّسان بن اثبت األنصاري )ت
 وتزوُر أبواَب امللوكِّ ركابُنا   ***   ومىت حُنّكم يف ال ريّةِّ نعدِّلِّ                        

 [121ديوانه:] 
وّدهتم. وكان ل من وافر عطائهم ولطف مُعرف عن حّسان مدحه الّسابغ مللوك الغساسنة أايم اجلاهلية، حيث تزور ركابه أبواهبم وينا 

قومه إذا أصلحوا بني الناس التزموا مبدأ العدل، فلم جيوروا. وكذاك كان ديدن شيوخ القبائل العربية وك رائها وحكمائها يسعون بني 
ظها اخلامل قبل ار حيفاألانم مصلحني متوخني العدل والّسماحة، فقد مدح الشعراء مثل هؤالء وخلدوا أمساءهم يف الّصاحلني يف أشع

النبيه " زهري بن أىب ُسلمى يف مدحه للحارث بن عوف وهرم بن سنان اللذين دفعا الدايت من ماهلما، وقيل إهّنا بلغت ثالثة آالف 
 (72، 2117بعري" منوذجاً )انظر الزوزين: 

لصفات وكرمي واألمراء والسادة والفضالء أبجّل اتتجّلى فضائل األخالق وجالئل القيم يف القصيدة املدحية حيث مُيدح امللوك        
النعوت مثل الشجاعة والعدل واملروءة واحلِّلم والكرم واألمانة والصدق والوفاء... وبضّد هذه الصفات كان يُهجى األفراد والقبائل 

ن طريق ما هم مشتكون هـ(: "إنّه ملّا كانت فضائل الناس من حيث هم انس، ال م337ومُيتهن عرضها. يقول قدامة بن جعفر)ت
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فيه مع سائر احليوان، على ما عليه أهل األلباب من االتفاق يف ذلك، إمّنا هي العقل والشجاعة والعدل والعّفة، كان القاصد ملدح 
غراق فيه إلالّرجال هبذه األربع اخلصال ُمصيباً، واملادح بغريها خُمطئاً؛ مّث قد جيوز مع ذلك أن يقصد الّشاعر للمدح منها ابلبع  وا

دون البع ، مثل أن يصف الشاعر إنساانً ابجلود الذي هو أحد أقسام العدل وحده، فيغرق فيه ويفنّت يف معانيه، أو ابلّنجدة فقط، 
فيعمل فيها مثل ذلك أو هبما، ويقتصر عليهما دون غريمها، فال يسّمى خمطئاً إلصابته يف مدح اإلنسان ببع  فضائله، لكن يسّمى 

 (.44ـ  46، 1942عن استكمال مجيع املدح" )قدامة بن جعفر: ُمقّصراً 
تفصح هذه الّشواهد الّشعرية ـ وهي قّلة ضمن حبر عات  متالطم  من األشعار اليت حتمل رسائل أخالقية وتدعو إىل     

أحاسن الفضائل ـ  عن جمتمع عريّب أصيل، حييا بفضيلة القيم ويهتدي أبخالق إنسانية كرمية، يعّضد ذلك قوله عليه الّسالم: "إمّنا 
 (.66" ويف رواية "صاحل" األخالق. )رواه أبو هريرة ـ األلباين يف السلسلة الصحيحة، رقم: بعثُت ألمتّم مكارم األخالق

وهناك قصائد ذات نفس شعرّي طويل تفوح أبريج القيم السامية والفضائل العليا مثل المية العرب للّشنفرى وقصيدة "وطاوي 
 [الطويلمن حبر ]ثالث" جلرول بن أوس الّشاعر املخضرم امللقب ابحلطيئة: 

ا َساكٌِّن َرمْسا                   وطاوي ثالث  َعاصِّبِّ الَبْطنِّ ُمْرمِّل *** بتْيهاَء ملْ يعرِّْف هبِّ
 (                                          172)ديوانه:  

يف الكشف  ثوكذا شعر املعلقات العشر، وعشرات النصو  األدبية من نتف وأراجيز وقصائد... للّدارس أن يعّمق البح
عن رسوم وآاثر القيم والفضائل يف القصيدة الواحدة أو األرجوزة الواحدة لشاعر واحد فقط مبا يصلح مشروعًا قائم الذات لرسالة 

 جامعية أو أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه أو دكتوراه الدولة؛ الشيء الذي يعين خصب املوضوع وعميق غوره وبعيد مداه.
يت جبل هللاُ عباده عليها، فنشأ  على رسلها أو ممّا ُحفظ من التعاليم اإلبراهيمية الّسمحة الرجُل العريّب هي أخالق الفطرة ال 

لكرامة اعلى الوفاء وإجناز الوعود واملروءة واحلياء والعّفة والنجدة والبأس والكرم وإغاثة امللهوف والّصدق واألمانة وعّزة النفس واحلرية و 
ثل العليا واألخالق الُفضلى.والّص ر واحلِّلم... وس

ُ
 ائر  امل

البد من إدراك أمهية القيم يف حياة اإلنسان، فهي عصب الّسلوك البشرّي واملعاملة السوية، تعمل على إصالح األفراد     
بكّل طواعية  بواجلماعات نفسّياً وخلقّياً، كما هتدف إىل ضبط الدوافع والسلوك وتوجيههما حنو اخلري والعمل الصاحل وتقدمي الواج

 واختيار يف إطار من االلتزام الذي ال يضيق به صاحبه درعًا.
بفعل القيم الروحية واألخالق الفاضلة يتجّلى مقام املراقبة املفضي إىل عنصر اإلخال  يف القول والعمل، وبطول مالبسة هذه    

نا أال نغفل هذا اجلانب م وتدافعهم يف معتك احلياة. " وعليالقيم تصري قوالب سلوكية مّتصلة بواقع الناس وحتصيل معيشتهم ومعامالهت
األخالقي الذي قام على هذه املبادئ التشريعية، بل األحرى أن نعت ر املبادئ األخالقية سابقة لألحكام التشريعية ابلنسبة لتبية 

م يف توجيه الذي يكون معه مبدأً أخالقياً يتحك شخصية املسلم، ورمّبا جاز لنا أن نعت ر يف املبدأ الواحد مظهرين: املظهر األول هو
الّشخص بوحي ضمريه واختياره. واملظهر الثاين هو الذي يصبح معه املبدأ األخالقي قاعدة قانونية، أو حكمًا شرعّياً، يتمّثل يف 

حيثما ظهر، وكيفما كانت  «احلقّ » جتسيد األخذ ابملبدأ األخالقي؛ فإّن الّشعور الباطين لدى املسلم مبا متليه عقيدته عليه من اتباع
االنقياد إىل حكم هللا فيه من و  «احلق»سلوكاً تلقائياً جتاه نصرة  «احلق»ظروف املسلم الشخصية، جتعل لشعوره املتوتر ابستمرار جتاه 

تستقي من نسغ (، غري أنّه مّت تعومي مصطلحات القيم الكونية وأريد هلا أن 61، 2111غري ترّدد وال ارتياب.." )الكتاين: 
بيتها ساإليديولوجيات اللي رالية االستعمارية حتت غطاء العوملة. فظّل الصراع يف دائرة أحادية القيم اإلنسانية املرجعية أو تعّدديتها أو ن
دالة والعلم عأو األخذ أبقانيمها على جهة املطلق. يقول الدكتور علي أمحد مدكور: "إّن غياب املعيار اإلهلي الثابت لقيم احلرية وال
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لى ، وما يستتبع ذلك من حماولة فرض اهليمنة والسيطرة ع«غرور القوة» واملعرفة والعمل، .. إخل قد أّدى إىل ما ميكن أن يسّمى ب
 (.26،   1929مقدرات الشعوب ماداّيً ومعنواّيً .. بقوة السالح، أو بقوة التآمر الثقايف أو هبما معاً".   )مدكور: 

ول الّتنصيص على محاية القيم األخالقية صاحبها من الوقوع فريسة لالحنراف وامليل مع الشهوات واألطماع.. إهّنا ومن انفلة الق  
أّول لبنة للّتمكني للعّفة والقناعة، وتقدمي العمل وجتويده حىت يصري جاّداً ُمثمراً.. الشيء الذي يتأّكد معه ابلنهاية متطلبات 

ولقْد كتبنا ﴿مة العمران البشري على أساس من اهلداية والتقوى والّصالح. قال تعاىل:وشروط االستخالف يف األرض وإقا
 (.116)سورة األنبياء: ﴾يف الزَّبور من بعدِّ الّذكرِّ أّن األرض يرثُها عبادَي الّصاحلون

 [حبر الطويل]م(: 641يقول الّسموأل)ت 
 ُضه *** فكّل رداء  يرتديه مجيلُ إَذا املرءُ مل يُدّنس من اللؤمِّ عر                        

حيث إّن اللؤَم اسم جامع لكّل اخلصال الذميمة، فإذا تسربل املرء بلباس الشمائل اجمليدة واخلالل احلميدة كان ذلك مدعاة خللق 
 نواة جمتمع فاضل، يكون فيه اللئام خارج النص، وتعّم اخلريات ويسري األفراد واجلماعات على درب التنمية.

 ن املضمون الّشعرّي سيئاً، فهل يؤثر على اجلودة الفنية ويقّلل من مجالية الّشعر؟!إذا كا
 
 ـ جدلية الفّن واألخالق:  3
 ةقال صّلى هللا عليه وسّلم: "امرؤ القيس أشعر الّشعراءِّ وقائدُهم إىل الّنار" يعين الّشعراء املشركني؛ فامرؤ القيس يتبّع على مملك    

الّشعر العريّب  بال منازع، وال يقاس بغريه يف مضمار الّشعر  وحلبة اإلبداع، فهو من خسف للّشعراء عني الّشعر ؛ فكون شاعر  
مالً لواء من على شاكلته إىل الّنار، يضطّران إىل ضرورة التمييز بني طبيعة الّشعر من جهة، وبني وظيفته من جهة أخرى، كِّندة حا

فالّرجل أفسد األغراض واملقاصد يف بع  شعره. يقول القاضي اجلُرجايّن: "والعجب مّمن ينتقص أاب الطيب ويغّ  من شعره 
بباً فلو كانت الداينة عاراً على الّشعر ، وكان سوء االعتقاد س [...]املذهب يف الداينة ألبيات تدّل على ضعف العقيدة وفساد 

لتأخر شاعر، لوجَب أن ميحى اسم أيب نّواس من الدواوين، وحيذف ذكره إذا ُعّدت الطبقات، ولكان أوالهم بذلك أهل اجلاهلية، 
ه وسّلم بن الزِّبعرى وأضراهبما مّمن تناول الرسول صلى هللا عليومن تشهد األّمة عليه ابلكفر، ولوجب أن يكون كعب بن زهري وا

وعاب من أصحابه ُبكمًا ُخرساً، وبكاء مفحمني، ولكّن األمرين متباينان، والدين مبعزل عن الّشعر" )اجلرجاين: بدون اتري ، 
43/46 .) 

ي مرتبطة ملعتقدات واملقدسات، وإمنا هحسب مذهب القاضي اجلرجاين، فإّن فنية الّشعر ومجاليته ليست مرتبطة اب     
ب راعة الفّنان وقدرته على اختاع التعبري اجلميل، والتصوير البديع. وبعبارة أوضح ميكن أن يدرك الّشاعر من شعره درجة عالية من 

االحنراف  ك من صفاتاجلمال والّتفّنن واالختاع، وهو يف معتقده أو أخالقه أو سلوكه عموماً فاسد أو جاحد أو ملحد أو غري ذل
 (.111ـ  99، 2114العقدي وجتلياته. )انظر جمدوب: 

رضع. يقول قدامة بن جعفر: "فإيّن قد رأيت من يعيب امرأ القيس يف قوله:   
ُ
 وحول طروق امرؤ القيس للعذراء واحلبلى وامل

 [من الطويل]
 تها عن ذي متائم حُمولفمثلك حبلى قد طرقت وُمرضع        ***        فأهلي                
 إذا بكى من خلفها انصرفت له       ***      بشّق وحتيت شّقها مل حُيّولِّ                  

 (16)ديوان امرئ القيس: 
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ويذكر أّن هذا معىن فاحش، وليس فحاشة املعىن يف نفسه ممّا يزيل جودة الّشعر فيه، كما ال يعيب جودة الّنجارة يف اخلشب مثاًل 
 ( إهّنا قضية الصدق الفين يف مقابل الصدق األخالقي.21ـ  21،   1942ه يف ذاته" )قدامة بن جعفر:رداءتُ 
يرى أدونيس أّن "الّشعر العريّب مل يبدأ ابلنهوض إال حني بدأ الشاعر يقيم مسافة بينه وبني اإليديولوجية الدينية من      

حّرم ويرف  األشكال واألفيف  [...]جهة، وبينه وبني اجلماعة ابملعىن الديين 
ُ
كار هذا االنفصال أخذ الّشاعر يدخل العامل امل

 ( 6/216، 2111املسبقة" )أدونيس: 
كثرية هي النصو  يف الّشعر العريّب اليت تشرّبت مباء وروح الشريعة اإلسالمية الغرّاء من راّبنيات ومديح نبوي وزهد وتصّوف   

عمق ّي أّخاذ قشيب، ف رز فيها للصور الّشعرية واإليقاع والعاطفة واخليال ومسو األفكار و وأخالقيات يف لبوس فيّن مجيل وإطار شعر 
املضامني نصيب غري جمدود. وكذلك الّشأن ابلنسبة لنصو  حّلقت يف مساء املدّنس واحملّرم ُكتب هلا الّنجاح من حيث اجلودة الفنية 

ضاري ا منافيٌة للعنصر األخالقي ولروح الشريعة اإلسالمية احلنيفة وللعمق احلوالروعة التصويرية والزينة البالغية، غري أّن مضامينه
 واإلرث العريّب املذخور. 

ابستطاعة الفّن ـ والّشعر واحد من الفنون اجلميلة ـ " أن ينف  فينا احلماسة واحلمية للجمال والسمو قدرته على االحنطاط   
هذا اهلدف  إّن هدف الفّن هو تلطيف اهلمجية بوجه عام... وفوق [...]الشهواين فينا بنا وإاثرة أعصابنا بتهييجه اجلانب احلّسي و 

 (.61، 1922يقع هدف هتذيب األخالق الذي اعت ر لردح طويل من الزمن أمسى األهداف" )هيجل: 
 

 نتائج البحث:
الُبعد القيمي  الق املرجعية واستحضارقاد تتّبع مسار اجلودة الفنية لنماذج من الّشعر اجلاهلّي يف عالقتها مبنظومة األخ  
 إىل: 

* قد ينجح املبدع يف حتقيق اجلودة الفنية ملنتوجه الّشعرّي رغم نظمه يف إطار ال أيبه للمقّدس واملسألة األخالقية )اخلمرايت  
 ان لسحرا".بُه "إّن من البيوالتغّزل ابلغلمان وإشاعة الكراهية ونشر القالقل والفنت والزندقة والفسق، وما إىل ذلك..(، وهذا اب

*النجاح الفيّن للقصيدة الّشعرية شكاًل إذا واكبه مضمون حيّث على الفضيلة ونشر القيم اإلنسانية واألخالق العالية  
 . ةكالشجاعة والّصدق واحلرية والعدل واملساواة والوحدة والّتسامح وسائر املكرُمات... جيعل الّشعر أداة للتغيري وكسب رهان التنمي

*الّشعر جتربة فّنية، والبد للفن أن حيمل رسالة للفرد واجملتمع، يصُلح مبوجبها واقع الناس ومآالهتم، وتذكي فيهم جذوة األمل 
 وروح العمل اجلماعي قصد حتقيق هنضة وإقالع حضارّي منشود.

تتناىف مع املوروث  أخالقية وإنسانية وقيمية ال* التفوق يف اجلودة الفنية للّشعر على مستوى الّشكل، يستتبع ابلضرورة مضامني 
احلضاري والثقايف لألّمة؛ وليس كمن يعشق شعراً مجياًل من حيث الصياغة الفنية واألسلوبية ولو تضّمن شتمه بشكل الذع مقذع، 

 فإذا كان الّشكل مجيالً فليكن املضمون أمجل مبا يراعي القيم اإلنسانية الثابتة.
على القيم املادية الّصرف، واالستشاد بفضائل الّشمائل واألخالق من خالل بناء قوالب قيمية وصياغة مبادئ * ضرورة االستعالء 

 هنضوية واستثارة القوى اخلفية، وتعزيز البناء احلضاري اهلادف، حىّت ال يكون اإلنسان عبداً للّشهوات، وفريسَة اللذات الزّائفة.
عر أن يسمو ابألذواق وميُ  تَع العقول واأللباَب، ويتّفع عن دغدغة املشاعر بتحريك الغرائز واستنهاض الشهوات وإابحة * على الشِّّ

الفجور والعربدة..؛ عليه أن يدعو إىل القيم ومكارم األخالق والتوجيه اخللقي الرفيع كنصرة املظلوم وتعزيز القيم اإلنسانية اخلالدة 
فما هنضت األمم وارتقت احلضارات وانتصرت املمالك إال ابعتماد منظومة قيمية شاملة،  مثل احلرية والعدل واملساواة وابتغاء احلّق..،
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 يبلغه أحد من وقد بلغ يف القدر ما مل]واعتماد مبادئ أخالقية رصينة كانت دستورها يف التأسيس والنهوض. " قيل لبع  امللوك، 
، وَبذيل اإلنصاف ولو من نفسي، وإبقائ: ما الذي بلغ بك هذه املنزلة؟ قال: َعفوي عند قدر [ملوك زمانه ي يف يت، وليين عند شّديتِّ

 (.461، 1999احلّب والُبغ  مكاانً ملوضع االستبدال" )احلصري: 
 

 اخلامتة:
لى ع يصّور الّشعر العريّب اجلاهلّي منوذجاً حضاراّيً وإنسانّياً أخالقّياً راقّياً جّداً، جنح يف تقدمي النموذج الفيّنّ الذي تشّكل    

إثره عمود الّشعر العريّب واملثال الذي وجب أن حُيتدى يف نشر القيم اإلنسانية الُفضلى والتحّفظ على االحنرافات اليت سقطت فيها 
بع  املقاصد واألغراض الّشعرية. وقد أتثّر الّشعر  العريّب أمّيا أتثري ابحلياة اإلسالمية اجلديدة، فتجّلى بعٌ  من ذلك يف أغراضه 

نيه وأساليبه، حيث ُحّرمت األغراض واملوضوعات اليت ال توافق مبادئه الّسامية وقيمه املثلى كاهلجاء واملدح الكاذب املتزّلف ومعا
 صاحُبه، ووصف اخلمرة وإشاعة الرذيلة والفسق واجملاهرة ابملعصية...

ا ويف كّل النماذج جلاهلية واليت من الصعب اإلحاطة هبا مجيعإّن القيم اإلنسانية واألخالق العالية اليت ضّج هبا شعران العريّب يف ا      
ون لالّشعرية للفحول من الّشعراء واملغمورين منهم؛ هي قيم ما أحوجنا اليوم إىل متثّلها وترّسم خطاها علماً أّن هبا وأبمثاهلا ساد األو 

 لال معىن.الكون، سيما وحنن يف زمن العوملة ودخول هويتنا يف دروب التيه والّتشظي وا
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 دور احلضارة اإلسالمية يف تطور العلوم العقلية
The role of Islamic civilization in the  development of  mental science 

 
               شوشد.مروان بن 

   املدرسة العليا لألساتذة بوزريعة اجلزائر   -أ -أستاذ حماضر          
D. Merouane   Benchouch     

 
 :امللخص
هتدف هذه املداخلة إىل تسليط الضوء على الدور الذي قامت به احلضارة اإلسالمية لتطوير العلوم العقلية يف مناهجها       

الدارس للتاري  اإلسالمي جيده حافال ابملنجزات اليت قدمها املسلمون يف خمتلف صنوف املعرفة، واستفادت منها وأسسها، ذلك أن 
خمتلف الشعوب واحلضارات، وقد كانت العلوم العقلية حمل اهتمام وعناية املسلمني وهذا ما جتلى واضحا يف مصنفاهتم ومنجزاهتم 

كن حضارات األخرى، مث عملوا على تطويرها من حيث املنهج والنظرايت املكتشفة اليت مل تاليت اعتمدوا فيها على التاث العلمي لل
كما صححوا بع  األخطاء، وهلذا سنحاول إبراز هذا اجلانب بعرض أشهر العلماء  معروفة يف احلضارات والشعوب السابقة،

 املعاصرة.واكتشافاهتم اليت أصبحت من التجارب الرائدة واملعتمدة يف احلياة 
 يةالكلمات املفتاح

 احلضارة اإلسالمية، العلوم العقلية، احلياة العلمية
Abstract: 

 This intervention aims to highlight the role played by Islamic civilization to 
develop mental sciences in its curricula and foundations, as the student of Islamic 
history finds it full of achievements made by Muslims in various types of knowledge, 
and different peoples and civilizations benefited from it, and the mental sciences 
were of interest and attention of Muslims. This was evident in their works and 
achievements in which they relied on the scientific heritage of other civilizations 
and then worked to develop them in terms of the method and the discovered 
theories that were not known in previous civilizations and peoples, as they 
corrected some errors, and for this we will try to highlight this aspect by presenting 
the most famous scientists and their discoveries that became one of the most 
important Pioneering and approved experiences in contemporary life.  
Keywords   Islamic civilization,  mental sciences,  scientific life 
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 :املقدمة
تتميز احلضارة اإلسالمية عن احلضارات األخرى يف منطلقاهتا، وأهدافها والوسائل املتخذة لتحقيق متطلبات اإلنسان يف احلياة      

اليومية، فهي حضارة قامت على القرآن والسنة النبوية واستمدت منهما قوهتا واستمراريتها، وُعرفت احلضارة اإلسالمية بعنايتها للعلم 
ح  على التعلم وبذل اجلهد يف سبيل حتصيل العلم النافع الذي يستطيع اإلنسان به معرفة حقيقة وجوده والغاية  ذلك؛ ألن اإلسالم

 اليت من أجلها ُخلق، هذا كما أنه السبيل الذي يضمن للبشرية حياة يسودها االستقرار والرخاء. 
بة للعلماء  تلف الفتات على تشجيعه، وتوفري الظروف املناسوملا كان العلم حيظى هبذه املكانة عمل السالطني وامللوك يف خم      

كي يبدعوا يف شىت املعارف. وقد جنم عن تلك اجلهود تطور العلوم العقلية فشهدت ازدهارا ملحوظا يف ظل احلضارة اإلسالمية، 
ا، وإبراز أشهر لعلوم العقلية وتعليمهومن هذا املنطلق سنحاول من خالل هذه املداخلة التطرق إىل دور احلضارة اإلسالمية يف تطوير ا

العلماء الذين نبغوا فيها، ونطرح التساؤالت التالية هل االكتشافات اليت حققتها احلضارة اإلسالمية يف جمال العلوم العقلية استفادت 
مت إىل أي مدى خدمنها الشعوب األوروبية واحلضارات األخرى؟ ما هي اإلضافات اجلديدة اليت قدمتها احلضارة اإلسالمية، و 

البشرية؟ ولإلحاطة هبذه اإلشكالية اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع طبيعة املادة العلمية، ووظفت بع  
الدراسات السابقة منها على سبيل املثال أعمال امللتقى الدويل املوسوم: اإلسالم والعلوم العقلية بني املاضي واحلاضر الذي نضمه 

ابجلزائر، وبع  الدراسات مثل اتري  الفكر العريب إىل أايم ابن خلدون للدكتور عمر فاروخ، وكتب  2111س اإلسالمي األعلىاجملل
 احلضارة اإلسالمية وغريها من املرجع اليت أشران إليها يف مواضعها.

 تعريف احلضارة اإلسالمية:
ة يف احلضر والعواصم خبالف البادية واحلضارة يف مفهومها العام احلضارة لغة من فعل حضر ويقصد هبا التحضر أو اإلقام      

اإلسهامات املدنية اليت أجنزهتا احلواضر اإلسالمية، وكل ما توصلت إليه األمم يف احلياة العلمية واالجتماعية واالقتصادية ومصطلح 
الّضرورّي  أحوال عاديّة زائدة على» بن خلدون:احلضارة والثقافة يستخدم مبعىن واحد. ويف هذا السياق عن مفهوم احلضارة قال ا

من أحوال العمران زايدة تتفاوت بتفاوت الّرفه وتفاوت األمم يف القّلة والكثرة تفاوات غري منحصر وتقع فيها عند كثرة الّتفّنن يف 
، 1،ج.1992، ابن خلدون، 7،  .2111، شليب، 4،  .1999)احلالق،  «أنواعها وأصنافها فتكون مبنزلة الّصنائع 

. 641) 
ومن معلوم أن احلضارة اإلسالمية استمدت كل مقوماهتا، وعناصر وجودها، وأسباب منائها وازدهارها من اإلسالم ذاته، وجند       

أن مفهوم احلضارة عند املؤرخني والباحثني أصبح يشمل التقدم والرقي، واإلسالم كان وال يزال دين احلضارة واإلنسانية، مبعىن أنه  
كان منذ نزوله دين عبادة، ودين معاملة، وأنه أنشأ لوان من احلضارة، عرفت ابمسه وهي احلضارة اإلسالمية، مما يبني أن املستشرقني  
كانوا مدفوعني بدوافع شىت ملا ظلموا احلضارة اإلسالمية، وأطلقوا عليها يف مؤلفاهتم وكتاابهتم"احلضارة العربية" أو "حضارة 

 (19م،  1992، امليداين، 71م(،  . 1977نوفم ر تشرين اثين  -هـ 1397احلجة  العرب")السايح، ذو
فاحلضارة اإلسالمية شارك يف بنائها العرب والعجم وغريهم من الشعوب فهي المتيز بني األعراق؛ ألن اإلسالم ينبذ العصبية      

ر  َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب تعاىل: "اَي أَيُـَّها النَّاُس إِّانَّ َخَلْقَناُكْم مِّْن ذَكَ القبلية وال جيعلها معيارا أساسيا يف اخلريية والصالح مصداقا لقوله 
َ َعلِّيٌم َخبِّرٌي" سورة احلجرات اآلية   .13َوقـََبائَِّل لِّتَـَعاَرفُوا إِّنَّ َأْكَرَمُكْم عِّْنَد اَّللَِّّ أَتْـَقاُكْم إِّنَّ اَّللَّ

 :اإلسالميةمكانة العلوم العقلية يف احلضارة 
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كانت عناية املسلمني يف صدر اإلسالم حمصورة ابلدرجة األوىل يف العلوم الشرعية واستنباط األحكام الفقهية فيما جيد من      
قضااي ونوازل ونالحظ أن هذا النوع من العلوم قد انتشر بشكل كبري يف عهد اخلالفة األموية خبالف ما كان عليه الوضع يف عهد 

يث شهدت العلوم العقلية اهتماما واسعا كالطب والرايضيات والفلسفة وغريها فقد نشطت حركة التمجة عن اليواننية العباسيني، حب
والفارسية بتشجيع اخللفاء،كما لقيت العناية يف عهد اخلليفة هارون الرشيد وغريه من اخللفاء والسالطني،كما أن الدارس لألوقاف 

م احلضارة اإلسالمية ابلعلم والعلماء فما من منطقة إسالمية إال وتوجد فيها أوقاف على العلماء اإلسالمية يدرك حقيقية مدى اهتما
وطلبة العلم وأوقاف على املكتبات واملدارس، وهذا ما كان من عوامل املهمة يف نشاط العلوم العقلية وازدهار احلياة العلمية بصفة 

 قسمني: عامة ومن مث يظهر لنا جليا أن العلوم مقسمة إىل
 

 تعريف العلوم النقلية والعقلية:
العلوم النقلية وهي علم القراءات وعلم التفيسر والعلم احلديث والفقه والنحو واللغة واألدب. وأما العلوم العقلية فهي تشمل        

،  . 1م،ج.1994هـ/ 1614الطب والرايضيات والفيزايء والتاري  واجلغرافيا وهذه العلوم هي اليت ستكون موضوع حبثنا )حسن، 
(، ومن األسس اليت قامت عليها العلوم العقلية يف احلضارة 166، . 1999الق، ، احل292،   2119، نصر، 694

 اإلسالمية ما يلي:
اعتمادها على املفاهيم املستقاة من كتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم، إذا كانت نصوصهما قد دلت على قواطع بشأن  -

 شيء منها، أو ظنون راجحة.
ث والتأمل استجابة لنصو  القرآن الكرمي، للنظر يف الظواهر الكونية بغية التعرف على سنن هللا تشجيع االجتهاد يف البح -  

 وقوانينه، اليت أتقن هبا صنع كل شيء يف املوجودات املخلوقة.
 اعتماد املنهج التجرييب مع املالحظة وتدوين النتائج. -
 مفيد. االقتباس من حضارات األمم والشعوب السابقة، وتوظيف ما هو -
 ما يتوصل إليه املسلمون بتأمالهتم وحبوثهم العملية، فهم يضيفونه وجيعلونه أحد عناصر حضاراهتم. -
وقد أكد معظم املنصفني من غري املسلمني أن احلضارة األوروبية ومن سار يف ركبها من حضارات غربية أو شرقية، قد استفادت     

، الذي اكتشف به املسلمون وسنن هللا يف الكون مامل يكن معروفا لدى أهل احلضارات من احلضارة اإلسالمية يف املنهج التجرييب
 السابقة، وأضافوا به إىل احلضارة اإلنسانية مبتكرات صناعية، وأنظمة إدارية. وملا استخدم رواد احلضارة الغربية الالحقة، هذا املنهج

صرة، واليت ضارة املادية اليت استفادت منها البشرية مجعاء يف حياتنا املعاالتجرييب الذي أخذوه عن املسلمني استطاعوا أن ينشئوا احل
هبا استطاع اإلنسان االنتفاع ابلطاقات والثروات اليت سخرها هللا له، بشرط أن يتوصل إىل إدراك ومعرفة مفاتيحها، ووسائلها، 

راكب العظيمة ها ملطالبه يف الكون واحلياة، وهلذا ركب املوأسباهبا وطرق االنتفاع منها، فقد استطاع اإلنسان أن ينتفع هبا، ويسخر 
يف ال ر والبحر واجلو، وعرف الذرة وخصائصها، وأطلق طاقاهتا مع التحكم بتوجيهها، وعرف اإللكتوانت وحركاهتا وأتثرياهتا، وكيفية 

ذلك من املكتشفات  لنسبة إىل الناس إىل غرياالنتفاع منها، وهبا عرف خصائص كثري من األشعة الكونية اليت كانت يف عامل الغيب اب
 (.462 -461م،  . 1992اليت أفادت البشرية مجعاء )امليداين، 

 :تطور العلوم العقلية يف احلضارة اإلسالمية
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 إن احلديث عن مسامهات احلضارة اإلسالمية يف العلوم العقلية موضوع واسع ومتشعب وهلذا سنركز على بع  العلوم والشواهد      
 اليت تبني مدى التطور الذي بلغته احلضارة اإلسالمية واإلضافات اليت قدهتا.

ففي علم الطب جند أن عناية املسلمني كانت مبكرة حلاجة اإلنسان إليه، وملا انتشر املسلمون يف املدائن اليت فتحوها أولوا      
من اليوانن وغريهم، مث عدلوها وأضافوا إليها بع  اهتماما بعدة علوم فكان منها الطب، فقد استفادوا من كتب من سبقهم 

واألمراض  كما عرفوا أمراض األطفال، املعلومات اليت مل يسبق إليها أحد، وهلذا تقدم الطب على أيدهم، ونبغوا يف طب العيون،
وغريها. وترمجت  ودمشقالنفسية، والتخدير وهم أول من استعمله يف اجلراحة، وابإلضافة إىل ذلك أسسوا املستشفيات يف بغداد 
م( خاصة  1136ه/627عدة كتب ألفها املسلمون يف الطب منها على سبيل املثال ال احلصر ما ألفه أبو القاسم الزهراوي )ت.

كتابه التصريف، وكان أول من ترمجه جريادو الكرميوين وغريه وأما عن أثر هذا الكتاب يف اجلراحة الطبية األوروبية والتشريح ،فقد 
«. م 16كانت كتب أيب القاسم املصدر العام الذي استقى منه مجيع من ظهر من اجلراحني يف القرن »نه أحد الغربيني: قال ع

، 2116وابإلضافة إىل ذلك ُدرس هذا الكتاب يف مدارس الطب األورويب مثل سالرنو يف ايطاليا ومونبلييه يف فرنسا. )اخلويطر، 
  272 .) 
م( الذي كان ينصح مبمارسة 1222هـ/ 427ت هلا إضافات يف الدراسات الطبية ابن النَّفِّيس)ت.ومن الشخصيات اليت كان     

التشريح واملقارنة بني أجسام احليواانت،وقد اهتم بتشريح القلب وتشريح احلنجرة ملا كان يرى من الصلة بني التنفس والنب ،أو بني 
شاف ب إىل الرئة، ومن املمارسة املستمرة للتشريح متكن ابن النفيس من اكتالتنفس وبني انتقال الدم من الرئة إىل القلب ومن القل

( وغريه من العلماء الذين كانت هلم 666،  . 1972الدورة اجلزئية )الصغرى( للدم. وله عدة مصنفات يف علم الطب. )فروخ، 
 إضافات ابرزة يف علم الطب.

قد شهد تقدما ملحوظا يف احلضارة اإلسالمية وهذا ما جتلى واضحا يف االجنازات وإذا نظران إىل علم الفلك فإننا جنده هو اآلخر      
الك رى يف هذا اجلانب واملتمثلة يف إقامة املراصد العديدة يف خمتلف البالد اإلسالمية، وأضافوا إىل هذا العلم معلومات جديدة مل 

ألخرى وقع فيها اإلغريق، واستفاد الغرب األورويب والشعوب ا تكن معروفة من قبل كما صححوا الكثري من األخطاء واملعلومات اليت
م( الذي صحح بع  األخطاء اليت وقع فيا بطليموس 929/ ه317الفلكيني أبو جعفر البتاين )ت. رمن هذه املنجزات. ومن أشه

م إىل الالتينية عدة مرات ، وترجالسكندري يف كتابه املعروف اجملسطي وكتابه "الزيج" الذي أثر يف املشرق اإلسالمي ويف غرب أورواب
(،كما برزت شخصية أخرى 42، . 4،ج.2112؛ الزركلي، 313،  1972وما بعدها؛ فروخ،  314،   2111)شليب، 

يف الفلك أال وهو أبو الرحيان البريوين الذي نبغ يف العلوم الفلكية والطبيعية والرايضية وله عدة مصنفات منها كتاب "القانون 
 اهليئة والنجوم"،املسعودي يف 

وكتاب "اآلاثر الباقية يف القرون اخلالية يف تقاومي وعادات الشعوب القدمية" فقد تكلم عن كروية األرض ودوراهنا على حمورها      
وما بعدها؛  314،  . 2111عرف أيضا تعيني خطوط الطول ودوائر العرض.)شليب،  من غري أن يصل إىل أي نتيجة حامسة،

 (.636، 313،  .1972؛ فروخ، 42،  .4،ج. 2112الزركلي، 
وعلم الكيمياء هو كذلك من العلوم اليت ازدهرت يف احلضارة اإلسالمية ودليل ذلك االكتشافات املهمة اليت قام هبا املسلمون؛      

ليت بنيت عليها الكيمياء احبيث أسسوا الكيمياء احلديثة بتجارهبم واستنتاجاهتم، ذلك أهنم اكتشفوا الكثري من املركبات الكيماوية 
 احلديثة كالكحول واحلام  الك رييت، وماء الفضة )احلام  النتيييت( وماء الذهب )احلام  النيتو كلوريديك( وغريها.
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م( وهو أول كميائي مسلم انتقل أتثريه 216ه/211ومن الذين كانت هلم جهود يف خدمة علم الكيمياء جابر ابن حيان )ت.      
عن طريق ترمجة كتبه إىل الالتينية على يد روبرت الشيستي وجريادو الكرميوين الذي ترمجت كتبه إىل اللغات األوروبية  إىل أورواب

 األخرى وغريه.
وعلم الفيزايء كذلك حظي ابلرعاية وتطور يف ظل احلضارة اإلسالمية، وقد جتلت منجزات املسلمني يف املعلومات اليت توصلوا     

 البصرايت فمن آاثرهم فيها أهنم عينوا الكثافة  النوعية لكثري من أنواع األحجار الكرمية، وشرحوا أسباب خروج املاء إليها السيما يف
من العيون الطبيعية واآلابر االرتوازية،كما أجروا جتارب إلجياد العالقة بني اهلواء وكثافته، وغريها من االكتشافات والتجارب.ومن 

، 313،  .2116، اخلويطر، 316-312،  . 2111ء أبو الرحيان البريوين، واحلسن ابن اهليثم.)شليب، الذين نبغوا يف الفيزاي
 (. 113،  .2، ج.2112الزركلي، 
كان هلذا العلم أتثريات واضحة يف الغرب جتلت يف منجزات احلسن ابن اهليثم الذي يعود له الفضل يف أتسيس نظرايت مشلت      

اختاع النظارت والكامريا واملناظري الفلكية واجملاهر املخ رية، وهلذا جند من األوروبيني املنصفني من يقر خمتلف مناحي احلياة مثل 
حبقيقة أتثري ابن اهليثم يف النهضة األوروبية مثل لوابن الذي يروي عن ميسيو شال وهو عامل فرنسي يف البصرايت حيث قال عن ابن 

 (627،  .2113؛ لوابن، 317،  .2116ت. )اخلويطر، اهليثم: إنه مصدر معارفنا يف البصراي
وأما اجلغرافيا فإن للمسلمني جهودا واضحة يف تطويرها وما كثرة املصنفات اليت تركوها وما حوته من معلومات مل تكن معروفة      

يف علم اجلغرافيا ومن كتبه م( من أشهر املسامهني 264هـ/ 232من قبل إال دليل على ذلك. فعلى سبيل املثال جند اخلوارزمي )ت.
"وهو من أشهر املؤلفات اجلغرافية املبكرة، واختلف الباحثون يف حقيقة هذا الكتاب، فاعتقد البع  أبنه ليس سوى  "صورة األرض

 ترمجة خمتصرة لكتاب "اجلغرافيا"لبطليموس القلوذي، يف حني اعتقد آخرون أبنه ال ميكن اعتباره نسخة خمتصرة لكتاب بطليموس،
ولكنه استفاد من معلوماته بدرجة كبرية، فطريقة توزيع أقاليم اخلوارزمي ختتلف عن طريقة بطليموس؛ حبيث أهنا رتبت على طريقة 

ذلك ك األقاليم السبعة اليت عرفها املسلمون قبل معرفة كتاب بطليموس، يف حني أن بطليموس عدد يف كتابه إحدى وعشرين منطقة،
اجلبال، واألهنار والبحار واملدن بطريقة مغايرة لبطليموس، فقد ذكرها بصورة منفردة حسب كل إقليم، وأما وزع اخلوارزمي يف كتابه 

بطليموس فقام بتوزيعها حسب املناطق، مث إهنما قلما اتفقا على حتديد األبعاد اجلغرافية لألماكن املختلفة. وكذلك البريوين 
ا متعدد االختصاصا1162هـ/ 661)ت

ً
ت إذ نبغ يف اجلغرافيا والعلوم األخرى، وجتلت جهوده يف اجلغرافية الفلكية م( كان عامل

 والبلدانية، فقد عاجل املواضيع اجلغرافية الفلكية يف كتب عديدة، وأبرزها كتاب "اآلاثر الباقية من القرون اخلالية"، وكتاب "القانون
هلندي يتصل وزيع البحار وإحاطتها ابألرض، واعتقاده أبن احمليط ااملسعودي"، وهذا الباب تكتسب أمهية خاصة ما يتعلق آبرائه يف ت

ابحمليط األطلسي يف جنوب القارة اإلفريقية، وآرائه الفلكية، وحماوالته لقياس حميط األرض ورأيه يف حركاهتا.)شليب، 
 (19،22، .1924،خصباك، 321، .2111
ترمجت كتبه إىل الالتينية ومن أشهرها "نزهة املشتاق يف اختاق  م(، الذي1146ه/641ويف هذا السياق نذكر اإلدريسي )ت.     

لقد اقتصر واضعو اخلرائط األوربيون مدة ثالثة قرون ونصف على نس  ذلك الكتاب ومل »اآلفاق"قال عنه سيديو يف هذا الصدد: 
نتقل هذا النوع من ملعاجم اجلغرافية واهذا وكان اجلغرافيون املسلمون سباقني إىل ا«. يدخلوا عليها سوى بع  التعديالت الطفيفة

م( يف حني كان البكري األندلسي 14ه/11املصنفات ملا خرج أول معجم جغرايف يف أورواب بعنوان )معجم أوتيليوس( يف القرن )
 م.1127ه/621صنف معجمه املوسوم "معجم ما اسعجم" يف 
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وروبيني  أجنزها املسلمون، فكان لإلدريسي أك ر األثر يف تعليم األ وفيما خيص اخلرائط، فقد اعتمدت أورواب على اخلرائط اليت     
كيفية رسم اخلرائط، وما يالحظ أن اخلرائط عند املسلمني  كانت تستند إىل أسس علمية على عكس اخلرائط األوروبية املعلقة يف  

يسي واضع علم اخلرائط احلقيقي قد تفوق ه( وجند أن اإلدر 12-ه7كنيسة هريفورد اليت رمسها أحد القساوسة االجنليز يف القرن)
 (297-294، الصفحات 2116على األوروبيني يومئذ. )اخلويطر، 

وابلنسبة لعلم التاري  فنجده من العلوم اليت ازدهرت يف احلضارة اإلسالمية، وصنفت فيه الكتب، وبرع املسلون يف تطوير منهجية      
ح أساليب عدة للتحقق من صحة الوقائع وأمهها أسلوب علم احلديث للتمييز بني الصحيتدوينه ذلك أن املؤرخني املسلمني اتبعوا 

واملوضوع ويتضمن يف أساسه التجريح والتعديل مبعىن أهنم كانوا يتابعون الرواة الذين أسندت إليهم األخبار، فيدرسون صاحب اخل ر 
التارخيية  ه ملذهب أو فرقة وهذا بغية التأكد من صحة الروايةمن حيث سالمة صفاته اجلسمانية وصفاته العقلية وخقله، ومدى حتيز 

م(؛ 1614هـ/ 212(، ومن الشخصيات البارزة يف هذا اجلانب ابن خلدون املؤرخ والعامل االجتماعي)ت69،  1921)الصباغ، 
هلا )املقدمة( وهي تعد من دات، أوّ الذي اشتهر بكتابه "الع ر وديوان املبتدإ واخل ر يف اتري  العرب والعجم وال ربر طبع يف عدة جمل

 أصول علم االجتماع، ترمجت هي وأجزاء منه إىل الفرنسية وغريها.
ومن مسامهاته يف اجلانب املنهجي أنه استعرض املؤرخني السابقني فوجد ألصحاهبا أخطاء وهي ترجع أساسا إىل أربعة أصول:      

 ووصف املعارك، واملبالغة يف أعمال امللوك وإعداد اجليوش، وإمهال أمساء امللوك،الثقة املطلقة برواة األخبار، واالقتصار على سرد 
األحوال االجتماعية املؤثرة يف احلوادث التارخيية، وامليل مع اهلوى أو املصلحة وكل هذا ما يبعد صاحبه عن املوضوعية يف الكتابة 

 (.331،  . 3، ج.2112؛ الزركلي، 714،  . 1972)فروخ،  التارخيية.
وكان القرن الرابع اهلجري قد شهد ازدهار علم التاري  يف احلضارة اإلسالمية وأصبحت له مميزات خاصة واالعتماد على مناهج      

 يلي: متعددة وأمهها ما
لط ري ا املنهج احلويل وهو يعتمد أساسا على تسجيل احلوادث التارخيية على أساس زمين مثله يف القرن الرابع للهجرة ابن جرير -
م( صاحب" الكامل 1232ه/431م( يف كتابه اتري  "األمم وامللوك" وصنف على هذا املنهج ابن األثري)ت.922ه/311)ت.

 يف التاري ".
اتري  الدول وتقوم هذه الطريقة بتدوين اتري  دولة من الدول أو أسرة حاكمة من هذه املؤلفات كتاب "التاجي يف اتري  الدولة  -

م( 1232ه/431م(،" والباهر يف اتري  الدولة  األاتبكية" البن األثري )ت.996ه/326سحاق الصايب )ت.البويهية" أليب إ
 وغريه.
 التاري  ابلعهود واحلكام تقوم هذه الطريقة على تدوين اتري  خليفة أو حاكم أو سلطان. -
ط هذا املنهج يف كون يف صفة معينة وقد ارتبالطبقات ويقصد ابلطبقة جمموعة من األشخا  ينتمون إىل فتة زمنية واحدة ويشت  -

 أمرين: وجتلت مظاهر التطور يف منهج التاري  اإلسالمي يف كما ظهرت كتاابت تعىن ابألنساب. تدوين التاري  بعلم احلديث،
 التدوين التارخيي؛ وذلك ابالعتماد على الواثئق والتأثر ابلعلوم األخرى. -أ
  وذلك بتحصينه وهلذا يتبني أن املسلمني طوروا علم التاري ،ال من التاري  العام إىل التاري  لعامليالتنظيم التارخيي؛ وهو االنتق -ب

ووضع قواعد وأسس حىت أصبح علما قائما بذاته.وقد اعتف علماء الغرب بفضل احلضارة اإلسالمية يف علم التاري   الذي أخذ 
د كان املسلمون أكثر دقة من مؤرخي اليوانن والرومان وأرواب يف العصور مساته األساسية  بفضل جمهودات املؤرخني املسلمني فق
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)مرعب، « م. 1697إن التوقيت على هذا النحو مل يعرف يف أورواب قبل » الوسطى، ويف هذا السياق قال املؤرخ االجنليزي بكل:
 (96-96-29 . -  2119، دوحان، 62، صفحة 1921؛ الصباغ، 66-32-37، الصفحات 2117
ملسلمني يف يت ابهتمام ابلغ من العلماء اظوأما علم الرايضيات الذي سنخصه ببع  التفصيل، فهو كذلك من العلوم اليت ح      

خمتلف الفتات وهذا ألمهيته وعالقته ابلعلوم التجريبية األخرى. فمن الذين اشتهروا ابلنبوغ يف الرايضيات اثبت بن قرة 
كتاب "حساب األهلة"، و"كتاب يف استخراج املسائل اهلندسية"، و"كتاب يف األعداد". م( من أشهر مصنفاته  911ه/222)ت.

ومن علماء القرن الرابع للهجرة أبو الوفاء حممد بن إمساعيل بن العباس الذي ولد يف نيسابور ووفد على العراق، وتعلم احلساب على 
و كتاب ما حيتاج إليه العمال والكتاب من صناعة احلساب، وه :عمه وخاله هذا ما يوضح أنه ينتمي إىل أسرة علمية، من مصنفاته

 يف سبعة أقسام تناول فيه مجيع أنواع الرايضيات، وكتاب اخلوارزمي يف اجل ر واملقابلة، وكتاب املدخل إىل األرمثاطيقي، وكتاب استخراج
ذا ما يبني دور احلواضر اإلسالمية ( وه392-397،  .3م، ج.1994ضلع املكعب، وكتاب معرفة الدائرة من الفلك. )حسن، 

يف ازدهار العلوم، وجند يف بالد املغرب اإلسالمي حاضرة جباية هلا أتثري على جنوب أورواب؛ حبيث ساهم العلماء يف تطوير علم 
ت جديدة، احلساب واهلندسة واجل ر وحساب املثلثات. فقد نقلوا هذه العلوم من اإلغريق واهلنود، مث عملوا على إثرائها بنظراي

وأصلحوا أخطاء وأضافوا إليها معلومات جديدة خاصة يف مادة احلساب مل تكن معروفة لدى األوروبيني، ذلك أن املسلمني هم 
ام ظالذين عرفوا الغرب األورويب األعداد العشرية والصفر، واستطاعوا هبا أن يزيلوا  ذلك التعقيد يف النظام العدد الروماين، واستعملوا ن

م بدال من نظام اجلمل الذي كان سائدا يف العصور القدمية فعلى سبيل املثال متكنوا من إجياد نظام اخلاانت لألعداد ووضع التقي
 صفوف اآلحاد والعشرات واملآت واآلالف وما بعدها، وصار ابإلمكان تغيري قيمة الرقم حسب اخلانة اليت يوضع فيها.

أن املسلمني هم الذين اختاروا سلسليت األرقام اهلندية واملستعملة اليوم يف دول املشرق ومن الشواهد التارخيية األخرى جند      
را كما أن مسلمي الغرب اإلسالمي هم الذين استعملوا الدائرة صف واألرقام الغبارية املستعملة يف بلدان املغرب اإلسالمي واألندلس،

ويف هذا السياق جتدر اإلشارة إىل العلماء الذين  . (166،   2119ز، فنقلها األوروبيون ع ر األندلس وجباية وصقلية. )بوعزي
 كانت هلم مسامهات وإضافات يف تطور علم الرايضيات:

م(:هو حممد بن عمر بن حممد البلنسي االشبيلي املعروف اببن بدر وهو من علماء الرايضيات.من مصنفاته 16ق-7ابن بدر)ق.
هذا املصنف املستشرق الشيكي نيكل. وقد ضمنه ابن بدر منجزات علماء العرب السابقني يف "اختصار اجل ر واملقابلة"، وأشار إىل 

 اجل ر واملقابلة أبسلوب علمي مبسط،ومتكن من حل معادلة من الدرجة الرابعة بساطة.
حلساب يعلم هبا ام( أمحد بن عبد هللا بن عمر الغافقي وهو مهندس، فلكي من أهل قرطبة،كان 1136هـ / 624وابن الصَّفَّار)ت 

( ومات هبا له "زيج" )خمتصر( و"رسالة يف األسطرالب". عمل ابن الصفار يف وظيفة التدريس، Deniaوالنجوم واستقر بدانية )
وما بعدها، الزركلي، 121، الدور التارخيي لعلماء الرايضيات املغاربة،   2111فدرس علم احلساب واهلندسة والفلك )بورزوق، 

 (167،   1، ج.2112
م( هو عامل يف الرايضيات ويف اهلندسة واحلساب والعدد واهليئة واملنطق وشاعر يف الوقت نفسه خدم سالطني 13ه/7وابن ايسني )ق

دولة املوحدين وانل منزلة كبري. وكان ابن ايسني شاعرا وقد دفعه ولعه ابجل ر إىل إبداع تعريف مفهومي اجل ر واملقابلة يف أبيات 
مؤرخو علم الرايضيات العمل األساس يف دراسة اجل ر؛ حبيث ضمنهما الكثري من املبادئ والقوانني والطرق اليت  شعرية، وقد عدها

واملعادالت اجل رية. وتدل أرجوزة ابن ايسني على ثروته األدبية وهلذا انتشرت لسهولتها ودقة  لتستعمل يف احلساب وحل املسائ
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، الدور 2111مام العلماء، فشرحوها وهي من كتب األصول يف الرايضيات. )بورزوق، عباراهتا يف العامل اإلسالمي وحظيت ابهت
 (126-126التارخيي لعلماء الرايضيات املغاربة، 

وتشري الكتاابت الغربية على أن اإلبداع الرايضي للمسلمني كان منحصرا يف جمالني فقط ومها اجل ر وعلم اهليئة غري أن الدراسات       
ابإلضافة إىل ذلك و  أن إبداع املسلمني مشل علم احلساب ونظرية األعداد واهلندسة وحساب املثلثات والتحليل التوافقي. احلديثة تؤكد

مشل التجديد يف اهلندسة واحلساب وعلم اهليئة، وأول مظاهر التجديد تتجلى يف قراءة جديدة لبع  النصو  اليواننية  مما أدى  
ن املقالة العاشرة من كتاب األصول إلقليدس الشيء الذي مسح ابستعمال نوع من األعداد الصم بصفة خاصة إىل التعبري العددي ع

ات الرايضية يف ظهور وتطور النشاط يعرف ابجلذور التبيعية ألعداد املنطقة كما أدت إىل تعبري جديد عن مفهوم النسبة. )جبار،
 (122-121 .  (،14-2احلضارة العربية اإلسالمية )ق.

احلاسب الكرخي وهو فخر الدين أبو بكر حممد بن احلسن احلاسب من أهل الكرخ بغداد مل يستعمل الكرخي األرقام اهلندية و      
يف كتبه بل كان يثبت األعداد مكتوبة ابألحرف واعتمد يف كتبه يف اجل ر على كتاب اخلوارزمي، ولكنه أضاف عليه ومن من كتبه 

 ( 326 -323،  . 1972 ر واملقابلة"و"البديع يف اجل ر واملقابلة" )فروخ، "الكايف يف احلساب"و"الفخري يف اجل
لقد تُرمجت أعمال اخلوارزمي إىل خمتلف اللغات األجنبية وهذا دليل على القيمة العلمية املضافة اليت متيزت هبا مصنفاته، وتشري      

ن اليت وضعها اخلوارزمي. ومن املعلوم أن الرايضيات هي م الدراسات أن مصطلحات اجل ر ال تزال تدرس إىل يومنا بنفس األلفاظ
أهم املرتكزات اليت قامت عليها العلوم القدمية واحلديثة. وهلذا جند أن عبقرية اخلوارزمي هي اليت سامهت يف تطوير الرايضيات واليت 

هو من أشهر مؤلفاته ألنه و  "كتاب اجل ر واملقابلة"بدورها كان هلا أثر واضح يف تطور العلوم سائر العلوم احلديثة. وقد ترك اخلوارزمي 
تضمن التاث العلمي لرايضيي اهلنود واملصريني واليواننيني، ولكن الشيء املالحظ أن اخلوارزمي مل يكتف ابجلمع  رغم صعوبة املادة 

ادئ والقوانني حىت لكثري من املبوأضاف إليها، ووضع ا بل بذل جهدا كبريا يف تبسيط املعارف، وضخامة العمل ملا فيه من تعقيد،
عدد والطرح والفرد وال كما أنه وضع الكثري من املصطلحات اجلديدة  اليت مل تكن معروفة من قبل مثل  اجلذر، أصبحت سهلة،

يها مساحات لوأمور البيع واإلجيار والصرف والنقد والكتل وامليزان واملساحات والسطوح املستقيمة، وي واهلندسة واملعادالت، واملساحة،
 كما قام حبل معادالت من الدرجة الثانية.  الدوائر واملثلثات وما إىل ذلك،

وملعرفة القيمة العلمية اليت أضافها اخلوارزمي يف اجل ر علينا أن ننظر  إىل املعارف الرايضية لدى األمم يف العصور القدمية، فقد       
من األرقام رمزه اخلا  به وكانت الرموز تتخذ شكل احلروف األجبدية يف أي كانت احلساابت جتري أبشكال من الرموز ولكل رقم 

أنفسهم  وحىت العرب شكل اخلطوط املستقيمة، أو الدوائر وعلى هذا األساس تكون عمليات احلساب لدى األمم السابقة، لغة، أو
  41و 21 م حساب اجلمل فمثال إذا أرادوا مجعاستخدموا هذه الطريقة فقاموا بتوزيع احلروف على األرقام وفقا لطريقة تعرف ابس

كتبوها هكذا ف+س=ق م وابلطريقة نفسها كانت تتم عملية الطرح والضرب والقسمة، ومل يكن حيسن استخدام هذه الطريقة إال 
ة  املعروفة حاليا. يالقلة من الناس وهلذا كانت األمم تستخدم هذه الطريقة اليت ال جتدي نفعا إىل أن اكتشف اخلوارزمي األرقام العدد

 .، ومابعدها(17،   2113)عاطف، 
م( وهو مهندس من أهل 1132هـ /حنو 631وابإلضافة إىل ذلك جند ابن اهليثم من الشخصيات العلمية البارزة )ت.حنو       

وله: لو كنت مبصر قالبصرة، يلقب ببطليموس الثاين، له تصانيف يف اهلندسة. بلغ خ ره احلاكم الفاطمي )صاحب مصر( ونقل إليه 
لعملت يف نيلها عمال حيصل به النفع يف حاليت زايدته ونقصه، فدعاه احلاكم إليه، وخرج للقائه، وابلغ يف إكرامه، مث طالبه مبا وعد 

 ،  4،ج.2112من أمر النيل، فذهب حىت بلغ املوضع املعروف ابجلنادل، فعاين ماء النيل ومل يستطع فعل شيء )الزركلي، 
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م(: هو أبو العباس أمحد بن حممد بن عثمان األزدي نسبة إىل الزد القبيلة 1324ه/772البنا العددي املراكشي )ت. وابن(83
 العربية  اليت كانت تسكن اليمن، ولنبوغه يف علوم العدد كان يكىن ابلعددي.

سلسالت ومعامالت ربعة التقريبية، وجبمع املتورغم اشتهاره يف العلوم األخرى، فقد قام بتدقيق حساابت اجلذر األصم واجلذور امل      
كما قام ابلبحث عن األعداد التامة عن طريق األعداد األولية، وما امتاز بنظرايته حول األعداد الناقصة  املخارج ذات اجلدين،

رته يف الشرق شهوذاعت  والزائدة وكيفيات حل العمليات احلسابية. وأشهر مصنفات ابن البنا كتاب "تلخيص أعمال احلساب"
تمام العلماء يف كما كان حمل اه والغرب وبقي معموال به يف بلدان افريقيا الشمالية خاصة إىل هناية القرن  السادس عشر امليالدي،

 القرنيني التاسع عشر والعشرين امليالديني. 
ائل يف ور الصم ومجعها وطرحها"، و"رسوكتاب "تنبيه األلباب، "و"رسالة يف اجلذ ومن مصنفاته: "تلخيص أعمال احلساب"،     

، العلم الرايضي ابن البناء العدددي املراكشي 2111التناسب ومسائل اإلرث"، و"كتاب يف اجل ر واملقابلة" وغريها. )مفتاح، 
 (.146وما بعدها،   167ه(،  .721-466م/1264-1324)

 ات سندا ألورواب؛ ألهنا استخدمت يف حساهبا األعداد اليتلقد كانت تلك املنجزات اليت حقق املسلمون يف علم الرايضي      
وضعها املسلمون، والطرق احلسابية املستعملة يف احلياة اليومية،كما أن الغرب مل يكن يعرف الصفر قبل القرن الثاين عشر امليالدي 

 بينما كان املسلمون يعرفونه من منذ القرن الثامن وكانوا يرمسونه حلقة.
افة اللغات هنم هم الذين اختعوه ومازال حمتفظا ابمسه العريب يف كإفة إىل ذلك تقدم علم اجل ر على أيديهم حىت قيل وابإلضا      

وكذلك يف اهلندسة فهم مل يقتصروا على معلومات اليوانن، بل أضافوا معلومات جديدة والدليل على ذلك أهنم ادخلوا  األوروبية.
وحلوا  ،هذا وأقاموا اجليوب مقام األواتر ا كان هلذه اخلطوة أثر ابرز يف تطور علم الرايضياتاملماس إىل علم حساب املثلثات، مم

 ( 317-314،   2111املعادالت املكعبة، وتعمقوا يف أحباث املخروطات، واملسائل اهلندسية )شليب، 
رقام ل الرايضيات والفلك ذلك أهنا عرفت األوهلذا فال غرابة أن نقول أن أورواب مدينة للحضارة اإلسالمية ابلكثري يف حق      

ر كما عرفت اجل ر والصفر وحل املعادالت بفضل كتايب اخلوارزمي اللذين ترمجا إىل الالتينية، واألكث احلسابية عن طريق املسلمني،
زمي كتبه جداول ل اخلوار كما عرفت أورواب بفض من هذا اختذت كتب اخلوارزمي كتااب مدرسيا إىل غاية القرن السادس عشر امليالدي،

 ( 214،  .1992اللوغاريتمات وهي منسوبة إىل اخلوارزمي.)محادة،  Alguarismsالعمليات احلسابية املعروفة ابسم 
 

 :اخلامتة
 نستخلص مما سبق ذكره مجلة من النتائج نوجزها يف ما يلي:    
ون املعرفة اإلنسانية؛ ألهنا قامت أساسا على العلم فلهذا حر  املسلمالدور البارز الذي اضطلعت به احلضارة اإلسالمية يف خدمة  -

ملا له من آثر  ؛على حتصيل العلم النافع وختصيص املؤسسات واملراكز اليت تشرف على تكوين  الطلبة والعلماء يف شىت حقول املعرفة
ني مل يكن ،وتكون يف منعة وقوة وسعادة وأن املسلمجليلة يف حياة الفرد واجملتمع، فبالعلم النافع حتقق الشعوب واألمم أهدافها

 اهتمامهم منحصرا يف العلوم الشرعية فقط، بل وسعوا جمال اهتماماهتم إىل العلوم العقلية.
 تُرمجت املصنفات اليت وضعها املسلمون يف جمال العلوم العقلية إىل اللغات األجنبية وكانت تدرس يف اجلامعات الغربية. -
قد و  ت اليت وضعها املسلون مرتكزا للنهضة األوروبية واالبتكارات احلديثة اليت خدمت البشرية يف احلياة املعاصرة.كانت النظراي-

 اعتف الغربيون املنصفون بفضل علماء املسلمني وما قدموه من إضافات متنوعة يف العلوم العقلية. 
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 هم،سالمية ابلعلم وانفتاحها على الشعوب األخرى واستفادهتا من علومإن تطور العلوم العقلية مرده أساسا إىل عناية احلضارة اإل -
ونفسر التقدم العلمي الذي بلغته احلضارة اإلسالمية واملنجزات احملققة بطبيعة السياسة اليت تبناها اخللفاء والسالطني يف خمتلف 

 ياة العلمية.الفتات التارخيية وذلك مبا وفروه من ظروف مناسبة كانت عامال يف ازدهار احل
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  اتريخ وحضارة مدينة القدس
In the history and civilization of the city of Jerusalem 

 
             د. حممود رايض حممود األسطل

Mahmoud reyad mahmoud alastal 
 

 :امللخص 
الدراسة الكشف عن مكانة القدس وأمهيتها الدينية والتارخيية، حيث اظهرت امهيتها يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، وعرضت هتدف 

لتارخيها يف عصور خمتلفة وبيت اهتمام خلفاء املسلمني هبا، واستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج التارخيي. وتوصل الباحث اىل 
ن للقدس مكانة دينية واترخيية لدى خلفاء املسلمني وأهنا كانت وال زالت جوهر الصراع بني الشرق االسالمي عدة نتائج من أبرزها أ

والغرب الصلييب، وأوصى الباحث بضرورة دراسة اتري  القدس وشد الرحال اليها والتمسك هبا ألهنا حق عريب ووقف اسالمي ال 
  ر من أرضه.ميكن التنازل عنه أو التفريط فيه أو التفريط بش

 الكلمات املفتاحية
 الصليبيون، املسلمون، بيت املقدس  

 
Abstract: 
The study aimed to reveal the status of Jerusalem and its religious and historical 
importance, as it showed its importance in the Holy Qur’an and the Sunnah of the 
Prophet, and presented its history in different eras and a house that the Muslim 
caliphs cared about. The researcher reached several conclusions, the most important 
of which is that Jerusalem has a religious and historical status with the successors of 
the Muslims, and that it was and still is the essence of the conflict between the 
Islamic East and the Crusader West 

 
 احملور األول : مكانة القدس الدينية والتارخيية : 

 مكانة القدس لدى املسلمني اابن مدة احلروب الصليبية :
تعرف مدينة القدس مبدينة يبوس، ومبدينة أورشاليم )السالم(، ومدينة ايلياء ولفظ القدس مشتقة من أصول دينية )أبو علية          

(، وهي ال تقع على جمرى مائي عظيم، وال 196:  1999(، وكلمة قدس يف اللغة تعين الطهر وال ركة )الرازي : 17:  2111: 
ق دويل رئيسي أو عند ملتقى طرق دولية وكل ما تتمتع به ع ر التاري  يرجع اىل مركزها الديين الذي هي ميناء وال رقعة على طري

 .( 11-9منحها كثريا من مكانتها االستاتيجية والسياسية )علي : 
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ب ابلداينتني املسيحية ر ينكر اليهود ومن سواهم احلق يف األراضي املقدسة، ويدعوهنا املسيحيون ألنفسهم ويف املقابل يقبل الع         
(، وكانت املدينة يف احلضارة االسالمية، مركز للبناء وبؤرة 219واليهودية، وهي مقدسة لدى الدايانت السماوية الثالث )صبحي : 

ة (، وأتيت على رأس قائم4-6حضارية وثقافية هامة، وتتمتع بصبغة دينية وقبلة للزائرين والعلماء ومنار لصناع احلضارة )علي : 
املدن العاملية ذات التاري  العريق، وعلى رأس املدن اليت تتمتع مبركز ديين كبري لدى كل الشعوب، وكانت دائما حمل اهتمام املسلمني، 

 . (47:  1942وكان سائر األجيال يتنافسون يف عمارهتا إبنشاء املساجد والزوااي والتكااي والربط ودور العلم واملشايف )احلسيين : 
 مكانة بيت املقدس يف القرآن الكرمي :أوال : 

نزل يف بيت املقدس وما حوله قرآان يتلى، اذ ارتبطت القدس الشريف ابلعقيدة االسالمية حبادثة االسراء واملعراج حيث          
ۦ لَۡيل َن ٱلَّذِّٓي َأۡسَرىَٰ بَِّعۡبدِّهِّ َن ٱۡلَمسۡ  اٗ  استفتح هللا سبحانه وتعاىل سورة االسراء ب اآلية الكرمية ُسۡبحََٰ دِّ ٱأۡلَۡقَصا مِّّ دِّ ٱحۡلَرَامِّ إِّىَل ٱۡلَمۡسجِّ جِّ

، وهي أرض مباركة اقسم هللا هبا حيث قال أقسم هللا هبا من فوق سبع مسوات حيث 1سورة االسراء، آية رقم  . " ٱلَّذِّي بََٰرَۡكَنا َحۡوَلهُ 
ينِّنيَ  ﴾1﴿ قال )َوالتِّنيِّ َوالزَّيـُْتونِّ  َذا الْ  ﴾2﴿ َوطُورِّ سِّ  : وذكرت يف آايت كثرية منها ، 3 سورة التني آيه رقم (. بَـَلدِّ اأْلَمِّنيِّ َوهََٰ

رِّهَبَا ٱلَّىتِّ بََٰرَْكَنا فِّيَها ۖ( س رَِّق ٱأْلَْرضِّ َوَمغََٰ ، وذكرت يف سورة األنبياء 137رة األعراف : آية و )َوأَْورَثـَْنا ٱْلَقْوَم ٱلَّذِّيَن َكانُواْ ُيْسَتْضَعُفوَن َمشََٰ
 . ويالحظ أن هذه اآلية ختتص القدس بعدة أمور ذات قداسة دينية هي : 21و  ،71يف آية رقم 

اختيارها لتكون مسرى النيب حممد )صلى هللا عليه وسلم( ومعراجه اىل السموات العال وما ارتبط بذلك من اجتماع معظم  -1
 األنبياء وفرض الصالة فيها .

نة املسجدين : املسجد احلرام واملسجد األقصى، اذ ليس بينهما سوى أربعني ساقامة صلة دينية بينه وبني مكة، ع ر اجلمع بني  -2
 واالختصا  بشد الرحال ومضاعفة األجر والثواب .

االختصا  مبباركة ما حوله من أراضيني فهي أرض مقدسة وقد اختص هللا سبحانه بيت املقدس بنداء البعث يوم القيامة  -2
ْع يـَْوَم يـَُنادِّ ٱْلُمنَ  ( وهو املكان الذي حدده العلماء بقبة الصخرة )ابن العدمي : )َوٱْسَتمِّ (، 161:  9: ج 1922ادِّ مِّن مََّكان ٍۢ َقرِّيب ٍۢ

 . (71-71:  1921وأقسم هللا جببل الزيتون يف القدس حيث ذكر املسرون أنه جبل زيتا يف القدس )ابن اجلوزي : 
 اثنيا : مكانة بيت املقدس يف احلديث النبوي الشريف :

بلغ عدد األحاديث اليت تتحدث عن القدس اكثر من مائه حديث، وهي تؤكد على أمهية القدس يف الشريعة االسالمية،          
:  6قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "ائتوه فصلوا فيه، فان مل أتتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج يف قناديله " )أبو داوود : ج

ضا " ال تشد الرحال إال اىل ثالثة مساجد : املسجد احلرام، واملسجد األقصى، ومسجدي هذا" )احلنبلي (، وقال اي122:  1961
 13: ج 1974(، ويف حديث اثلث "أن من مات يف أثناء زايرته للمسجد األقصى مات شهيدا" )ال رهان، 231-231:  1: ج
 :236) . 

د األقصى هو اثين مسجد أسس على األرض بعد املسجد احلرام، وأن وروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم أن املسج         
الصالة فيه تغسل الذنوب واخلطااي، فيخرج املصلي فيه من ذنوبه كيوم ولدته  أمه وأن بيت املقدس هو أرض احملشر واملنشر، وأن 

ذلك اىل اجلنة أو النار  فيصريون بعدهللا سبحانه وتعاىل ينصب عرشه يوم القيامة على صخرة بيت املقدس مث يقضي بني عباده، 
 .( 119:  17: ج 1976)ال رهان : 
وقد وصف النيب صلى هللا عليه وسلم أهل بيت املقدس وفلسطني بقوله "رجاهلم ونساؤهم مرابطون اىل يوم القيامة، فمن          

(، وشجع الرسول صلى 112:  3وي : جاحتل ساحال من سواحل الشام وبيت املقدس، فهو يف جهاد اىل يوم القيامة" )السيط
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هللا عليه وسلم اصحابه على االقامة يف القدس فنسب اليه القول خيار أهل األرض الزمهم مهاجر إبراهيم وقوله " ال تقوم الساعة 
:  1291، وابن الع ري : 7:  6حىت يسوق هللا خيار عباده اىل بيت املقدس واألرض املقدسة فيسكنهم إايها )أبو داوو : ج 

96) . 
أقام يف بيت املقدس كثري من األنبياء والرسل اذ وردت أمساؤهم ابلنص يف القرآن الكرمي منهم : إبراهيم ويعقوب وإسحاق وعيسى 

 ( .66:  1: ج 1994وحيىي و زكراي وصاحل ولوط وسليمان وداوود )املصري : 
يه وسلم بيت املقدس بعد فتحه، منهم شداد بن أوس ابالضافة اىل ذلك سكن عدد من أصحاب النيب صلى هللا عل         

( وذكر ابن الع ري أن بع  الصحابة فكر 96، وابن الع ري : 7: 6األنصاري رضي هللا عنه، وذو األصبع اجلهين )ابوداوود : ج
ن شيبة والواسطي عن عبد (، وروى اب96يف دفن النيب بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم يف القدس ألهنا مدفن األنبياء )ابن الع ري : 

:  3: ج 1926هللا بن عمرو رضي هللا عنهما قال "ان بيت املقدس ملقدس يف السموات السبع مبقداره يف األرض " )الصاحلي : 
لك أو وعمرته، وما فيه موضع ش ر إال وقد سجد عليه م -عليهم الصالة والسالم–(، وقال أيضا "بيت املقدس بنته األنبياء 116
(، وقيل اهنا "كانت حمل األنبياء وقبلة الشرائط ومهبط 24-26عل جبهتك توايف جبهة ملك أو نيب " )ابن اجلوزي : نيب، فل

(، كما قيل "ان هللا عز 141-169:  1941الوحي، وما فيها من موضع ش ر إال وصلى فيه نيب أو قام فيه ملك )القزويين : 
(، 116:  1941ىل الدنيا، إال جعل قبلته صخرة بيت املقدس " )ابن اجلوزي : وجل مل يبعث نبيا، منذ خلق آدم عليه السالم ا

وورد يف األثر عن أنس بن مالك رضي هللا عنه " ان اجلنة لتحن شوقا اىل بيت املقدس وبيت املقدس من جنة الفردوس، والفردوس 
ملعراج، ط الوحي ومنتهى رحلة االسراء مث بداية رحلة ااألعلى هو ها هنا ربوة يف اجلنة هي أواسط اجلنة وأعالها وأفضلها"، وهي مهب

(، وفيها ووري كثري من 12:  2وقد صلى النيب صلى هللا عليه وسلم وصحابته حنو بيت املقدس ستة عشر شهرا )الط ري : ج
عليه السالم أهنا  (، ومنها منطلق البعث، وقد قال عنها41:  2: ج 1926األنبياء والصحابة والتابعني والصاحلني )السيوطي : 

(، وعن ابن عباس 1617:  1992"أرض احملشر واملنشر ائتوه فصلوا فيه؛ فان الصالة فيه كألف صالة يف غريه" )ابن ماجة : 
رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم " من أراد أن ينظر اىل بقة من اجلنة فلينظر اىل بيت املقدس")العليمي : 

(، وقال "من أهل حبجة أو عمره من املسجد األقصى اىل املسجد احلرام غفر هللا له ما تقدم من ذنبه وما أتخر ووجبت 231:  1ج
:  1(، كما قال " من زار بيت املقدس شوقا اليه؛ دخل اجلنة")األلوسي : ج336:  3: ج 2116له اللجنة " )الدارقطين : 

هللا عنه أنه قال " وسط األرضيني أرض بيت املقدس، وأرفع األرض كلها اىل (، وروي عن االمام على بن أيب طالب رضي 147
السماء بيت املقدس" وعن أيب هريرة أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال " أربع من مدائن اجلنة : مكة واملدينة ودمشق وبيت 

من  يت املقدس، حيث ورد يف األثر " خيرج رجل(، ويقال أن املهدي املنتظر أييت على دين االسالم وينزل ب23املقدس")العارف : 
أميت يقول بسنيت ينزل هللا له القطر من السماء وخترج له األرض من بركتها، ومتتلئ األرض منه قسطا وعدال ....يعمل على هذه 

 .( 72األمة سبع سنني وينزل بيت املقدس " )املقدسي : 
 اثلثا : بيت املقدس يف عصر اخللفاء الراشدين :

م آخر معارك املسلمني الفاصلة يف فلسطني، حيث دخلت معظم مدن 432ه/14كانت معركة الريموك اليت وقعت سنة           
الشام يف اإلسالم ومل يبق سوى حترير القدس، واستشار املسلمون اخلليفة عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه الذي مل يتوان عن دعوهتم 

(، فصعد يزيد بن أيب سفيان من سور املدينة، وعرض على أهلها الدخول يف 161:  1927إلمتام فتح املدينة . )البالذري : 
(، مث طلبوا مفاوضة املسلمني واشتطوا حضور اخلليفة 231-231االسالم أو دفع اجلزية او القتال فاختاروا القتال )الواقدي : 
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رضي هللا عنه، أمر أن يبلغوا بطريرك املدينه بقدومه؛  (، وعندما قدم عمر166:  1927عمر بن اخلطاب الستالمها )البالذري : 
 فخرج البطريرك من الكنيسة، يتبعه األساقفه والرهبان، وملا انتهوا اىل مقام اخلليفة خف للقائهم وحياهم ابلسالم، مث حتادثوا يف شروط

فيه على أنفسهم وأمواهلم وعقائدهم أمنهم  1(، وكتب هلم كتااب عرف ابلعهدة العمرية 116:  1974: 3التسليم )الط ري : ج
"فال هتدم كنائسهم وال يكرهون على دينهم، ومن أحب من اهل ايلياء أن يسري معهم فأهنم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم 

ضي (. مث صلى عمر ر 116:  1974: 3حىت يبلغوا مأمنهم، ومن شاء قعد، وعليه ما على أهل ايلياء من اجلزية " )الط ري : ج
(، مث أمر ببناء املسجد الذي مسي مبسجد عمر من 63:  1922: 7هللا عنه يف املكان الذي يسمى حمراب داود )ابن كثري : ج
(، وذكر اجملاهد عبد هللا التل يف كتابه خطر اليهودية العاملية على 63:  1اخلشب؛ ليتسع لنحو ثالثة اآلف مصل )احلنبلي : ج

 نصا يف دير املصلبة يسجل ابلتفصيل قدوم عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه اىل القدس وفيه أن بطريركاالسالم واملسيحية، أنه وجد 
القدس صفرونيوس طلب من أيب عبيدة وجنده احملاصرين للقدس أن يسلم القدس ألمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه 

 .(161:  2113شخصيا )البار : 
بن اخلطاب ضرب أروع األمثلة يف العفو والتسامح ومحاية حقوق مجيع الرعااي، حيث ضمن ألهل ويرى الباحث أن عمر          

القدس حرية االختالف وحرية العبادة وحرية االقامة والسفر، واألمن على األنفس واألموال، ويرى الباحث أن العهدة العمرية كانت 
والتطور  ا من مسلمني ونصارى وغريهم، وكانت بداية للتعايش السلميمبثابة دستور ألهل القدس ساوى بني الطوائف املختلفة فيه

 االجتماعي والتبادل احلضاري والثقايف بني ثقافات الطوائف واألجناس املختلفة فيها .
اسالمية  ةونتيجة لذلك احلدث التارخيي برزت األمهية السياسية ملدينة القدس واليت متثلت بزايرة أعلى مرجعية دينية وسياسي         

للمدينة وما نتج عنه من صلح وآمان واستقرار االوضاع فيها، ويدل على مساحة املسملني مع أتباع الدايانت األخرى .)احلروب : 
213  :99).  

ية مولقد اصبحت القدس ابلعهدة العمرية آمنة مبن فيها، وفرح أهل ايلياء مبا أعطاهم املسلمون من اآلمان وحتولت القدس لوالية اسال
يتتابع عليها الوالة ويرعون مقدساهتا، ويعاملون الوافدين عليها من النصارى بكل مساحة ورفق .)فريق البحوث والدراسات 

(، وقبل أن يغادر عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه القدس عني عليها عبادة بن الصامت ليكون 111:  2116االسالمية"فدا : 
  . (166:  2117ي : قاضيا ومعلما يف بيت املقدس )الدور 

سكن بيت املقدس عدد كبري من الصحابة من أمثال عبادة بن الصامت، ووائل بن األسقع، وأبو رحيانة مشعون األنصاري،          
( .وزارها عدد من الصحابة  منهم أبو عبيدة بن اجلراح ومعاذ 2114وفريوز الديلمي، وذو األصابع التميمي وغريهم الكثري )النقر : 

جبل وبالل بن رابح وعبد هللا بن عمر، خالد بن الوليد وأبو ذر الغفاري وأبو الدرداء، وسلمان الفارسي وعبادة بن الصامت،  بن

                                                             

م، وشهد علي ذلك خالد بن الوليد، ومعاوية بن أيب سفيان، وعمرو 434ه/16هي وثيقة صلح متت بني عمر بن اخلطاب والبطريك صفرونيوس عام  1
مان، أعطاهم أماان األبن العا  وتنص العهد على "بسم هللا الرمحن الرحيم    العهدة العمرية : هذا ما أعطى عبد هللا : عمر أمري املؤمنني أهل ايلياء من 

صليبهم، وال  نألنفسهم وأمواهلم وكنائسهم وصلباهنم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه التسكن كنائسهم وال هتدم، وال ينقص منها وال من حيزها وال م
ي أهل أهل ايلياء أن يعطوا اجلزية كما يعط من شيء من أمواهلم، وال يكرهون على دينهم، وال يضار أحد منهم، وال يسكن ابيلياء أحد من اليهود، وعلى

يه مثل ما لاملدائن، وعليهم أن خيرجوا منها الروم واللصو ، فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حىت يبلغوا مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن وع
 . 419:  3: ج 1974على أهل ايلياء من اجلزية، انظر اىل الط ري : الرسل وامللوك : 
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(، وزارها من الفقهاء مالك بن دينار، كعب األحبار، رابعة العدوية، االمام األوزاعي، 246:  1وعمر بن العا  )العليمي : ج
 . (614:  1يان )العليمي : جابراهيم بن أدهم مقاتل بن سف

 رابعا : املكانة التارخيية لبيت املقدس قبل عصر احلروب الصليبية :
من شهر أيلول من كل سنة،  16برجا، وكان يؤمها يف يوم  26كانت القدس يف العصر األموي مدينة مسورة وعلى سورها           

(، مت مبايعة معاوية ابخلالفة يف القدس يف البيعة 61:  1مجاهري غفرية من خمتلف األجناس واألداين بقصد التجارة )العليمي : ج
(، أما بناء املسجد ابحلجر فتم يف خالفة عبد امللك بن 141:  6ر واليا على املدينة )الط ري : جالثانية فاختذ سالم بن قيص

(، وكان اخلليفة سليمان بن عبد امللك جيلس يف قبة صحن املسجد األقصى، مما يلي الصخرة فيتقبل التهاين 27مروان)املقدسي : 
 .(66والت ريكات فيها )املقدسي : 

ري : انه ملا اراد عبد امللك عمارة بيت املقدس وجه اليه ابألموال والعمال ووكل كل من رجاء بن حيوة ويزيد بن ذكر ابن كث         
سالم مواله، ومجع الصناع من اطراف البالد وأرسلهم اىل بيت املقدس وأرسل اليهم ابألموال اجلزيلة الكثرية وأمر رجاء بن حيوة ويزيد 

توقف، فبنو القبة فجاءت يف احسن البناء، وفرشاها ابلرخام امللون وحفاها أبنواع الستور، وأقاما هلا أن يفرغا االموال افراغا بال 
سدنة وخداما أبنواع الطيب واملسك والعن ر وماء الورد والزعفران يعملون منه غالية ويبخرون القبة واملسجد من الليل، وجعال فيها 

(، ومن أعماله أنه عبد 221:  1992:  2والفضية شيئا كثريا ".)ابن كثري : ج قناديل من الذهب والفضة، والسالسل الذهبية
الرملة . ووضع -الشام لتسهيل سبل الزايرة للقدس واملسجد األقصى، وطريق القدس-طرقا عديدة منها : الطرق الرئيسية بني القدس

عارف ذلك املوضع ودمشق مقر اخلالف ابألميال . )المواضع معينة حجارة نقش عليها اسم الذي أمر بتعمري الطريق، واملسافة بني 
  . (29:  2112، و علي : 62:  1961: 

أحب الوليد بن عبد امللك بيت املقدس وقيل أنه قبل مبايعة الناس وهو على سطح الصخرة وكان ينوي ان يتخذها مقرا         
 دم شرقي املسجد، ومل يكن يف بيت املال كثري، فأمر بضرب(.ويف عهد الوليد بن عبد امللك اهن62:  1961للخالفة . )العارف : 

ذلك وإنفاقه على ما اهندم منه، ويف عهده مت حف الصخرة بدرابزين ومن خلف الدرابزين سور الديباج مرخاة بني العمد وكان كل 
يف اليوم التايل فيدخلون  ل مث يؤمر اخلدميوم اثنني ومخيس يدق الزعفران ويطحن مث يعمل من الليل ابملسك والعن ر واملاورد وخيمر ابللي

محام سليمان يغتسلون ويتطهرون، وأيخذون اخللوق فيلطخون ما قدروا أن تناله أيديهم حىت يغمروه كله حىت الصخرة وتفرغ اآلنية 
خذون البخور يدورون مث أيتون جبامر الذهب والفضة والعود القماري املطعم ابملسك والعن ر فتخى الستور حول األعمدة كلها مث أي

(، ويف عصره مت اكمال بناء املسجد األقصى واالنتهاء منه وأقام 262: : 1حوهلا حىت حيول البخور بينهم وبني القبة )احلنبلي : ج
 . (176:  1994املسجد جبوار قبة الصخرة .)شوفاين : 

(، ملا توىف 144: 1991: 9م )ابن كثري: ج 716/ه94وبويع ابخلالفة سنة  بعد وفاة الوليد توىل امللك أخوة سليمان         
 اخوه الوليد كان سليمان ابلرملة، فلما أقبل تلقاه األمراء ووجوه الناس وساروا اليه اىل بيت املقدس فبايعوه هناك، وعزم على االقامة

، وجتلس أكابر ة من جهة الشمالابلقدس، واتته الوفود اىل بيت املقدس وكان جيلس يف قبة صحن املسجد األقصى مما يلي الصخر 
(، أما عمر بن عبد العزيز فقد طلب من مجيع والته 172:  1991: 9الناس على الكراسي، وتقسم فيهم األموال )ابن كثري : ج

، سلطان، 2119أن يزوروا املسجد األقصى وأن يقسموا يف القدس ميني الطاعة والعدل يف معاملة الناس هناك )احلمادي : 
( 91:  1994(، قام بعمليات االصالح وإرضاء الرعية دون تفريق بني أحد )زعرور، و أمحد : 223:  2112ي : والغضنفر 
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(، وعامل النصارى معاملة حسنة وترك هلم حرية العبادة 96: 1994وجعل العطاء للعرب وغري العرب كاملوايل )زعرور، و أمحد : 
 . (94)املرجع السابق : 

-162/716-ه96ون مبدينة القدس اهتمام كبريا، فقد زارها اخلليفة العباسي الثاين أبو جعفر املنصور )واهتم العباسي         
(، مث أمر بعد الزلزلة اليت دمرت اجزاء كبرية منه ببناء املسجد وأروقته 316:  3: ج 1946(، فصلى فيها )املسعودي : 776

(، مث أمر املهدي ببنائه من جديد على 142م )املقدسي : 776ه/166بطريقة أفضل مما كانت عليه من قبل، حتديدا يف سنة 
(، مث أصاب 66م وعمر املسجد )العارف : 721ه/143( وأمر بتعمري ما خربه الزلزال سنة  7769ه/162اثر زلزلة اثنية .)

العمال من التميم  وملا أنتهىقبة الصخرة شيء من اخلراب يف عهد اخلليفة العباسي املأمون، فأمر بتميمه عندما زار بيت املقدس، 
م أرادوا أن يتزلفوا إليه فاستبدلوا اسم اخلليفة األموي عبد امللك بن مروان ابمسهن ولكنهم نسوا تغيري سنة البناء 231ه/214سنة 

 . (66)العارف : 
ن بن ابراهيم الصاحل، بو الفي  ثوابويف عهد املعتصم امللقب ابملتوكل زار بيت املقدس حوايل ذلك التاري  ذو النون املصري أ        

فقال عنها "وجدت على صخرة بيت املقدس كل عا  مستوحش وكل مطيع مستأنف وكل خائف هارب وكل راج طالب وكل 
 . (126-121قانع غين وكل حمب ذليل، وهذه الكلمات أصول ما استعبد هللا به اخللق "استحضره" )العارف : 

قدس على عهد العباسيني ألهنم كانوا من أهل البيت، ويدعون الشرعية الدينية، وهو ما جعلهم يولون ازدادت أمهية بيت امل         
بيت املقدس عناية خاصة، والدليل على ذلك زايرات اخللفاء املتكررة لبيت املقدس، وقيامهم إبصالحات واسعة فيه، ووقفهم 

م 779ه/143هدي إبجراء اصالحات واسعة يف املسجد األقصى سنة لألوقاف السنية على منشآته الدينية، فقد قام اخلليفة امل
 . (311:  1)أبو احملاسن : ج

م وشارملان الفرجني، حيث مسح 219-724ه/196-171وكان بيت املقدس حمور التواصل احلضاري بني هارون الرشيد          
إرسال الصدقات إليها كما مسح له بتميم عدد آخر من هارون الرشيد لشارملان إبدارة كنيسة القيامة وشجعه على العناية هبا و 

الكنائس، وقد توطدت العالقة بني شارملان والرشيد لدرجة أنه أهدى شارملان ساعة وفيال وأقمشة نفيسة، وأرسل اليه مفاتيح القيامة 
 ايرة القدس، ولقد عامل هارون(، وتعهد حبماية احلجاج املسيحيني الذين كانوا يفدون لز 66:  1941والق ر املقدس )العارف : 

الرشيد النصارى معاملة حسنة، وقابله شارملان ابملثل، حيث كان يرسل يف كل عام وفدا اىل القدس حيمل اهلدااي اىل اخلليفة )رنسيمان 
  (69:  1: ج
االسالمي املسيحي يف  م وقد وصف مدى التسامح والتعايش271وزار القدس يف العهد العباسي العامل برانرد احلكيم سنة        

القدس فقال "ان املسلمني واملسيحيني فيها على تفاهم اتم، وأن األمن العام مستتب للغاية حىت أن املسافر ليال يفرض عليه أن 
(، وذكر أن للحجاج املسيحيني اماكن خاصة هلم، وأنه كان جبانب األماكن سوق 67تكون بيده وثيقة تثبت هويته )العارف : 

 . (62-67ي الشخص الذي يعمل فيه أن ينقد احملتسب الذي يناظره قطعتني من الذهب كل سنة )العارف : يتتب عل
وآلت املدينة حلكم الطولونيني أقل من نصف قرن، مث خضعت لإلخشيديني حنو ذلك، فظلت حركة احلج األورويب مستمرة          

 Wilkinson : 1977)خشيديني ابملدينة وحرصوا على أن يدفنوا فيها اىل املدينة، كما ظلت أحواهلا مستقرة نسبيا، وأهتم اال
م( نشب صراع بني االخشيديني وبني األمري حممد بن رائق صاحب 932ه/327، ويف عهد حممد بن طغج األخشيد )(142 :

ألمراء حممد بن رائق ألمري افلسطني، انتهت ابلصلح على أن تكون البالد من الرملة اىل التخوم املصرية لإلخشيديني وابقي الشام 
وأن حيمل االخشيد اىل ابن رائق يف كل سنة مئة وأربعني ألف دينار سنواي عن الرملة، وملا مات االخشيد يف دمشق دفن القدس 
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م( وتوىل األمر من بعده أبو القاسم حممد امللقب أبنوجور وعلى عهده زار القدس الرحالة الفارسي املشهور انصر 966ه/336)
ألف نسمة، وأن فيها أسواقا مجيلة وعالية وأن أرضها مرصوفة ابحلجارة، وأنه يوجد  21و، فذكر عدد سكان القدس يومئذ خسر 

م( محل اىل القدس ودفن 941ه/362على حافة سهل الساهرة قرافة عظيمة فيها مقابر كثري من الصاحلني، وملا مات أنوجور )
م( 944ه/366(، وملا توىف كافور )41حلسن ودفن عنده موته دفن يف القدس )العارف : فيها، وتوىل بعده أخوه علي امللقب أبيب ا

 1271(، وكان يف القدس يومئذ مسجد ليس يف االسالم أك ر منه )مسالك املمالك : 11:  6دفن ي القدس )أبو احملاسن : ج
 :64) . 

ت ببيت املقدس تغيريات كثرية بسبب سياسات م فلحق971ه/369ودخلت بيت املقدس حتت سيطرة الفاطميني سنة          
(، واهتم الفاطميون ابملدينة وأنشئوا فيها 16بع  اخللفاء الفاطميني جتاه النصارى ونتيجة للضغوطات األوروبية عليهم )النقر : 

لعلوم واآلداب ، وشجعوا اجمموعة من املؤسسات أمهها املستشفى الفاطمي ودار العلم الفاطمية؛ وإقامة اخلاانت لتسهيل أمور التجارة
(، وتطور مفهوم قدسية بيت املقدس، عند املسلمني يف العصر الفاطمي اذ ظهرت كتب الفضائل، وأمهها كتاب 179)املقدسي : 

فضائل بالد الشام، وكتاب فضائل بيت املقدس للواسطي حيث أكثرت من احلديث عن بيت املقدس وحرمة األماكن الدينية فيه  
 . (17وقبة الصخرة وغريه؛ ابالستناد اىل النصو  الدينية يف القرآن والسنة، ويف أقوال كبار العلماء )النقر :  كاحلرم القدسي
ويف عصر الفاطميني قامت األديرة الكلونية إبنشاء عدد من بيوت الضيافة والنزل املخصص خلدمة حركة احلج املسيحي          

م( راح حيتقرهم وأمر هبدم كنيستهم القيامة، وأرغمهم على لبس 944ه/366 الفاطمي )لألماكن املقدسة، ولكن احلاكم أبمر هللا
السواد ومنعهم من االحتفال بعيد الشعانني، مث رجع حيتمهم فسمح هلم بتعمري الكنيسة، ال بل قيل انه عمرها على نفقته ورد اليهم 

اكم ينقم على النصارى، هو أن الوزراء والكتاب النصارى الذين (، وقيل أن السبب الذي جعل احل42أديرهتم وكنائسهم )العارف : 
استخلصهم للحكم أسرفوا يف االستئثار بسلطاهنم وقدموا النصارى يف مناصب الدولة على املسلمني، فجمع النصارى من ذلك 

بني الروم  وكانت هناك يومئذ حرب ثروات طائلة، واقتنوا كثريا من اجلواري والعبيد املسلمني، وأكثروا من اقامة الكنائس واألداير
(، مث عاد احلاكم أبمر هللا 212:  1: ج 1999واملسلمني، فخرب الروم بع  جوامع املسلمني فانتقم احلاكم منهم )زيدان : 

 ىم( معظم ما سبق ذكره وأطلق للنصارى واليهود احلرية والقيام بشعائرهم الدينية كما ويشاءون ومسح للنصار 1121ه/611وألغى )
بتجديد ما دمر من كنائسهم وبيعهم ورد ما أخذه منهم ومسح للذميني أن يرتدوا ويعودوا اىل دينهم األصلي فارتد كثريون )العارف : 

136) . 
ويف عهد الظاهر إلعزاز دين هللا توسع النصارى يف حرايهتم الدينية، فسمح للذين غريوا معتقدهم على عهد أبيه احلاكم          
(، 136أن يرجعوا اىل حظرية دينهم القدمي، وأعيد بناء الكنيسة املتهدمة )القيامة(، وشرع يف بناء سور القدس )العارف :  أبمر هللا

(، مث رمم الظاهر إلعزاز دين هللا مسجد 43ومن املؤسسات الفاطمية هناك البيمارستان وهو أول مستشفى أسس فيها )العارف : 
م بتجديد الواجهة 1144ه/662م مث امر اخلليفة املستنصر ابهلل يف سنة 1141ه/663سنة الصخرة وقسم كبري من سور احلرم 
(، وقد وصف املقدسي القدس يف ذلك احلني فقال " انه ليس يف مدائن الكور أك ر منها وال 134الشمالية للمسجد )العارف : 

شاهدها وال ختلو كل يوم من غريب ")املقدسي : أتقن من بنائها وال أنظف من أسواقها وال أك ر من مسجدها وال أكثر من م
(، وأما كثرت اخلريات فقد مجع هللا تعاىل فيها فواكهه األغوار والسهل واجلبال واألشياء املتضادة كاألترجة واللوز والرطب 196

 . (122-179واجلوز والتني واملوز، وأما الفضل فألهنا عرصة القيامة ومنها احملشر واليها املنشر )املقدسي : 
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 خامسا: بيت املقدس لدى املسلمني يف عصر احلروب الصليبية :

كانت بيت املقدس قبيل احلروب الصليبية حمل صراع وتنافس بني الفاطميني والسالجقة، فعندما توىف أرتق سنة           
سنني جاء األفضل  6م عن ولدين )ايلغازي( و)سقمان(، حكما معا بيت املقدس وسائر فلسطني، وبعد ذلك ب 1191ه/626

ف : األرتقيني، فحاصرها ونصب عليها املنجانيق، وقاتلهم أربعني يوما )العار أمري اجليوش من مصر اىل القدس يبغي ختليصها من 
47) . 

وحني قدم الصليبيون للسيطرة على بيت املقدس، كان افتخار الدولة يديرها ابسم اخلليفة الفاطمي املستكفي ابهلل وكان          
بقى فيها املسلمني وحشد فيها العدد الذي اعتقد أنه كاف (، وأ24:  1929هذا اخلليفة قد أبعد عنها املسيحيني )السرايين : 
ألف، وقد حصنها وادخر  21ألف مقاتل، عدا السكان املدنيني وعددهم  61للدفاع عنها من اجلنود املصريني، وتكونت قواته من 

ها الصليبيون وردم اآلابر  يستغليف عنابرها مجيع الذخائر، وكان قبل بدء احلصار أمر بتخريب مجيع احلقول اليت حول املدينة حىت ال
( اليت يف ال ر فجاع الصليبيون جوعا ال يوصف وعطشوا عطشا عظيما ويقول املقريزي ان الذي كان على منصة 166)مونروند : 

 .( 21:  1احلكم يومئذ هو املستظهر ابهلل أمحد بن ملك شاه بن عضد الدولة )املقريزي : ج
ينية وما حققه صالح الدين من انتصارات يف معظم مدن وأعمال بيت املقدس، دور كبري يف ولعبت مكانه القدس الد         

احتشاد مجاهري غفرية من املتطوعني حيث شهد املعركة من أهل العلم خلق عظيم، ومن أرابب احلرف والطرق، قصده العلماء من 
يالحظ أن مشكلة القدس وحق السيادة عليها  (، و 136-136مصر والشام حبيث مل يتخلف معروف من احلضور )ابن شداد : 

كانت مربط الفرس يف املفاوضات بني املسلمني والصليبيني ألهنا مقدسة عن املسيحيني واملسلمني وجزءا من عقيدة الطرفني على 
 تفاوت عقدي ونسيب بينهما .

نزول كون هناك أبدا تصورا للتخلي عنها أو الوكان صالح الدين يرى ان القدس عند املسلمني مما هي عند الصليبني وال ي         
عنها، أما البالد اليت يريدها الصليبيون فهي يف األصل للمسلمني، وكان االستيالء على القدس استيالء طارائ لضعف املسلمني الذين  

  . (14:  كانوا هبا وقت االستيالء عليها، وأما الصليب فال جيوز التفريط فيه اال ملصلحة راجعة لإلسالم )علي
 احملور الثاين : القدس جوهر الصراع االسالمي الصلييب 

 أوال : بداية اهلجوم الصلييب 
حيث وجدت واثئق مسيحية حتدثت عن احلرب املقدسة  11تعود جذور التطلعات الصليبية على بيت املقدس اىل بداايت القرن 

 3بعد هزمية مالذكرد ب  1176جرجيوريوس السابع سنة  (، مث فكر البااب263-262ضد العرب واملسلمني . )فلوري :   : 
سنوات يف انفاذ محلة صليبية اىل املشرق حيث وجه رسالة اىل عدد من ملوك أورواب واىل مجيع املسيحيني حثهم فيها على الذود عن 

، وأن األراضي ن مثل الدوابالدين املسيحي، وتغيري الوضع املأساوي الذي يعاين منه املسيحيون يف الشرق، اذ زعم أهنم يقتلو 
املقدسة أصبحت خرااب، وأعلن عن استعداده حلشد مخسني ألف مقاتل لتحقيق ذلك يف حالة مت تبنيه من قبل قادة أوراب )فلوري :  

 :217-212) .  
بطرس  هابإلضافة لذلك حدثت مضايقات للحجاج املسيحيني من قبل السالجقة يف رحلة احلج اىل بيت املقدس وهو ما استغل

 . (12:  1الناس للدعوة حلرب صليبية )مسيث : ج
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ويف عهد البااب أورابن الثاين برزت أربعة متغريات وهي دعوة البااب جرجيوري السابع إلعداد قوة عسكرية ملساعدة االم راطور       
ن للشرق، وعلى رأسهم بطرس (، وزايرة بع  رجال الدي32البيزنطي ألكسيوس كومنني، يف حربه ضد السالجقة )زابوروف : : 

(، وزايرة بع  ملوك وزعماء أورواب للشرق، وعلى رأسهم األمري 36الناسك، وتعرضهم للمضايقات يف أثناء احلج )الشارتري : : 
م، حيث زاروا مصر وبالد الشام، وقاموا بزايرة الداير املقدسة يف رحلة استمرت عامني ) الكناين 1123جودفري دي بويون سنة 

(، مجعوا خالهلا املعلومات اليت أقنعتهم بشن حرب صليبية ضد املسلمني، ورابعها ابداء االم راطور البيزنطي بع  املرونة  26: 
 ةالسياسية والدينية جتاه الكنيسة الالتينية يف روما ع ر املشاركة يف اجملمع الكنسي الديين الذي انعقد يف مدينة بياكنزا ابيطاليا سن

 ( .27-24:  1991، و مسيث جواناثن : 27لشارتري : م )ا1196ه، 622
(، يف اقناع ملوك أوراب ورجال الدين فيها، بضرورة توجيه 69:  2113جنح البااب أورابن الثاين ع ر خطابه الشهري)ابالر :          

ألوىل من أربعة جيوش لة الصليبية امحلة صليبية ك رى اىل بالد الشام؛ لتخليص الداير املقدسة من أيدي املسلمني، وقد أتلفت احلم
ايطالية بقيادة غود فري دي بويون دوق اللورين وشقيقه يوستاس وبلدوين، أم اجليش الثاين بقيادة  6جيوش فرنسية و 3رئيسة منها 

ة األمري درميوند الرابع أمري طولوز وصاحب هذا اجليش مندوب البااب األسقف أدميا ردي مونتيل، أما اجليش الثالث فكان بقيا
(، وقد ضمت هذه احلملة 47-44:  1922بوهيمند بن روبري جسكارد واجليش الرابع بقيادة أمريها روبريت )ابن موسى، تيسري : 

  . (212:  1921(، وقيل ستمائة ألف مقاتل )يوسف، جوزيف نسيم : 29:  1246من ثالمثئة )موند، مكسموس : 
م، موعدا لبدء انطالق الزحف حنو 1192نوفم ر  1ه، 692شعبان  29وحددوا يوم عقد زعماء الصليبيني جملس حرب          

(، وصل الصليبيون اىل عكا مث اىل حيفا فقيسارية ومنها اىل 24:  2بيت املقدس، وانطلق رميوند ابجتاه بيت املقدس )الصوري : ج
(، واستغاث نصارى بيت حلم ابلصليبيون 46:  2ج أرسوف اذ جتنبوا يف زحفهم املدن الساحلية ذات احلصانة الشديدة )الصوري :

(، اذ تعاونوا معهم 71:  2فبادر تنكرد وبلدوين دي بورج )الثاين( مع قوة من الفرسان حلماية نصارى بيت حلم )الصوري : ج
 حني وقفوا نيبتقدمي ما لديهم من معلومات وخ رة بشأن بيت املقدس، وأمدوهم أبيسر سبل للسيطرة عليها . وكان عدد الصليبي

 16(، وصل الصليبيون بيت املقدس وفرضوا حصارا عليها يف 166ألف )مونروند، مكسيموس :  41أمام أسوار بيت املقدس اىل 
م، وقد احتشد فيها حامية كبرية من اجلند املصريني والسودان بقيادة حاكمها الفاطمي افتخار 1199يونيو  7ه، 692رجب 

ا سياسة األرض احملروقة، حيث مسموا اآلابر وقطعوا موارد املاء وأخفوا املواشي واألغنام )الشارتري، فوشيه الدولة، واتبع املسلمون فيه
( . وقام افتخار الدولة ابستدعاء احلاميات الفاطمية يف البلدات اجملاورة، وخزن يف 23، احلريري :  96:  2، الصوري : ج71:

، 617-614:  1، و رنسيمان : ج96-47:  2سبا للحصار الطويل )الصوري : جاملدينة كميات وفرية من األطعمة واملؤن حت
، أبو الفداء 19:  9يوما )ابن األثري : ج 61(، ودام حصار املدينة نيفا وThomas Thomas 24، 22-21وحبشي : 

الصليبيون وعقدوا (، مث احتلها 397:  2، ابن عماد : ج319-317: ج  1999، العليمي، جمري الدين : 22املختصر : ج : 
ديوان مشورة عسكرية، وأصدر أعضاؤه حكمهم مبوت كل مسلم يف املدينة وفعلوا ذلك اذ ارتكبوا مذحبة رهيبة )أبو احملاسن، ابن 

 71(، حيث قتلوا 71:  1926، و غودي، شحادة، وخوري، نقوال : 176، مونروندن مكسموس : 162:  6تغري بردي : ج
 111(، وقيل 319-317:  1، العليمي : ج 197، ابن الع ري : 22:  2، أبو الفداء : ج19:  9ألف ) ابن األثري : ج

(، مث أعمل الصليبيون السلب والنهب يف 46، واحلريري : 139، ابن القالنسي : 326:  1الف مسلم )سبط ابن اجلوزي : ج
اليت امتألت هبا شوارع وأزقة مدينة القدس، (، ويروي أن مجاجم املسلمني وأذرعهم 166:  2111:  2املدينة )ابن واصل : ج

بقيت عدة أايم دون أن يتمكن الصليبيون من ازالتها )فوشيه دي شارتر، ورميوند آجيل، وابن األثري وأبو الفدا، وابن خلدون، ابن 
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ن اجلوزي : مه )اب(، حيث جعلوها يف أكوام بلغت ارتفاع البيوت، فلم يرمحوا شيخا هلر 79، و ابن موسى : 116:  9اجلوزي : ج
، 22:  2، وأبو الفدا : ج19:  9، وابن األثري : ج112:  9(، وال عاملا لفضله )ابن اجلوزي : ج46، احلريري : 326:  1ج

(، وال طفال 267:  22، النويري : ج162:  6، ابن تغري بردي : ج72:  1913، ابن الراهب : 317:  1والعليمي : ج
(، اذ قطعت رؤؤس املسلمني مث احرقوا يف النار، وكان الراهب على ظهر جواده 637:  1وري : جلضعفه وال امرأة لعجزها )الص

(، واستولوا على معظم املباين واملمتلكات وحولوا قبة الصخرة اىل كنيسة 131-129يسري بني جثث الرجال )فرحان، عبد الكري : 
فأنقصوا من حجمه واختذوا قسما منه كنيسه وقسما  واستعملوا املسجد األقصى ملصاحلهم  Tempelum Dominومسوها  

آخر لفرسان اهليكل واستعمل الباقي مستودعا لذخائرهم، واختذوا السراديب اليت حتت املسجد اسطبال حليواانهتم )العارف : اتري  
 . (73القدس : 
وهو ما دفع الصليبيني حملاولة  ،1166و  1166ه، 639و  632حرر السالجقة من آل زنكي امارة الرها بني سنيت          

االحتفاظ مبملكة بيت املقدس من خالل التصدي للقوى االسالمية اليت ميكن أن تؤثر على استقرارهم يف بيت املقدس، ويف هذا 
م(، 1166-663/1166-661االطار جرت أحداث احلملة الصليبية الثانية اليت اجتهت اىل دمشق، بدأت وقائع احلملة الثانية )

(، وانتهت احلملة بسيطرة املسلمني على 129مجت دمشق متهيدا إلقامة امارة صليبية جديدة على أرضها)ابالر، ميشيل : وها
الكرك وانتصارهم يف معركة حطني، وحتريرهم لبيت املقدس على يد صالح الدين، حيث كان صالح الدين قد أعاد معظم أعمال 

يت مني، يف حني ركز الصليبيون جل اهتمامهم على حماولة استعادة سيطرهتم على ببيت املقدس الصليبية اىل كنف ووالية املسل
 املقدس، سواء ابلضغط على األيوبيني مث املماليك يف مصر .

 اثنيا : دور صالح الدين يف ادارة الصراع االسالمي الصلييب حول القدس :
 توحيد جبهيت العراق والشام يف مواجهة مملكة بيت املقدس :

جنح صالح الدين يف كسب صاحب اربل زين الدين يوسف، اىل صفه، واتفق معه على تقدمي فرض اجلهاد يف سبيل هللا          
(، وعندما توىف نور الدين أعلن صالح الدين أنه يريد حفظ أمالك ولده امللك الصاحل وفاء لوالده 146-143:  2)ابن واصل: ج
نوي اجلهاد ضد الصليبيني يف بيت املقدس؛ انطالقا من اقامة دولة قوية وقادرة على مواجهة (، كما أنه ي13:  3)ابن العدمي : ج

(، وبناء على ذلك دخل صالح الدين دمشق سنة 91-22:  13، القلقشندي : ج33:  1مملكة بيت املقدس )ابو شامة : ج
(، مث جنح صالح 27لعباسية )احلنبلي : م، مث ضم محص مث محاه، وتلقى الدعم يف ذلك من اخلالفة ا1176نوفم ر –ه 671

الدين يف عقد مصاحلة مع أمري املوصل سيف الدين غازي الثاين، على أن يكون أمر املوصل يف طاعة صالح الدين عند تعرضه 
ك ر (، وبعد أن سيطر صالح الدين على املوصل متت هزمية الصليبني يف الك137:  9ألي عدوان صلييب )ابن األثري : الكامل : ج

مث يف معركة حطني مث توالت انتصارات املسلمني وتواىل سقوط االمارات الصليبية على زمن صالح الدين األيويب، وأن فتحها كان 
 . (122:  2فتحا لبيت املقدس نفسه )ابن وصل : ج

لداير املقدسة محر هبدف غزو اكانت مهامجة أرانط صاحب الكرك لقافلة جتارية متجهة اىل احلجاز وتوغله يف مياه البحر األ          
االسالمية يف مكة واملدينة مبثابة القشة اليت قصمت ظهر البعري، ولذلك قرر صالح الدين حماربة مملكة بيت املقدس، فخرج سنة 

م بعساكر املسلمني من أهل مصر والشام واجلزيرة وداير بكر واملوصل؛ ففتح ط رية مث كسر مجيع الفرنج على تل 1127-ه623
، واختار صالح الدين بعد حطني أن يعزل مدينة القدس عن حميطها، وقام ( setton : op . cit , vol ,2 p 108طني )ح

(، فسيطر على عكا وقيسارية وحيفا وايفا والناصرة مث 273بتحرير عدد كبري من املدن الواقعة يف أعمال بيت املقدس )احلسن : 
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، و ابن األثري 324-312:  3لس واملدن والقالع القريبة من بيت املقدس )أبو شامة : جفتح عسقالن وغزة والداروم والرملة وانب
(، مث سار اىل بيت املقدس وقام بعزهلا وجتريدها من عمقها االستاتيجي وحال بينها وبني وصوال املدد الصلييب 32-27:  11: ج

مام بيت املقدس معركتني متوازيتني مع الصليبيني احدامها (، وأدار صالح الدين أ9-29:  2اليها من جهة الساحل )مونروند : ج
دبلوماسية وأخرى عسكرية تتمثل يف حتشيد اجليوش ويف ادارهتا واحلر  على ادارة املعركة حبساابت ابلغة الدقة اذ ضرب حصارا 

هللا وأان لست آتيا لكي ه وأرسل رساله مفادها "أان أعرف مثلكم مكانة القدس وأهنا بيت 623رجب  16على بيت املقدس يف 
أدنس قداستها بسفك الدماء فأنتم أمهلوها )اتركوها( يل وأان أخصكم بقسم من خزائين، وأعطيكم من األراضي مبقدار ما تستطيعون 

(، وطلبوا من صالح الدين اهلدنة فقبل صالح الدين حىت خيرج الصليبيون من 91-91:  2أن تقوموا أبعماله ")مونروند : ج
-36:  11مقابل فدية مقدارها عشرة داننري للرجل البالغ، ومخسة داننري للمرأة وديناران للطفل غري املميز )ابن األثري : ج املدينة
(، حيث أشفق صالح 47:  6: ج 1971(، وقد نفذ صالح الدين اتفاق اهلدنة بكثري من العفو والتسامح ) النويري : 34

مرائه شيوخ فاذن للرهبان الالتني ابلبقاء يف القدس لالعتناء هبا، واستجاب لشفاعه كبار أالدين على املرضى واجلرحى والضعفاء وال
(، ومت التوافق على خطه منظمة النسحاب الصليبيني من 94-96:  2ولنساء الصليبيني فأطلق سراحهم بدون فدية )مونروند : ج
م املرحلة األوىل بقيادة رئيس هيئة فرسان اهليكل، والثانية يوما حبيث تت 61املدينة اىل صور أو طرابلس على ثالث مراحل خالل 

(، أما املسيحيون من الروم 92-97:  2بقيادة رئيس هيئة االسبتارية، والثالثة بقيادة البطريرك ابليان أوف ابلني )مونروند : ج
س يف شوال سنة مخس وستني وأربعمائة (، وهكذا مت فتح بيت املقد96: 2احملليني فقد مسح هلم ابإلقامة يف القدس )مونروند : ج

 . (166: 14: ج 1992)ابن اجلوزي : 
 احملور الثالث : اآلاثر الدينية للصراع بني املسلمني والصليبني حول القدس :

  : اآلاثر الدينية للصراع االسالمي الصلييب حول القدس
 خميلتهم عن  غري الصليبيون الصورة القدمية اليت كانت يفمل تكد تنتهي املرحلة األوىل من احلروب الصليبية تنتهي حىت         

املسلمني، فلم يعودوا يروهنم جنودا جبناء أو قساة غالظ القلوب، بل شهدوا من شجاعتهم يف القتال، ومن مساحتهم يف معامل أهل 
اذ وجدو أهنم يفوقوهنم علما (، 163:  1967األداين األخرى ما دفعهم اىل االعجاب هبم واالقتباس من حضارهتم )النقاش : 

 وحضارة .
أدرك الصليبيون من خالل احتكاكهم ابملسلمني أن العبد ليس حباجة اىل واسطة كنسية ليصلح عالقته مع هللا، وأن االنسان          

أي أحد من  انيستطيع أن يتقرب اىل هللا وقتما شاء، وأن البااب ال ميلك حق وضع الذنوب عن أي أحد، كما ال ميلكون حق حرم
 . (3: 1922التوبة واملغفرة من هللا، أي أن العقاب والعفو بيد هللا وحده )السامرائي : 

وافق صالح الدين على طلب أسقف سالسبوري بتعيني اثنني من رجال الدين يف كل من كنيسة القيامة وكنيسة بيت حلم          
رثوذوكس والسراين واليعاقية وقد جتاوز تسامح السلطان املسيحيني فشمل وكنيسة الناصرة اىل جانب من فيها من رجال الدين األ

اليهود حيث أجاز هلم السلطان صالح الدين أن يعودوا اىل السكىن يف بيت املقدس، وأعطى املسيحيني حق دخوهلا غري مسلحني 
 . (32: 16وساعد حجاجهم وأمنهم على أنفسهم وأمواهلم )ديورانت : ج

بناء على التسامح االسالمي اجته كثري من املسيحيني والصليبيني الالتني من الفرجنة اىل تفضيل مواصلة العيش يف املدن          
 .( 1162:  2111:  61االسالمية احملررة )زكار : ج

 النتائج :



255 

 

 ملختلفة .تؤكد الدراسة على عروبة القدس وهويتها احلضارية العربية االسالمية على مر العصور ا .1
 تؤكد على أمهية القدس لدى خلفاء املسلمني على مدى العصور، واهتمامهم هبا انبع من مكانتها الدينية والسياسية والتارخيية . .2
 أن القدس كانت جوهر الصراع االسالمي الصلييب يف العصور الوسطى وال زالت جوهر الصراع العريب االسرائيلي يف هذه الفتة . .3
أوضاع املسلمني يف زمن احلروب الصليبية وأوضاع املسلمني اليوم من حيث التشتت والضعف والتشرذم وقلة احليلة  هناك تشابه بني .6

. 
 ـأن السبيل الوحيد لتحرير القدس ع ر توحيد اجلبهة العربية واإلسالمية وإخال  النية هلل يف سبيل ذلك . .6
لى لعدل قد ساعدت على التعايش السلمي بني مكوانت اجملتمع املقدسي وعأن تعاليم االسالم املبنية على التسامح والعفو وإقامة ا .4

 التبادل الثقايف واحلضاري .
 أن الدين واحلضارة االسالمية حضارة تتقبل األخر وتؤمن ابلتعايش السلمي واحلوار احلضاري . .7
 التوصيات : .2
ثقافية واألدبية مجيع املنظمات واهليئات والتجمعات العربية الضرورة دراسة اتري  القدس، والتأكيد على عروبتها والتمسك هبا من قبل  .9

 ةوالتاثية، يف ظل اهلجمة االستعمارية الصهيونية اليت تستهدف املدينة وهتويد املقدسات واملعامل واآلاثر العربية االسالمية واملسيحي
 . فيها
  ألجيال القادمة على اتصال بتاري  املدينة املقدسة ومبسجدها املباركلتبقى ا املطالبة إبضافة مادة عن اتري  القدس اىل املناهج العربية .11
 التأكيد على عروبة القدس، ومواجهة االكاذيب االسرائيلية حول اتري  املدينة وآاثرها االسالمية بكافة الوسائل املمكنة . .11
قوم سالمية حضارة انسانية تتقبل األخر وتتسليط الضوء اعالميا ومن خالل الندوات واملؤمترات وورش العمل على أن احلضارة اال .12

 على مبدأ التعايش السلمي والعدالة االجتماعية .
العمل على توعية الشباب العريب واإلسالمي أبن القدس واملسجد القصى مها حق اترخيي عريب ووقف اسالمي للعرب املسلمني  .13

 مجيعا ال ميكن التنازل عنه أو التفريط فيه.
 . من الضياع والتزوير على التاري  والتاث العريب واهلوية احلضارية االسالمية ملدينة القدسالعمل على احلفاظ  .16
 . تشجيع الدول على تنظيم واقامة رحالت دينية وسياحية للمسلمني لشد الرحال للقدس واملسجد األقصى .16
 بية والدولية .دعم الرواية الفلسطينية حول عروبة القدس وهويتها احلضارية يف كافة احملافل العر  .14
 اإلسالميةو العمل على رآب الصدع واهناء االنقسام واستعادة مكانة القدس يف احملافل العربية والدولية كقضية مركزية لألمة العربية  .17
ت اتطبيق قرارات اجمللس املركزي ابهناء التنسيق األمين مع االحتالل والعمل على استعادة اوراق القوة اىل حد ما واستعادة العالق .12

 العربية والنهوض هبا يف مواجهة التطبيع الثقايف مع االحتالل .
 يف مواجهة التطبيع العريب وأتكيد الرواية العربية الفلسطينية واحلق التارخيي للفلسطينيني يف  B D Sدعم ومساند حركة املقاطعة  .19

 فلسطني .
 قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي :
 املعربة : أوال : املصادر العربية و 
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: مطبعة جملس 2( : كنز العمال يف السنن واألقوال واألفعال : ط 1976ال رهان فوري، عالء الدين علي املتقي بن حسام الدين )  .1
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احلوار الديين يف القرآن الكرمي منطلقات ومقاصد  
The starting points and purposes of religious dialogue in the Holy 

Qur’an. 
 

                  د. عبد احلق حارش          
    اجلزائر -قسنطينة -جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية 

       Dr. Abdelhak Harche   
 :امللخص
يعاجل البحث موضوعا بعنوان: )منطلقات ومقاصد احلوار الديين يف القرآن الكرمي(؛ وقد قسمته إىل ثالثة مطالب؛ حيث  

حددت يف املطلب األول مصطلحات البحث ومفاهيمه؛ ويف الثاين ذكرت أهم املنطلقات واألسس اليت يقوم عليها احلوار الديين يف 
ينت بع  املقاصد والغاايت الك رى من هذا احلوار، مستخلصا أهم النتائج من هذا البحث؛ القرآن الكرمي، ويف املطلب الثالث ب

 واليت منها الدعوة إىل التعايش بني أتباع مهما اختلفت اآلراء والعقائد أبمثل الطرق وأفضلها وهو احلوار.  
 :الكلمات املفتاحية
 نطلقات؛ مقاصد...التعايش؛ م احلوار الديين، حوار األداين، أتباع األداين،

Abstract 
 The research deals with a topic entitled: (The principles and purposes of 
religious dialogue in the Holy Qur’an); I divided it into three topics. Where I 
specified in the first topic the search terms and concepts; In the second, I mentioned 
the most important premises and foundations on which religious dialogue is based 
in the Holy Qur’an. In the third topic, some of the main purposes and objectives of 
this dialogue were clarified. I extracted the most important results from this 
research; Among them is the call for coexistence between followers of religions, no 
matter how different opinions and beliefs differ, in the best way, which is dialogue. 

Key words  
Religious Dialogue; Inter-religious Dialogue; followers of religions; coexistence; 
The starting points; purposes… 

 :املقدمة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم األمتان األكمالن على من بعثه هللا أبسلوب احلوار وإقرار اجلوار مع العاملني، وعلى  

 آله وصحبه األكرمني، ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين وبعد...
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احلوار أصبح ضرورة إنسانية؛ فإنّه يف الّداينة اإلسالمية فريضة شرعية ودينية؛ أمر هبا القرآن منذ إذا أدركت اإلنسانية أّن  
البداايت األوىل من نزوله. وإذا أردان أن نصف القرآن وصفناه ابلكتاب احلواري ابمتياز؛ وقد تعددت جماالت احلوار فيه؛ والريب 

 ظ األوفر واألكثر؛ سواء مع أهل الكتاب أو غريهم من أتباع الدايانت.أّن من أجلها احلوار الديين؛ الذي كان له احل
واملالحظ أّن القرآن الكرمي أعطى منطلقات أساسية يف احلوار مع املخالفني؛ كي يكون احلوار بعيدا عن كل العوائق  

سر وال إجبار؛ مهما  وأفكاره من غري ق والعالئق اليت تعطل سريه وتقطع أمره؛ ولتعطي كل إنسان حقه يف احلوار والّدفاع عن عقائده
كانت داينته أو حنلته. كما أكد القرآن الكرمي أّن للحوار الّديين مقاصد ضخمة املرام؛ حىت ال جتعله فارغا من حمتواه وال غيا يف 

 معناه.
فسه أك ر املقاصد يف ن نوعليه؛ يتبني أّن القرآن الكرمي استعمل أحسن الوسائل للّتواصل مع أتباع األداين؛ حمققا يف اآل  

 . ؛ سواء يف العهد املكي أو املدين-ملسو هيلع هللا ىلص-الّتواصل وإدارة الّتعدد واالختالف الديين؛ وهذا ما كان ماثال يف دعوة ودولة النيب 
 إشكالية البحث:

 ومما سلف ميكن طرح الّتساؤل الرئيس الّذي يدور حوله رحى البحث:   
 القرآن الكرمي؟ ماهي منطلقات ومقاصد احلوار الديين يف
 ويتفرع عن التساؤل الرئيس أسئلة فرعية:

 ماهي املنطلقات اليت أصلها القرآن للحوار الديين؟
 ماهي املقاصد والغاايت من احلوار الديين؟

 ويف اإلجابة عن هذه األسئلة اتبعت اخلطة اآلتية: 
 املقدمة

 املطلب األول: حتديد املصطلحات واملفاهيم
 لقات احلوار الديين يف القرآن الكرمياملطلب الثاين: منط

 املطلب الثالث: مقاصد احلوار الديين يف القرآن الكرمي
 اخلامتة

 املطلب األول: حتديد املصطلحات واملفاهيم
 الفرع األول: مفهوم املنطلقات واملقاصد

 أوال: تعريف املنطلقات 
 تعريف املنطلقات يف اللغة-أ

املنطلقات: مجع ُمنطَلق "بفتح الالم؛ وهو مصدر ميمي للفعل انطلق. قال ابن فارس:" الطاء والالم والقاف أصل صحيح  
ه، ج 1616(. واالنطالق: الذهاب. )ابن منظور،621،  : 3م، ج 1979مطرد واحد، وهو يدل على التخلية واإلرسال". )

11 :  ،231 .) 
 اإلرسال والذهاب وما يبتدئ به املنطلق. ومنه نستخلص أن املنطَلق هو موضع 

 تعريف املنطلقات يف االصطالح-ب
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أن  على معىن املنطلقات يف االصطالح؛ إال-حسب اطالعي-ابلبحث يف القواميس االصطالحية واملوسوعات مل أعثر  
 دأ هبا الشي.يت يقوم ويبتاملعىن االصطالحي ال خيتلف عن املعىن اللغوي؛ فهي تعين ابملفهوم العام؛ األسس واملبادئ ال

واملراد مبنطلقات احلوار الديين يف القرآن يف هذا البحث: األسس واملبادئ اليت أصلها القرآن ابتداء، وجعلها أساسا يف   
 حواره الديين.

 اثنيا: تعريف املقاصد
مقصداً. فيقال: قصد يقصد قصداً و تعريف املقاصد يف اللغة: املقاصد مجع مقصد؛ وهو مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد، -أ

 (363،  : 3وعليه فإن املقصد له معان لغوية كثرية منها: )ابن منظور، ج
[. َأي: على هللا تبيني الطّريق املستقيم 9]النحل:  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّٱ [. قال تعاىل:19]لقمان:  َّ جي ٰهمه  ٱُّٱ االعتماد والّتوجه: قال تعاىل: -1

 والّدعاء إليه ابحلجج وال راهني الواضحة.
ُلُغوا: »-ملسو هيلع هللا ىلص–العدل والّتوسط وعدم اإلفراط والّتفريط: قال الرسول  -2 هـ، حديث، رقم: 1622)البخاري، «. الَقْصَد الَقْصَد تـَبـْ

4643.) 
 املاء ليلة قاصدة أي: هينة الّسري. القرب: ومنه القاصد، أي: القريب، وبيننا وبني -3

 والناظر يف املعاين اللغوية السالفة الذكر يلحظ أهنا تتضمن املعاين احلقيقية اليت يقوم عليها احلوار الديين؛ واليت منها املقاصد 
 والتوجهات احلسنة، والبيان ابحلجج وال راهني، القائمة على اإلنصاف والعدل والسهولة والقرب. 

 املقاصد يف االصطالح تعريف-ب
، واألسرار اليت وضعها الّشارع عند كل حكم من أحكامها". -أي من الّشريعة –عرفها عالل الفاسي أبهّنا: "الغاية منها 

 (.17م،  :1993)
 الفرع الثاين: تعريف احلوار الديين

 أوال: تعريف احلوار
 ومعناه الّرجوع عن الّشيء، والرجوع إىل الّشيء. واحملاورة اجملاوبة ومراجعة تعريف احلوار لغة: كلمة "حوار"، مأخوذة من احَلْوُر ": -أ( 

 (.217،  : 6ه، ج1616املنطق، والكالم يف املخاطبة، والتحاور: التجاوب. )ابن منظور، 
الّرجوع،  رويقول ابن فارس يف معجم مقايس الّلغة يف مادة "حور": " احلاء والواو والراء ثالثة أصول: أحدها لون، واآلخ 

(. وقد وردت كلمة احلوار يف القرآن الكرمي ثالث مرات )فؤاد عبد 116،  :2م ، ج1979والثّالث أن يدور الّشيء دورا".) 
  [.36]الكهف:  َّ  جه هنخل مل هل جم  حم خم مم جن حن خن من  ٱُّٱ ( ؛ منها قوله تعاىل:221م،  :1921الباقي، 

 مراجعة الكالم والّتجاوب فيه ابملخاطبة. وعليه؛ ومما سبق يتضح أن احلوار يف الّلغة معناه
( 1621م،  :2111، 6تعريف احلوار اصطالحا: احلوار: " حمادثة بني شخصني فأكثر عن طريق الّتناوب ".)صالوايت ،ج -ب( 
. 
ة الكالم عويتضح ممّا سبق أّن املعىن الّلغوي للحوار مطابق للحقيقة االصطالحية؛ فهو الّتباحث بني طرفني أو أكثر ومراج   

 بينهم، بغرض الّتوصل إىل اتفاق يف أجواء يغلب عليها طابع اهلدوء واالتزان والطمأنينة.
 اثنيا: تعريف الّدين 



263 

 

تعريف الّدين يف الّلغة: لقد جاءت كلمة الّدين يف قواميس ومعاجم اللغة العربية مبعان  كثرية، منها: اجلزاء واملكافأة واحلساب،  -أ
والّشأن، وما يتدين به الّرجل، امللك، املّلة، الّسلطان، الّتوحيد، الّتدبري، احلكم، الّسرية، املعصية، الورع، الّذل، الطّاعة، العادات 

 ( .62،   :36الّداء، العبادة، اإلسالم وغريها من املعاين.) الزَّبيدي، دت ، ج
بود ود، سواء أكان هذا املعبود هو هللا احلق، أم أي معمفهوم الّدين اصطالحا: عرفه عطار بقوله: " اسم لكل ما يعبد به املعب-ب

 ( .64،   :1م ، ج1921من املعبودين سواه ".) 
" املراد حبوار األداين، مجيع احلوارات  :: عرفه بع  الباحثني بقوله-ابالعتبار اإلضايف -حوار األداين-اثلثا: تعريف احلوار الديين: 

أفرادا كانوا أو مجاعات، شفوية كانت أو مكتوبة أو مرقونة، رمسية كانت أو أهلية، عامة كانت اليت جتري بني معتنقي أداين خمتلفة، 
 (.72م،  : 2112أو خاصة عقدية كانت أو واقعية". ( آيت أجموض، 

زيد توعّرفه يوسف احلسن بقوله:" هو أن يتبادل املتحاورون من أهل داينتني األفكار واحلقائق واملعلومات واخل رات اليت  
من معرفة كل فريق ابآلخر بطريقة موضوعية ما قد يكون بينهما تالق أو اختالف، مع احتفاظ كل طرف مبعتقداته يف جو من 
االحتام املتبادل واملعاملة ابليت هي أحسن بعيداً عن نوازع التشكيك ومقاصد التجريح، وغاية احلوار هي إشاعة املودة وروح املساملة 

 (.13م،  :1997والتعاون فيما يقع التوافق فيه من إعمال النفع العام للبشرية. )والتفاهم والوائم 
الشارع  يف هذا البحث: الغاايت واألهداف اليت يتشوف -ابالعتبار الوصفي اإلضايف -واملقصود مبقاصد احلوار الديين 

 احلكيم لتحصيلها من إقامة احلوار الديين مع أتباع األداين.
 لقات احلوار الديين يف القرآن الكرمياملطلب األول: منط

احتفى القرآن الكرمي ابحلوار احتفاء كبريا؛ سواء ببيان أساليبه أو منطلقاته أوآدابه وحنوها؛ ألن احلوار هو السبيل األمثل  
بار؛ وأحسن الوسائل جواألفضل يف التواصل مع املخالفني يف الدين؛ خاصة وأن العقائد تبىن على احلرية واالختيار ال على القسر واإل

 ألدارهتا وتوصيلها هو احلوار.
وقد وضع القرآن الكرمي املنطلقات األساسية يف احلوار الديين مع أتباع األداين؛ وجعلها أرضية لكل حوار هادف يف هذا  

تدليال حتت عناوين ال و املضمار. واملتأمل يف النصو  القرآنية يدرك أهنا عددت كثريا منها؛ ميكن أن أقتصر على ذكر بعضها متثي
 الفروع اآلتية: 

 الفرع األول: االعرتاف ابلتعددية الدينية 
إّن من املنطلقات األوىل واألولّية اليت وضعها القرآن يف التواصل والتحاور مع املخالفني مع أتباع األداين هو االعتاف  

 أبدايهنم ومعتقداهتم. بكياهنم وهويتهم ووجودهم اعتاف وجود كما هم عليه؛ ال اعتاف صحة
وال شك أن هذا املنطلق يُعطي أرضية النطالق الّتحاور مع أتباع األداين يف كل اجملاالت أبرحية واطمئنان، ويعطي  

 للمخالف حقه يف الوجود كما هو عليه؛ وأّن كل تقارب أو تواصل معه يكون أبمثل وأفضل الطرق والوسائل وهو احلوار.
إال أن ينبه إىل هذه احلقيقة االجتماعية الك رى اليت ال تقوم اجملتمعات واألوطان إال بفهمها وإدراكها وهلذا ما فتئ القرآن  

 وإدارهتا. وأن كل جتاهل وجتاوز هلا؛ هو جتاهل حلقائق الواقع والعمران.  
 خممم حم جمخل مل ىل يل  ٱُّٱ :واملتأمل يف النصو  القرآنية يدرك بيان هذه احلقيقة جليا يف كثري منها؛ كقوله تعاىل 
ومعىن اآلية: لو شاء هللا جلعل الناس كلهم أمة واحدة مؤمنة حىت ال يقع منهم كفر وال تنزل هبم  .[112]هود:  َّ  جن يم ىم

 (. 216،  : 3ه، ج 1622مثلة، ولكنه عز وجل مل يشأ ذلك، فهم ال يزالون خمتلفني يف األداين واآلراء وامللل. )ابن عطية،
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 َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱُّ ابألداين األخرى وحيتمها ويسلِّم أمر الّتصرف فيها ألهلها؛ فيقول: -اإلسالم -ويعتفيقول ابن ابديس: "
 (.236،  : 3م، ج  1942[ ". )4]الكافرون:
 حك جك حقمق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ٱُّٱويقول تعاىل يف آية أخرى :  
ولكن شاء هللا أن تتعدد اختيارات الّناس يف  واحد، وهو اإلِّسالم،أي: ولوشاء هللا جلعل الناس على دين  [.93]النحل:  َّ  لك خك

 (.192،  :3م، ج1997)السمعاين،  اتباع األداين.
راه؛ أن االختالف الديين واقع مبشيئة هللا الكونية، وأن اإلميان اليقع واليتحقق ابإلك -ملسو هيلع هللا ىلص-ويؤكد القرآن يف خطابه للنيب   

 -ملسو هيلع هللا ىلص-[. ويف هذه اآلية الكرمية يصرح هللا تعاىل للنيب 99.]يونس:  َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ٱُّٱيقول تعاىل:
ويطمئنه أبنه لو شاء إميان مجيع أهل األرض آلمنوا كلهم مجيعا، ولكن أراد أن ال يقع اإلميان منهم مجيعا؛ وابلتايل تتعد األداين 

 (.142،  : 2م، ج 1996)الشنقيطي،والعقائد؛ وكل ذلك واقع مبشيئته الكونية القدرية. 
     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀچ بل إن القرآن الكرمي يذكر أمساء الكياانت الدينية كما هي معروفة عند أتباعها؛ قال تعاىل:

  [.17]احلج: چ    ڦ    ڦ      ڦ  ڦڤڤ  ڤ  ڤ    ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ
ويف هذه اآلية ذكر القرآن الكياانت الدينية أبمسائها وألقاهبا؛ وهي الدايانت الّستة املوجودة على هذه البسيطة؛ وهي 

 اإلسالم واليهودية والصابئة والنصرانية واجملوسية والدايانت الشركية أبنواعها. 
ديين؛ ألّنه ف الّديين أساسا أوليا يف احلوار الوعليه؛ يتضح لنا أن القرآن الكرمي جعل من االعتاف ابلتعددايت واالختال

 اخلطوة األوىل اليت تدفع املتحاورين املختلفني للجلوس على مائدة احلوار.
والّناظر يف حوار األداين اليوم يلحظ أّن أك ر املؤسسات احلوارية الّدينية ركزت على هذا املنطلق يف دعوهتا للحوار الديين؛ 

؛ -م1946-عتف بوجود األداين املخالفة ومنها الّدين اإلسالمي من خالل بيان اجملمع الفاتيكاين الثاينومنها الفاتيكان الذي ا
 ما جعل كل األطراف الدينية قابلة للجلوس على مائدة احلوار.  

 الفرع الثاين : حرية العقيدة
تعمل عادة دئ والعقائد دون تدخل الّدولة، وتسُعرِّفت حرية العقيدة أبهّنا: "حق األفراد أن يعتنقوا ما يطلب هلم من املبا 

 (.1613،  : 6م، ج2111مرادفا للحرية الّدينية ". )صالوايت ،
على أساس حرية العقيدة؛ فقد ترك أتباع األداين يع روا عن آرائهم  وعقائدهم حبرية   إن احلوار الديين يف القرآن الكرمي قائم ٌ

ن قلها إلينا كما هي دون تعديل أو تبديل، ومل يكمم أفواههم يف طرح مايعتقدون وماينتقدو واطمئان، بعيدا عن كل إكراه وتعنيف؛ ون
 . 

إّن احلوار إذا كان منطلقا من احلرية، ويسري يف أجواء احلرية؛ أعطى جمتمعا يعتف بتعدد العقائد واألفكار، ويعلم أنه  
ات، وأنه أن ميارس إال يف أجواء احلرية البعيدة عن االضطهادات والتعنيف السبيل األفضل إلدارهتا. ومعلوم أّن احلوار احلقيقي ال ميكن
 يف حال غياهبا يصبح الّنقاش إكراها وإجبارا وليس حوارا.

 [. 264]البقرة:  َّ مهجه هنجم حم خم ممجن حن خن من   ٱُّٱ وهلذا وضع القرآن قاعدة نفي اإلكراه على العقائد؛ قال تعاىل: 
على الّدخول يف دين اإلسالم؛ فإنّه بنّيٌ واضح جلي دالئله وبراهينه، ال حيتاج إىل أن ُيكره ومعىن اآلية:" ال تكرهوا أحدا  

(. ويقول املاتريدي:" ال دين يقبل إبكراه، بل ليس ذلك إبميان". 422،  : 1م، ج  1999أحد على الدخول فيه". )ابن كثري، 
 (.239،  : 2م، ج 2116)
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واليفرضها عليهم؛ ألّن عقيدة اإلكراه تعطي جمتمعا مؤسسا على النفاق، وليس على  فاإلسالم يعرض عقائده على الّناس   
يف معاملته مع أتباع األداين؛ فلم يعرف عنه قط أنّه أكره أحدا على اإلسالم؛ بل  -ملسو هيلع هللا ىلص-وهذا ما جسده الّنيب  احلرية واحلقيقة.

 ودرعه مرهونة عند يهودي. -ملسو هيلع هللا ىلص-مات 
(:"كان حممد املتمسك دائما هبذه املبادئ اإلهلية شديد الّتسامح، Laura Veccia Vaglieriتقول لورافيشيا فاغلريي )       

دة". )  (.33م،   : 1921وخباصة حنو أتباع األداين املَوحِّ
وإذا أتملنا الّنصو  القرآنية املكية وجدانها تفَسح اجملال للمخالفني يف أن يع روا عن عقائدهم وآرائهم بكل حرية، ولقد  
لنا القرآن أقوال وعبارات اخلصوم واملعارضني وشبهاهتم الفاسدة من أتباع األداين املختلفة، يف خمتلف املستوايت واألصعدة؛ سجل 

م، 2113سواء مواقفهم العقدية من اإلميان ابهلل واليوم اآلخر، أو من األنبياء، أو تعاملهم مع املخالفني، وغري ذلك. )شاهني: 
: 3.) 

لكرمي إىل أبعد من مسألة اإلقرار ابلعقيدة؛ حيث أمر املسلمني أن يقاتلوا كل من فنت الّناس عن عقائدهم؛ بل ذهب القرآن ا 
يقول حممد رشيد رضا يف  [.193]البقرة:  َّيت ىت نت مت زت ت يب نبىب مب  زب  ر يئ ىئ نئ مئ ٱُّٱ: وأدايهنم؛ قال تعاىل

كه إكراها، حرا، أي يكون الّناس أحرارا يف الّدين ال يكره أحد على تر تفسري هذه اآلية:" إّن املعىن بتعبري هذا العصر: ويكون الّدين 
 (.663،  : 9م، ج 1991وال يؤذى ويعذب ألجله تعذيبا". )

(: " أابحت الّشريعة القتال للمسلمني دفاعاً عن حرية الّضمري إلقرار الّسلم واستتاب األمن Vaglieriتقول فاغلريي ) 
 (.12-11م،  : 1921والّنظام ". )
وهذا املبدأ اجلليل متسك به املسلمون وساروا عليه يف حواراهتم ومعامالهتم ألتباع األداين مع كل الدول اإلسالمية؛ تقول  

( :" كان املسلمون ال يكادون يعقدون االتفاقيات مع الّشعوب حىّت يتكوا هلا حرية االعتقاد".  Vaglieriلورا فيشيا فاغلريى )
 (.36م،  : 1921)

 الفرع الثالث: معرفة املخالف كما هو عليه يف الواقع
إّن معرفة احملاور على حقيقته من املنطلقات األولية للبدء يف عملية احلوار؛ فال حوار انجح دون معرفة ابلطرف احملاور، 

ويته بنفسه كما هو يف يُعرِّف هب واملعرفة هي عملية تبادلية البد أن تكون من الطرفني. فاحلوار احلقيقي يكون عندما يريد احملاور أن
 الواقع، ال كما يريد أن يُعرِّف به احملاوِّر املخاَلف.

واملتأمل يف كثري من احملاورات الدينية جيد املتحاورين معرفتهم منطلقة من معارف منطية مسبقة مشوهة أو حمرفة؛ كما هو 
 االنطالقة يف احلوار إذا كانت مبنية على معارف مشوهة جتعلصنيع كثري من القراءات االستشراقية عن اإلسالم ومقدساته. إّن 

 احلوار مشوها، وجتعل احملاَور يف موقع االهتام، وليس يف موقع اإلفهام واإلعالم.
  جكحك مق حق مف خف حف جف ٱُّٱ أن يتبع وخيوض فيما ليس له به علم؛ قال تعاىل: -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد أمر هللا الّنيب 

[.  ويف اآلية هنى هللا أن يقول اإلنسان شيئا غري صحيح أو غري اثبت، أو يتتبع شيئا 34]اإلسراء: َّ  جم هل مل خل حل جل مك لك خك
معتمدا على جمرد التخمني وسوء الظن، فهذا عيب يف السلوك، وتشويه للحقائق، وإضرار ابآلخرين عن غري حق، وإهدار لقدسية 

 (.1362،  : 2هـ، ج  1622العلم واملعرفة واحلقيقة. )الزحيلي، 
وما يؤسف له اليوم أّن املتحاورين يف ميدان احلوار الّديين أو حوار األداين جتد له جهال جبوانب كثرية من قضااي األداين 

 املتحاور فيها؛ هذا عند املتعلمني فضال عن غريهم.
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والّتأثري، أن  ، مّث إىل اإلقناعوالريب أن "من األسس املسلم هبا يف جمال الّتواصل الّسليم، املؤدي إىل الّتفاهم واالنسجام
،  1م، م2113تكون للمتكلم احملاور معرفة ابلطّرف اآلخر، معرفة تؤهله إىل إفهامه والفهم عنه يف الوقت ذاته". ) الرمحوين، 

: 111.) 
 أنه كان ُيطمئن حماورَه أبّنه يعرف دينه، بل يؤكد يف مواطن من حماوراته أبّنه أعلم بدين -ملسو هيلع هللا ىلص-واملتأمل يف سرية الّنيب 

، َأْسلِّْم »، قَاَل لعدِّي: -ملسو هيلع هللا ىلص-املخالف منه؛ كما حدث مع عدِّي ابن حامت الطائي؛ فقد روى أمحد أّن َرُسولِّ هللاِّ  اَي َعدِّيُّ ْبَن َحامتِّ 
َن اَلاًث، قَاَل: قـُْلُت: إِّيّنِّ َعَلى دِّين ، قَاَل: " َأاَن أَْعَلُم بِّدِّينَِّك مِّْنَك " فـَُقْلُت: أَْنَت أَْعَلُم بِّدِّيينِّ مِّينِّّ َتْسَلْم " ثَ  ؟ قَاَل: " نـََعْم، أََلْسَت مِّ
يَّةِّ  اَل: " فَإِّنَّ َهَذا اَل ة ( قـَْومَِّك؟ " قـُْلُت: بـََلى، قَ فرقة هلا دِّيٌن ومذهٌب بني النصارى والصابئني(، َوأَْنَت أَتُْكُل مِّْراَبَع)غنيم) الرَُّكوسِّ

 (.197،  : 31، ج12241حنبل، حديث رقم :  ابن) .«حيِّلُّ َلَك يفِّ دِّينَِّك"، قَاَل: فـََلْم يـَْعُد َأْن قَاهَلَا، فـَتـََواَضْعُت هَلَا 
 نلحظ أن معرفة املخالف احملاَور من املنطلقات األساس يفوعليه؛ ومن خالل اآلايت القرآنية واملواقف النبوية اآلنفة الذكر؛       

 عملية احلوار الديين مع اتباع األداين يف القرآن الكرمي.
ذت عنها صورٌة مغلوطٌة ومشوهة؛ٌ يكون ذلك مبثابة االضطهادِّ هلا بسبب ماينتج عن  والريب أّن اجلماعة الّدينية إذا ُأخِّ

لّتصورات تنافرا الحتاورا بني تلك الكياانت الدينية وخيلق برزخا بينها؛ يزداد تباعدا كلما بعدت تلك اتلك الّنمطية الّسلبية؛ ما يُولُِّد 
 عن احلقائق.

 الفرع الرابع : الكلمة الطيبة والقول احلسن 
ؤهم اأيمر هللا تعاىل يف القرآن الكرمي إبطابة الكالم وإشاعة القول احلسن جلميع الناس دون استثناء؛ مهما كانت آر  

[ ويدخل يف  هذه اآلية : وجوب القول احلسن جلميع أتباع 23]البقرة:  َّ  حط مض  خض  ٱُّٱومعتقداهم وأدايهنم؛ قال تعاىل:
 (.14،  : 2م، ج 1946األداين كاليهود والنصارى وغريهم. )القرطيب،

[ . ويف النص القرآين أيمر هللا تبارك 64]العنكبوت:  َّ ىم مم خم حم جممل ىل يل  ٱُّٱ ويقول تعاىل يف آية أخرى: 
وتعاىل املسلمني يف وجمادلتهم ومناظرهتم ألهل الكتاب أال تكون إال ابليت هي أحسن؛ أي استعمال أحسن الطرق واألساليب، 

 وأفضل الكلمات واأللفاظ يف مناقشتهم وحماورهتم. 
خيدش أحاسيسهم ومشاعرهم؛ كسب وشتم آهلتهم ومقدساهتم؛ قال  ومل يكتف القرآن ابلقول احلسن، بل هنى عن كل ما 
[. يقول القرطيب يف تفسري هذه اآلية:" َفاَل حيِّلُّ لُِّمْسلِّم  َأْن َيُسبَّ 112]األنعام:  َّ مجحج مث هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب ٱُّٱتعاىل: 

َْنزَِّلةِّ اْلبَـْعثِّ َعَلى اُصْلَباهَنُْم َواَل دِّينَـُهْم َواَل َكَنائَِّسُهُم، َواَل يـَتَـَعرَُّض  َنَُّه مبِّ َيةِّ". )إِّىَل َما يـَُؤدِّي إِّىَل َذلَِّك، ألِّ ،  : 7م، ج 1946ْلَمْعصِّ
41.) 

فاملسلم منهي عنه أن يسب ويشتم عقائد ومقدسات األداين وإن كانت يف نظره ابطلة وفاسدة؛ وهبذا يتضح لكل قارئ  
 األداين ومقدساهتا، ولو كان ذلك ابلقول فحسب.أن من مبادئ القرآن حترمي وجترمي التعدي على 

وقد سبق القرآن الكرمي هبذه القاعدة قروان من الزمن ما يٌنظّر له القانون الدويل اليوم؛ يف سّن قوانني تعاقب وجترم كل  
 اعتداء وتنقص ميس مقدسات األداين؛ سواء ابلشتم أو السب أو االزدراء.

د حماوراته؛ يستعمل األلفاظ والعبارات املهذبة احلاملة ملعاين االحتام والتقدير؛ مع البعيف كل  -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد كان ديدن الّنيب  
عن ألفاظ التجريح؛ كمراسالته للملوك واألمراء. ممّا يؤكد أّن رسالة اإلسالم رسالة حوارية وليست إكراهية أو استعمارية. و" ال شك 

 (.24م،  : 1992كتيكات املتبعة يف االتصال يف يومنا هذا". )بدر، أّن استخدام االستماالت العاطفية هو واحد من التّ 
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إّن القول احلسن يقوي االحتام بني أتباع األداين، ويقرب املسافات بينها مهما كانت هوة االختالف يف العقائد واآلراء.  
أن يُعلموا أتباعهم؛ إدارهتم لتلك احلوارات، و  لذا جيب على املهتمني ابحلوار الديين أن يستعملوا أطيب الكلمات واأللفاظ وأحسنها يف

أن القول احلسن يؤلف بني القلوب، ويبعد عنها األحقاد ووحشة التناكر والتناحر، خاصة وأن كثريا من البلدان أصبحت جتمع كثريا 
 من أتباع الدايانت حتت جنسية واحدة.  

عبارة عن تقدير لغري املسلم وعدل وإرادة إهلية.  (:" الّتسامح اإلسالميMarcel Boazerيقول مارسيل بوازار )  
وطابعه اإللزامي، ُيضفي عليه بعًدا خاًصا، يتيح له أن يبلغ أكرم ما حيمل لفظه من معىن. فهو يستلهم احتام اإلنسان الّذي يعتقد 

 (.211م،  :1921فكرة خمالفة، فاالحتام يستهدف اإلنسان ال رأيه". )
 وار الديين يف القرآن الكرمياملطلب الثالث: مقاصد احل

 الفرع األول: عرض رسالة اإلسالم والدعوة إليها
إّن من أهم مقاصد احلوار مع أتباع األداين هو عرض رسالة اإلسالم والدعوة إليها؛ إذ يعت ر القرآن الكرمي رسالة اإلسالم  

 [. 117]األنبياء:.َّ  يك ىك مك لك اك ٱُّٱموجهة للعامل كله دون استثناء؛ ومن حق كل إنسان أن يعرفها؛ قال تعاىل:
فرسالة اإلسالم توصل ابحلوار والبالغ واإلقناع ال ابإلكراه واإلجبار؛ وهلذا دعا القرآن أهل الكتاب وغريهم من أتباع 

 يب ىب  نب مب زب  ر يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱُّٱ:األداين إىل احلوار الديين ليعرض عليهم رسالته؛ قال تعاىل
[. واآلية صرحية يف الّدعوة إىل تبين احلوار يف تبليغ رسالة اإلسالم، والدعوة 46]آل عمران:  َّ نث  مث زث رث يت ىت نتمت زت ت

 إىل توحيد هللا، واالبتعاد عن الشرك به مطلقا، مع ترك احلرية ألتباع األداين يف قبوهلا أوردها ونقدها وعدم قبوهلا.
إىل وحدة الدين وليس إىل وحدة األداين؛ فنادى أهل الكتاب أبحسن أمسائهم  واملتأمل يف اآلية العظيمة جيد أهنا داعية

إىل هذه املأدبة احلوارية؛ ليعبدوا هللا وحده وأن ال يشركوا به شيئا، مع إسقاط وحتطيم كل الوسائط الكهنوتية اليت جعلت نفسها أو 
يدهم متثال هؤالء هلذه الّدعوة أبن يبقى املسلمون على توحجعلوها أراباب من دون هللا، مث أوضح الّسبيل األمثل يف حالة عدم ا

ابدة ورسالتهم؛ وأن موقفهم جتاه موقف أتباع األداين بتوليهم عن اإلسالم أن يعلموهم ويقولوا هلم أهنم أمة احملاورة واملساملة، ال أمة اإل
 واملخاصمة.

 ة ووحشية.  أن يوصلوها إىل اإلنسانية إبنسانية وليس هبمجيإّن اإلسالم يوجب على أتباعه أن يعرضوا رسالته بسالم ووائم، و 
ركني واليهود ودعوة اتباع األداين كما حدث مع املش -ملسو هيلع هللا ىلص-والّناظر يف الّسرية الّنبوية يظهر له ذلك جبالء يف كيفية حواره 

 ووفد جنران من خالل احلوارات امليدانية. وكذا يف حواره عن طريق رسائله لألمراء وامللوك.
يف هذا الّسياق أريد أن أنوه وأنبه إىل أن كل بالغ لرسالة اإلسالم ابالعتداء واالزدراء والّتهوين ألتباع األداين املساملني، و 

 سواء ابألقوال أو األفعال ال ميثل رسالة اإلسالم الصافية الناصعة؛ ألهنا هادمة لبنيان اإلنسان والعمران واألداين.
 

 الفرع الثاين: إبعاد احلقد والتعصب الديين  
التعصب مبين على عدم قبول املخالف وجودا وفكرا؛ فاملتعصب ال يقبل كل من خالفه يف أفكاره وآرائه. ورمبا يزيد هذا  

ة من قالتعصب تطرفا عندما يرى أن كل من خالفه جيب استئصاله وإعدامه. وال يشك عاقل أن من أعىت التعصبات ما كانت منطل
 الدين أو ابألحرى من التدين؛ وقد صدق من قال: 

 كل العداوات قد ترجى مودهتا ........... إال عداوَة من عاداك يف الدينِّ 
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ويظهر التعصب يف صورة ممارسات ومواقف جتاه املخالفني؛ كاحتقارهم وإهانتهم؛ وعدم االعتاف حبقوقهم وكرامتهم  
 اإلنسانية وحنوها. 

رآن كل ما من شأنه أن يُولِّد داء الّتعصب يف قلوب املسلمني وسلوكياهتم؛ فأوضح أّن االختالف سنة إهلية  وقد أبعد الق 
 كونية يف خلقه؛ وأّن إدارهتا والّتعامل معها يكون ابلبالغ واإلقناع؛ ال ابلتسلط واالقتالع. وجعل معاملة املسلمني ابحلوار واخلطاب،

 مع جع مظ  حط مض ٱُّٱّسنان. وقد بنّي القرآن حدود الدعوة النبوية؛ يف قوله تعاىل:واحلجة واللسان، ال ابإلكراه وال
 يف البيان واإلبالغ، وأبعدت عنه تكلفه عناء احلساب. -ملسو هيلع هللا ىلص-واآلية حصرت مهمة النيب  [.61]الرعد:َّ

ه وأحاط دينهم مقوماتكل كياهنم الديين ومجيع -أتباع األداين –يقول ابن ابديس: "فأنت ترى كيف أبقى هلم اإلسالم  
بسياج من االحتام بعد ما عرَّف املسلمني أن ما هم عليه من تلك األداين هو من مقتضى مشيئة هللا وحكمته ويف صاحل البشرية 

 والعمران، وأن اجلزاء على ذلك إمنا هو هلل وحده يوم يرجع إليه العباد...
وَّن األحكام من شريعته، رىبَّ اإلسالم املسلمني على التسامح وكببيان هذه احلقائق من سنن هللا وحكمته، وتقرير هذه  

نظرهم لغريهم من أهل امللل؛ فهم ال يرون يف اختالف تلك امللل إال شيئًا قد قضاه هللا واقتضته حكمته لعمارة هذه الدار وتلك 
،  : 3م، ج  1942) ."ملمقوت والّتعصبالدار، وظهور آاثر عدله وفضله وإحسانه ورمحته، فسلمت قلوهُبم من احلقد الّديين ا

629.) 
نَّا : » -ملسو هيلع هللا ىلص-صاحب هذا اخللق ليس منتميا إىل ملته وغري مهتد بسنته؛ قال  -ملسو هيلع هللا ىلص-وخلطورة الّتعصب جعل النيب   لَْيَس مِّ

، حديث 332،  : 6. )أبو داود، ج «َلى َعَصبِّيَّة  َمْن َدَعا إِّىَل َعَصبِّيَّة ، َولَْيَس مِّنَّا َمْن قَاَتَل َعَلى َعَصبِّيَّة ، َولَْيَس مِّنَّا َمْن َماَت عَ 
 (.6121رقم: 

 (.19،  : 16هـ، ج 1616ومعىن: )ليس منا( أي؛ ليس من أهل ملتنا؛ من دعا الناس إىل عصبية. )العظيم آابدي، 
يعرف عنه  أتباع األداين وعاملهم معاملة مَشيلُتها العدل واإلحسان؛ ومل يتعصب لدينه قط، ومل -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد عايش النيب  

إقصاء املخالفني وإهدار حلقوقهم وجريهتم. فقد وضع بني املسلمني واليهود وغريهم دستور املدينة ليحفظ هلم حقوقهم وهويتهم، 
 ودرعه مرهونة عند يهودي. -ملسو هيلع هللا ىلص-ويبعد عن املسلمني كل مصادرة لآلراء واالعتداء عليهم؛ ومات 

فكرا  من تصور املسلمني، وتعطي مكاان لقبوله فكرا وممارسة؛ وأقصد قبولهوهبذه النظرة التساحمية مُتحى شيطنة املخالف  
أي أنه منطلق من عقيدة ترس  له وتؤسس للتعايش معه دون إقصاء أو إلغاء، وممارسة؛ أي جبعل تلك التأصيالت العقدية أمرا 

 فاعال ال ال غيا كما هو شأن املثالية. 
لغة احلوار العلمي اهلادئ واهلادف؛ واملالحظ يف القرآن الكرمي يدرك أن لغته وداء التعصب يزيد انتشارا عندما تغيب   

احلوار هي اللغة املفّعلة واملغّلبة حىت مع أشد املعادين لإلسالم وأهله؛ حىت يقلل تعصبهم ويكسب مودهتم؛ ويف القرآن مناذج من 
 احلوارات الراقية أكثر من أن حتصر وتذكر يف هذا املقام.

 الثالث: التفاعل والتعارف احلضاريالفرع 
املالحظ أن لفظة التفاعل والتعارف على وزن تفاعل؛ وهذا الوزن يدل على املفاعلة واملشاركة بني اثنني أو جمموعتني  
 فأكثر.
  مب زب  ر يئ ىئ نئ مئ زئ ٱُّٱ وهلذا جاء القرآن الكرمي هبذه الصيغة احلاملة ملعاين التفاعل والتعارف احلضاري؛ قال تعاىل:   
 [.13]احلجرات:  َّ ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت يبت ىب نب
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 تبني هذه اآلية الكرمية أن الّتنوع يف اخللق والّنوع واجلنس والدين وحنوها غرضها إحداث التعارف بني األمم والشعوب. 
ن الغاية من احلوار أفاآلية الكرمية دعت للتعارف بني الناس يف كل املستوايت؛ ومل تدع إىل التعارك بينها. وال يشك عاقل  

 هو التعارف والتعرف على ما عند املخالف من أفكار وأشياء حسية ومعنوية.
واحلوار الّصادق هو الّذي ينقل املعارف واملعلومات عن املخالفني كما أراد أصحاهبا أن تنقل عنهم، وليس احلوار يف هذا  

 غري، والطعن والشتم والسب دون دليل أو تعليل.انتقاء لألخطاء واألغالط ومجعها هبدف التنقيص والتهوين لل
إّن القرآن يُعلِّم أتباعه منهج النقد البناء الذي حيرر األفكار ويقرب اجلوار؛ بعيدا عن كل األغراض واألمراض النفسية؛  

 ليعطى مكاان ومكانة للغري يف دائرة حياهتم وتفاعالهتم، تكون منطلقة من منابع عقدية وممارسات فعلية.
مهتدية ابلقواعد القرآنية؛ كحواره مع وفد جنران الذي كان يف أنقى وأرقى  -ملسو هيلع هللا ىلص-وقد حدثت حوارات حضارية يف سريته  

ل كان يف بع  املسائل العقدية؛ وملا رفضوا قبول اإلسالم مل يعنفهم ومل يكرههم؛ ب -ملسو هيلع هللا ىلص-صورة متثل احلوار الديين؛ فحاورهم النيب 
 معهم؛ ما جعلهم يدخلون حتت حكم دولته وسياسته. هذا احلوار وسيلة لتحقيق التعارف

هبذا النهج العلمي " أوضح القرآن الكرمي كيفية الّتعامل مع أصحاب العقائد األخرى حىّت ال يبقى مفهوم الّتعارف مبهما،  
 (.29م،  :2116أو حىّت ال يبقى يف إطار الّتعامل العام ". )الباش، 

 اطنةالفرع الرابع: احلوار وحتقيق املو 
إذا رجعنا إىل القواميس واملعاجم الّلغوية جند أّن املواطنة مصدر لفعل رابعي مزيد على وزن فاعل؛ وهو واطن، وهذا الوزن  

 يدل على املفاعلة واملشاركة بني اثنني أو جمموعتني فأكثر.
الختالفات؛ خاصة دارة التعددايت واهذا الّتفاعل والتشارك اليتحق إال عن طريق احلوار الذي يعت ر الوسيلة الُفضلى يف إ 

على املستوى الديين؛ ألّن احلوار يف مفهومه العام هو الكلمات والعبارات الطيبة واألدبيات الظريفة، واملنهج الرصني يف مناقشة 
 االختالفات واالتفاقات. 

ْصلُته التآلوإذا ُسيست وُسريت اجملتمعات الدينية هبذا األسلوب احلضاري الراقي أعطت جمتمعا   ف والتكاتف، راقيا؛ خِّ
والتعارف والتعاون؛ والتعايش والتواطن. واحلوار بني اإلنسان وأخيه اإلنسان، من أجدى األساليب لتفعيل املشتكات واملكتسبات 

 اليت ال تنه  حياة اجتماعية حضارية من دوهنا.
ن دينية فة احلقوق لنيلها؛ وهذه احلقوق والواجبات قد تكو إّن املواطنة مبفهومها العام هي معرفة الواجبات لتأديتها، ومعر  

 أو دنيوية فتأخذ وتؤدى ابملنهج احلواري احلضاري. 
قويت روابط األلفة، ومتكنت أسباب احملبة، وامتد رواق الّسالم بني األفراد -القول –يقول ابن ابديس:" فإذا حسن  

من م، وتشابكت األيدي على الّتعاون والتآزر، وجىن العامل من وراء ذلك تقرر األوالعشائر واألمم. وتقاربت العقول والقلوب ابلّتفاه
 .(222،  : 1م، ج1942واطراد العمران. وإذا قبح كان احلال على ضد ذلك". )

صام وهذا ديدن القرآن الكرمي؛ حيث بني احلقوق الدينية والدنيوية ألتباع األداين بطريقة اإلعالم والبيان، وليس بطريقة اخل 
 واإلجلام.
وأوضح القرآن بصريح العبارة أن من كان منهجه احلوار املساملة فله حق التعايش واملواطنة؛ ودعا إىل بر املواطنني من أتباع  

  ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ت يب ىب نب مب زب  ر يئ ٱُّٱ األداين واإلحسان إليهم؛ قال تعاىل:
  . [2]املمتحنة:  َّ
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يقول الّط ري يف تفسري هذه اآلية:" ُعينِّ بذلك: من مجيع أصناف امللل واألداين أن ت رُّوهم وتصلوهم، وتقسطوا إليهم، إّن  
 (. 323،  : 23م، ج2111هللا عّز وجل عّم بقوله مجيع من كان ذلك صفته، فلم خيصْص به بعًضا دون بع ". )

ه املسامل مواطنا فاعال، معاوان ومدافعا عن الوطن الواحد، ومشاركا يف بنائ وهبذه النظرة القرآنية يصبح املخالف يف الدين 
وإمنائه؛ وهذا ما حدث فعال عند أتسيس دولة املدينة عن طريق الدستور التوافقي بني أتباع األداين، وكذا معاهدة وفد جنران وغريمها 

 من املعاهدات.  
 

 اخلامتة:
  النتائج اآلتية:ويف ختام هذا البحث املتواضع خنلص إىل

 إن احلوار الديين يف القرآن الكرمي له الدور احلضور واحملوري يف التفاعل مع أتباع الدايانت. -6
احلوار الديين يف القرآن الكرمي له منطلقات أساسية؛ ما أهله الحتواء أتباع األداين وحماورهتم أبسلوب حضاري؛  -6

 الوطنية والعاملية.وهذا ما أصبحت تدعو إليه مؤمترات حوار األداين 
 اتضح أن احلوار الديين يف القرآن الكرمي له مقاصد ضخمة املرام؛ تتعلق ابلقضااي الدينية والدنيوية مجيعا. -4
 اهتمام املنهج القرآين ابلقضااي االجتماعية الك رى؛ ومنها أتصيله للحوار الديين بني الكياانت الدينية.   -7
 إدارة التعدد واالختالف الديين.   استعمال األساليب األوفق واألرفق يف  -2

 التوصيات:
 استثمار اجلانب الديين والقواعد القرآنية يف احلوار مع أتباع األداين، وتوظيفها يف ال رامج التبوية والتعليمية. -9
 االهتمام مبادة احلوار، واحلوار الديين ابألخص يف املؤسسات التبوية. -11
 املسلمني آبداب ومقاصد احلوار مع املخالفني.توعية املواطنني املسلمني وغري  -11
 عقد دورات وندوات وملتقيات علمية يف جمال احلوار الديين.  -12

 
 قائمة املصادر واملراجع
 مصحف املدينة اإللكتوين. –رواية حفص  – -*** القرآن الكرمي
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(. 1م(. مسند اإلمام أمحد بن حنبل. حتقيق: األرنؤوط، شعيب، وآخرون. )ط 2111 -هـ  1621ابن حنبل، أمحد. ) -2
 حسن إسناده حمققو املسند.، واحلديث 197،  : 31بريوت: مؤسسة الرسالة. ج

ه(. احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، حتقيق: عبد الّسالم عبد  1622ابن عطية، عبد احلق بن غالب األندلسي. ) -3
 (. دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان.1الشايف حممد. )ط

 -هـ 1399م حممد هارون، دار الفكر، )ابن فارس، أمحد بن زكرايء القزويين: معجم مقاييس الّلغة، حتقيق: عبد الّسال -6
 م(.1979
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 احلوار وأبعاد السلم والتعايش بني احلضارات
Dialogue and dimensions of peace and coexistence among civilizations 

 
          د. لال عائشة عدانن

Dr.. Lalla Aïcha Adnan 
 :مقدمة

ال قوة إال أمجعني، وال حول و  بسم هللا الرمحان الرحيم والصالة والسالم على من بعث رمحة للعاملني وعلى آله وصحبه
م افتح هابهلل العلي العظيم، ربنا أتينا من لدنك رمحة وهيأ لنا من أمران رشدان، اللهم انفعنا مبا علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدان علما، الل

 جيعل له عبده الكتاب ومللنا أبواب الرمحة وأنطقنا ابحلكمة، واجعلنا من الراشدين فضال منك ونعمة، احلمد هلل الذي أنزل على 
 عوجا، احلمد هلل الذي له احلمد يف األوىل واآلخرة احلمد هلل كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه.

 وبعد:  
ية وحنن حناول قد اجلهد مقاربة قضية احلوار الديين، وشرعية التعددية الثقاف ،تتأسس هذه املقالة على ثالثة أسئلة أساسية

واالرهتان احلضاري، آخذين بعني االعتبار أن هذا الضرب من املوضوعات الفتية؛ وإن كانت قدمية قدم الثقافات واحلضارات ذاهتا، 
وى املفاهيم عات الغربية من حراك ثقايف وحضاري على مستال ينبغي أن نتحول ابالنشغال هبا إىل جمرد آلة نس  ملا تعيشه اجملتم

والنظرايت واألطروحات اليت تلهينا عن حقيقة هويتنا، ومطالبنا الثقافية املوازية جملتمعات يسعى مثقفوها ومفكروها إىل إخراجها من 
 زمن اهلامشية واهلبوط احلضاري.

  وهذه األسئلة يف نظران هي:
ارات اف ابحلق يف االختالف والتعددية الثقافية اليت تسهم يف تدعيم املقاربة الثقافية حلوار احلضإىل أي حد ميكن لالعت  – 1

ونشر السلم والتعايش بني خمتلف أتباع الدايانت، ودعم قيم الدميقراطية احلقة البعيدة عن الشعارات اجلوفاء اليت أهنكت الفكر ردحا 
 من الزمن؟.
ة احلوار الديين والدور الذي لعبته يف نشر ثقافة السلم والتعايش بني أتباع الدايانت وإىل أي حد ميكن حتقيق خطو  – 2

التوحيدية، خاصة وحنن نعرف متام املعرفة ما جلدلية الغالب واملغلوب من آاثر سلبية على األمم واجملتمعات املغلوبة، حنو أمتنا و 
 اجملتمعات اليت ننتمي إليها؟.

املثقفني، واملثقفني األكادمييني خاصة، اإلسهام الفعلي يف مسار حتقيق هذا املطلب األساس يف  وإىل أي حد ميكن لثلة – 3
مسار دعم احلوار احلضاري وقيم التعايش واحلرية والعدالة، أم أننا ما زلنا يف حاجة ماسة إىل لسان هارون حملاورة فراعنة العصر 

 اجلديد؟.
ن خالله إىل صياغة أهم اإلشكاليات أكثر من اإلجابة عن األسئلة، مسهمني إن هذه األسئلة جزء من بناء فكري نسعى م

اخلاصة ابحلوار الديين الذي يعت ر مبدأ وقيمة مقدسة يف األصل وهو من الصفات اليت يتحقق هبا السلم  يف بيان بع  املالمح 
ث على وحاضره ومستقبله أنه دين مسح حيوالتعايش إذا ما مورس بشكله الصحيح، هبذا الطرح فاإلسالم أثبت بقوة يف أمسه 

التعايش والسلم داخل اجملتمع الواحد، وأنه دين الرمحة والعدل واملساواة، هذا احلوار منضبط بضوابط الشرع  والتسامح ال يضيع معه 
 حقوق أي طرف، وهو رمحة يف غري مذلة وعدل يف غري جور.
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 احملور األول: التعريف ابملصطلحات
 :تعريف الدين لغة 

تعددت واختلفت املعاين اليت دلت عليها كلمة الدين، فنجدها يف بع  املعاجم اللغوية ينحصر مفهومها يف املعاين 
 اآلتية:  

 .1_ الطاعة: يقال قد دنته ودنت له، أي أطعته
 َكَذلَِّك كِّْداَن لُِّيوُسَف َما َكاَن لَِّيْأُخذَ   ﴿، ومنه أيضا قوله تعاىل: 2_ احلكم والقضاء: ومنه الداين، أي احلاكم والقاضي

،  أي:  "يف حكمه وقضائه، وسئل بع  السلف عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه 3 ﴾َأَخاُه يفِّ دِّينِّ اْلَملِّكِّ إِّالَّ َأْن َيَشاَء اَّللَُّ 
 .4فقال، كان داين هذه األمة بعد نبيها، أي قاضيها وحاكمها"

أصل واحد يرجع إليه فروعه كلها وهو جنس من االنقياد والذل، فالدين الطاعة يقال دان له يدين  والدال والباء والنون
 .5دينا إذا أصحب وانقاد وطاع

والدين أيخذ معىن اجلزاء واملكافأة، مثل "يوم الدين" أي: يوم اجلزاء.  ويف املثل "كما تدين تدان " أي: كما جتازي 
ين: احلساب ومنه قوله تعاىل "ملك يوم الدين" والدين الطاعة، وقد دنته ودنت له أي: أطعت جتازى بفعلك وحبسب ما عملت والد

له، والدين اإلسالم وقد دنت به ويف حديث علي كرم هللا وجهه " حمبة العلماء دين يدان به"،  والدين العادة والشأن، تقول العرب 
 . 6"مازال ذلك ديين وديدين"

 :7رهتا التحديدات السابقة ميكن حصر املفهوم اللغوي للدين على الشكل التايلومن خالل املعطيات اليت وف
فإذا قلنا: "دانه دينا " عنينا بذلك أنه ملكه وحكمه وساسه ودبره وقهره وحاسبه وقضى يف شأنه وجازاه وكافاه  -13

اسبة واجملازاة. ومن تدبري واحلكم والقهر واحملفالدين هبذا املعىن يدور على معىن امللك والتصرف مبا هو من شأن امللوك من السياسة وال
 ذلك ملك يوم الدين أي: يوم احملاسبة واجملازاة. ويف احلديث من دان نفسه أي: حكمها وضبطها،  والداين هو احلكم القاضي .

 اخلضوع له.و وإذا قلنا: "دان له " أردان هبا أطاعه وخضع له وكلمة "الدين هلل " يصح منها كال املعنيني: احلكم هلل  -16
 وإذا قلنا: "دان به" كان معناه أنه اختذه مذهبا ودينا. -16

وهبذا فإن معىن اللغوي لكلمة الدين، تكشف عن الوجوه املتشعبة ملعاين هذه الكلمة، كما ذكر ذلك حممد عبد هللا 
ا معاين متباعدة، أو غريمها، جيد هل دراز يف كتابه "الدين" فالذي يرجع إىل معىن كلمة "دين" يف القاموس احمليط أو يف لسان العرب

بل متناقضة، فالدين هو امللك، وهو اخلدمة، وهو العزة، وهو الذل، وهو اإلكراه، وهو اإلحسان، وهو العادة، وهو العبادة، وهو 
 نقياد.القهر والسلطان، وهو التذلل واخلضوع، وهو الطاعة واملعصية، وأن كلمة دين لغواي تدور كلها على معىن اللزوم اال

                                                             

 .149،  :13م، ج1992ه/1612_ لسان العرب، ابن منظور، دار الصادر بريوت  1
 .1212_ القاموس احمليط، فريوزآابدي،  : 2
 .74_ سورة يوسف، اآلية:  3
 .144،  :13_ لسان العرب، ابن منظور، ج 4
  .319،  :2م، ج1979هـ / 1399معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، حتقيق عبد السالم حممد هارون، دار الفكر،  - 5
 .171،  : 2لسان العرب، ابن منظور، ج - 6
 .41م،  : 2111هـ/1631، 3الدين حبوث ممهدة لدراسة اتري  األداين، حممد عبد هللا دراز، دار القلم للنشر والتوزيع، ط - 7
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 تعريف الدين اصطالحا

أما خبصو  التعريف االصطالحي ملفهوم الدين فقد عرف هو اآلخر تنوعا واختالفا، نتيجة الختالف األداين 
 واملعتقدات وكذا اإليديولوجيات واخللفيات الفطرية، مما أسفر عن صعوبة يف إجياد تعريف جامع لكل التجارب الدينية.

 من بينها:
 _La religion est la connaissance de tous nos devoirs comme 

commandements divins1 . 
 الدين هو املعرفة لكل واجباتنا كأوامر إهلية

_ La religion est un système solidaire des croyances et des pratiques relatives 
des choses sacrées2.   

 مارسات املتعلقة ابملقدسات.الدين: هو نظام متماسك من االعتقادات وامل
 وأما موريس جاستوف فقد وضع ثالث قواعد لتعريف الدين وهي:

 شعور البشر بوجود قوة أو قوى متعددة أعظم منهم شأان وغري مسخرة هلم. -14
 اعتقاد الناس أبن هلم صلة هبذه القوة أو القوى. -17
 .3سعي البشر إىل إجياد وساطة لتوثيق هذه الصلة -12

 ميكن القول أن مفهوم الدين عند الغربيني متيز ابلكثرة، يف املقابل جند مفهوم الدين عند املسلمني يتسم وعلى ما مت ذكره
 ابلوفرة، لكن يف املقابل يتميز ابلوحدة وهذا ما سيظهر يف التعريفات اآلتية:

 .4الدين هو وضع إهلي يدعو العقول إىل قبول ما هو عند الرسول صلى هللا عليه وسلم
 .5لتهانوي بقوله: "هو وضع إهلي سائق لذوي العقول ابختيارهم إايه إىل الصالح يف احلال والفالح يف املآل"وعرفه ا

 .6وجاء تعريفه على لسان عبد اجمليد النجار أبنه: "التعاليم اإلهلية اليت خوطب هبا اإلنسان على وجه التكليف"
عاىل ويف صفاء الروح، وإىل تنظيم عالقاته مع الناس، ابمسه ت والدين عنوان معرفة هللا وتوحيده والوصول عن طريقه إىل

 . 7ضوء أوامره، بل حىت الوصول إىل شعور عميق ابلعالقة مع مجيع الوجود والكائنات وحبها

                                                             

1   _  la religion dans les limites de la raison, Emmanuel kant, tradution de andré tremesaygues , 
Ed félix, paris, 1913, p117. 
2 _ Les formes élémentaires de la vie religieuse, Emile durkheim, les presses universitaires de 
France, paris, 5éme édition, 1968, liv1, p51. 

 .137-134موسوعة كنوز املعرفة، هنى حنا،  :  - 3
 .116م،  :1996_ التعريفات، اجلرجاين، دار الكتب العلمية بريوت،  4
 .613،  :2_  كشاف اصطالحات الفنون، حممد علي التهانوي، ج 5
 .9م،  :1996، 2_ فقه التدين فهما وتنزيال، عبد اجمليد النجار، الزيتونة للنشر والتوزيع، ط 6
 .122م،  :2112، 1_ املوازين أو أضواء على الطريق، حممد فتح هللا كولن، ترمجة أورخان حممد على، دار النيل للطباعة والنشر اسطانبول، ط 7
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بعد سرد كل هذه التعريفات، ابت واضحا االختالف بني الغرب واملسلمني يف حتديد مفهوم الدين، بل أكثر من ذلك 
جم على أرض الواقع، "ففي الغرب يعين الدين بصورة رئيسية نظام إميان وعبادة يتميز عن الوالء الوطين والسياسي)...( فاالختالف مت 

أما ابلنسبة للمسلمني فالدين يعين أكثر من ذلك بكثري، فاإلسالم يشمل يف معناه ما نعنيه يف الغرب كلمة احلضارة املسيحية والدين 
 .1املسيحي جمتمعني"
م هذا الفرق بني اإلسالم وغريه من األداين يف اعتبار الدين، ال أحد ميكنه أن ينكر "أن البشرية اليت أخذت لكن رغ

تصحو وتتيقظ بنتائج العلوم والفنون احلديثة، أدركت كنه اإلنسانية وماهيتها، وتيقنت أنه ال ميكنها أن تعيش مهال بغري دين، بل 
ضطرا إىل أن يلجأ إىل الدين يف آخر املطاف؛ ألنه نقطة استناد البشر عند مهامجة املصائب حىت أشد الناس إحلادا وتنكرا للدين م

واألعداء من اخلارج والداخل، مع عجزه وقلة حيلته، وكذا نقطة استمداده آلماالته غري احملدودة املمتدة إىل األبد مع فقره وفاقته، 
، 2ل ذلك"، فال سبيل للبشرية املتيقظة إىل اخلال  من غفوهتا سوى اإلقرار بكليس إال معرفة الصانع واإلميان به والتصديق ابآلخرة

ومن مث فالدين ضرورة حياتية ال ميكن إنكار أمهيته ابلنسبة للفرد واجملتمع، كيفما كان اعتقاده أو دينه أو مذهبه، بل مجيع أسس 
 .3سعادته يف الدنيا ويف اآلخرة

 
 :تعريف احلوار لغة

دها : "احلاء والواو والراء ثالثة أصول، أحمشتقة من اجلدر حور املتضمن الرجوع، ففي معجم مقاييس اللغةكلمة احلوار 
َّللَِّّ[ مَِّن احلَْ 4﴾إِّنَّهُ َظنَّ َأْن َلْن حَيُوَر  ﴿الرجوع فيقال حار ؛رجع، قال تعاىل:  رِّ وْ ، َواحلَْْوُر: َمْصَدُر َحاَر َحْورًا َرَجَع. َويـَُقاُل: " ]نـُُعوُذ ابِّ
ُحاَورَة: اْلُمَجاَوَبُة. والتَّحاُوُر: التََّجاُوُب؛ َوتـَُقوُل: كلَّمته َفَما َأحار إِّيلَّ َجَوااًب َوَما َرجَ  ،5 بـَْعَد اْلَكْورِّ"، َوُهَو النـُّْقَصاُن بـَْعَد الزِّاَيَدةِّ"

َع وامل
َواراً، ]َحَواراً  حاَورَُة: ُمرَ إِّيلَّ َخوِّيراً َواَل َحوِّيَرًة َواَل حَمُوَرًة وال حِّ

ُ
اَجَعُة اْلَمْنطِّقِّ َواْلَكاَلمِّ [ َأي: َما ردَّ َجَوااًب. َواْسَتَحارَُه َأي اْستَـْنطََقُه)...(وامل

ْحَوَرةِّ 
َ
شاَورَة كامل

ُ
ُشورَةِّ مَِّن امل

َ
حاَورةِّ َمْصَدٌر كامل

ُ
ُحورَُة: مَِّن امل

َ
 .6يفِّ اْلُمَخاطََبةِّ، َوَقْد َحاَورَُه. وامل
 ة احلوار إذا أطلقت دلت على معان عدة منها:وعلى هذا فإن كلم

 الرجوع عن الشيء وإىل الشيء؛ التحول من حال إىل حال؛ االستنطاق ومراجعة احلديث؛ النقاء والتخلص من العيوب.
واحلوار مفهوما كلمة تعين "التزام أخالقي ليس فيه أي احنياز للذات أو للغري، وإمنا ينصفهما مبا يتوافق مع قيمهما 

، ويرى حممد الكتاين أن احلوار "سلوك حضاري مبين على منظومة من القيم الكونية، كالقبول ابلتعددية واالختالف، 7تناظرة"امل
 .8واعتبار التعايش بني األمم والشعوب، والتعاون فيما بينها لرفع حتدايت الفقر واألوبئة وتلوث البيئة  ونضوب املياه"

                                                             

 .7_ الغرب والشرق األوسط، برانند لويس، ترمجة نبيل صبحي، كتاب املختار، سلسلة حنو طالئع إسالمية واعية،  : 1
 .696م،  :2112، 3اإلسالم، بديع الزمان سعيد النورسي، ترمجة إحسان قاسم الصاحلي، دار الكتب املصرية القاهرة، ط_ صقيل  2
 .122_ املوازين أو أضواء على الطريق، حممد فتح هللا كولن،  : 3
 .16_ سورة االنشقاق، اآلية: 4
 .116،  : 2_ معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، ج 5
 .212،  :6ابن منظور، ج _ لسان العرب، 6
، ف راير 31_ حوار الثقافات وحقوق اإلنسان يف زمن العوملة، حممد مصطفى القباج، سلسلة املعرفة للجميع، منسورات رمسيس الرابط، العدد 7

 .12م،  :2116مارس، 
 .6_ ثقافة احلوار يف اإلسالم من التأسيس إىل التأصيل، حممد الكتاين،  : 8
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؛ وقيل هو: "مواجهة ومراجعة 1طرفني والتحاور فيما بينهما للوصول إىل الغاية املطلوبة"والتحاور يعين: "التاجع بني 
إما بني الفرد والذات، أو بني الفرد واآلخر، وهو فن من الفنون اإلنسانية يف علم التفاوض، فضال عن كونه مسة من مسات اإلنسان 

 .2القائمة على الكلمة"
ساليب التخاطب، سواء أكانت انشئة من خالف بني املتحاورين ألهنا تعين واحلوار لفظة تستوعب مجيع أنواع وأ

التجاوب واملراجعة يف املسألة موضوع التخاطب، وهو وليد تفاهم وتعاطف وجتارب كالصداقة، وبعبارة أخرى فاحلوار ال ميكن أن 
غري االختالف  ط أو ترغيب، لذلك كان احلواريكون إال بني أطراف متكافئة جتمعها رغبة مشتكة يف التفاهم، وال يكون نتيجة ضغ
 .3واجلدل، فأصبح له معىن حضاري يتسع لكل معاين التخاطب والسؤال واجلواب

واحملاورة عند الط ري الكالم: "فهي املعىن الفصيح الصحيح الذي جند له أصال يف كتب اللغة، وإن كان ابن كثري يذهب 
يف احلوار  ره جيادله وخياصمه ويفتخر عليه، وال يوجد هلذا املعىن يف اللسان أصل، فاألصليف تفسريه لسورة الكهف إىل أن معىن حياو 

 يف الثقافة العربية اإلسالمية، هو املراجعة يف الكالم وهو التجاوب، ورجاحة العقل، ومبا يتطلبه من ثقة ويقني وثبات، ومبا يرمز إليه
ة عامل املتحضر الراقي مع األفكار واآلراء مجيعا، فاحلوار أصل من األصول الثابتمن القدرة على التكيف، والتجاوب، والتفاعل، والت

 .4للحضارة العربية، ينبع من رسالة اإلسالم وهديه، ومن طبيعة ثقافته وجوهر حضارته
 واحلوار يعين اكتشاف اآلخر داخل الذات، ويعين أيضا بنفس املرتبة اكتشاف الذات يف نظر اآلخر، أي التعرف على

، وهذا ال يعين التخلي عن الذات وإمنا توضيح للذات وعرضها 5األان املوضوعية اليت يراها اآلخرون مقابل األان الذاتية اليت نراها حنن
 .6على اآلخر وهكذا يتم التفاعل، واحلضارة احلقيقية مثلها يراها املهدي املنجرة هي اليت تعرف ما جيب أن ترف  وما حيب أن تقبل

نقول إن احلوار يف الثقافة اإلسالمية هو املراجعة يف الكالم، وهو التجاوب مبا يقتضي ذلك يف رحابة الصدر، استتباعا 
 ومساحة النفس ورجاحة العقل، ومبا يتطلبه من ثبات ويقني، ومبا يرمز إليه من القدرة على التجاوب والتفاعل والتعامل واإلقناع.

 
 م حلوار احلضارات والثقافاتاحملور الثاين: حنو عاملية نشر السال

إّن التعايش السلمي بني بين اإلنسان ال يقوم إال على ُأسس راسخة وقيم عظيمة تُبىن ملصلحة البشر، وال يوجد قانون 
 يُنظم حياة البشر مثل القانون الرابين الذي أرسل به خامت الرسل واألنبياء سيدان حمّمد صلى هللا عليه وسلم، فهو قانون يهدف إىل

 صون البشرية مجعاء وفق ضوابط قائمة على ال ر والتقوى والرمحة واإلحساس.
فاهلل تعاىل خلقنا وجعلنا شعوابً وقبائل لنتعارف ونتعايش وفق قيم حتتم اإلنسان، وهذا كله مبوجب ضوابط تكفل لكل 

سلمي، الذي هو من أجل حتقيق التعايش الفرد حقه يف العيش بسالم واستقرار؛ فاإلنسانية مجعاء يف حاجة إىل بث ثقافة الرمحة 
                                                             

 .29احلضارات وطبيعة الصراع بني احلق والباطل، موسى إبراهيم اإلبراهيم،  :_ حوار  1
 .136م،  :2114، 1_ احلكمة واحلوار عالقة تبادلية، عباس حمجوب، عامل الكتب احلديث، األردن، ط 2
 .9حوار احلضارات، عبد هللا علي العليان،  : - 3
 .11نفسه،  :  - 4
 .21، حوار احلضارات والتأسيس للمختلف، وجيه قانصوه،  :27-12-2112جريدة السفري ، سنة النشر   - 5
، نقال عن أطروحات التعايش والصراع ما بني احلضارات ومستقبل العالقات الدولية  12-13-2112يف اخلليج الثقايف، املهدي املنجرة،  - 6

من خطاب الكراهية وجتسيد قيم التسامح والتعايش: دولة املدينة منوذجا، ،مقال بعنوان دور املواطنة احلاضنة لقيم التنوع يف احلد 21حتدايت القرن 
 61عائشة عباش، نشر من طرف املركز الدميقراطي العريب،  :
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من أهداف الدعوة اإلسالمية، إذ أوصل اإلنسان إىل العيش يف ظالل مبادئ عظيمة منها التعايش السلمي بني بين البشر، ألن هللا 
ن معىن، م سبحانه وتعاىل ميز اإلنسان ابلعقل، وجعل من مبادئ حياته أن يرحم القوي الضعيف بكل ما حتمله هااتن الكلمتان

وهنا تظهر قيمة التعايش السلمي بني كل طبقات اجملتمع، وتتحقق مثار الرمحة؛ وال شك يف أنه إذا شاعت ثقافة الرمحة بني القوي 
والضعيف، وبني األفراد واألُمم فإّن البشرية ستشهد مراحل عظيمة من البناء النفسي واجملتمعي، ستظهر نتائجه على األُمم يف صورة 

 يد .تعايش مح
استتباعا ملا سبق فاإلسالم حسم مسألة التعايش ملا جعل غاية اخللق هي التعارف، بغ  النظر عن املمارسات التعبدية، 
وذلك لنشر ثقافة السالم وتربية أفراد اجملتمع على السالم نظرا للدور الطالئعي الذي يلعبه هذا األخري للتشجيع على التعايش 

 معات "فثقافة التعايش  والتشارك املبنية  على مبادئ  احلرية، العدالة، الدميوقراطية، التسامح والتضامن،السلمي بني األفراد واجملت
 .1وهي ثقافة  ترف   العنف  وتتشبث  ابلوقاية من النزاعات يف منابعها وحل  املشاكل عن طريق  احلوار والتفاوض"

ه، وهذا ال يتأتى إال انطالقا من فتح أبواب الذات على من هنا يكون االنفتاح عن اآلخر انطالقا من التفاعل مع
اآلخرين، ألن فكرة االنفتاح الفكري على اآلخر أضحت ميزة من مميزات العصر احلايل، الذي يقتضي مجلة من املقتضيات اليت خترج 

ر العقول يف عامل ابت أن هتد األمر "املثقف من بوثقته وعزلته، بل ومتكنه من االستفادة من اآلخر بل ومن ذاته وعقله وأخطر ما يف 
، فالرهان على احلس املشتك لألمم ووحدة مصريها لبناء نظام اجتماعي عاملي مينح اإلنسان الثقة يف 2مصريه رهنا بنتاج العقول"

 حاضره ومستقبله، كفيل أبن يؤسس لقواعد احلوار بني الشعوب واحلضارات.
ية  ر أتسيس عقلية التواصل احلضاري ومواجهة قيم االنغالق، واملقصود هبذه العقلوبناء العالقة السليمة مع اآلخر متر "ع

هي إدراك اآلخر يف صورته املختلفة عن صورتنا الذاتية، فال نفرض عليه منوذجنا الفكري وال مركزيتنا العقلية، وإمنا نستوعب عناصر 
 ن العناصر:التواصل الناجح، ويف رأينا أن اجلواب التواصلي يكمن يف مجلة م

إدراك الغري أو اآلخر ينبغي من خالل اعتباره كلية متحركة ومتعددة، وليس قالبا منوذجيا لإلنسان الغريب املرتبط  -19
 بداينته وأصوله اليواننية والرومانية.

التمركز حول الذات  يغيب عن جمالنا كل إمكانية التواصل مع اآلخر، فاآلخر ليس إنساان دونيا أو حمتقرا، بل  -21
 و إنسان كامل اإلنسية، خيتلف معنا، لكن له نقاط التالقي كذلك معا.ه

إن خصوصيتنا الثقافية ال تنفي الكونية واشتاكنا مع الغري يف العديد من املرتكزات اليت ينبغي التفاهم حوهلا من  -21
 أجل صياغة مشروع حوار حضاري.

 احلديث أن وهم الواحدية قد انقشع حبكم تعددبداية احلوار تنطلق من حواران مع ذواتنا؛ فقد أثبت التاري   -22
مكوانت اجلماعة وتناقضاهتا الداخلية، وما دام احلوار الداخلي غري قائم ،فإن احلوار مع اآلخر هو جمرد ديكور يزين فسيفساء الصورة 

 اإلعالمية لألنظمة.

                                                             

1 - Cité in,  Acuna ( Ramon), " Pour une culture de paix", Le Monde Diplomatique , 
Novembre 1999, p. 32. 

 2111الكويت –منشورات اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب   69الثقافة العربية وعصر املعلومات نبيل علي،   :  -  2
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يف  احلوارية، وغياب نظرة متوازنة لآلخرإن تقدمي الصورة احلقيقة عن الذات لآلخر متر من قناة االعتاف أبخطائنا 
 .1أدبياتنا ومشتكنا الذهين"

إن االختالف احلضاري والتعددية الثقافية تعد من أهم الركائز اليت تدعم التعايش بني احلضارات بسالم وقد اعت ر رودجي 
بارها قبل كل على احلقيقة الفعلية لألان، ابعتأن " فكرة حوار احلضارات حتارب التقوقع حول األان الضيقة و تركز اهتمامها جارودي 

 .2شيء عالقة مع اآلخر وعالقة مع الكل"
ومن األسس اليت يقوم عليها االنفتاح على اآلخر، اإلميان ابلتنوع الفكري والثقايف لديه، فال ميكن أبي حال من األحوال 

ذا العامل يتعايشون يف بعده اإلنساين العميق، فأبناء البشرية يف ه أن يقع التوافق مع الغري والتفاعل معه، ما مل يكن هناك قبول لفكره
على تنوعهم ومتايزهم، ضمن حياة مشتكة متداخلة املصاحل واملنافع، وال ميكن ألي نوع من أنواع البشر، أن خيتاروا ألنفسهم زاوية 

و اختار لك ألن التنوع يوجد داخل كل نوع، فمثال لمن زوااي الدنيا، فيقبعون فيها بعيدا عن اآلخرين، دون أي أتثر أو أتثري، ذ
السود أو البي  جهة من الكرة األرضية، فإهنم لن يكونوا مجيعا متطابقني يف كل شيء، بل سيعيشون أدوار التنوع املختلفة داخلهم، 

عددية يف ، فإهنم سيشتملون على تقوميا أو قبليا أو دينيا، واألمر ذلك لو احناز املسلمون أو املسيحيون مثال، إىل ركن من األرض
األعراق، والقوميات واملذاهب والتوجهات، وذلك يعين أن تستمر حالة الفرز واالنعزال، حىت تصل إىل أضيق الدوائر، مما يتناىف مع 

 .3طبيعة احلياة والبشر
قافات واجملتمعات لعقائد والثيتيح ما سبق من كالم إمكان التأكيد على أمهية تدعيم مساعي شرفاء اإلنسانية، من خمتلف ا

واللغات..، اهلادف إىل ترسي  الدعوة إىل الفهم الشمويل لقضااي التعايش اإلجيايب بني احلضارات والثقافات، وذلك من منظور احلق 
مع ما  ةيف االختالف؛ خاصة وعاملنا اليوم يف أمس احلاجة إىل هذا الضرب من التعايش والتسامح والتكامل الفعال، وذلك مبوازا

تعرفه احلضارات املعاصرة من قفزات متتالية على درب اختزال األزمنة واألمكنة مبا يوفر إمكاانت ال حمدودة للتعرف على اآلخر 
 .4املختلف ضمن سياقات الثقافات واملعارف العابرة للقارات

 ساسية أتيت على النحو التايل:وإلرساء احلوار احلقيقي بني األفراد والشعوب واحلضارات متت مجلة من املبادئ األ
حسن التخاطب: ضرورة اختيار األلفاظ احلسنة للحوار مع اآلخر، وجتنب الكالم املشني الذي له وقع سليب على النفوس، إذ جيب 

ة بني بين يعلى الفرد أن يتمتع بقوة أخالقية ترتفع ابحلوار إىل آفاقه املتقدمة، وتعطيه حيوية أقوم لنشر السلم ونبذ العنف والكراه
َغى فـَُقواَل َلهُ قـَْواًل لَيًِّنا اْذَهَبا إِّىَل فِّْرَعْوَن إِّنَّهُ طَ البشر، وهذه القاعدة الثمينة جند هلا أتصيل يف الدين اإلسالمي، قال املوىل عز وجل: "

يهِّ َما حيِّبُّ يـُْؤمُِّن َأَحدُُكْم، َحىتَّ حيِّبَّ ألَِّ  ، ويف احلديث عن أنس عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "الَ 5َلَعلَُّه يـََتَذكَُّر َأْو خَيَْشى" خِّ
هِّ"  .6لِّنَـْفسِّ

                                                             

 نقال عن املوقع االلكتوين: -سؤال اآلخر يف املشتك العريب   1
 http://www.midouza.net/vb/showthread.php?t=4224 

2 - Garaudy (Roger), Pour un dialogue des civilisations, de noël, Paris, 1977 , p. 220. 
 .66م،  : 1999التنوع والتعايش، حبث يف أتصيل الوحدة الوطنية واالجتماعية، الصفار حسن، دار الساقي بريوت،  - 3
م، مأخوذ عن املوقع اإلليكتوين 2111، يوليو 632اجمللة العربية، شرعية االختالف احلضاري والتعددية الثقافية، عبد العزيز امنريات، العدد - 4

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=188 
 .66-63سورة طه، اآلية: - 5
 .13صحيح البخاري، كتاب اإلميان، ابب من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، رقم احلديث  - 6

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=188
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الرضى واحلب: قبل كل شيء على األفراد أن يتمكنوا من الرضى عن أنفسهم وحب ذواهتم قبل أن حيبوا اآلخرين، فال ميكن ملن  
خرين والتعاون والتجاور أن تتفتح شخصيته حلب اآلهو غري راض على حياته الشخصية وغري واثق يف مؤهالته وغري مستمتع حبريته 

معهم، لذلك ينبغي تنمية مؤهالتنا ابلقدرة على احلب: حب احلياة، حب الغري، حب العمل، حب اخلري، حب احلقيقة واملعرفة 
 .1وحب اإلنسانية

طالقا من عدة اد اجملتمعات، وذلك انالتعايش والتسامح: إن من مقتضيات احلياة اإلنسانية التواصل والتعايش والتسامح بني أفر  
قواسم مشتكة، تعمل على تفعيل التعايش اإلجيايب بني اجملتمعات، وهذا ال ينحصر يف جمال معني، بل يف جماالت متعددة سواء 

هذه اجملاالت،  مأكانت دينية أو اقتصادية أو اجتماعية، أو ثقافية....أخل، والتعايش السلمي مبراحله ع ر القرون عمل على إرساء دعائ
وم على فمفهوم التعايش الديين بني اإلسالم واألداين األخرى يق، انطالقا من وضع نقاط التقاء لتكون منطلقا للتعايش مع اآلخرين

مبدأ التسامح، واالعتاف حبرية اآلخر فيما يعتقده حق، ولعل خلق الرسول صلى هللا عليه وسلم يف تعامله مع اآلخر املختلف له 
 خري دليل على هذا. دينا

وعليه فاحلوار أصبح ضرورة وحاجة إنسانية ملحة فرضها التدافع بني احلضارات والثقافات املختلفة، وهذا املفهوم يعت ر  
مبدأ إسالميا حمضا متأصال يف نصو  املصادر اإلسالمية من قرآن وسنة نبوية شريفة، وال غرو أن هذه احلاجة البشرية املتمثلة يف 

وار حتتاج إىل مناخ مالئم يسوده السلم والتعايش ونبذ العنف والكراهية بني أفراد اجملتمعات، بل إن هذه السمات هي نفسها مبدأ احل
أهداف احلوار وأساسياته، وهذا كله لضمان حياة مشتكة ومتساوية بني األمم والشعوب؛ "ومن هنا فنحن نكرر التأكيد على ضرورة 

ني احلضارات تعامال عمليا عقالنيا، ينطلق من مساحات االشتاك اليت تقف عليها البشرية، وينظر إىل التعامل مع موضوع احلوار ب
التقسيمات احلضارية والدينية نظرة واقعية تستبطن كل عوامل االختالف وإمكانيات اللقاء، وال يتجاوز املسلم فيها مبادئه العقائدية 

 .2وأسسه الشرعية"
ية حوار احلضارات وتالقح الثقافات، ولكننا نرف  امنحاء اخلصوصيات الثقافية وذوابهنا مما سبق فنحن ال نرف  قض

للتوحد يف حضارة عاملية واحدة، ابسم احلوار والتعايش والتسامح؛ ألن هويتنا هي الباقية إذا ما استثنينا عنها ما يداخلها من عوملة 
 وإبداع بدعوى حوار احلضارات والثقافات.

ذلك فالتسامح يعد من املفاهيم املتجذرة يف اتري  البشرية بكل ما حيمله هذا املفهوم من دالالت وأبعاد  وعلى الرغم من
ثقافية يف خمتلف الشرائع واألداين السماوية املختلفة، ولنا الفخر حنن املسلمني أن كنا ومازلنا وسنبقى روادا ومحلة ملشعل التسامح 

قيدة واحدة وهوية مشتكة، أو يف صالتنا مع اآلخرين على اختالف دايانهتم ابعتباران أسرة سواء يف عالقتنا الداخلية  جتمعنا ع
 بشرية واحدة، تنحدر من أصل واحد  وهلا رب واحد.

فالتسامح يف اإلسالم انبع من السماحة، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من حرية ومساواة يف غري تفوق جنسي أو متيز عنصري، 
التنازل أو التساهل جتاه الغري بل هو االعتاف ابآلخر واالحتام املتبادل ابحلقوق العاملية للشخص وابحلرايت والتسامح ال يعين 

 األساسية لآلخرين، وهو وحده الكفيل بتحقيق العيش املشتك  واألمن واألمان بني الشعوب. 
 وللتسامح معان عدة منها:

                                                             

1 - Fromm ( Erich ), un homme pour lui – même, Édition sociales françaises, 1997, p. 171. 
 .21م،  :2112، 1، برهان زريق، طحوار احلضارات وبعده الديين  - 2
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ذا: الشيء الذي جيعل التسامح يف وضعية أعلى من املسامح له هو التساهل مع الغري، أو التخيص له بكذا أو ك -1
 . 1ويعين االرتفاع هبذه العالقة إىل مستوى اإليثار

ويقصد به التخفيف إىل أقصى حد ممكن من اهليمنة املقصودة أو غري املقصودة، اليت ميارسها مذهب األغلبية داخل  -2
 . 2الدين الواحد ودين األكثرية داخل اجملتمع الواحد

هو عدم الغلو يف الدين الواحد، وسلوك سبيل اليسر؛ سبيل اليت هي أحسن من جهة احتام حق األقليات الدينية يف  -3
 .     3ممارسة عقائدها وشعائر دينها دون تضييق أو ضغط 

يها، ويعين  فاستتباعا ملا سبق  فالتسامح هو القدرة على حتمل رأي اآلخر والص ر على أشياء ال حيبها اإلنسان أو يرغب 
كذلك حق العيش على حنو خمتلف سواء مبمارسة حق التعبري عن الرأي، أو حق االعتقاد، أو حق التنظيم، أو حق املشاركة السياسية 

 . 4يف تويل املناصب العليا
لك ذوهذا الرأي يؤكد حق كل فرد أن ميارس حريته دون قيود إذا احتم حرايت وحقوق اآلخرين،  ومل يتجاوز عليها، ل

ارتبطت مقولة التسامح يف التجربة الغربية ابملسألة الدينية، حيث وصفها جون لوك: " ابحلل العقالين الوحيد ملشكلة اخلالفات اليت 
نشأت داخل الكنيسة، اليت هي الدين الرئيسي يف الثقافة الغربية، ومع تطور احلياة السياسية بدأ ينظر إىل التسامح ابعتباره العمود 

 . 5بوصفه فلسفة عامة للجماعة البشرية الفقري،
نقول: إن التسامح ابملعىن النبيل ال يستند إىل التساهل، وال الشهامة والضعف، وال احلساب النفعي أو الدرائعي، إنه 

ضرورة التوفيق باالعتاف بتعددية املواقف الفلسفية اإلنسانية، واالعتاف بتنوع اآلراء والقناعات واألفعال، واألخالق النامجة عنها 
 .6بني تبايناهتا احلامسة وتنافراهتا ضمن نظام مدين سياسي

 ومن أهم  مرتكزات ثقافة السالم عند بيان ميوسكرو هي:
 السالم هو أساسا احتام احلياة، -
 السالم   هو أغلى  ما يوجد لدى اإلنسانية،  -
 السالم هو أكثر من جمرد هناية احلروب املسلحة، -
 سلوك، السالم هو -
 السالم هو اندماج عميق للكائن اإلنساين يف مبادئ احلرية، العدالة، املساواة، والتضامن بني كل البشر. -
 .7السالم هو تزاوج منسجم بني اإلنسانية والبيئة -

                                                             

 . 31م،   1997قضااي الفكر املعاصر، حممد عابد اجلابري، الطبعة األوىل، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت لبنان  - 1
 . 29نفسه،    - 2
 .29نفسه،  : - 3
 .12/19م   : 2112سؤال التسامح، نظام عساف، مركز عمان لدراسة حقوق اإلنسان، مطبعة الشعب األردن  - 4
 . 232م ، :  2116سنة  22لي، حممد حمفوظ، اجمللد الثاين، العدد هالتسامح وآفاق السلم األ - 5

6  - Juifs chrètiens muslmans que pensent les uns des autres albert de bury et jean danieel 
machined.2004.editions.labor et fied.p55   .  

7   - Déclaration de Yamoussoukro sur la paix dans l'esprit des hommes, Yamoussoukro, Côte 
d'Ivoire, 1 juillet 1989. 
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ا معلولة فاألمن إذن ينبثق من التسامح، واألمن حاجة إنسانية دائمة ال تغريها الظروف وليست ظاهرة عرضية حىت يقال أبهن
لوضع اجتماعي معني إذا ما تبدل تبدلت هذه الظاهرة معه، ومن هنا فمن الطبيعي أن نتصور احلاجة إىل نظام شامل يتكفل محاية 
األمن الفردي واالجتماعي على مدى مسرية اإلنسان الطويلة، وال ميكننا أن نتصور حدودا ملسألة محاية السالم واألمن إال يف إطار 

مل اإلنساين ذاهتا، وذلك أمر طبيعي، بعد أن ندرك أن الفطرة معيار احلقوق اإلنسانية كلها، وأهنا أيضا حتدد إنسانية مسألة التكا
 .1اإلنسان وأهدافه، وتفرض محاية األمن اإلنساين الذي هو حلم اإلنسانية الكبري
ت االأداين، ابعتبارها رية مجعاء، فعلينا أن نتبع حماوالوإذا شئنا تتبع احملاوالت اإلنسانية احلضارية اجلادة لتوفري نظام آمن للبش

أقدم الظواهر يف حياة اإلنسان وأكثرها دعوة للكمال كهدف إنساين، وأشدها سعيا لتحقيقه، مث نستعرض حماوالت الفالسفة 
اعية لضم العامل حتت الشخصية واجلماملتنوعة لبناء القوة العادلة العاقلة اليت تضمن للبشرية هذه احلاجة، ونصل أخريا إىل احملاوالت 

حكومة واحدة، منذ فجر التاري  وحىت يومنا هذا بشىت احلجج والدوافع والشعارات ويف طليعتها شعار أتمني العدل لكل البشرية، 
 .2والدفاع عن حقوق احملرومني وتوفري السالم العاملي

 خامتة
أفراد  ونشر قيم السالم واحلوار احلضاري والثقايف، البد جلميعإن دخول اجملتمعات يف مشروع حتقيق التعايش السلمي 

اجملتمعات االخنراط يف ثقافة االنفتاح على اآلخر والتحرر من سجن األنوية والتعصب واالنغالق واجلمود الذهين الذي يفقد العقل 
أحقاد واستعالء و  مشاحنات وعنف وكراهية البشري املرونة الفكرية مع اإلميان ابالختالف والتنوع، فما يشهده العصر احلايل من

والصراع حاد بني احلضارات والثقافات، ما هو إال نتيجة للتقوقع على الذات وإقصاء اآلخر املخالف دينيا وعقداي  وثقافة اإلقصاء
ألفراد، واجلماعات ني ابومذهبيا؛ بل وعلينا أن نرس  هذه القيم داخل خمتلف البنيات اجملتمعية لتتحول إىل سلوك فردي ومجاعي 

 وبني األمم والشعوب.
ية حصوننا ، هذا األخري إبمكانه تقو يفتض التعدد واالختالف يف الرؤى واألفكار إن االنفتاح على احلضارات األخرى،

يمكننا سضد كل أشكال العنف والكراهية، انهيك عن إعطاء اآلخر فرصة التعرف على الصورة احلقيقية لثقافتنا وحضارتنا وديننا، بل 
من الوقوف على نقاط االتفاق الثقايف بني أتباع احلضارات املختلفة، كما سيقدم لنا نظرة الغرب إىل اآلخر املختلف له دينيا وفكراي 

قاربة يف خضم االكتساح اجلامح للعوملة_ اخلاصة ببع  اجملتمعات املت-وجغرافيا، كما ميكن الباحث من فهم العديد من التحوالت 
 طة ثقافيا وسلوكيا ع ر أزمنة حمددة، أو يف عصور متطاولة.واملتاب

 قائمة املصادر واملراجع
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النصوص الشرعية والقانونية يف احلفاظ على السلم واحلرية الدينية ودور املؤسسات التعليمية ومنظمات 
 اجملتمع املدين يف ذلك

 Legal and Legitimacy Texts in the Preservation of Peace and Religious 
Freedom and the Role of Educational Institutions and civil society 

organizations in this 
 

                 أ.د. عمر جنم الدين اجنة
             عميد كلية اآلداب / جامعة كركوك

         Prof.Dr.Omer .N. inja 
Dean of the collage of Arts-Kirkuk University 
 
 

 :لخصامل
إن البحث املوسوم )النصو  الشرعية والقانونية يف احلفاظ على السلم واحلرية الدينية ودور املؤسسات التعليمية ومنظمات       

اجملتمع املدين يف ذلك( يسلط الضوء على أن هناك مجلة من األحكام يف الكتب السماوية ابألخص القرآن الكرمي واإلجنيل ومت 
ملصاحل لبحث تشبه بعضها بعضا من حيث املضمون واملعىن واملغزى ومل تتغري من نيب اىل آخر؛ ألهنا تتعلق اباالستدالل هبا يف ثنااي ا

األساسية اليت تبىن عليها عالقات اجتماعية وتوثيق الصالت وحفظ احلقوق ومنع االعتداء وغريها، وهذه تعد من املقاصد اإلهلية يف 
وحتقيق غاايهتا، لذلك من خالل اجلمع بني هذه األحكام ميكن حتقيق ومعاجلة كثري من بيان األحكام بغية الوصول اىل أهدافها 

املشاكل واحلوادث اليت هي موضع اخلالف والشك بني الدايانت ملن أراد اإلصالح وال ر وحسن النية بعيدة عن احلقد والنفاق 
 ودرء مفسدة عنهم. والشقاق خدمة للمصلحة العامة ولتنظيم اجملتمع البشري جبلب منفعة هلم

وكما يف البحث اإلشارة اىل نشر ثقافة السلم االجتماعي سيما يف املناطق اليت تتنوع فيها األداين واملعتقدات واألفكار املتنوعة       
على  ،أو تكثر فيها الصراعات بغية حتقيق التفاهم والعيش املشتك ابعتبار أن االنسان مدين الطبع ال يتمكن العيش إال مع بع 

هذا األساس جنده ال يستطيع مواصلة احلياة مع بقية الكائنات احلية إال مع بين بشر ، لتحقيق االخوة اإلنسانية، وهذا ما يدعوا 
اليها املؤسسات واملنظمات واجلمعيات الدولية والزام الدول ابحلفاظ على أمن وسالم بني أفراد اجملتمع بغ  النظر عن دينهم وجنسهم 

 غتهم، كاجلمعية العامة لألمم املتحدة وغريها.ولوهنم ول
ومت االستشهاد يف الدراسة جبملة من املواد القانونية يف الدستور العراقي جاءت حلماية وحرايت األداين، واحتام املقدسات،        

واملؤسسات التعليمية هي األخرى أن تلعب الدور البارز يف تثقيف طلبتها لنشر هذه الرسالة يف اجملتمع ابلتعاون مع منظمات اجملتمع 
 .يق التعايش السلمي بني أفراد اجملتمع وحفظ مصاحلهم الضروريةاملدين لتحق
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 :املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على رسولنا األمني حممد )صلى هللا عليه وسلم(، وعلى آله وصحبه أمجعني ومن تبعهم 
 إبحسان اىل يوم الدين ... وبعد

ال مرية أن هللا سبحانه وتعاىل مل يشرع االحكام عبثا ؛ وإمنا شرعها ملقاصد اليت هي مصاحل، اليت هي جلب منفعة ودرء       
مفسدة، ومنفعة هذه املصاحل تعود اىل الناس مجيعا إذا ما متسكوا والتزموا هبا وخاضعوا لقوانينها وأحكامها، وبغ  النظر عن دينهم 

هم وأماكن تواجدهم، تلك مقاصد هللا تعاىل يف بيان األحكام يف كل زمان ومكان، مبفهوم آخر أن هللا تعاىل وجنسهم ولوهنم ولغت
يريد أن تلىب وتتحقق مصاحل اجملتمع جبميع أفرادهم؛ ألهنم حباجة اليها، كون البشر مدين الطبعي ال يستطيعون دوامة العيش واالستمرار 

 جنسهم ونوعهم، فالبد من أن حتفظ مصاحلهم الضرورية لكي يتمكنوا العيش بسالم وأمان حبيث مع بقية الكائنات احلية إال مع بين
ال يعتدي أحد على أحد ومصاحله ، وال أيخذ أحد أكثر مما يستحقه، وهذه املصاحل اثبتة يف كل الشرائع السماوية : اليت هي 

 ا من أمهية البحث.مصلحة )حفظ الدين، واحلياة، والعرض، واملال، والعقل( ويعد هذ
 :سبب اختيار البحث

ال زال املغرضون حياولون النيل من بع  أفراد اجملتمع وهتديد مصاحلهم وختويفهم واستباحة دمائهم وأمواهلم وأعراضهم بسبب       
ع  املكوانت ب االختالف يف الدين أو العقيدة أو الفكر أو اجلنس أو اللغة، واحداث فوضى وفساد يف اجملتمع، وأدت اىل هجرة

 وترك أماكنهم وجمتمعهم واللجوء اىل جمتمعات وأماكن آمنة.
 :إشكالية البحث

ضرورة التطرق لبع  التصرفات اليت يقوم هبا األشخا  وهلا أتثري سليب يف اجملتمعات، من التهديد والتخويف واالعتداء وإحلاق       
فات جزءا من تطبيق وتنفيذ أحكام اهلية ومأمور هبا شرعا؟ أم أن هذه التصر  الضرر هبم، هل هذه التصرفات مأمور هبا شرعا، وهل تعد

تصرفات شرعية وموافق ملقاصدها؟ وما دور الذي ميكن أن يلعبه املؤسسات التعليمية والتبوية، ويف ثنااي هذا البحث جند اإلجابة 
 هلذه التساؤالت.

 وبعد هذه املقدمة فاين قسمت البحث اىل ثالثة مباحث:
 املبحث األول: مفهوم اخلطاب الشرعي والسلم والتعايش السلمي، ينقسم على ثالثة مطالب:

 املطلب األول: مفهوم اخلطاب الشرعي والسلم والتعايش السلمي
 املطلب الثاين: املطلب الثاين: أسلوب احلسن يف النص الشرعي
 املطلب الثالث: معىن السلم والتعايش السلمي والغاية منه

 الثاين: السلم من مفهوم النصو  الشرعية، ويشتمل على ثالثة مطالب.املبحث 
 املطلب األول: السلم من مفهوم الشريعة اإلسالمية

 املطلب الثاين: السلم من مفهوم الشرائع السابقة )االجنيل املقدس(
 املطلب الثالث: مفهوم السلم يف الدستور العراقي
 واملنظمات يف منهجية السلم، ويشتمل على مطلبني : املبحث الثالث: عمل املؤسسات التعليمية

 املطلب األول: دور املؤسسات التعليمية يف نشر السلم
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 املطلب الثاين: دور منظمات اجملتمع املدين يف مفهوم وقيم السلم
 مث اخلامتة ألهم النتائج

 .مفهوم اخلطاب الشرعي والسلم والتعايش السلمي أوال:
 التمهيد:

اىل الغاايت لغرض حتقيقها، وهي جمموعة خطوب من هللا تعاىل ختص املكلفني لغرض االلتزام هبا وتطبيقها  إن النصو  هتدف
 وتنفيذها، لذا بتطلب هذه املفاهيم.

 املطلب األول: مفهوم اخلطاب الشرعي والغاية منه
  (1)اخلطاب يف اللغة: هو )اخلطاب( هو توجيه الكالم حنو الغري لإلفهام

ُ اْلُمَلخَّص الَّذِّي يـَتَـبَـيَّنُه مِّْن خُيَاَطُب بِّهِّ َواَل يـَْلَتبُِّس َعَلْيهِّ  يحِّ وَ } َوَفْصَل اخلِّطَابِّ { اْلَكاَلُم اْلَبنيِّّ ُل َبنْيَ احلَْقِّّ َواْلَباطِّلِّ َوالصَّحِّ اْلَفاصِّ
د   (2)َواْلَفاسِّ

طْبَتِّه، قال أَبو من الَّ َعلى َوْجه  واحد  صور: والذي قال الليث: إِّنَّ اخُلطَْبة َمْصَدُر اخَلطِّيبِّ ال جَيوُز إِّ وَخَطَب َأْن خُيَطََّب َأي جياَب إِّىل خِّ
ْصدر
َ
َع امل  (3)وهو َأنَّ اخُلطَْبة اسٌم للكالم الذي يـََتَكلَُّم به اخَلطِّيب فُيوَضُع موضِّ
ْأُن َأو اأَلْمُر َصُغر َأو َعظُم وقيل هو َسَبُب اأَلمْ  يز ))قال ر يقال ما َخطُْبك ؟ َأي ما أَمُرَك ؟  ويف التنزيل العز )خطب( اخَلْطُب الشَّ

رْسلون(( ؟ ومجعه ُخطُوبٌ 
ُ
 فما َخطُْبُكم أَيُّها امل

 الشرع يف اللغة: عبارة عن البيان واإلظهار يقال شرع هللا كذا أي جعله طريقا ومذهبا ومنه املشرعة 
  (4)يعة هي الطريق يف الدينالشريعة: هي االئتمار ابلتزام العبودية وقيل الشر  

 فاخلطاب الشرعي: نعين به كالم هللا سبحانه وتعاىل املتعلق أبعمال املكلفني الوارد يف النصو  الشرعية.
اسلوب اخلطاب واألحكام الواردة يف الكتب السماوية، اليت مصدرها واحد وهو هللا تعاىل؛ وذلك  –وأردان ابلنصو  الشرعية: أي 

الك مجلة من األحكام تشبه بعضها بعضا فيما يتعلق ابلسلم اجملتمعي يف تلك النصو  السماوية، لتدل على أن يتبني لنا أن هن
 النصو  وجدت يف اخلدمة البشرية مبا ختدم مصاحلهم.
 وللوصول اىل هذه الغاية البد من اتباع أسلوب حسن.

 املطلب الثاين: أسلوب احلسن يف النص الشرعي
لكيفية النصو  الشرعية واجلزئيات الواردة فيها أو املسائل اليت تتعلق ابملصاحل وتنظيم أفراد اجملتمع وأتثرياهتا؛ و للوصول اىل حتقيق 

توجيه اخلطاب وختصيص مواضيع اخلطبة واملوعظة وبياهنا للناس؛ جند أن هللا سبحانه وتعاىل بنّي لنا بشكل دقيق كيف نوجه اخلطاب 
 (.23 ))َوُقولُوا لِّلنَّاسِّ ُحْسًنا(() البقرة للناس ونعاملهم يف قوله تعاىل

                                                             

 121/  6املغرب  -، ابن املطرز1/33ينظر: قاموس احمليط  - 1
  161/ 6املغرب   -ملطرزينظر: ابن ا - 2
 1/341لسان العرب  -ابن منظور ينظر: - 3
 1/147التعريفات  -ينظر: اجلرجاين  - 4
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قوال  -(،  أي1}ُحْسنًا{ نصب على املصدر على املعىن، ألن املعىن ليحسن قولكم. وقيل: التقدير وقولوا للناس قوال ذا حسن)
 (2حسنا، ومساه  حسنا  للمبالغة)

 (.3صارت نفس احلسن) والغرض منه املبالغة كأن تلك األشياء احلسنة لكوهنا عظيمة يف احلسن
لذلك جاء يف سبب نزول اآلية الكرمية اهنا لتحقيق التعايش السلمي بني أفراد اجملتمع بغ  النظر عن دينهم ولغتهم وجنسهم ولوهنم، 

ليهودي ا روي عن أسد بن َوَداعة: أنه كان خيرج من منزله فال يلقى يهوداًي وال نصرانًيا إال سلم عليه، فقيل له: ما شأنك؟ تسلم على
 (. 4والنصراين. فقال: إن هللا يقول: )) َوقُوُلوا لِّلنَّاسِّ ُحْسًنا (( وهو: السالم)

 ( 5)قولوا جلميع الناس حسنا يعين خالقوا الناس ابخللق احلسن فكأنه أيمر حبسن املعاشرة وحسن اخللق مع الناس -فمعناه
وى اخلطاب أو واملخاطب: للناس.وفح. اليت هي: املتكلم: وقولواحيث تضمنت آلية الكرمية ثالث عناصر رئيسية يف اخلطبة، و  

 موضوع اخلطاب: حسنا .
 البد أن يكون اهلدف من اخلطاب هو ما فيه اخلري واالحسان لآلخرين، وهذه هي غاية النصو  الشرعية . -أي 

 املطلب الثالث :  معنـى السلم والتعايش السلمي والغاية منه
التعايش بني اجملتمعات واألمم من األمور املتوارثة وليس أبمر مستحدث ومتجدد جيهل عنه وال خنوض يف سرد من البديهيات أن 

اتري  هذا التعايش ومىت بدأ وتطور ليكون املوضوع اترخييا وحنن من أبنائها أاب عن جد، وإمنا جيدر ابإلشارة اىل معىن التعايش 
ر مما هو على مستوى الدويل واإلقليمي واآلاثر املتتبة لذلك ليكون البحث تطبيقيا أكثالسلمي ومدى تطبيقه يف اجملتمعات واألمم 

 أترخيي.
ْلم : الصلح، يذكر ويؤنث، يفتح ويكسر، والتسامح: التصاحل، واملساملة واملصاحلة، واستسلم: انقاد، وسلم الوديعة لصاحبها:  السِّّ

ْلٌم : َسْلٌم أي سالم عكسه احلرب) 6اعرف بصحتها) أوصلها فتسلم ذلك منه، ومنه قيل: سلم الدعوى إذا  (، ومنه قوله 7(، وسِّ
 ( 8تعاىل: }َوإِّن َجَنُحواْ لِّلسَّْلمِّ فَاْجَنْح هَلَا َوتَـوَكَّْل َعَلى اَّلّلِّ إِّنَّهُ ُهَو السَّمِّيُع اْلَعلِّيُم {)
عضها أي اتفاق الدول فيما بينها على عدم االعتداء بالتعايش السلمي: هو االتفاق على عدم االعتداء، ويكون هذا االتفاق دوليا: 

 (. 9البع )
 ويكون إقليميا: أي االتفاق على نشر السلم إقليميا.

                                                             

 14/  2ينظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب   - 1
 363/  1ينظر: تفسري البيضاوى   - 2
 .619/  6ينظر: تفسري الرازي ابو عبدهللا الرازي   - 3
 312/  1 ينظر: تفسري ابن كثري  - 4
 27/  1ينظر: تفسري السمرقندي  - 5
كتاب   -، الفراهيدي1/224املصباح املنري -، الفيومي1/293القاموس احمليط-، الفريوز اابدي1/1449اتج العروس -ينظر: الزبيدي - 6
 .   1/613التعاريف-، املناوي1/94، أنيس الفقهاء3/244العني

 . 437ينظر: املعجم العريب األساسي   - 7
 . 41سورة األنفال/  - - 8
 221ينظر: املعجم العريب األساسي   - - 9
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إن التعايش السلمي أصبح من األمور املهمة يف اجملتمعات البشرية املتحضرة وغريها، أي دوليا وإقليميا وليس الغرض منه هو    
لثقة للناس بعدم االعتداء بعضهم بعضا؛ بل البد من حفظ حقوق اآلخرين الذي يتولد منه العيش بسالم فقط؛ بل هو اعطاء ا

 العيش بسالم.
 وأصبح هذا التعايش كنظرية وفلسفة تلجأ إليها اجملتمعات يف حل مشاكلها ابليت هي أحسن.     
صحب من كما يظنه البع ؛ بل هو مست  ومصطلح التعايش السلمي ليس مبصطلح جديد ملعاجلة املشاكل واحلوادث املستجدة     

اجملتمعات واألمم املاضية وجد بعد ان سادت الفوضى يف تلك اجملتمعات وانتهكت أعراض الناس من القتل واالعتداء واخليانة والغش 
 تلك اجملتمعات يف والفساد واإلمث، لذلك جند أن هللا سبحانه وتعاىل كان يبعث إليهم األنبياء والرسل وأيمرهم بنشر الوعي الثقايف
 لكي يتمكنوا من مواصلة حياهتم مبا حيقق مصاحلهم، إذن األمر ابلسلم من األوامر اليت اتفقت عليها الشرائع.

 املبحث الثاين: السلم من مفهوم النصوص الشرعية، ويشتمل على ثالثة مطالب.
 املطلب األول: السلم من مفهوم الشريعة اإلسالمية

الكرمي أمر بتنظيم العالقات والدخول يف السلم وإصالح بني الناس، وجعل السلم أصل من أصول الدين جند أن القران       
اإلسالمي نظرا ملا تتتب عليه من نتائج حممودة يستفاد منه يف بناء مستقبل مزدهر، لذلك أكد هللا سبحانه وتعاىل عليه يف أكثر 

لْ من موضع يف القرآن الكرمي اختاذ السلم والصلح وا مِّ َكآفَّةً َوالَ تـَتَّبُِّعوْا للجوء اليه، كما يف قوله تعاىل}اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنواْ اْدُخُلواْ يفِّ السِّّ
 (1) ُخطَُواتِّ الشَّْيطَانِّ إِّنَّهُ َلُكْم َعُدوٌّ مُّبِّنٌي {

لِّ َما اْعَتَدىَٰ َعَلْيُكْم  َواتَـُّقوا َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيهِّ مبِِّّثْ  أما العدوان فهو استثناء يف الدين اإلسالمي ، كما يف قوله تعاىل ))َفَمنِّ اْعَتَدىَٰ 
َ َمَع اْلُمتَّقِّنَي(( َ َواْعَلُموا َأنَّ اَّللَّ  (2)اَّللَّ

إِّن وَ حىت يف حالة العدوان أن هللا سبحانه وتعاىل أمر ابللجوء اىل السلم إذا كان يف ذلك جمال والدعوة اليه، كما يف قوله تعاىل )) 
 (.4) (3) َجَنُحواْ لِّلسَّْلمِّ فَاْجَنْح هَلَا َوتـَوَكَّْل َعَلى اَّلّلِّ إِّنَُّه ُهَو السَّمِّيُع اْلَعلِّيُم (( 

أن اللجوء اىل السلم والصلح مأمور به يف الشريعة اإلسالمية يف األمور كلها، ويؤجر عليه ، حىت يف األمور  -يتبني من ذلك
ْفتُ االجتماعية ، جند أن هللا  ْم سبحانه وتعاىل أمر ابلسعي إلصالح بني الزوجني وبني الناس بشكل عام كما يف قوله تعاىل: )) َوإِّْن خِّ

ْن َأْهلَِّها إِّن يُرِّيَدا إِّْصاَلحاً يـَُوفِّّقِّ اَّلّلُ بَـ  ْن أَْهلِّهِّ َوَحَكماً مِّّ َقاَق بـَْينِّهَِّما فَابـَْعثُواْ َحَكماً مِّّ  (5َعلِّيماً َخبِّرياً(( )نَـُهَما إِّنَّ اَّلّلَ َكاَن يْـ شِّ
 كذلك جند أدلة كثرية يف السنة النبوية تشري اىل هذه األصول:

                                                             

 .212البقرة  - 1
 196البقرة  - 2
 41االنفال   - 3
 . 23-22أصول الفقه يف نسيجه اجلديد    -ينظر: الزملي - 4
 .  36النساء  - 5
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عن أيب هريرة)رضي هللا عنه(: أن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( قال: )تفتح أبواب اجلنة يوم االثنني ويوم اخلميس فيغفر لكل 
طلحا، اء، فيقال: أنظروا هذين حىت يصطلحا، أنظروا هذين حىت يصعبد ال يشرك ابهلل شيئا إال رجال كانت بينه وبني أخيه شحن

 (1أنظروا هذين حىت يصطلحا() 
 أي أخرومها -أي عداوة وبغضاء، ) أنظروا هذين ( -) شحناء (

صلى  وقال اإلمام أمحد يف رواية حلديث له عن  عبد الرمحن بن عوف أخ ره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخ رته أهنا مسعت رسول هللا
( وقالت مل أمسعه يرخص يف شيء مما  2هللا عليه وسلم : يقول) ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خريا أو يقول خريا ()

 ( . 3يقوله الناس إال يف ثالث : )يف احلرب واإلصالح بني الناس وحديث الرجل امرأته وحديث املرأة زوجها()
 دة تشري اىل عدة أمور مهمة، منها : فباإلمكان أن نستنبط أن النصو  الوار 

 إصالح النفس: ألنه يعد وسيلة إلصالح اآلخرين . -23
 إصالح ذات البني على صعيدي ) احمللي واالقليمي والدويل( -26

ويف كل ذلك املسؤولية تقع على عاتق اإلنسان؛ ألهنا ليست ذاتية بل تتعدى اىل اآلخرين؛ ألن خري الناس من نفع اآلخرين، لذلك 
 .( 4)الرسول ) صلى هللا عليه وسلم( )ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه(يقول 

لذلك ما جنده من بع  التصرفات ) القولية منها والفعلية( اليت تلحق الضرر واألذى ابآلخرين بسبب اختالف يف الدين وغريه، 
 إِّْكرَاَه يفِّ الدِّينِّ يعة اإلسالمية، كما يقول هللا تعاىل ))النقول فهي تصرفات شخصية وليست شرعية؛ ألنه ال إكراه يف الدين يف الشر 

َ الرُّْشُد مَِّن اْلَغيِّ(() البقرة   (264َقد تَـَّبنيَّ
أي : ال تكرهوا أحدا على الدخول يف دين اإلسالم فإنه بنّي واضح جلي دالئله وبراهينه ال حيتاج إىل أن يكره أحد على الدخول 

 .(5)فيه 
رجل من األنصار من بين سامل بن عوف يقال له : احلصيين كان له ابنان نصرانيان ، وكان هو رجال مسلما، فقال  نزلت اآلية يف

 . (6)للنيب )صلى هللا عليه وسلم( : أال أستكرههما فإهنما قد أبيا إال النصرانية ؟ فأنزل هللا فيه ذلك
 ا.هبا، فيبقيان حرا يف الفكر واعتناق الدين وممارسة الشعائر أيضيتك على دينهما أبمان وسالم بدون إكراه أو الضرر  –مبعىن 

 ابإلمكان العيش معا وتبادل احملبة واالحتام واحلقوق والوجبات )األب واالبن( –وفيه إشارة 
يُـَّها النَّاُس إِّانَّ َخَلْقَناُكم أَ فمن ابب األوىل العيش اآلخرين وان مل جتمعهم صلة القرابة ، لذلك يقول هللا تعاىل: )) اَي  -الداللة يف ذلك

 (13 َعلِّيٌم َخبِّرٌي(( ) احلجرات مِّّن ذََكر  َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوابً َوقـََبائَِّل لِّتَـَعاَرُفوا إِّنَّ َأْكَرَمُكْم عِّنَد اَّللَِّّ أَتْـَقاُكْم إِّنَّ اَّللََّ 
                                                             

ابب: فيمن يهجر 6914الرقم: 2/497ابب: النهي عن الشحناء والتهاجر(، سنن أيب داود  2646رقم احلديث: 6/1924ينظر: صحيح مسلم - 1
 أخاه مسلم.

ابب: حترمي  2416الرقم: 6/2111ابب: ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس، صحيح مسلم 2664الرقم: 2/962ينظر: صحيح البخاري - 2
 الكذب وبيان املباح منه(

 ( .24313الرقم: 4/613ابب: حترمي الكذب وبيان املباح منه، مسند أمحد بن حنبل 2416الرقم: 6/2111ينظر: صحيح مسلم - 3
ابب: الدليل على أن  66الرقم: 1/47ابب: من اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه، صحيح مسلم 13الرقم: 1/16صحيح البخاري ينظر: - 4

 من خصال اإلميان أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه من اخلري(
 . 1/114ي  الرمحن تفسري جواهر القرآن ف -، أبو يوسف حممد زايد 2/61فتح القدير  -، الشوكاين422/ 1ينظر : تفسري ابن الكثري  - 5
 1/114في  الرمحن تفسري جواهر القرآن  -، أبو يوسف حممد زايد 2/61فتح القدير  -، الشوكاين422/ 1ينظر : تفسري ابن الكثري  - 6
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 املقدس(املطلب الثاين: السلم من مفهوم الشرائع السابقة )اإلجنيل 
إن الشرائع واألحكام اإلهلية املرسلة اىل األمم واجملتمعات بواسطة الرسل واألنبياء أبكملها هنجت منهج السلم واملصاحلة والعفو 

 وبدرجات متفاوتة، واختت بع  االحكام الواردة يف الشريعة املسيحية، لعدة اسباب، أمهها: 
، وكما بني الشريعة املسيحية واإلسالمية شريعة أخرى وال نيب بينهما ابعتبارها أقرب اىل الشريعة اإلسالمية، وليس -

( ليس بيين وبينه  1يقول الرسول حممد)صلى هللا عليه وسلم( ) أان أوىل الناس اببن مرمي، واألنبياء أوالد عالت)
 ( .2نيب() 

 .  ان الدين املسيحي يف اجملتمع العراقي أييت بعد الدين اإلسالمي من حيث العقائد  -
وإذا تتبعنا حياة عيسى)عليه السالم( وبداية دعوة رسالته جند أنه سلك مسلك السلم والعفو واملصاحلة كما سلكه األنبياء والرسل 
السابقة ابعتبار ذلك من املناهج الثابتة عندهم مبثابة أمهات األحكام فال جيوز جتاوزها؛ ألهنا وجدت ملصلحة عامة، إال أنه عده 

سية لإلنسان للنهوض والتقدم واالزدهار يف اجملتمع البشري، وجعله سراً لتنظيم العالقات والدعوة مع التمسك ابلص ر الركيزة األسا
على املصائب، لذلك كّون قاعدة أساسية للناس هي إصالح ذات البني دون اللجوء اىل العنف واالنتقام ابعتبار ذلك الوسيلة 

 عتبار أن غاية كل دين السمو ابلنفس اإلنسانية اىل هللا ابلتعبد من انحية ومبكارم األخالق يفاحلكيمة ملعاجلة املشاكل واحلوادث، وا
 (، وكما يلي بع  النصو  من األانجيل املعتمدة عند املسيحية: 3التعامل مع الناس من انحية أخرى)

  (] طوىب لصانعي السالم ألهنم أبناء هللا يدعون[6/11يقول املسيح يف إجنيل مىت) -
 وجه االستدالل: يف النص حث على السالم ومن يصنعه له النجاة وحيقق رضا هللا تعاىل

( ] قد مسعتم أنه قيل للقدماء ال تقتل، ومن قتل يكون مستوجب 31-6/27يقول املسيح)عليه السالم( يف إجنيل مىت ) -
احلكم، ومن قال الخيه رقا يكون مستوجب احلكم ، وأما أان فأقول لكم إن كل من يغضب على أخيه ابطال يكون مستوجب 

 اجملمع. ومن قال اي أمحق يكون مستوجب انر جهنم[.
 وجه االستدالل: يف النص هني عن القتل ووسائله كالغضب ويتوجب على فاعله العقوبة.

ي يسلمك اىل القاض(] كن مراضيا خلصمك سريعا ما دمت معه يف       الطريق. لئال اخلصم 6/26ويقول أيضا يف مىت )   -    
 ويسلمك القاضي اىل الشرطي فتلقى يف السجن[.

وجه االستدالل: يف النص حث على الصلح بني املتخاصمني، ابعتبار ان اخلصم من الوسائل اليت تؤدي اىل ارتكاب اجلرمية ويلقى 
 يف السجن. 

                                                             

ة ن فيقال هلم أوالد األعيان. هم األخو )أوالد َعالت( بفتح العني املهملة وتشديد الالم هم اإلخوة ألب من أمهات شىت، وأما اإلخوة من األبوي - 1
 ألب واحد من أمهات خمتلفة.

أن شرائعهم متفقة من حيث األصول وإن اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن وحسب العموم واخلصو . ينظر: أبو زكراي حيىي بن شرف  -واملعىن
 الم(.)ابب فضائل عيسى عليه الس16/119املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج -النووي

)ابب فضائل  6/1227صحيح مسلم 3262)ابب واذكر يف الكتاب مرمي إذ انتبذت من أهلها( رقم احلديث:  3/1271ينظر: صحيح البخاري - 2
 .2346عيسى عليه السالم( رقم احلديث:

 .16النقاء املسيحية واإلسالم   -الدكتور نظمي لوقا    - 3
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تقاوموا الشر. بل من لطمك على  (] مسعتم انه قيل عني بعني وسن بسن. وأما أان فأقول لكم ال66-32/ 6)-مىت -
خدك األمين فحول له اآلخر أيضا. ومن أراد أن خياصمك وأيخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. ومن سخرك ميال واحدا فاذهب معه 

 اثنني. ومن سألك فاعطه. ومن أراد أن يقتض منك فال ترده. 
ألجل  بوا أعداءكم ابركوا العِّنُِّكم. أحسنوا اىل مبغضيكم. وصلوامسعتم أنه قيل حتب قريبك وتبغ  عدوك. وأما أان فأقول لكم أح

الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي يف السموات. فانه يشرق مشسه على األشرار والصاحلني وميطر على 
 األبرار والظاملني[.

قيق ح والسماح والصلح مع اخلصم والذين يسيئون اليك لتحوجه االستدالل: يف النص هني عن الشر ووسائله، واحلث على الصف
 العيش السليم يف الدنيا ونيل رضا هللا تعاىل يف اآلخرة.

( ] هذه هي وصييت أن حتبوا بعضكم كما أحببتكم. ليس ألحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد 16/11) -يوحنا -
 نفسه ألجل أحبائه[.

 وااللفة بني الناس.وجه االستدالل: إشارة على نشر احملبة 
(] فكونوا رمحاء كما أن أابكم أيضا رحم، وال تدينوا فال تدانوا ال تقضوا على أحد فال يقضى عليكم، 22-4/27لوقا) -

 اغفروا يغفر لكم....[.
 وجه االستدالل: بيان لنشر الرمحة والغفران بني الناس حىت ينال االنسان رمحة وغفران من هللا تعاىل .

 لث: مفهوم السلم يف الدستور العراقياملطلب الثا
 إن السلم يعد أساسا لبناء البلد واجملتمع القوي، وال ميكن االستغناء عنه ؛ ألن البشرية حباجة اليه؛ وألن االنسان مدين الطبعي حبيث

رية اتمة يف اجملتمع ياته حبال يستطيع العيش إال مع بين جنسه ونوعه الذي هو اإلنسان، لذلك حيتاج اىل القوانني وأنظمة ملمارسة ح
والبيئة اليت يعيش فيها أبمان وسالم مع بقية أفراد اجملتمع بغ  النظر عن دينهم وجنسهم ولغتهم، هلذه األسباب واملبادي جند أن 

 أشار اىل تلك احلقوق واملبادئ يف بع  البنود القانونية، وكاآليت: 2116الدستور العراقي لسنة 
 .املبادئ األساسية: البـاب األول
 (:2املادة )
 اإلسالم دين الدولة الرمسي، وهو مصدٌر أساس للتشريع: -أواًل:
يضمن هذا الدستور احلفاظ على اهلوية اإلسالمية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل احلقوق الدينية جلميع األفراد  -اثنياً:

 واإليزديني، والصابئة املندائيني. يف حرية العقيدة واملمارسة الدينية، كاملسيحيني،
 (:3املادة )
العراق بلٌد متعدد القوميات واألداين واملذاهب، وهو عضٌو مؤسٌس وفعال يف جامعة الدول العربية وملتزٌم مبيثاقها، وجزءٌ من العامل    

 اإلسالمي.
 (:6املادة )
كمانية، والسراينية، للعراق، ويضمن حق العراقيني بتعليم أبنائهم ابللغة األم كالت اللغة العربية واللغة الكردية مها اللغتان الرمسيتان  -أواًل:

 واألرمنية، يف املؤسسات التعليمية احلكومية، وفقاً للضوابط التبوية، أو أبية لغة أخرى يف املؤسسات التعليمية اخلاصة.
 ة.يف الوحدات اإلدارية اليت يشكلون فيها كثافًة سكاني اللغة التكمانية واللغة السراينية لغتان رمسيتان أخراين -رابعاً:
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 لكل إقليم أو حمافظة  اختاذ أية لغة حملية أخرى، لغًة رمسية إضافية، إذا أقرت غالبية سكاهنا ذلك ابستفتاء  عام. -خامساً:
 (:7املادة )
و يروج أو هري الطائفي، أو حيرض أو ميهد أو ميجد أحيظر كل كيان  أو هنج  يتبىن العنصرية أو اإلرهاب أو التكفري أو التط -أواًل:

ي رر له، وخباصة البعث الصدامي يف العراق ورموزه، وحتت أي مسمًى كان، وال جيوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية يف 
 العراق، وينظم ذلك بقانون.

 (:11املادة )
سة الشعائر نيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممار العتبات املقدسة، واملقامات الدينية يف العراق، كياانٌت دي

 حبرية فيها. 
 الباب الثاين/ احلقوق واحلرايت

 الفصل األول
 ]احلقوق[
 احلقوق املدنية والسياسية -الفرع األول:
 (:16املادة )

د أو مية أو األصل أو اللون أو الدين أو املذهب أو املعتقالعراقيون متساوون أمام القانون دون متييز  بسبب اجلنس أو العرق أو القو 
 الرأي أو الوضع االقتصادي أو االجتماعي.

 (:16املادة )
 نلكل فرد  احلق يف احلياة واألمن واحلرية، وال جيوز احلرمان من هذه احلقوق أو تقييدها إال وفقًا للقانون، وبناًء على قرار  صادر  م

 جهة  قضائية  خمتصة.
 بحث الثالث: عمل املؤسسات التعليمية واملنظمات يف منهجية السلم، ويشتمل على مطلبني:امل

 املطلب األول: دور املؤسسات التعليمية يف نشر السلم
املؤسسات التعليمية تلعب دورا ابرزا يف نشر السلم اجملتمعي، وعندما نقول: املؤسسات التعليمية نعيت بذلك كادرها القيادي واإلداري 
واألكادميي ومنتسبيها، ابعتبار أن تلك املؤسسات حتتضن أك ر عدد من شرحية مهمة اليت هلا أتثري يف اجملتمع إضافة اىل األسرة، 

هم الشباب، الذين هم قوة اجملتمع والدولة فالبد من االهتمام هبم وتكوينهم وفق املنهج الصحيح ليكونوا عناصر أكفاء وهذه الشرحية 
 يستفاد منهم يف اجملتمع للبناء والتحضر، فاملؤسسات التعلمية تكمن دورها من خالل عدة إجراءات : 

 إصدار عدة قرارات وتعليمات لتكون اجلامعات يف تقدمي أفضل خدمات اجراءات الوزارة التعليم العايل والبحث العلمي: من خالل -
جمتمعية واتباع هنج السلم اجملتمعي ونشر تلك الثقافة بني الطلبة من خالل عدة نشاطات علمية متنوعة، وفعال أن الوزارة وجهت 

 اجلامعات هبذه الرؤية بتعميم كتب رمسية اليهم .  
ا يف وضع خطة استاتيجية لوضع منهج السلم اجملتمعي وتنفيذها ابلتعاون مع الكليات ، ورصد اجراءات اجلامعات: تكمن دوره -

ميزانية هلا ، ودعم املادي واملعنوي هلا؛ ألن اجلامعة وقياداهتا هلم دور مؤثر ومسموع على طبقات اجملتمع، وكذلك على بقية املؤسسات 
 احلكومية.
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من دورها تطبيقي من خالل عدة أنشطة الالصفية والندوات واملؤمترات وورش عمل اليت اجراءات الكليات واالقسام العلمية: تك
تتعلق ابلسلم اجملتمعي، واشراك منظمات اجملتمع املدين واجلهات املؤثرة يف اجملتمع كدواوين األوقاف والشؤون الدينية واملعاهد 

الطلبة  يف نشاطاهتا؛ لنشر املودة واحملبة والتضامن والتعاون بنيواملؤسسات التبوية املعنية، وكذلك املؤسسات احلكومية األخرى 
وتعليمهم أبمهية تبادل االحتام وقبول اآلخر بغ  النظر عن دينهم ولوهنم ولغتهم وجنسهم، واالبتعاد عن كل ما من شأنه أن تؤدي 

 اىل الفرقة والفتنة والشقاق فيما بينهم .
كلها؛ الن املؤسسات التعليمية وجدت يف خدمتهم، ولوالهم ملا وجدت اجلامعات والكليات، الطلبة: هم املستهدفون يف االجراءات  

واحلكومة جعلت التعليم جمانيا لغرض ايصال العلوم واملعارف اىل لطلبة مجيعا للتثقيف، ليسود اجملتمعن لذلك جيب على الطلبة أن 
واملعنوية هلم يف  الستفادة الفعلية لالمكانيات العلمية والبشرية واملاديةيستغلوا فتة تواجدهم يف املؤسسات التعليمية ليتمكنوا من ا

 اجلامعات والكليات، ليكونوا عناصر أكفاء للخري والصالح يف اجملتمع .
أن الطلبة هم الوسيلة والغاية يف األمور كلها؛ فهم وسيلة؛ ألهنم جانب مهم ومؤثر لآلخرين، هم عناصر مهمة للتأثري  –لذلك نرى 

 على بقية أفراد األسرة، وكذلك على األصدقاء وبقية أفراد اجملتمع.
 وهم غاية من جانب آخر؛ ألهنم مصدر مهم للسلم اجملتمعي يف املؤسسات التعليمية واجملتمع كله، لكي نصل اىل نتيجة وهي:

 السلميالنتيجة/// نشر ثقافة السالم واحلرية الدينية بني أفراد اجملتمع وحتقيق التعايش 
 املطلب الثاين: دور منظمات اجملتمع املدين يف مفهوم وقيم السلم

تكمن دور منظمات اجملتمع املدين من عدة جوانب، كوهنم يعملون لصاحل اجملتمع وهي من اجلهات الساندة والداعمة هلم، ونلخص 
 دورهم ابآليت:   

 افة السالم واحلرية الدينيةالتعاون مع املؤسسات احلكومية وغري احلكومية لنشر وتعزيز ثق
 تقدمي حبوث ودراسات واحصائيات اىل اجلهات الرقابية والتنفيذية مبا خيدم اجملتمع

 قيام أبنشطة متنوعة لتحقيق أهداف السلم اجملتمعي 
 احملاولة للحصول على الدعم الالزم لتنفيذ املشاريع مبا ختدم اجملتمع

 حلرية الدينيةتدريب العاملني على نشر ثقافة السالم وا
 

 النتائج
تبني أن األهداف متطابقة بني النصو  الشرعية والقانونية والتعليمية ومنظمات اجملتمع املدين لتحقيق التعايش السلمي بني مكوانت 

 اجملتمع حمفوظة فيها احلقوق واحلرايت بغ  النظر عن الدين واجلنس واللون واللغة.
 اخلامتة ألهم النتائج

اإلهلية عبارة عن جمموعة من األحكام والقواعد جاءت لتنظيم اجملتمع البشري جبلب منافع هلم ودرء مفاسد إن الشرائع  -1
 عنهم حتقيقا للمصلحة العامة.

إن الشرائع السماوية نزلت بشكل متعاقب وتدرجيي وهي للتتميم والتكميل وليس للتناق  واالختالف؛ ألن مصدر تلك  -2
نه وتعاىل، ومن غري منطق ومعقول أن جيعل هللا سبحانه وتعاىل شريعة ضد شريعة أخرى ونيب ضد نيب الشرائع هو واحد هللا سبحا

 آخر . 
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إن السلم أو الصلح أحد العناصر الرئيسة واألساسية الذي بىن عليه اجملتمع البشري وأصبحت كنظرية تلجأ إليها اجملتمعات يف  -3
 حل املشكالت واحلوادث ابليت هي أحسن.

أساس التطور والتقدم يف اجملتمعات وحتضرهم هو نتيجة التعايش السلمي الذي أمرت به مجيع الدايانت السماوية،  إن -6
 لذلك اعت ر من األصول الثابتة لبناء اجملتمع، وابملقابل يعد التخلف غاية للفنت والتفرقة ومن العوامل املهدمة للمجتمع

 ني وعلى صعيدي اإلقليمي والدويل.إصالح النفس يعد منطلقا إلصالح ذات الب -6
إن السلم والصلح كان سبب جناح دعوة النبوة وتبليغ الرساالت اإلهلية بعد طغيان امللوك والسالطني وكثرة الفساد فيها،   -4

 فكانت وسيلة حلفظ مصاحل الضرورية لإلنسان واالستقرار وحقن الدماء والفنت.
ليها بني الناس ليس ملكا ألحد؛ ألن هللا تعاىل هو املالك واالنسان مستخلف، وأن أن ملكية األرض ومواردها املتنازع ع  -7

سعيهم يف اختالفهم لفي ظالم وظالل ألهنم منتهون غري ابقني، وأن ملكيتهم يف األشياء هي وكالة وليس حقيقة، ومالك احلقيقي 
 هو هللا تعاىل.

اً ملا حتققه من منافع ومضار، ألن فضل الوسائل متتب على فضل إن الوسائل أتخذ حكم غاايهتا سلبا أو إجيااب نظر   -2
املقاصد واألمر ابملعروف وسيلة إىل حتصيل ذلك املعروف والنهي عن املنكر وسيلة إىل دفع مفسدة ذلك املنكر؛ ألن شرع األحكام 

 مل يكن مطلوابً لذاته؛ بل ملا يفضي إليه من مقاصد.
نت مباحة يف األصل إذا أدت اىل غاية غري مشروعة نظرًا ملا حتققه من مفاسد وإحلاق ال جيوز دعم أية وسيلة وإن كا -9

 الضرر ابلغري.
ال بد من تنازل عن بع  احلقوق اخلاصة إذا كان األمر بتنفيذها تؤدي اىل ضرر بنفسه أو ابلغري ألنه يسلب منه هذا  -11

جاوز  وز على الغري لكي ال يكون ذريعة لسب وجتاوز غريه عليه، وكعدماحلق حتقيقا للمصلحة العامة؛ لذلك ال جيوز السب أو التجا
 للمالك التصرف يف ملكه مبا يضر جاره كحفر بئر وغريه.

إن املؤسسات التعليمية ومنظمات اجملتمع املدين تلعب دورا حموراي يف نشر ثقافة السلم والتعاون واحملبة بني الطلبة، ومن خالهلم  -11
 يق التعايش السلمي .اىل اجملتمع لتحق

إن لرجال الدولة وعلماء الدين دور مهم يف حتقيق األمن والسلم اليت هي من العوامل املهمة يف تنظيم اجملتمع ألهنم يعدون  -12
من العناصر املؤثرة يف اجملتمع ويكون ذلك من خالل الدعوة إليها ظاهراً وابطنًا، ويتحملون املسؤولية الدنيوية واألخروية 

 الثواب والعقاب.يف 
 

 املصادر واملراجع
 القرآن الكرمي

 كتب التفسري وعلوم القرآن واحلديث واألصول 
 -هـ1614هـ( دار الفكر للنشر يف بريوت سنة426تفسري البيضاوي: أليب سعيد البيضاوي عبد هللا بن عمر بن حممد )ت  -1

 حتقيق: عبد القادر عرفات العشا حسونة. -م1994
هـ( دار الشعب 471القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن: حملمد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح القرطيب أيب عبد هللا)تتفسري  -2

 حتقيق: أمحد عبد العليم ال ردوين. -هـ1372(سنة 2ط ) -للنشر يف القاهرة
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للنشر يف بريوت سن  دار الفكر -هـ(776تفسري القرآن العظيم: إلمساعيل بن عمر بن كثري الدمشقي أيب الفداء )ت -3
 هـ .1611
 –لنشر : دار الفكر دار ا -املؤلف : حممد بن علي الشوكاين-فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري -6

 بريوت.
 في  الرمحن تفسري جواهر القرآن: املؤلف : أبو يوسف حممد زايد -6
ر الدين و عبد هللا حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخمفاتيح الغيب : التفسري الكبري املؤلف: أب -4

هـ ]ترقيم الكتاب موافق  1621 -بريوت الطبعة: الثالثة  -هـ( الناشر: دار إحياء التاث العريب 414الرازي خطيب الري )املتوىف: 
 للمطبوع، وهو ضمن خدمة مقارنة التفاسري[

لفهرسة: غري حالة ا  -سمرقندي(: املؤلف: نصر بن حممد بن أمحد بن ابراهيم السمرقندي أبو الليثحبر العلوم )تفسري ال -7
 3عدد اجمللدات:  -1993 – 1613سنة النشر:   -الناشر: دار الكتب العلمية  -مفهرس
-بريوت –مامة  ، اليالناشر : دار ابن كثري-اجلامع الصحيح املختصر حملمد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي   -2

 مشق.جامعة د -حتقيق : د. مصطفى ديب البغا أستاذ احلديث وعلومه يف كلية الشريعة  -1927 – 1617الطبعة الثالثة ، 
-بريوت –هـ( الناشر : دار إحياء التاث العريب 241صحيح مسلم: مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري) -9

 مع الكتاب : تعليق حممد فؤاد عبد الباقي. -الباقيحتقيق : حممد فؤاد عبد 
ي الدين حتقيق : حممد حمي-الناشر : دار الفكر-سنن أيب داود: املؤلف : سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين األزدي -11

 واألحاديث مذيلة أبحكام األلباين عليها. -مع الكتاب : تعليقات َكَمال يوُسْف احلُوت -عبد احلميد
 مؤسسة قرطبة للنشر يف القاهرة. -هـ(261مسند األمام أمحد بن حنبل: لإلمام أمحد بن حنبل أيب عبد هللا الشيباين )ت -11
لتاث العريب الناشر : دار إحياء ا-املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج املؤلف : أبو زكراي حيىي بن شرف بن مري النووي -12
 1392الطبعة الطبعة الثانية ، -بريوت –
 -م1999سنة  -( طبعة منقحة ومزيدة6ط) -أصول الفقه يف نسيجه اجلديد: لألستاذ املتمرس مصطفى إبراهيم الزملي -13

 بغداد. -شركة اخلنساء للطباعة احملدودة
 -علنشر والتوزيدار ليبيا ل -اتج العروس من جواهر القاموس: أليب الفي  السيد حممد مرتضى احلسيين الزبيدي احلنفي -16

 م. 1944 -هـ1324طبع على مطابع دار صادر ببريوت سنة 
بريوت  -الناشر : دار الفكر املعاصر , دار الفكر -التوقيف على مهمات التعاريف:املؤلف : حممد عبد الرؤوف املناوي -16

 حتقيق : د. حممد رضوان الداية1611الطبعة األوىل ، -, دمشق
وت سنة دار الفكر ببري  -جمد الدين حممد بن يعقوب بن الفريوز آابدي الشريازيالقاموس احمليط: للعالمة الشي   -14

 م .1972 -هـ1392
 بريوت. –كتبة العلمية الناشر : امل-أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي -املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي -17
 -فة والعلومكبار اللغويني العرب بتكليف من املنظمة العربية للتبية والثقااملعجم العريب األساسي: أتليف وأعداد: مجاعة من   -12

 توزيع الروس. –م 1929جامعة الدول العربية سنة 
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حتقيق : د.مهدي  -الناشر : دار ومكتبة اهلالل -هـ( 171كتاب العني: أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي) -19
 املخزومي ود.إبراهيم السامرائي.

الطبعة  -بريوت –الناشر : دار صادر  -هـ(711لسان العرب املؤلف : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري) -21
 األوىل.
 1616، 1ط -بريوت –الناشر : دار الكتاب العريب  -التعريفات: املؤلف : علي بن حممد بن علي اجلرجاين -21
 –يد انصر الدين بن عبد السيدبن علي بن املطرز الناشر : مكتبة أسامة بن ز  املغرب يف ترتيب املعرب املؤلف : أبو الفتح -22

 حتقيق : حممود فاخوري و عبداحلميد خمتار1979حلب الطبعة األوىل ، 
 كتب املسيحية

ترمجة للعهد اجلديد، قام هبا  1949إجنيل يوحنا( صدرت يف السنة  -إجنيل لوقا -إجنيل مرقس -األانجيل )إجنيل مىت -23
األب صبحي محوي اليسوعي واألب يوسف قوشاقجي، ابلتعاون مع األستاذ بطرس البستاين، وهي نسخة متمجة من اليواننية اىل 

 العربية.
 القاهرة. -مكتبة غريب للنشر والطباعة -النقاء املسيحية واإلسالم: الدكتور نظمي لوقا -26
 2116الدستور العراقي  -26
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 موقف الفقهاء من عطااي األمراء يف الفكر السياسي اإلسالمي
The position of the jurists on the gifts of the princes in Islamic political 

thought 
        . اثمر حسن صربأ.م.د

Dr.Thamer Hassan Sabr 
            
 :امللخص

احلّكام واألمراء أن يقدموا العطااي واهلدااي للعلماء والفقهاء واألدابء والشعراء واألعيان ورجال احلاشية، ويبدو إن من عادة        
 األمر طبيعياً ابلنسبة لغري الفقهاء الورعني، والعلماء العاملني، ذلك ان الكثري مل يكن يسأل عن منبع هذا املال الذي يقدمه اخلليفة

ث عن مصدر العطااي اليت كانت تصلهم، واما ابلنسبة للفقهاء والعلماء العاملني فإن االمر خيتلف اختالفاً او احلاكم هلم، أو يبح
 بّيناً ذلك ان الفقيه البد أن يتحرى مصدر املال الذي يصل اىل يديه.

ع يف قيه على أن ال يقهذا وموقف الفقهاء بصورة عامة، من عطااي االمراء، موضوع مهم؛ ألن اهلدف منه توضيح حر  الف      
يديه إال ماٌل قد اطمأن كل االطمئنان اىل سالمة اصله، والطريق الذي منه وصل اليه، خاصة اننا اآلن نعيش يف عصر قد اختّلت 

 فيه املوازين، وأصبح ال يفصل بني احلالل واحلرام من املال سوى خيط رفيع ال يكاد يُرى.
 الكلمات املفتاحية

 آراء الفقهاء، املال، احلالل واحلرام.العطااي، األمراء، 
Abstract 
 It is the custom of scholars and princes to give gifts and gifts to scholars, jurists, 
writers, poets, notables and courtiers, and it seems natural for non-pious jurists and 
working scholars, because many did not ask about the source of this money that the 
caliph or ruler offered them, or looking for The source of the gifts that used to reach 
them, and as for the working jurists and scholars, the matter is distinctly different, 
that is that the faqih must investigate the source of the money that reaches his hands. 
This and the position of the jurists in general, regarding the gifts of the princes, is 
an important topic. Because the aim of it is to clarify the jurisprudent’s keenness 
that nothing falls into his hands except money that has ensured all confidence in the 
safety of his origin, and the path from which he reached, especially since we are 
now living in an era in which the scales have been disturbed, and there is no 
separation between the permissible and the forbidden of money except a thin 
thread. It is hardly visible. 
Key word  : gifts, princes, opinions of scholars, money, halal and haram. 
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 :املقدمة
إن أحكام العطااي يف اإلسالم تتعلق أبنواع التصرفات املبنية على األخذ والعطاء، وقد كتب الفقهاء السابقون فيه ولكن بصيغة      

اهلبة، ويف زمننا املعاصر أتخذ أسم العطية، فموضوعها قدمي حديث ومتجدد أبشكاله، ووسائله، وأهدافه، وحىت تبعاته، واملستجدات 
حث العصر احلديث، من القواعد واملسائل اليت حبثها الفقهاء يف املذاهب األربعة، ولكن وفق الرؤية املعاصرة، كالبيف العطااي تنطلق يف 

 يف تعريفها وموضوعها ومتييزها عّما يشتبه هبا واختالف الفقهاء يف حترميها وحالهلا أو إكراه أخذها، واآلاثر املتتبة عليها. 
 هدف البحث: -أوالً 

 تعريف العطااي لغة واصطالحًا.الوقوف على 
 الوقوف على متييز العطااي عّما يشتبه هبا من اهلدااي واهلبات.

بيان آراء الفقهاء حول جواز أخذها، وعدوها مااًل حالاًل، ومن مل جيز األخذ من هذه األموال وعّدوها مااًل حراماً، والذين أجازوا 
 أخذ العطااي من األمراء مع الكراهة. 

 مشكلة البحث: -اثنياً 
تكمن مشكلة البحث يف اختالف الفقهاء وموقفهم بصورة عامة، من عطااي األمراء، وهذا االختالف هو حرصهم على أن ال     

يقع يف أيديهم إال ماُل قد اطمأن كل االطمئنان اىل سالمة اصله، والطريق الذي منه وصل اليه، خاصة اننا االن نعيش يف عصر قد 
 ازين، وأصبح ال يفصل بني احلالل واحلرام من املال إاّل ما شاء هللا.اختّلت فيه املو 

 منهجية البحث:-اثلثاً 
ارأتينا األخذ ابملنهج الوصفي التحليلي وذلك من خالل معرفة آراء الفقهاء على املذاهب األربعة، من مشكلة اجلواز أو التحرمي أو  

 اجلواز ابلكراهة ملوضوع العطااي.
 :البحثهيكلية  -رابعاً 

يتكون البحث من مبحثني، تناولنا يف املبحث األول مفهوم العطااي من خالل تعريفها وما يشتبه هبا مبطلبني، وكان املبحث الثاين 
 آلراء الفقهاء حول إجازهتا وحترميها وإجازهتا مع الكراهة يف ثالثة مطالب، وختمنا حبثنا هذا مبجموعة من النتائج واملقتحات.

 األول: مفهوم عطااي األمراءاملبحث 
حياول األمراء كسب والء الفقيه ابلعطااي واهلدااي واالموال واملناصب، ورمبا جعل مذهبه يف العبادة مذهباً رمسياً للدولة، وهذا يف      

ميثل الشعب،  صبع  االحيان حماوله لكسبه اىل صفه، وضمان والئه، إلعطاء الصفة الشرعية للحاكم، وال سيما ان الفقيه املخل
وهو اجلسر الذي يصل احلاكم عن طريقه اىل شعبه، وتصل مهوم وطموحات الشعب اىل حاكمه بوساطة الفقيه الذي يستطيع 

مجاعي، وليس مغنم فردي.  اختاق حاشية احلاكم، فهو يسعى حنو َهّم ٌ
طلب الثاين متييز العطااي ل تعريف العطااي، وبّينا يف املوسنحاول يف هذا املبحث بيان مفهوم العطااي يف مطلبني، تناولنا يف املطلب األو 

 عّما يشتبه هبا.        
 املطلب األول: تعريف العطااي
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(. والعطية هو اسم ملا يعطى، 1العطااي لغًة: العطية والعطاء، أسم ما يعطى، واجلمع عطااي وأعطية، ومجع اجلمع: أعطيات)-أوالً 
 (.2واجلمع، أعطية وأعطيات، وعطااي")
(، 4(، ومنها أعطيات اجلند، أي أرزاقهم وما يتتب هلم من مال، ومنها أعطيات امللوك وهباهتم)3والعطية هي ما يتناول إىل الغري)

 (.5والعطّية هي اإليتاء مبْح  الّتفضيل، والعطاُء اسٌم ملا يُعطى، ومجعها الَعطااي)
عاّم لكل  يعطى إىل الغري، فالعطية تشمل اهلبة واهلدية والصدقة والوصية، والعطيةالعطااي اصطالحاً: عّرفها الفقهاء، أبهنا ما -اثنياً  

(، وقد تطلق من ابب إطالق اللفظ 7(. فيصّح إطالق لفظ العطّية على اهلدية والصدقة، ولكن ال تعد كل عطّية هدية)6ما يعطى)
. وعرفها البع  أبهنا ما تفرض للمقاتلة، ويستعمل الفقهاء (8بوجه عام أما املعىن اخلا  فهو" العطية املقدمة من احلكام للجنود)

 (.9العطية أيضاً ابملعىن اللغوي)
والعطّية يف اصطالح الفقهاء أْتيت مبْعىن اهلبة، وهي متليك متمول بغري عوض، وخّصها بع  الفقهاء ابلت رع ابملال يف مرض املوت 

 (.10املخوف)
والعطااي معروفة منذ قدمي الزمن؛ إذ كان األمويون شغوفني ابلغناء واملوسيقى وكان منهم إما من املشاركني فيه أو ممن كانوا يشجعون 
مثل هذا الفن واملغنني واملوسيقيني، فكانوا يغدقون عليهم العطااي واألموال واهلبات، منهم سعيد اخلري بن احلكم الربضي الذي كان 

                                                             

ـــــــــــــــ(، الفتاوى الك رى، ج 973-919مد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي املكي الشــافعي )( اإلمام الفقيه شــهاب الدين أمحد بن حم1)  ، دار 3هـ
 .371الفكر، بريوت، دون اتري  نشر،  

، دار إحياء التاث 1، ط4ه(، هتذيب اللغة، حتقيق: حممد عوض مرعب، ج371( الشي  حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: 2) 
 .266م،  2111، بريوت،العريب
ه(، كشـــاف القناع عن منت اإلقناع، حتقيق: الشـــي  هالل مصـــيلحي 1161( الشـــي  العالمة منصـــور بن يونس بن إدريس البهويت احلنبلي )املتوىف: 3) 

 وما بعدها. 192م،  1922، دار الفكر، بريوت، 6مصطفى، ج
، مؤســــــســــــة الرســــــالة، بريوت، 2، ط2عجم الوســــــيط، حتقيق: حممد نعيم العرقســــــوســــــي، ج( العالمة حممد بن يعقوب الفريوز آابدي جمد الدين، امل4) 

 .   419م،  2116-ه1624
، 6ه(، خمتار الصـــــــحاح، حتقيق: يوســـــــف الشـــــــي  حممد، ط444( زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف: 5) 

 . 212م،  1999-هـ1621ة، بريوت، صيدا، الدار النموذجي -املكتبة العصرية 
املتوىف: ) ( الشــي  أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدســي مث الدمشــقي احلنبلي، الشــهري اببن قدامة املقدســي6) 

 .396م،  1942 -هـ 1322، مكتبة القاهرة، 6ه(، املغين البن قدامة املؤلف، ج421
، 6ه(، كشاف القناع عن منت اإلقناع املؤلف، ج1161( الشي  منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهويت احلنبلي )املتوىف: 7) 

 .    292م،  1923 –ه 1613دار الكتب العلمية، القاهرة، 
 .419  ( العالمة حممد بن يعقوب الفريوز آابدي جمد الدين، املعجم الوسيط، مرجع سابق،8) 
م، 1992-ه1612، مطابع الصـــــفوة للطباعة والنشـــــر والتوزيع، الكويت، 1، ط27املوســـــوعة الفقهية، ج ( وزارة األوقاف والشـــــؤون اإلســـــالمية،9) 
 362. 
، 4وجود، جمل( أبو بكر بن مسـعود الكاسـاين احلنفي عالء الدين، بدائع الصـنائع يف ترتيب الشـرائع، حتقيق: علي حممد معوض، عادل أمحد عبد ا10) 

 .114م،  2113 -ه1626دار الكتب العلمية، القاهرة، 
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س األنس والطرب، وكانت له ستارة شهرية بقرطبة، ومنهم املطرف بن األمري حممد عاملًا ابلغناء الذي ضرب على العود مييل جملال
   .(1ضرابً حسناً، وبرز من أبناء اخلليفة الناصر، ابنه عبدالعزيز الذي كان شاعرًا ومغرماً ابخلمر والغناء)

 املطلب الثاين: ما يشتبه ابلعطااي
 لحات اليت ختتلط ابلعطااي وتشتبه هبا مثل اهلدااي واهلبات، فيمكن لنا أن منّيز بني هذه املصطلحات وبني العطااي يفهناك من املصط

 فرعني، تناولنا يف الفرع األول التمييز بني اهلدااي والعطااي، وبّينا يف الفرع الثاين التمييز بني اهلبات والعطااي.  
  والعطاايالفرع األول: التمييز بني اهلدااي 
(، وهديته: أي أهديته 2اهلداي يف اللغة: اهلدية، مجعها هدااي، فيقال، هديت له، واهلدااي، معناها أن يهدي بعضهم إىل بع ) -أوالً 

(، 4(. واهلادي من أمساء هللا احلسىن)3هدية، وأهدت العروس إىل بعلها هداء، وأهديت للرجل كذا، بعثت إليه إكراماً فهو هدية)
(. وجاء ذكر اهلدااي يف السنة النبوية يف قول الرسول صلى هللا عليه وسلم:" من هدى 5تعاىل: ) وكفى بربك هادايً ونصرياً( )بقوله 

 (.6زقاقاً كان له مثل عتق رقبة" )
اهلدااي اصطالحاً: اهلدااي عرفت عند الفقهاء يف املذاهب األربعة تعريفات قد تكون متشاهبًة نوعًا ما فعند احلنفية، مل يكن  -اثنياً 

هلبة اهناك تعريفًا خاصاً ابهلدية؛ ألهنم عدوا العطااي واهلبات واهلدااي شيئًا واحداً، فأطلقوا العطية على اهلدية واهلدية على العطية، و 
على اهلدية واهلدية على اهلبة، وذلك من خالل استشهادهم أبحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم، اليت تطرقت ملوضوع العطية 

                                                             

ــــــــــــــ(، املقتبس من أنباء أهل األندلس، حتقيق: 649( ابن حيان القرطيب، حيان بن خلف بن حسـني بن حيان األموي ابلوالء، أبو مروان )املتوىف: 1)  هـ
 وما بعدها.  23م،  1973حممود علي مكي، دار الكتاب العريب، بريوت، 

، دار صــــــادر للطباعة 16( ابن منظور حممد بن مكرم بن منظور االفريقي املصــــــري مجال الدين أبو الفضــــــل الشــــــهري اببن منظور، لســــــان العرب، ج2)
 . 367 دون اتري  نشر، والنشر، بريوت، 

 وما بعدها.   721 ، املكتبة العلمية، بريوت، دون اتري  نشر، 1( العالمة أمحد بن حممد الفيومي، املصباح املنري، ج3)
 .693م،  2121( سائر بصمة جي، معجم مصطلحات ألفاظ الفقه االسالمي، صفحات للدراسات والنشر، بريوت، 4)
 (.31( سورة الفرقان، اآلية )5)
م، 1926االســـــالمي، بريوت، ، املكتب 3( حممد بن عبد هللا اخلطيب العمري الت ريزي، مشـــــكاة املصـــــابيح، حتقيق: حممد انصـــــر الدين األلباين، ط6)

 .1917حديث رقم، 
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(، واستدلوا أيضاً على 2(، ومن ذلك، عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال، قال عليه السالم ) هتادوا حتابوا ( )1واهلبة أبلفاظ اهلدية)
 (.5(، فقال:" لوال أان حمرمون لقبلناه منك")4، أهدى إىل النيب، عليه السالم، محاراً وحشياً وهو ابألبواء)(3أن الصعب بن جثامة)

(. فيمكن تعريف اهلدية عند احلنفية 6قال الكسائي، فقد أطلق الراوي اسم اإلهداء بال شرط القبول، واألهداف من ألفاظ اهلبة)
 (.8آخرون منهم أبهنا، متليك العني بال عوض)(، وعرفها 7أبهنا، متليك العني جماانً)

 ،وهذا التعريف جاء عند املالكية، فهم مل يفرقوا بني العطية واهلدية؛ كما هو احلال عند احلنفية، فعرفوا اهلدية، أبهنا متليك بال عوض
 (.  9ولكن بعضهم فّرق بني العطية واهلدية فعدوا اهلدية هي هبة الثواب)

(، وجيمع بني اهلدية 10دية أبهنا متليك بال عوض ومحل املوهوب من مكان إىل مكان آخر إعظاماً له وإكرامًا)وعّرف الشافعية، اهل
 (.11والعطية أهنا لل ر، وختتلف اهلدية ابلنقل من مكان ملكان آخر)

دية أبهنا، متليك يف فعرفوا اهلأما احلنابلة فقد عرفوا اهلدية والعطية بشيء واحد، واعت روا اهلدية والعطية مصطلحات لعقد واحد،    
 (. 13(، قال ابن مفلح يف الفروع، هي ت رع احلي مبا يعد هبة عرفًا)12حياته بغري عوض)

                                                             

، دار 1، ط2( عالء الدين الكســـــائي، بدائع الصـــــنائع يف ترتيب الشـــــرائع، حتقيق: الشـــــي  علي حممد معوض، والشـــــي  عادل أمحد عبد املوجود، ج1)
 .  24م،  1997الكتب العلمية، منشورات حممد بيضون، 

، ابب 212م،  1929، دار البيان االســـــــــــــالمي، بريوت، 3، ط1، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ج( حممد بن إمساعيل البخاري، اآلدب املفرد2)
 (696قبول اهلدية، حديث رقم )

ــــــــــــــــ(، 262( أبو الفضــــل أمحد بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حممود بن أمحد بن أمحد بن الكناين العســــقالين املصــــري الشــــافعي )املتوىف: 3) هـ
 .  349م،  1926، دار الفكر، بريوت، 1، ط6هتذيب التهذيب، ج

، جبل على ميني آره وميني الطريق للمصعد إىل مكة من املدينة وهناك بلد ينسب إىل هذا اجلبل وقد جاء ذكره يف حديث الصعب بن جثامة األبواء( 4)
وهب أم النيب نت بهو خلزاعة وضـــمرة، وابألبواء ق ر آمنة وغريه قال الســـكري األبواء جبل شـــام  مرتفع ليس عليه شـــيء من النبات غري اخلزم والبشـــام و 

 .  79، دار الفكر، بريوت، دون اتري  نشر،  1صلى هللا عليه وسلم. أنظر: ايقوت بن عبد هللا أبو عبد هللا احلموي، معجم البلدان، ج
، دار إحياء التاث العريب، بريوت، 2فؤاد عبد الباقي، ج( اإلمام مســلم ابن احلجاج أبو احلســن القشــريي النيســابوري، صــحيح مســلم، حتقيق، حممد 5)

 .  261دون اتري  نشر،  
، 2( أبو بكر بن مســــعود الكاســــاين احلنفي عالء الدين، بدائع الصــــنائع يف ترتيب الشــــرائع، حتقيق: علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، ج6)
 .  24م،  2113 -ه1626، دار الكتب العلمية، بريوت، 2ط
ر م( ابن عابدين حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز، رد احملتار على الدر املختار املعروف حباشـــــــــــــية ابن عابدين، حتقيق: حممد صـــــــــــــبحي حالق وعا7)

 .   33م،  1992-ه1619، دار إحياء التاث العريب، مؤسسة التاري  العريب، بريوت، 1، ط2حسني، ج
، دار الكتب 2، ط7ي القادري، تكملة البحر الرائق شــــــــرح كنز الدقائق، خرج أحاديثه، زكراي عبيدات، ج( حممد بن حســــــــني بن علي الطوري احلنف8)

 .  623العلمي، بريوت، دون اتري  نشر،  
ية، ك( العاّلمة مشس الدين الشي  حممد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حتقيق: سيدي الشي ، وحممد عليش شي  السادة املال9)
 .  97، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب، بريوت، دون اتري  نشر،  6ج
، إبشـــــــــراف، مكتب البحوث والدراســـــــــات، دار الفكر 6( حميي الدين النووي، روضـــــــــة الطالبني وعمدة املفتني، مجع، صـــــــــاحل بن عمر البلقيين، ج10)

 .31بريوت، دون اتري  نشر،  
م، 2112، دار الكتب العلمية، منشــــــــورات حممد بن بيضــــــــون، بريوت، 1، ط17الشــــــــريازي، تكملة اجملموع شــــــــرح املهذب، ج ( أبو إســــــــحاق11)
 .  331م،  1921، املؤسسة السعيدية، الرايض، 2( ابن قدامة املقدسي، املقنع مع حاشيته، ج12)
 .432م،  1947، عامل الكتب، بريوت، 6د فراج، ج( ابن مفلح مشس الدين املقدسي، الفروع، راجعه، عبد الستار أمح13)
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 الفرع الثاين: التمييز بني اهلبات والعطااي
واهب ووهوب  واهلبات يف اللغة: وهب الشْي أي أعطاه، واهلبات أصلها من وهب يهبه وهباً، ووهبة، أعطاه إايه بال عوض فه -اوالً 

(، وقيل وهبت له هبة وموهبة ووهباً إذا أعطيته، واهتبت منه أي قبلت، والقول: وهب هللا له الشيء 1ووهاب، وفعل األمر هلا هِّْب)
 (.3(، وفيه قول هللا تعاىل ) إنك أنت الوهاب( )2فهو يهب هدية، وتواهبه الناس بينهم وهللا هو الوهاب)

(، 5(، قوله تعاىل: ) يهب ملن يشاء إانث ويهب ملن يشاء الذكور ( )4مااًل، أي أعطيته بال عوض)ولو قلت ووهبت ألمحَد      
 (.6وأتيت اهلبة: الت رع)

 (.7وجاء يف اتج العروس، أن اهلبة، هي العطية اخلالية من األعراض واألعواض، فإذا كثرت مسي صاحبها وهاابً)     
بال عوض؛  بتعريفات متقاربة عند مجيع الفقهاء، فعند احلنفية، اهلبة هي متليك العني جماانً، أياهلبات اصطالحاً: عرفت اهلبة  -اثنياً 

(، وجاءت  عند بع  الفقهاء أبهنا متليك 9(. وٌعّرفت اهلبات أبهنا متليك املال واملنفعة بال عوض)8ألن عدم العوض شرط فيها)
 (. 10العني بال عوض)

(. ونفس 12(، وعرفوها أيضًا أبنه متليك بال عوض)11له الت رع ذااًت تنقل شرعًا بال عوض)وعند املالكية، اهلبات متليك من 
(. وعند احلنابلة تعددت التعريفات 13التعريفات جاءت عند الشافعية، بقوهلم هي متليك العني بال عوض تطوعًا يف حال احلياة)

                                                             

 .  1169، جممع اللغة العربية، دار الدعوة، بريوت، دون اتري  نشر،  2( إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج1)
ـــــــــــــــــــــــــ(، هتذيب اللغة، ج371( حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصـــــــــــــور )املتوىف: 2) م، 2111، دار احياء التاث العريب، بريوت، 1، ط4هـ
 266    . 
 (.2( سورة آل عمران، اآلية )3)
، دار املعارف، 2، ط1العظيم الشـــــــــناوي، ج( انظر: أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري، املصـــــــــباح املنري يف غريب الشـــــــــرح الكبري، حتقيق: عبد 4)

 .  262القاهرة، دون اتري  نشر،  
 (.69( سورة الشورى، اآلية )5)
 .377( انظر: علي بن حممد الشريف اجلرجاين، التعريفات، مكتبة لبنان، ساحة رايض الصلح، بريوت، دون اتري  نشر،  6)
، طبعـة الكويـت، الكويـت، دون اتري  نشـــــــــــــر، 2، ط6ج العروس من جواهر القـاموس، ج( حممـد بن حممـد بن عبـد الرزاق املرتضـــــــــــــى الزبيـدي، ات7)
 346  . 
، املكتبة العلمية، بريوت، دون 1(  عبد الغين الغنيمي الدمشــــــقي امليداين احلنفي، اللباب يف شــــــرح الكتاب، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، ج8)

 . 171اتري  نشر،  
ــــــــــــ(، البناية شرح اهلدية، تصحيح، املولوي 266محد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيايب احلنفي بدر الدين العيين )املتوىف: ( أبو حممد حممود بن أ9) هـ

 .794م،  2111-ه1621، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، ط7حممد عمر الرامفوري، ج
 .  376، مرجع سابق،  6( الفتاوى اهلندية، ج10)
، عيسى البايب وشركاه، القاهرة، دون 2، ط3ي، أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك، ج( ابو بكر بن حسن الكشناو 11)

 .27اتري  نشر،  
 هـ(، مواهب اجلليل يف966( مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف ابحلطاب الرُّعيين املالكي )املتوىف: 12)

 . 69م،  1992 -هـ1612، دار الفكر، بريوت، 3، ط4شرح خمتصر خليل، ج
، املكتب 3، ط6هـ( النووي، روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتقيق: زهري الشاويش، ج474( أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي )املتوىف: 13)

 .   3م،  1991-هـ 1612اإلسالمي، بريوت، دمشق، عّمان، 
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(، وُعّرفت أيضاً أبهنا 1ت متليك يف حياة الشخص بغري عوض)للهبة مع وجود التقارب فيها، ومن هذه التعريفات، فمنها أن اهلبا
 (.2ت رع احلي مبا يعد هبة يف حياته)

وعّرفوها كذلك أبهنا متليك جائز التصرف مااًل معلوماً أو جمهواًل تعذر علمه، موجوداً أو مقدوراً على تسليمه، غري واجب يف       
 (. 4ها بعضهم أبهنا، الت رع بتمليك ماله املعلوم املوجود يف حياته لغريه)(، وعّرف3احلياة بال عوض، مبا يعد هبة عرفًا)

 املبحث الثاين: آراء الفقهاء حول عطااي األمراء
 متهيد وتقسيم:

اختلف الفقهاء والعلماء حول عطااي األمراء، فمنهم من أجاز هذه العطااي وعّدها ماالً حالاًل ملن تعطى هلم، ومن الفقهاء مل جيزها 
 دها مااًل حراماً، ومنهم أجاز أخذها مع الكراهة.وع

وهذا ما سوف نتناوله بثالثة مطالب، خصصنا املطلب األول للعلماء والفقهاء الذين أجازوا االخذ من عطااي وهدااي األمراء واحلكام، 
وتطرقنا يف  هذه األموال وعّدوها ماالً حرامًا، وعّدوها مااًل حالاًل، وبّينا يف املطلب الثاين العلماء والفقهاء الذين مل جييزوا األخذ من
 املطلب الثالث للعلماء والفقهاء الذين أجازوا أخذ العطااي من األمراء مع الكراهة.  

 املطلب األول: العلماء والفقهاء الذين أجازوا االخذ من عطااي وهدااي األمراء واحلكام، وعّدوها ماالً حالاًل 
طااي األمراء وأجاز أخذها، فقد روَي عن أيب هريرة أنه قال:" ما أحد يهدي إيلَّ هدية إاّل قبلتها، فأّما هناك من الفقهاء من قبل ع

ه ذْ أن أسأل فال"، وُروَي أن النيب حممد صلى هللا عليه وسلم أنه أعطى عمر مااًل، فقال له:" أَْعطِّهِّ إىل مْن هو أفقر مين، فقال له: خُ 
   (. 5فتموَّله أو تصدَّق به")

وعن أيب الدرداء مثله، قبلت السيدة عائشة عطااي معاوية، وقبل عبد هللا بن عمر هدااي املختار، وهو يف رأيهم من السالطني 
املتغلِّبني، وكذلك ابن عباس، ويستند الفقهاء يف الغالب على قول عثمان بن عفان:" جوائز السلطان حلم ظيب ذكي"، وقيل: إن 

 أربعمائة ألف دينار، وقبلها التابعي علقمة، واألسود، والنخعي، والشعيب، واحلسن البصري، وآخرون، معاوية قدم لإلمام احلسني
 (.6ويستند إىل أن النيّب ) ( ندب إىل قبول عطية غري ذي سلطان )

 كان أو رعّية؛ ألنه انً رأي الط ري: يرى الط ري أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ندب أمته لقبول عطّية كّل ُمْعط  جائزة عطيته، سلطا
قال لعمر:" ما آاتك هللا من املال وأنت غري مشرف وال سائل فاقبله" )رواه مسلم(، فهذا ندٌب عاّم من غري ختصيص بسلطان  أو 

                                                             

، 7( عالء الدين السـعدي املرداوي، اإلنصـاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: أبو عبد هللا حممد حسـن، ج1)
 .  117م،  2112منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 .  432م،  1947، عامل الكتب، بريوت، 6ار فراج، ج( اإلمام مشس الدين املقدسي ابن مفلح، الفروع، مراجعة: عبد الست2)
 .  22، حتقيق: عبد الغين، عامل الكتب، بريوت، دون اتري  نشر،  2( انظر: حممد بن أمحد الفتوحي ابن النجار، منتهى اإلرادات، ج3)
، دار الكتب العلمية، 1قنع، والشـــــرح للبهويت، ج( شـــــرف الدين أبو النجا موســـــى بن أمحد احلجاوي، الروض املربع بشـــــرح زاد املســـــتنقع، خمتصـــــر امل4)

 .271بريوت، دون اتري  نشر،  
ــــــــــــــ(، ســبل الســالم، 1122( حممد بن إمساعيل بن صــالح بن حممد احلســين، الكحالين الصــنعاين أبو إبراهيم، عز الدين املعروف ابألمري )املتوىف: 5)  هـ
 . 679، القاهرة، دون اتري  نشر،  ، دار احلديث للطبع والنشر والتوزيع2ج
م، 1923 -ه1616، الناشـــر وزارة األوقاف والشـــئون اإلســـالمية، الكويت، 2، ط2( وزارة األوقاف والشـــؤون اإلســـالمية، املوســـوعة الفقهية، ج6) 
 6219. 
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بغريه، جائر أو عادل، سوى ما استثناه، أو ما جاء من وجه  حرام، أو غصب  يعلمه اآلخذ، فإذا كان احلديث النبوي املتقدِّم 
 (. 1يحاً، وداللته كافية جلواز قبول عطااي األمراء مطلقاً )صح

وقد فّسَر شي  اإلسالم ابن تيمية امتناع الفقهاء عن أخذ عطااي األمراء بقوله:" ومن الناس َمْن آل به اإلفراط يف الورع إىل أمر 
ء يف جواز األخذ جبوائز السلطان"، وجااجتهد فيه، فيثاب على حسن قصده، وإْن كان املشروع خالف ما فعله، وبذلك يقّرر 

جمموع الفتاوى قال: إن أصول الشريعة كلها مبنية على أصل التفريق يف املنهيات بني احملتاج وغريه، وهلذا أبيَحْت احملظورات عند 
 (، 2الضرورة، وبذلك أجيزت العطااي عند الضرورة )
ر امتناع أمحد وابن املبارك عن أخذ العطااي أنه  ّل أبن من ابب الزهد يف املباحات، وهجر التوسُّع، وليس العتقاد التحرمي، واستدوُفسِّّ

 (. 3النيب صلى هللا عليه وسلم، قبل هدّية املقوقس وصاحب دوحة اجلندل، وهو ال يقبل إالّ طيبًا)
فقال: خذه،  ْن هو أفقر مين،وروَي عن عبد هللا بن عمر قال:" مسعت عمر يقول: كان رسول هللا يعطيين العطاء، فأقول: أعطه مَ  

فإذا جاءك من هذا املال شيٌء وأنت غري مشرف وال سائل فخذه، وإاّل فال تتبعه نفسك، ونقل العيين عن الط ري: إن ما يستفاد 
من قوله )فُخْذه( إمجاعهم على أنه أمر ندب وإرشاد، وليس كما يذهب آخرون إىل أنه أمر يقتضي الوجوب أو الندب، وقال 

: هو ندب لكّل َمْن أُعطي عطية أن يقبلها، سواء كان املعطي سلطاانً أو غريه، صاحلاً كان أو فاسقًا، إذا كان ممَّْن جتوز بعضهم
 (.4عطّيته )

به احصويرى احلنفية أنّه ال جيوز قبول هدية أمراء اجلور؛ ألن الغالب يف أمواهلم احلرمة، إالّ إذا علم أن أكثر أمواهلم حالٌل، أبن يكون ل
 (.5جتارة أو زرع؛ ألن أموال الناس ال ختلو عن قليل حرام )

أما َمْن مل يعرف ابجلور قال أبو الليث: اختلف الناس فيه؟ فقال بعضهم: جيوز ما مل يعلم أنه يعطيه من حرام. وقال حممد بن احلسن 
 (. 6الشيباين: وبه أنخذ ما مل نعرف شيئاً حراماً بعينه، وهو قول أيب حنيفة )

يرى بع  الفقه احلنفي أنه يراعى الغالب على املال؛ فإن كان الغالب حالاًل جاز؛ إذ نُقل عن أيب حنيفة قوله: إن املبتلى بطعام و 
   (.7الظلمة يتحّرى؛ إْن وقع يف قلبه حّله قبل وأكل؛ وإالّ فال؛ لقوله: استَـْفتِّ قلبك )

                                                             

 .0621( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية، مرجع سابق،  1) 
أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد هللا بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي احلنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن ( شي  اإلسالم 2)

 .   332، مرجع سابق،  7تيمية، جمموع الفتاوى البن تيمية، ج
، دون مكان نشـــــر، 4، ط2حممد بن قاســـــم العاصـــــمي النجدي، ج ( جمموعة من العلماء، الدرر الســـــنية يف الكتب النجدية، حتقيق: عبد الرمحن بن3)

 .   221م،  1994 –ه1617
 .  2، مرجع سابق،  16( أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني بدر الدين العيين، العناية شرح اهلداية، ج4)
 . 6211املوسوعة الفقهية، مرجع سابق،  ، ( وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية5)
 .   362ه،  1311، دار الفكر، بريوت، 2، ط6( جلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي، الفتاوى اهلندية، ج6)
، دار 1، ط1ه(، االشـــــــبه والنظائر على مذهب أبو حنيفة النعمان، ج971( زين الدين بن إبراهيم بن حممد، املعروف اببن جنيم املصـــــــري )املتوىف: 7)

 .  137م،  1999 -هـ1619ت، الكتب العلمية، بريو 
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َمْن علمت من أئّمة اهلدى والعلم، فقد أخذ ابن عمر جوائز احلّجاج، وأخذ وجاء يف مواهب اجلليل أنه:" قد قبل جوائز السلطان 
 (.1حممد بن شهاب الزهري جوائز عبد امللك بن مروان، وأخذ مالك بن أنس جوائز أيب جعفر املنصور، ...أخل")

باس من الطني العدل؛ وقبول ابن عكذلك جاء يف التاج واإلكليل أّن ابن عمر قبل هدااي املختار، وقد تقّدم أهنم ال يَرْونه من س
 (.2معاوية؛ وقول احلسن البصري:" ال يرّد عطاايهم إالّ أمحق أو مراء ، وهذا يف ما ال يعلم فيه احلرام بعينه" )

وقيل أن البع  أخذ العطااي من األمراء على وجه اخلوف؛ وقيل:" أّن فيهم َمْن أيمن السلطان بتك األخذ منه، فليس هذا العذر 
م مجيعًا، وقد ذكر أن املنصور أمر ملالك بثالث صرر داننري، فسقطت من حاملها صّرة يف الزحام، فلما أاته ابلصرّتني سأله عن هل

ن م الثالثة؟ فأنكرها، فألزمه مالك ابلثالثة، وأحلّ عليه، حىّت وجدها أحٌد فجاء هبا إليه، ومالك مل يفعل هذا إاّل متطوِّعاً غري خائف  
نقل عن سحنون قوله:" َمْن قبل جوائز السلطان فهو ساقط الشهادة عندان. ومن أدمن األكل على موائد السلطان فهو  السلطان. و 

كذلك، ويرى سحنون أن االحتجاج بقبول ابن شهاب ومالك قياٌس مع الفارق؛ ألن مالك يرى اخللفاء ممَّْن جتري على يده 
ال العطاء اىل أهل العلم، وجوائز اخللفاء جائزةٌ ال َشكَّ فيها على شرط مالك؛ إلمجاع الدواوين، وهو أمري املؤمنني، وهو مكلَّف إبيص

اخللق على قبول العطاء من اخللفاء، ممَّْن يرضى به وممَّْن ال يرضى به، أما األمراء الذين فوض إليهم اخلليفة قب  األموال وصرفها 
خللفاء، فإْن صّح أخذ ابن عمر جوائز احلّجاج فهذا وجهه، وُروي عن ابجتهادهم، كاحلّجاج، فقب  اجلوائز منهم كقبضها من ا

مالك: إنه ال أبس أبخذ جوائز اخللفاء، أما جوائز العمال ففيها شيء من التأمُّل؛ للنظر هل هم مفوَّضون ابلعطاء؟ فإْن كان العامل 
واز أخذ ْن مل تقبل قسمته فهناك قوالن؛ فاألكثر على ج)الوايل( َعْداًل يف قسمته اّتفق أهل العلم على جواز أخذ اجلائزة منه، وإ

مًا ااجلائزة منه؛ وكرهها بعضهم، وال سيَّما إذا شاب اجملىب منه احلالل واحلرام، فاألكثر على كراهة األخذ؛ أما إذا كان املال اجملىب حر 
 (.3فاإلمجاع أنه حراٌم)

 ومنها: إن ابن عمر قبل جوائز عبد العزيز بن مروان، ونقل مقولة سفيان يفونقل ابن عبد ال ّر يف االستذكار األدّلة على قبوهلا، 
)جوائز السلطان(، وأضاف: إن سفيان كان حيتّج بقول ابن مسعود: )لك املهنأ، وعليه املأمث(، مث نقل قول عثمان بن عفان: )حلم 

لطان قال ابن عبد ال ّر: ما أعلم أحداً مل يقبل جوائز السظيب ذكي(، ومقولة احلسن البصري: ال يرّد جوائزهم إاّل أمحق أو مراء ، مث 
 (. 4من علماء التابعني، إال سعيد بن املسّيب وابن سريين )

                                                             

ــــ(، مواهب اجلليل يف 966( مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف ابحلطاب الرُّعيين املالكي )املتوىف: 1)  هـ
 .  241م،  1992 -هـ 1612، دار الفكر، بريوت، 3، ط4شرح خمتصر خليل، ج

ه(، التاج واإلكليل ملختصـــــــر خليل، 297يب القاســـــــم بن يوســـــــف العبدري الغرانطي، أبو عبد هللا املواق املالكي )املتوىف: ( حممد بن يوســـــــف بن أ2) 
 .  143م،  1996-هـ1614، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، ط11ج
تصــر خ( الشـــي  حممد بن عبد الرمحن املغريب احلطاب الرعيين حممد بن يوســـف املواق، مواهب اجلليل لشـــرح خمتصـــر خليل وهبامشـــه التاج واإلكليل مل3) 

 .   123م،  2112 -ه1623، دار عامل الكتب، بريوت، 2خليل، حتقيق: الشي  زكراي عمريات، ج
ـــــــــــــ(، االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار 643بن حممد بن عبد ال ر النمري األندلسي )املتوىف: ( اإلمام احلافظ أيب عمر يوسف بن عبد هللا4)  هـ

، دار 1، ط2وعلماء األقطار فيما تضـــمنه املوطأ من معاين الرأي واآلاثر وشـــرح ذلك كله ابإلجياز واالختصـــار، حتقيق: د. عبد املعطي أمني قلعجي، ج
 .  وما بعدها.  416م،  2111 –ه 1621الكتب العلمية، بريوت، 
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 وذهب الشافعية إىل جواز قبول عطااي األمراء إذا مل يعلم أهنا حرام؛ إذ يرون أن اخللفاء والسالطني واألمراء ومن احلق هبم، فعطاايهم
 (.1ع السلف واخللف إذا كانت من املال احلالل)جيوز قبوهلا عند مجي

ويرى بع  الشافعية، أنه ومع اجلواز يكون األخذ حتت خطر احتمال الوقوع يف احلرام، فيتأثر قلبه به، بل ويطالب به يف اآلخرة إن  
 (.2كان املعطي غري مستقيم احلال)

 ما  املعاملة، وال أخذ الصدقة وال اهلدية، ممَّْن أكثر ماله حرام، إالّ وهناك رأي آخر للشافعية بقول القيلويب أنه:" ال حيرم األكل، وال
  (.3علم حرمته، وهذه قاعدة عامة تقتضي قبول جوائز السالطني، إالّ أن يعلم حرمتها قطعاً وعلى وجه اجلزم")

 : العلماء والفقهاء الذين مل جييزوا األخذ من هذه األموال وعّدوها مااًل حراماً املطلب الثاين
 (.4اتفق بع  من العلماء على أنه ال جيوز أخذ العطااي من األمراء أو السالطني إذا ُعلم أهنا حرام)
ب يف ماهلم احلرمة،  أمراء اجلور؛ ألن الغالولكن فقهاء احلنفية فرقوا بني أمراء اجلور وغريهم حول قبول العطااي، فال جيوز قبول عطااي

 (. 5إاّل إذا علم أن أكثر ماله حالل، وأما أمراء غري اجلور فيجوز األخذ منهم)
ويُروى أنه ُسئل اإلمام الباقر عن عطااي األمراء؟ فقال: إْن علمَت أنه من غصب  أو سحت فال تقبله، ويتحّدث العيين عن راو  من 

راهيم بن طهمان اخلراساين، فيمدحه ابلقول: كان ال يقبل جوائز السلطان، وهي تصريٌح ابملدح، وقد قال فيه رواة احلديث، هو إب
 (.6أمحد: يستنزل بذكره القطر )

وميتدح صفوان بن سليم بكلمة )اإلمام القدوة(، ممَّْن يستسقى به، يقولون عنه: إن جبهته ثقبت من كثرة السجود، مث يقول بعد 
 (.7يقبل عطااي األمراء ) ذلك: كان ال

 (8وجاء يف مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح أن القاسم بن حممد وابن سريين وابن املسّيب ال يقبلون عطااي األمراء)

                                                             

، مطبعة مصــــطفى حممد، 2ه(، فتح العلي املالك يف الفتوى على مذهب اإلمام مالك، ج799( الشــــي ، حممد بن أمحد بن حممد عليش )املتوىف: 1) 
 .249القاهرة، دون اتري  نشر،  

ـــــ(، الفتاوى الك رى، مرجع سابق،  973-919املكي الشافعي )( اإلمام الفقيه شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي 2)  هـ
 373 . 
م، 1966 -ه1376، مصـــطفى البايب احلليب، بريوت، 3، ط6( قليويب وعمرية، حاشـــيتا قليويب وعمرية على شـــرح احمللى على منهاج الطالبني، ج3) 
 242  . 
 .362م،  2116الياقوتة احلمراء لل راجميات، عّمان،  شركة، 2( الشي  نظام ومجاعة من علماء اهلند، الفتاوى اهلندية، ج4) 
(، املغين، حتقيق: د. عبد هللا بن عبد احملسن  ه 431( الشي  اإلمام العالمة موفق الدين أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة )املتوىف سنة 5) 

 .663اعة والنشر والتوزيع، الرايض،  ، دار عامل الكتب للطب4التكي و د. عبد الفتاح حممد احللو، ج
، دار الكتب 1، ط6العيين، العناية شرح اهلداية، حتقيق: أمين صاحل شعبان، ج( أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني بدر الدين 6) 

   .293م،  2111-ه1621العلمية، بريوت، 
 .   642، مرجع سابق،  9بدر الدين العيين، العناية شرح اهلداية، ج ( أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني7) 
، دار 1، ط9ه(، مرقاة املفاتيح شــــــرح مشــــــكاة املصــــــابيح، ج1116( علي بن ســــــلطان حممد أبو احلســــــن نور الدين املال اهلروي القاري )املتوىف: 8) 

 .  262م،  2112 -هـ 1622الفكر، بريوت، 
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 نْ ونقل عن الغزايل قوله: إن السالطني يف زماننا هذا ظلمة، قلما أيخذون شيئاً على وجهه وحبّقه، فال حتّل معاملتهم، وال معاملة مَ 
، والورع اجتناب الربط واملدارس والقناطر اليت بنوها ابألموا  ليتعلق هبم، حىّت القاضي، وال التجارة يف األسواق اليت بنوها بغري حقّ 

 (.1املغصوبة، اليت ال يعلم مالكها )
احبه أفاد حينما سأله صوعن سفيان: إنه كان قد رأى انراً، فسأل عنها؟ فقيل له: انر صاحب الشرطة، فذهب يف طريق  آخر، و 

 (.2بعدم جواز االستضاءة بنارهم )
لّ   ، كذلك ما جاء يف جممع األهنر أنه:" ال جيوز قبول هديّة أمراء اجلور؛ ألن الغالب يف ماهلم احلرمة، إال إذا علم أن أكثر ماله من حِّ

   (.3أبن كان صاحب جتارة أو زرع")
ّن أمحد  ة املنورة، سوى سعيد ابن املسّيب سيد التابعني، كانوا يقبلون جوائز السلطان؛ لكويذكر أّن فقهاء احلنابلة السبعة يف املدين

كان ال يقبل جوائز السلطان، وينكر على ولده وعّمه قبوهلا، ويشّدد يف ذلك، ومل يكن أيكل يف بيوهتم شيئاً، وال ينتفع بشيء  منهم. 
التوّقي، سعيد والثوري وابن املبارك. قال اجمليزون كان هذا منهم على سبيل الورع و  وممَّْن كان ال يقبلها ابن املسّيب والقاسم وبشر بن

ال على أهنا حراٌم؛ لقول أمحد: جوائز السلطان أحّب إيّل من الصدقة؛ ولقوله: ليس أحٌد من املسلمني إاّل وله يف هذه الدراهم 
 (.4نصيب، فكيف أقول: إهنا سحت)
احلنابلة فقد استدّلوا أبن أموال السالطني ختتلط مبا أيخذونه من احلرام والظلم وغريه، فتصري أموال وأّما الذاهبون إىل حرمتها من 

فَمْن اّتقى الشبهات است رأ لدينه وعرضه، ومن واقع الشبهات أوشك أن يقع يف … احلالل بني، واحلرام بني‘: شبهة. وقد قال
 .دَْع ما يريبك إىل ما ال يريبك‘: احلرام، كالراتع حول احلمى يوشك أن يقع فيه؛ وقوله

واحتّجوا أيضًا أبّن مجاعًة من الصحابة تنزَّهوا عن مال السلطان، مثل: حذيفة؛ ومعاذ. ولكن رغم ذلك مل يـََر أمحد أهنا من املال 
ه، وحّث أهله على نع مناحلرام، لكنه قال: أحّب إيّل أن يتنزه عنه، وفّسر ابن تيمية موقف أمحد، فقال: لقد بني أمحد أنه إمنا امت

 تركه، لئال يصري ذلك سبباً اىل أن يداخل اخلليفة الفقهاء يف ما يريد. وقد نقل عن النيّب: ُخْذ العطاء ما كان عطاًء، فإذا كان عوضاً 
 (.  5عن دين أحدكم فال أيخذه)

 املطلب الثالث : العلماء اللذين اجازوا االخذ من هذه األموال مع الكراهة    

                                                             

ــــــ( إحياء علوم الدين، ج616( اإلمام زين الدين أبو حامد حممد بن حممد بن حممد أمحد الطوسي الغزايل الشافعي )املتوىف: 1)  ، دار املناهج 1، ط6هـ
 . 261م،  2111-ه1622للنشر والتوزيع، جدة، 

، مرجع 9ه(، مرقاة املفاتيح شـــرح مشـــكاة املصـــابيح، ج1116( الشـــي  علي بن ســـلطان حممد أبو احلســـن نور الدين املال اهلروي القاري )املتوىف: 2) 
 .   263سابق،  

، 2ه(، جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر، ج1172( الشي  عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده املعروف بداماد أفندي )املتوىف: 3)
 .  132م،  1992 -هـ 1619دار إحياء التاث العريب، بريوت، 

ىف: و ( أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدســــــــــي مث الدمشــــــــــقي احلنبلي، الشــــــــــهري اببن قدامة املقدســــــــــي )املت4) 
 .  611م،  1942 -هـ1322، مكتبة القاهرة، القاهرة، 2هـ(، املغين إلبن قدامة، ج421
ن ابن م ابن عبد هللا بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي احلنبلي، أبو العباس، تقي الدي(  شي  اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السال5)

  -ه1626، وزارة الشــؤون اإلســالمية والدعوة واإلرشــاد الســعودية، جممع امللك فهد لطباعة املصــحف الشــريف، 7تيمية، جمموع الفتاوى البن تيمية، ج
 .  334م،  2116
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 (.1اإلمام أمحد إىل كراهة األخذ، أما إذا علم أهنا حرام فال جيوز أخذها) وذهب
لكْن هناك َمْن كره قبول هدية السلطان؛ إذ إن خالد بن أسيد أعطى مسروقًا ثالثني ألفاً، فأىب أن يقبلها، فقيل له: لو أخذهتا 

ال ابن م أخذت ذلك، ومل يقبل ابن سريين، وال أبو رزين، و فوصلت هبا رمحك، قال: أرأيت لو أن لّصاً نقب بيتاً ما أابيل أخذهتا أ
 حمرييز، عطااي السلطان، وبعث هشام إىل عبد هللا بن الزبري أموااًل، فقال له أخوه: رّدها، فما أكلها أحٌد وهو غينٌّ إاّل أحوجه هللا

 .إليها، وممَّْن كره جوائز السلطان: الثوري، وابن املبارك، وأمحد بن حنبل
إهّنم رّدوا عطية َمْن كان األغلب من أمره أنّه ال أيخذ املال من وجهه، فرأوا أن األسلم لدينهم ترك قبوهلا، وقبول ما ال َشكَّ يف  قيل:

لِّه. فإْن كان فيه لبس فاأَلْوىل يف ترك قبوله  .حِّ
م ميّنون. إيّل من صالت اإلخوان؛ ألهن موقف املالكية: نقل ابن عبد ال ّر يف التمهيد، عن سفيان، أنه قال: جوائز السلطان أحبّ 

 (.2قال ابن عبد ال ّر: حيتمل أنه يرى لنفسه حّقاً يف بيت املال؛ ألن اآلاثر املروية عن النيّب كراهته )
  :ونقل البناين تقسيم ابن رشد أموال األمراء إىل

  .: يكرهـ مال حالل من سلطان ال يعدل يف قسمه، فاألكثر على جواز قبوله منهم، وقيل1
  .ـ مال خمتلط حالل وحرام، فاألكثر على كراهة أخذه، وقيل: جيوز2
  .ـ مال حرام، قيل: حيرم أخذه، وقوٌل ضعيف ابجلواز3

موقف احلنابلة: سأل الناس أمحد عن قبول جائزة السلطان؟ قال أمحد: أكرهها، وكان يتورَّع عنها، ومينع أوالده منها، وأيمرهم 
 (.3ه منها؛ ألن أموال السالطني ختتلط ابحلرام، فيصري ماالً ذا شبهة )ابلتصدُّق مبا أخذو 

 :جاء يف الفروع البن مفلح أن هناك رأيني
 .األول: جيوز قبول جوائز السلطان، وال سيَّما ممَّْن غلب عدله

ال: هي حّب إيّل من الصدقة، وقالثاين: تكره جوائز السلطان مطلقاً؛ ألن أمحد قال: أكرهها. ونقل عنه قوله: إن جائزة السلطان أ
خرٌي من صلة اإلخوان. ولكْن أيضاً ُروي عنه: إن املرء ميوت بدينه، وال يعمل معهم. وقد هجر أمحد أوالده وعّمه وابن عّمه عندما 

ْن أخذ ماالً بشبهة )
َ
 (.4أخذوها، وهذا يقتضي جواز اهلجر مل

بن عيينة يف موضوع جوائز السلطان، فأجاب: إنّه ما أخذ منهم إالّ دون وقال ابن رجب يف النصائح: إن الصاحلني نصحوا سفيان 
 .حقِّه

وقال ابن حجر العسقالين: إن لفظة )ُخْذه( يف حديث النيّب، أمٌر للندب بغّ  النظر عن املعطي، وقال ابن املنذر املالكي: عطية 
 (.5السلطان جائٌز أخذها ومرخَّص فيه )

                                                             

 . 369اف والشؤون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية، مرجع سابق،  ( وزارة األوق1) 
ه(، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد، حتقيق: 643( أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد ال ر بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف: 2) 

 .  114هـ،  1327وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، ، 6مصطفى بن أمحد العلوي، حممد عبد الكبري البكري الناشر، ج
ــــ(، كتاب الفروع ومعه تصحيح 743( حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد هللا، مشس الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي )املتوىف: 3)  هـ

 .  619م،  2113 -هـ1626، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1، ط6التكي، جالفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي، حتقيق: عبدهللا 
ــــ(، كتاب الفروع ومعه تصحيح 743( حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد هللا، مشس الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي )املتوىف: 4)  هـ

    .611الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي، مرجع سابق،  
 هـ   1379( ابن حجر أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت، 5) 
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اء من قبول عطااي األمراء ثالثة: ما علم أنه حالٌل فاملستحب قبوله؛ وما علم أنه حراٌم فاليقني رّده؛ وما ممّا تقدَّم فإن مواقف الفقه
مل يعلم حاله فقد قالوا: لقد وضع عن الناس تكلُّف البحث عن أسبابه، وظاهر احلكم أّن األمراء َأْوىل ابملال العام من غريهم، ما مل 

.يستحّقه مستحّق، فالواجب قبول ع  طّية كّل معط 
 اخلامتة:

 بعد االنتهاء من حبثنا هذا توصلنا إىل جمموعة من النتائج واملقتحات أمهها:
 النتائج: -اوالً 

الغاية الشرعية من العطااي هو حتقيق املودة واحملبة بني الناس، فالناظر ألحكام ومسائل العطااي أن جيعل من حتقيق األلفة واملودة 
 خالهلا هلذه األحكام فيعتمد الرأي األقرب لتحقيق هذا املقصد.قاعدة ينطلق من 

 ال يوجد اختالف جوهري يف بيان مفهوم عطااي األمراء عند الفقهاء وعلى املذاهب األربعة.
نهم، ياختالف الرأي عند الفقهاء يف عطااي األمراء من حيث إجازهتا وعدم إجازهتا أو إجازهتا مع الكراهة ما هو إال حرصهم على د

 ولكي ال خيتلط املال احلرام ابملال احلالل. 
 املقتحات:-اثنياً 

 هنيب بفقهاءان وعلمائنا اإلجالء أن يرشدوا اخلاصة والعامة يف موضوع عطااي األمراء لكي ال يقعوا يف اكل املال احلرام. 
 تقريب توادد بني الناس. نقتح على األمراء أن تكون العطااي املقدمة من قبلهم وفق ما أرادته الشريعة من

 :املراجع واملصادر
 كتب اللغة العربية:  -اوالً 
 ، جممع اللغة العربية، دار الدعوة، بريوت، دون اتري  نشر.2إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ج 
، دار 16ابن منظور حممد بن مكرم بن منظور االفريقي املصري مجال الدين أبو الفضل الشهري اببن منظور، لسان العرب، ج  

 صادر للطباعة والنشر، بريوت، دون اتري  نشر.
ق: يوسف الشي  ه(، خمتار الصحاح، حتقي444زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفي الرازي )املتوىف: 

 م.1999-هـ1621، املكتبة العصرية، الدار النموذجية، بريوت، صيدا، 6حممد، ط
 م.2121سائر بصمة جي، معجم مصطلحات ألفاظ الفقه االسالمي، صفحات للدراسات والنشر، بريوت،   

، 1، ط4حتقيق: حممد عوض مرعب، جه(، هتذيب اللغة، 371الشي  حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: 
 م.2111دار إحياء التاث العريب، بريوت،

 ، املكتبة العلمية، بريوت، دون اتري  نشر.1العالمة أمحد بن حممد الفيومي، املصباح املنري، ج
ؤسسة الرسالة، ، م2، ط2العالمة حممد بن يعقوب الفريوز آابدي جمد الدين، املعجم الوسيط، حتقيق: حممد نعيم العرقسوسي، ج

 م.2116-ه1624بريوت، 
، دار احياء التاث العريب، بريوت، 1، ط4هـ(، هتذيب اللغة، ج371حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور )املتوىف: 

 م.2111
 ، دار الفكر، بريوت، دون اتري  نشر.1ايقوت بن عبد هللا أبو عبد هللا احلموي، معجم البلدان، ج

 لفقه اإلسالمي القدمي:كتب ا-اثنياً 



312 

 

 املذهب احلنفي:-أ
ابن عابدين حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي احلنفي، رد احملتار على الدر املختار املعروف حباشية ابن عابدين، حتقيق: 

 .م1992-ه1619، دار إحياء التاث العريب، مؤسسة التاري  العريب، بريوت، 1، ط2حممد صبحي حالق وعامر حسني، ج
أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي عالء الدين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، حتقيق: الشي  علي حممد معوض، والشي  

 م. 1997، دار الكتب العلمية، منشورات حممد بيضون، 1، ط2عادل أمحد عبد املوجود، ج
د عبد ترتيب الشرائع، حتقيق: علي حممد معوض، عادل أمح أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي عالء الدين، بدائع الصنائع يف

 م.2113 -ه1626، دار الكتب العلمية، القاهرة، 4املوجود، ج
أبو بكر بن مسعود الكاساين احلنفي عالء الدين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، حتقيق: علي حممد معوض وعادل أمحد عبد 

 م.2113 -ه1626بريوت، ، دار الكتب العلمية، 2، ط2املوجود، ج
هـ(، العناية شرح اهلدية، 266أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيايب احلنفي بدر الدين العيين )املتوىف: 

 م. 2111-ه1621، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، ط7و ج 6تصحيح، املولوي حممد عمر الرامفوري، ج
ه(، االشبه والنظائر على مذهب أبو حنيفة النعمان، 971املعروف اببن جنيم املصري )املتوىف: زين الدين بن إبراهيم بن حممد، 

 .م1999 -هـ1619، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، ط1ج
ه(، جممع األهنر يف شرح 1172الشي  عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده املعروف بداماد أفندي احلنفي)املتوىف: 

 .م1992 -هـ 1619، دار إحياء التاث العريب، بريوت، 2ى األحبر، جملتق
، املكتبة العلمية، 1عبد الغين الغنيمي الدمشقي امليداين احلنفي، اللباب يف شرح الكتاب، حتقيق: حممد حمي الدين عبد احلميد، ج

 بريوت، دون اتري  نشر.
 .ساحة رايض الصلح، بريوت، دون اتري  نشر علي بن حممد الشريف اجلرجاين، التعريفات، مكتبة لبنان،

ه(، مرقاة املفاتيح شرح مشكاة 1116الفقيه علي بن سلطان حممد أبو احلسن نور الدين املال اهلروي القاري احلنفي )املتوىف: 
 م. 2112 -هـ 1622، دار الفكر، بريوت، 1، ط9املصابيح، ج

، 2، ط7البحر الرائق شرح كنز الدقائق، خرج أحاديثه، زكراي عبيدات، ج حممد بن حسني بن علي الطوري احلنفي القادري، تكملة
 .دار الكتب العلمي، بريوت، دون اتري  نشر

هـ(، اتج العروس من جواهر القاموس، 1216حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفي ، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي )املتوىف: 
 .ت، دون اتري  نشر، طبعة الكويت، الكوي2، ط6ج

  ه.1311، دار الفكر، بريوت، 2، ط6الشي  نظام الدين البلخي ومجاعة من علماء اهلند، الفتاوى اهلندية، ج
 م.2116، شركة الياقوتة احلمراء لل راجميات، عّمان، 2الشي  نظام الدين البلخي ومجاعة من علماء اهلند، الفتاوى اهلندية، ج

 الفقه املالكي:-ب
هـ(، املقتبس من أنباء 649حيان القرطيب، حيان بن خلف بن حسني بن حيان األموي ابلوالء، أبو مروان املالكي )املتوىف: ابن 

  .م1973أهل األندلس، حتقيق: حممود علي مكي، دار الكتاب العريب، بريوت، 
، عيسى البايب وشركاه، 2، ط3الك، جابو بكر بن حسن الكشناوي، أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة م

 القاهرة، دون اتري  نشر.
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ه(، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين 643أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد ال ر بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف: 
عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، ، وزارة 6واألسانيد، حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، حممد عبد الكبري البكري الناشر، ج

  .هـ1327املغرب، 
هـ(، االستذكار اجلامع ملذاهب 643اإلمام احلافظ أيب عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد ال ر النمري األندلسي )املتوىف:

: د. عبد واالختصار، حتقيق فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلاثر وشرح ذلك كله ابإلجياز
 م.  2111 –ه 1621، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، ط2املعطي أمني قلعجي، ج

هـ(، 966مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابلسي املغريب، املعروف ابحلطاب الرُّعيين املالكي )املتوىف:  
 م. 1992 -هـ1612، دار الفكر، بريوت، 3، ط4مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل، ج

العاّلمة مشس الدين الشي  حممد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، حتقيق: سيدي الشي ، وحممد عليش شي  
 ، دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب، بريوت، دون اتري  نشر.6السادة املالكية، ج

الرمحن املغريب احلطاب الرعيين حممد بن يوسف املواق، مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل وهبامشه التاج الشي  حممد بن عبد 
 .م2112 -ه1623، دار عامل الكتب، بريوت، 2واإلكليل ملختصر خليل، حتقيق: الشي  زكراي عمريات، ج

، مطبعة 2فتوى على مذهب اإلمام مالك، جه(، فتح العلي املالك يف ال799الشي  حممد بن أمحد بن حممد عليش )املتوىف:  
 مصطفى حممد، القاهرة، دون اتري  نشر.

ه(، التاج واإلكليل ملختصر 297حممد بن يوسف بن أيب القاسم بن يوسف العبدري الغرانطي، أبو عبد هللا املواق املالكي )املتوىف:  
 م.1996-هـ1614، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، ط11خليل، ج

 الشافعي: الفقه-ث
 هـ.1379ابن حجر أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، دار املعرفة، بريوت، 

، دار الكتب العلمية، منشورات حممد بن بيضون، بريوت، 1، ط17أبو إسحاق الشريازي الشافعي، تكملة اجملموع شرح املهذب، ج
 .م2112

بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن حممود بن أمحد بن أمحد بن الكناين العسقالين املصري الشافعي )املتوىف:  أبو الفضل أمحد
 م.1926، دار الفكر، بريوت، 1، ط6هـ(، هتذيب التهذيب، ج262

، 6يق: زهري الشاويش، جهـ(، روضة الطالبني وعمدة املفتني، حتق474أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي الشافعي )املتوىف: 
 م.1991-هـ 1612، املكتب اإلسالمي، بريوت، دمشق، عّمان، 3ط

هـ(، روضة الطالبني وعمدة املفتني، مجع، صاحل بن عمر البلقيين، 474أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي الشافعي )املتوىف: 
 .وت، دون اتري  نشر، إبشراف، مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر للطباعة، بري 6ج

، 2، ط1أمحد بن حممد بن علي الفيومي املقري الشافعي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، حتقيق: عبد العظيم الشناوي، ج
 دار املعارف، القاهرة، دون اتري  نشر.

هـ(، الفتاوى الك رى،  973-919)اإلمام الفقيه شهاب الدين أمحد بن حممد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي املكي الشافعي  
 ، دار الفكر، بريوت، دون اتري  نشر.3ج
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، 6هـ( إحياء علوم الدين، ج616اإلمام زين الدين أبو حامد حممد بن حممد بن حممد أمحد الطوسي الغزايل الشافعي )املتوىف: 
 م.2111-ه1622، دار املناهج للنشر والتوزيع، جدة، 1ط

 -ه1376، مصطفى البايب احلليب، بريوت، 3، ط6ويب وعمرية على شرح احمللى على منهاج الطالبني، جقليويب وعمرية، حاشيتا قلي
 م. 1966
 الفقه احلنبلي:-ث

 .م1921، املؤسسة السعيدية، الرايض، 2ابن قدامة املقدسي، املقنع مع حاشيته، ج
اجعه، عبد راميين املقدسي الصاحلي احلنبلي، الفروع، ر أبو إسحاق برهان الدين إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد بن مفلح ال

 م.1947، عامل الكتب، بريوت، 6الستار أمحد فراج، ج
أبو البقاء تقي الدين حممد بن أمحد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي احلنبلي املصري املعروف اببن النجار احلنبلي، منتهى اإلرادات، 

 .بريوت، دون اتري  نشر، حتقيق: عبد الغين، عامل الكتب، 2ج
الشي  أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة  

 م.1942 -هـ 1322، مكتبة القاهرة، 2و ج 6ه(، املغين البن قدامة املؤلف، ج421املقدسي )املتوىف: 
الشي  أبو حممد موفق الدين أيب حممد عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي احلنبلي )املتوىف: سنة 

، دار عامل الكتب للطباعة 4(، املغين البن قدامة، حتقيق: د. عبد هللا بن عبد احملسن التكي و د. عبد الفتاح حممد احللو، جه431
 م.  1997 – 1617ع، الرايض، والنشر والتوزي

شي  اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد هللا بن أيب القاسم اخلضر النمريي احلراين الدمشقي احلنبلي، أبو العباس، 
 امللك فهد لطباعة، وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد السعودية، جممع 7تقي الدين ابن تيمية، جمموع الفتاوى البن تيمية، ج

 م. 2116 -ه1626املصحف الشريف، 
ه(، كشاف القناع عن منت اإلقناع، حتقيق: الشي  1161الشي  العالمة منصور بن يونس بن إدريس البهويت احلنبلي )املتوىف: 

 م. 1922، دار الفكر، بريوت، 6هالل مصيلحي مصطفى، ج
ه(، كشاف القناع عن منت اإلقناع 1161يس البهويت احلنبلي )املتوىف: الشي  منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدر 

 م.1923 –ه 1613، دار الكتب العلمية، القاهرة، 6املؤلف، ج
عالء الدين السعدي املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: أبو عبد هللا حممد 

 م. 2112د علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، ، منشورات حمم7حسن، ج
، دون 4، ط2جمموعة من العلماء، الدرر السنية يف الكتب النجدية، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي، ج

  .م1994 –ه1617مكان نشر، 
هـ(، كتاب الفروع 743 الصاحلي احلنبلي )املتوىف: حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد هللا، مشس الدين املقدسي الراميىن مث

 -هـ1626، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1، ط6ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن سليمان املرداوي، حتقيق: عبد هللا التكي، ج
 م.2113
 الفقه الزيدي:-ج
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هـ(، 1122م، عز الدين املعروف ابألمري )املتوىف: حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين الصنعاين أبو إبراهي 
  .، القاهرة، دون اتري  نشر، دار احلديث للطبع والنشر والتوزيع2سبل السالم، ج

 كتب الفقه املعاصر  -اثلثاً 
-ه1612، مطابع الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، الكويت، 1، ط27وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية، ج

 م.1992
 -ه1616، الناشر وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، 2، ط2وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املوسوعة الفقهية، ج

 .م1923
 كتب احلديث:-رابعاً 

ياء التاث ، دار إح2اإلمام مسلم ابن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، صحيح مسلم، حتقيق، حممد فؤاد عبد الباقي، ج
 العريب، بريوت، دون اتري  نشر. 

 م.1929، دار البيان االسالمي، بريوت، 3، ط1حممد بن إمساعيل البخاري، اآلدب املفرد، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، ج
سالمي، بريوت، ، املكتب اال3حممد بن عبد هللا اخلطيب العمري الت ريزي، مشكاة املصابيح، حتقيق: حممد انصر الدين األلباين، ط

 م.1926
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 التعددية السياسية الفرعية يف اجملتمعات العربية وانعكاسها على حقوق املواطنة
 )دراسة حالة: لبنان واألردن(

Sub-political pluralism in Arab societies and its impact on citizenship 
rights 

(Lebanon and Jordan: Case study) 
 

           محاد . انهض أبوأ.م.د
أستاذ مساعد كلية االتصال واللغات جامعة غزة            

Dr.. Nahed Abou Hammad 
 

 :امللخص
يهدف البحث إىل مناقشة التعددية السياسية الفرعية يف اجملتمعات العربية وانعكاسها على املواطنة ضمن مقاربة مفاهيمية       

وتفسريية، خاصة ما يتعلق ابجلدل الفكري، القانوين والسياسي الذي حيمل يف طياته بع  املالمح الوصفية حلقيقة التعددية املتنوعة 
ائرية حد املختلفة فكرايَ أو عرقياَ واملتمثل يف التصنيفات ذات البعد االجتماعي الفسيفسائي ) العالقات القرابية العشداخل اجملتمع الوا

( أو البعد اإلثىن والعرقي )الدين، الطائفة، املذهب، املعتقد، الساللة، اجلنس، األصل(، فهي متغرية وغري اثبتة وهلا أبعاد قانونية 
وتتلخص اإلشكالية احلقيقية يف املمارسات العملية للحقوق ومنها عدم املساواة يف املواطنة بكافة .ثقافية ودينيةوسياسية واجتماعية و 

 مستوايهتا أو نقص يف املنظومة التشريعية خاصة تلك التشريعات اليت تبني حقوق األفراد وحرايهتم وقلة الضماانت الدستورية والسياسية
 حقوق األفراد وحرايهتم.والقانونية املتعلقة بصيانة 

وقد اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي يف تفسريه التعددية السياسية واملصطلحات ذات الداللة، إضافة للسياسات العامة    
 داخل اجملتمعات العربية مع التكيز على دراسة حاليت لبنان واألردن.

 الكلمات املفتاحية
 التعددية السياسية الفرعية، اجملتمعات العربية، األقليات، التعدد االثين، الطائفة، املواطنة. 

 
Abstract: 
The research aims to discuss the sub-political pluralism in Arab societies and its 
reflection on citizenship within a conceptual and explanatory approach, especially 
with regard to the legal and political intellectual debate that carries within it some 
descriptive features of the reality of the diverse pluralism within the same society 
that is different intellectually or ethnically and represented in the classifications with 
a social and mosaic dimension (kinship relations Clan),or the ethnic and racial 
dimension (religion, sect, belief, race, gender, origin ), those are variable , not fixed 
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and have legal, political, social, cultural and religious dimensions. The real problem 
is summarized in the practical practices of rights, including inequality in citizenship 
at all levels, or a deficiency in the legislative system, especially those legislations that 
clarify the rights and freedoms of individuals and the lack of constitutional, political 
and legal guarantees related to the maintenance of individuals' rights and freedoms. 
The researcher adopted Descriptive Analytical Approach in explaining Political 
Pluralism and semantic terminology, in addition public policies within Arab 
societies, focusing on Lebanon and Jordan as acases Study. 
Key words:Sub-political Pluralism, Arab societies, Minorities, Ethnic pluralism, 
Sect, Citizenship. 

 :قدمةامل
تُعد التعّددية من املفاهيم ذات الُبعد الشمويل، من حيث تعدد وجهات النظر واملواقف حول املفهوم والنهج، أو فكرة أو ظاهرة       

ة معّينة، حيث تتنوع مفاهيم التعددية الرتباطها مبختلف اجملاالت والتصنيفات، ما بني  تعددية سياسية، تعددية اقتصادية، تعددية ديني
عرقية وطائفية، وتعددية ثقافية ولغوية حتمل يف مضامينها عدة توجهات تعيش ضمن جمتمع أك ر وحتتفظ هبوايهتا الفكرية وإثنية و 

يل والثقافية، إال أن اجملتمعات التعددية قد تواجه بع  التحّدايت فيما يتعّلق بتنظيم الفئات املختلفة اليت تشّكل اجملتمع، واليت قد مت
ن بعضها البع  لتشّكل وحدات صغرية بعقليات تتسم ابجلمود ورف  التغيري والتعايش مع الوحدات األخرى أحيااًن لالنعزال ع
 للمجتمع. 
وهذا يتطلب تعزيز فكرة التعايش السلمي مع وجود قيم التسامح واحملبة وقُبول اآلخر، وتعزيز الشعور ابهلوية واالنتماء احلقيقي        

م املواطنة وأبعادها املختلفة، واليت تشمل الُبعد القانوين  الذي  يستوجب تنظيم العالقة بني احلكام للمجتمع )الوطن(، وتعزيز قي
واحملكومني استنادا إىل عقد اجتماعي يُوازن بني مصاحل الفرد واجملتمع، والُبعد االقتصادي االجتماعي الذي يستهدف إشباع احلاجيات 

ضاري  احلد األدىن الالزم منها ليحفظ هلم كرامتهم وإنسانيتهم، عالوة على الُبعد الثقايف احلاملادية األساسية للبشر وحير  على توفري
الذي يعىن ابجلوانب الروحية والنفسية واملعنوية لألفراد واجلماعات على أساس احتام خصوصية اهلوية الثقافية واحلضارية، ويرف  

ياسية، ابحلقوق الدينية واحلقوق االقتصادية واحلقوق االجتماعية واحلقوق الس حماوالت االستيعاب والتهميش والتنموي، ع ر التمتع
 وغريها من احلقوق.

كما أن التداول السلمي للسلطة يف ظل جمتمع دميقراطي يستوجب ويفرض وجود تعددية سياسية وحزبية، جُتسد وتُع ر عن حالة        
ة، وتعمل د تنظيمات وسيطة بني الشعب والسلطة احلاكمة تنظم العملية السياسيالتعددية اليت يعيشها اجملتمع، وتقوم على أساس وجو 

على التنظيم الفكري، واالتصال، وأتهيل الناخبني للمشاركة ابحلياة السياسية وتعزيز املشاركة السياسية من خالل حشد وتعبئة 
 .اجلماهري، وصوالَ إىل جمتمعات دميقراطية حديثة

 اهيمية تفسريية للتعددية السياسية واملواطنة يف أدبيات الفكر االجتماعي والسياسياحملور األول: مقاربة مف
ُيشري مصطلح السياسات الفرعية من حيث املعىن اللغوي الذي حيمل يف طياته بع  املالمح الوصفية حلقيقة التعددية املتنوعة       

جسد يف العشرية، ماعي الفسيفسائي وتشمل) العالقات القرابية واليت تتداخل اجملتمع الواحد، واملتمثل يف التصنيفات ذات البعد االجت
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احلمولة، العائلة(، أو ذات البعد اإلثين والعرقي )الطائفة، املذهب، املعتقد، الساللة، اجلنس، األصل...إخل(، حيث أن السياسات 
لعرقي أمهية دد، اكتساب التعدد االثين وأيضا التعدد االفرعية على تعدد أشكاهلا وأمناطها، ومن بني الصور واألشكال املختلفة للتع

خاصة على الصعيدين العملي واألكادميي يف ظل ما طرحته الصراعات اإلثنية والعرقية اليت شهدهتا جمتمعات خمتلفة على امتداد دول 
 اجملتمعات طلب االعتاف بوجودها يفالعامل من حتدايت ألمناط إدارة التنوعات وما ينجم عنها من صراعات يف هذه اجملتمعات، إذ تت

على أساس اترخيي وعالمة تنوع حضاري، وليست وافدة أو مفروضة من اخلارج، وتُع ر االختالفات أو التعددات عن ذواهتما يف 
ر فإن االعتاف خاهلوايت الثقافية وال رامج االقتصادية واالعتقادات الدينية والتجمعات اإلثنية واألنظمة السياسية وغريها، من جانب آ

اف ابلوجود املادي البشري وما يشتق منه من تنوع يف العادات والتقاليد واألعراف، مبا يف ذلك التميز الثقايف ينبغي أن يتزامن هذا االعت 
ين عدم الواحدية، عمبعاجلة املشكالت املادية والرمزية احلقيقية اليت تعاين منها اإلثنيات قصد حلها جذراي.حيث مُيكن اإلشارة إىل أهنا ت

 (.   21،  2112أو التفرد )عاشور،
 

 .أوال: التعددية السياسية واملفاهيم ذات العالقة
 .مفهوم التعددية،1

مفهوم لي رايل ينظر إىل اجملتمع على أنه يتكون من روابط سياسية وغري سياسية متعددة ذات مصاحل متباينة ومشروعة ومتفرقة مبا حيول 
 (. 6، 1993وحيقق املشاركة يف املنافع ) منجود،دون متركز احلكم 

 .التعددية السياسية:2
يعد مصطلح التعددية السياسية حديث الظهور واالستخدام، وهو وثيق الصلة مبصطلح "الدميقراطية" الغريب وإن كان إطاره      

ات احلكومية وغريها من املؤسسات (.كذلك ُتشري التعددية السياسية إىل املؤسس2-1،   1999املفهومي أوسع )الدجاين، 
 (.119،   1996اليت ميكنها أن تشارك يف مزاولة السلطة ) هالل، مسعد ، االجتماعية 

الجتماعية"، ويؤكد ا -كما أن التعددية السياسية تنطلق من أساس مهم هو وجود تعدد اجتماعي وثقايف وهو ضد "اهليمنة الثقافية    
اجملتمع الذي “متعددة، وهو ما عرف حديثًا ابجملتمع التعددي والذي يشري إيل  -وليست عرقية -وجود طوائف ومجاعات ثقافية

أمحد  (. بينما يرى 123،   1996ة واحدة، وهو ينطبق يف معناه العام علي أي جمتمع )خشبة، ثقافي” طائفة“يضم أكثر من 
أداة لتنظيم احلياة العامة علي أسس مشتكة، مع احتام خمتلف االجتاهات الفكرية كشرط أساسي ملمارسة الدميقراطية “اثبت أبهنا 

 (. 17،   1991) اثبت، ”ري الواحداليت توفر لفئات اجملتمع إمكاانت املشاركة      يف املص
وأتسيسًا على ما سبق، تعين التعددية السياسية مشروعية تعدد القوى واآلراء السياسية، وحقها يف التعايش السلمي، والتعبري      

 عن نفسها، واملشاركة يف التأثري على القرار السياسي داخل جمتمعها.
 (.121،   1997)البشري،:سية للتعددية السياسية وهي أما طارق البشري فيشري إيل عدة مكوانت رئي

املؤسسات يف اجملتمع، أي اهليئات اليت تنظم اجلماعة يف عمومها أو يف تكويناهتا الفرعية، واجلماعة يف عمومها اجلماعة  -1
ية الفرعية اجلماعات الثقافية أو املهنية أو اإلقليمية أو العرفية أو االقتصادوالتكوينات ” الدولة“السياسية اليت تكون 

 .وتندرج يف الوعاء العام للجماعة السياسية
 .إستقالل السلطات الثالث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية وهي اليت يتوزع عليها اختاذ القرار العام والقيام ابلعمل العام  -2
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لتوازن بني القوي السياسية املختلفة، واحتمال التشكيل املتنوع ملؤسسيت التنفيذ والتشريع مبا حيفظ ااحتمال تداول السلطة  -3
 .بينهما وجيعل كاًل منهما قيداً علي األخرى

 التعددي: اجملتمع
سياسي  ريعرف البع  اجملتمع التعددي على أنه نقي  اجملتمع الوطين املنصهر، فهو جمتمع كون من عدة طوائف يف إطا     

إىل أن منوذج اجملتمع املتعدد ميكن التعرف علية وفقاً للتمييز بني اجملال  John Rexويرى (، 371،   2113مولود، واحد.) 
 (Rex, 1996,pp.15-17  اخلا  واجملال العام ويف هذا الصدد تظهر أربعة احتماالت وهي: )

 االختالف يف اجملال اخلا  واألمور اجملتمعية.قد يكون جمتمعاً موحداً يف اجملال العام ويشجع على  -26
قد يكون جمتمعاً يسمح ابحلق يف االختالف والتنوع يف اجملال العام ويشجع على التنوع يف املمارسات الثقافية من  -24

 قبل اجلماعات املختلفة.
اصة أو قد يكون جمتمعًا موحدًا يف اجملال العام وجم رًا أو مشجعًا على االحتاد يف املمارسات اخل -27

 Communal.اجملتمعية
قد يكون جمتمعًا لديه حقوق خمتلفة ومتنوعة يف اجملال العام حىت وإن كان هناك وحدة ملحوظة يف املمارسات  -22

 الثقافية بني اجلماعات.
 اإلثنية:
 تع ر عن ة بنظره المن أوائل املسامهني يف بلورة مفهوم ديناميكي لإلثنية، فاإلثني Frederic Barthيُعت ر فريديريك ابرث    

جمموعات جامدة واثبتة بل هي جتمعات بشرية غري اثبتة، أعضاؤها يتغريون )على املدى الزمين البعيد(، وذلك ألن عضويتها 
أن اهلوية اإلثنية تولد وتؤكد وتنتقل يف نطاق  Barthوحدودها مرتبطة ابلتغريات اليت تطرأ على األوضاع االجتماعية. وقد أكد 

أانإلثنية  Panikosكما يقول ابنيكوس (،Barth ,1969, Pp,9-11 .)التعامل بني صناع القرار والفردالتفاعل و 
Ethnicity  مشتقة من كلمةEthnos  واليت تعىن كلمة أمة، وأنه ال يوجد اختالف بني اجلماعة اإلثنية واألمة، ويُقصد هبا

مجاعة من األفراد هلم مسات مشتكة. وقد يرتبط هذا ابلتساوي مع املهاجرين واألقليات واجلماعات املشتتة اليت تشارك نفس خصائص 
ليد اإلثنية اخلاصة هبذه اجلماعات ابنتقاهلا من جيل إىل تركزهم اجلغرايف، الزواج من أعضاء مجاعتهم، وابلتايل يتم خت

 Panikos,2000, P10).1)جيل
 اجلماعة اإلثنية:

يُعرفها سعد الدين إبراهيم على أهنا عبارة عن مجاعة بشرية يشتك أفرادها يف العادات، التقاليد، اللغة، الدين، وأي مسات أخرى      
(، وتعرفها املوسوعة ال ريطانية على أهنا مجاعة 24-23،  1992لفيزيقية اجلسمانية.) إبراهيم،مميزة، مبا يف ذلك األصل واملالمح ا

 The New).اجتماعية أو فئة من األفراد يف إطار جمتمع اك ر جتمعهم روابط مشتكة من العرق، اللغة، والقومية أو الثقافة
Encyclopedia Britannic,1992,p187 بينما يعرفها شريمريهون )Schermerhorn  على أهنا عبارة عن قسم

فرعي داخل اجملتمع، ولديها سلسلة نسب مشتكة مزعومة أو حقيقية واتري  وذكرايت مشتكة عن املاضي، وتركيز ثقايف على واحدة 
 (Schermerhorn ,1970,Pp12-14أو أكثر من احملددات الرمزية العرقية كصورة مصغرة لألخوة الشعبية.)

اجلماعة اإلثنية أبهنا ليست واحدة، كوهنا قد تتميز بوجود مستوى من االختالف  Everett Hughesس ويصف هوج     
املالحظ أو القابل للقياس عن اجلماعات األخرى: وهى مجاعة أثنية ألن الناس فيها واألفراد خارجها يعرفون أهنا واحدة وألن من 
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دت ا لو كانت مجاعة منفصلة، وهذا ميكن أن يتحقق فقط يف رأيه، إذا وجهم يف الداخل واخلارج يتحدثون ويشعرون ويتصرفون كم
 طريقة الختبار من ينتمي للجماعة ومن ال ينتمي إليها، أما إذا كان من السهل االستقالة منها فهي إذاً ليست مجاعة إثنية حقيقية.)

Hughes 1994, P.91 اللغة أو  يف خصائص ثقافية معينة مثل (، يف حني يرى البع  أهنا عبارة عن مجاعة بشرية تشتك
الدين كاجلنس الفرنسي أو اجلنس اليهودي، وهى ختتلف عن اجلماعات األخرى اليت تقوم على خصائص عضوية طبيعية غري قابلة 

ضوية اليت ميكن عللتغيري، وترتبط تلك اخلصائص ارتباطاً جوهرايً ابلقدرات أو الكفاءات الذهنية أو الفعلية وغريها من القدرات غري ال
 (.7،  1922حتديدها اجتماعيا على أساس ثقايف.) حبر، املدخل لدراسة األقليات، 

 Ethnicهي عبارة عن شعب إثىن Ethnic Groupوأتسيسًا على ما سبق، يرى الباحث أن اجلماعة اإلثنية      
Population  أنفسهم  عامة وعادًة من قبل أعضاء اجلماعةيتكون من األفراد الذين يوصفون ويصنفون يف فئات من قبل الشعب

على أهنا إثنية ذات طابع حمدد اترخيا فريداً وسلوكًا ووكذلك سلوكًا مميزاً وخصائص أو مسات تنظيمية وثقافية وتعمل نتيجة لذلك 
 بطريقة خمتلفة عن اآلخرين.

 Ethnicityلعرقيةا
 يف يظهر مل ة،حيثالبشري دراسة علم يف استعماله من الرغم على االجتماعية، العلوم يف االستعمال حديث العرقية مفهوم يُعد      

 إال  أوكسفورد املشهور ياإلجنليز  "املنجد يف يظهر مل ذلك على والدليل السبعينات، وبداية الستينات هناية يف إال واملعاجم القواميس
 من يةاالجنليز  اللغة يف املعىن هبذا استعمل فاملصطلح ،dictionary .Oxford(،Glazer,1975,p.2) "،1972 سنة يف

,Guibernau العرقية".) الساللة اخلصائص إىل لإلشارة تدرجييا استعماله يف بدأ أي ،19القرن منتصف حىت 16 القرن منتصف
1999,p.33Rex,) 

 األصل يف وتعين ethnikos من مشتقة بدورها اليت ethnos اإلغريقية من تقةومش قدمية، فهي ethnic عرقأما كلمة      
حبسب معجم املصطلحات السياسية يف تعريف "العرق" أبنه "جمموعة من البشر يشتكون يف عدد من الصفات اجلسمانية و  ُملحد"

 ”العرق“ ليعرف املورد قاموس ويذهب ،(216أو الفيزايئية على فرض إهنم ميتلكون مورواثت جينية واحدة".)هالل، مسعد ،  
 حول واالختالف اخللط يف تسبب األخرى االجتماعية العلوم فروع إىل انتقاله مع ولكن بيولوجي"، "مصطلح أنه على

 يوجد الف االجتماعية، العلوم يف نقاًشا األكثر املفاهيم أحد يُعد  "العرق" أن حني يف (،321  ،1929مضمونه.)البعلبكي،
 العالمات ثلوناملم يستخدم حيث االجتماعي، التمايز أشكال من حمدًدا شكالً  ابعتباره للمصطلح الدقيق املعىن على عام إمجاع
 االجتماعي.) لتنظيما من منتشرًا شكالً  ليست العرقية اجملتمعات أن يُقال كما  اآلخرين. عن أنفسهم لتمييز املظهرية أو الثقافية

,2006,p.87 Wolfgang)، القواعد يف لاهلائ االختالف حلساب العرقية" "اجملموعة و "العرق" و "األمة" بني التمييز ويُقتح 
 .الفردية العرقية للمجتمعات السياسية واإلمكاانت االجتماعية

 العرقية وتدل قوم، أو أانس وتعين ethnos اإلغريقية الكلمة من مشتقة nicityeth عرقية ُمصطلح يُعد ذلك، على عالوة    
Burge) , إليها") ينتمي اليت العرقية اجملموعة من الفرد يرثه الذي الثقايف التاث عن عبارة وهي للفرد، واهلوية والشعار الرمز على"

1978,p.226، لتعريفاتا لكل واحملدد املهم والعامل األساسي العنصر وهو األصل أي االنتماء على التعريف هذا يُركز حيث 
 والسياسية. االجتماعية العلوم يف العرقية
 
 

https://www.tandfonline.com/author/Gabbert%2C+Wolfgang
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 Ethnic Group اجلماعة العرقية:
هناك اختالف بني املشتغلني ابلدراسات االجتماعية وال سيما األنثروبولوجية منها فيما يتصل مبدلول عبارة اجلماعة العرقية      

Ethnic Group فثمة من يقول أبن اجلماعة العرقية هي ذاهتا اجلماعة الساللية .RacialGroup ومثة من يستخدم مفهوم ،
، وذلك فضاًل عن أن فريقا يعتد به من الباحثني يف ضروب الظواهر االجتماعية Nationاجلماعة العرقية كمرادف ملفهوم األمة 

، غري أن اخلالف على أشده بني ابحثي هذا Minorityالعرقية ولفظة األقلية  ال يرى مثة تباينًا يف املدلول بني عبارة اجلماعة
الفريق ال بصدد تعريف األقلية فحسب وإمنا كذلك خبصو  تسميتها، فثمة من يكتفي بلفظة األقلية للداللة عليها، ومثة من يطلق 

كي   Ethnic Minorityاألقلية العرقية يف حني أن مثة من يستخدم عبارة  National Minorityعليها األقلية القومية 
 (71،  2111يشري إليها.) وهبان، 

على أهنا " مجاعة من الناس تعيش يف جمتمع أمشل، وتعتقد اجلماعة بوجود روابط مشتكة تربط  –ويُعرفها حممود أبو العنني      
ص ثقافية مشتكة  ك، فضال عن اشتاكهم يف خصائأفرادها بعضهم ببع ، وتتمثل هذه الروابط يف االعتقاد ابحندارهم من أصل مشت 

 (27 -26،     1927كاللغة أو الدين أو التقاليد".)أبو العنني، 
 مفهوم الطائفة والطائفية: .2
تتفق معاجم اللغة على أن معىن الطائفة هو اجلماعة والفرقة من الناس، أما الطائفية فتعين التعصب لطائفة معينة، وهي مصدر      

صناعي أو اصطالح مشتق من لفظ طاف، يطوف طوافا، فهو طائف(، والطائفي هو املتعلق بطائفته بشكل متطرف، والذي يبقى 
( ويقابل هذا 926،  2111ر يف فلكه؛ كما اجلزء من كل ال فكاك له منه، )نعمه وآخرون،مالزما ملتصقا مبا يطوف أو يدو 
اليت تعين العضو يف مجاعة أو الشخص ذو األفق الضيق واملنغلق على أفكار مجاعة  Sectarianاملصطلح يف اللغة االنكليزية مفردة 

 الدينية مارساتوامل املعتقدات يف التنوع ىلإ تشري اليت الطائفة مفهومي فرق هناك يوجد كما  (,p,661 Sidny,1992 .)معينة
،  2111) متعب، .وثقافية واقتصادية سياسية أهداف لتحقيق الديين التنوع هذا استخدام تعين اليت والطائفية األفراد، بني
 التايل: النحو على للطائفة والديين السياسي التوظيف إىل  اإلشارة ميكن ،كما(176

 السياسية:الطائفة 
 يف عنه تنوب ينيةد فئة من كجزء  الفرد معاملة على يرتكز متخلف اجتماعي سياسي "نظام بكوهنا السياسية الطائفة ُتعرف      
 ألنه عيفض كيان  شك بال وهو السياسي، الكيان أو للدولة السياسي اجلسم الطوائف من غريها مع وُتشكل السياسية، مواقفه
 الشخصية، الفرد ياةحب الطائفية تتحكم أن ذلك ويستتبع ومتاسكه. وحدته تشق اليت العمودية النقساماتا حتكمه جمتمع من مكون
  . ،1996 كيايل،معا".)ال آن يف واحلكم الوسيط بوظيفة الدين رجال فيها يقوم واليت الدينية، وشرائعها قوانينها وفق وحتكمه
 حيث والنصار، الذايت االندماج نقص يعاين الذي العصبوي اجملتمع عن لسياسيا التعبري هي الطائفية "أن غليون يرى حني يف (76
 الطريقة ما حد إىل شكلت وهي بينها. ما يف والتواصل التبادل ضعيفة تظل لكنها البع ، بعضها جبوار املختلفة اجلماعات تعيش
 السياسي املوحد لتصعيدل فقط ليس والفاقد، املتحلل اجملتمع هذا ويف الصراعي، التواصل من نوع ذاته يف هو الذي ابلتواصل اخلاصة
   ،2112 )غليون، "االجتماعي البنية مستوايت من مستوى أي على إمجاع لكل أيضا ولكن االقتصادي، أو األيديولوجي أو

 إىل الواحد اجملتمع خلاد األفراد مستوى على تواجدها من العام، مبفهومها الطائفية، انتقال هي السياسية الطائفية وابلتايل (،116
   ،2114 )هوشتاين، . "للجميع احلاضنة الدولة مستوى يف وجتسيدها األفراد هؤالء إليها ينتمي اليت للطوائف السياسي التمثيل
74-77) 
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 الدينية: الطائفة
 احلياة يف منه ادةاالستف بغية والتاث، التاري  إنتاج وإعادة ب"الطائفة" النهوض على عادة سياسية وأخرى دينية خنب تعمل     

 نفسه، يُؤهلو  صفوفه يُعيد هنا الذي الطائفي، الكيان ووجود مصلحة ابب من ومؤسساهتا الدولة جسم يف والدخول السياسية
 فان هنا منو  الوطنية، الدولة مؤسسات عموم يف و احلكم يف الطائفة" و"حصة الطائفة"، "حقوق ب للمطالبة خنب ع ر ويتقدم
 وتعيد إنتاجها، يف وتساهم يةالسياس الطائفية منه تنطلق وثقافياَ  اجتماعياَ  أساساَ  ُتشكل اليت هي احلديث، ابملعىن لدينيةا "الطائفة
 أو أبكملها، دولة ىلإ األهل يتجاوز ما يف إليها االنتماء ختيل من األفراد يتمكن حيث انداثرها، بعد حىت متخيلة كطائفة  إنتاجها
  األفراد هوية تشكلل السياسي الطموح مستوى على هلا منافسا مث ومن قومية، كأهنا  الطائفة تصبح وابلتايل ،الدول يتجاوز ما حىت

 (664  ،2112 بشارة، الك رى.)
 

 اثنيا: مفهوم املواطنة
اقتن مفهوم املواطنة حبركة النضال اإلنساين من أجل العدل واملساواة واإلنصاف، كان ذلك قبل أن يستقر مصطلح املواطنة وما      

يقاربه من مصطلحات يف األدبيات السياسية والفكرية والتبوية، وتصاعد النضال وأخذ شكل احلركات االجتماعية منذ قيام احلكومات 
الرافدين مروراَ حبضارة سومر وأشور واببل وحضارات مصر والصني واهلند وفارس، وأسهمت تلك احلضارات وما  الزراعية يف وادي

انبثق عنها من إيديولوجيات سياسية يف وضع أسس احلرية واملساواة جتاوزت إرادة احلكام، فاحتًة بذلك أفاقًا رحبة لسعي اإلنسان 
( إبقرار املساواة للبع  أو للكثرة 6لفعالة يف اختاذ القرارات وحتديد اخليارات.) الدجاين،   لتأكيد فطرته وإثبات ذاته وحق املشاركة ا

 (77،   2116من املواطنني، على حد وصف )روبرت دال( للممارسة الدميقراطية الراهنة.) الكواري، 
كما انعكس سياق التطور التارخيي هلذا املفهوم على تعريفاته املختلفة، فانتقل من اإلشارة إىل نسبة االنتماء التارخيي والثقايف       

واحلضاري إىل بلد معني والشعور ابلتعلق به أكثر من غريه؛ إىل تضمن أبعاد جديدة تتضمن احلقوق والواجبات واملبادرات واملسؤوليات 
فس وجتاه اجلماعة اليت ينتمي إليها، وهذه احلقوق والواجبات ال متارس إال يف جمتمع عادل ودميقراطي حير  على املساواة جتاه الن

 ترسي  هذه املبادئ ومحايتها وفتح أفاق ممارستها برؤية تتطلع إىل املستقبل وتكافؤ الفر  وحتمل أعباء التضحية من أجل
ذور مفاهيم املواطنة إىل الدميقراطية اإلغريقية القدمية، حيث هناك أصل الدميقراطية وتعود ج(، 6،   2111بفعالية.)خضري،

املباشرة، على الرغم من أهنا كانت تستبعد النساء والعبيد من فئة املواطنني، وتقتصر املواطنني على الذكور األحرار، الذين يتمتعون 
(. إىل أن استقرت نسبيا، حبيث مشلت اجلميع بشكل 612،   1927يله، ابملساواة يف تدبري شؤون الدولة وتويل الوظائف فيها )ل

عام، ويكاد يستقر مفهومها يف وقتنا احلاضر على املواطنة النشطة، اليت معها وهبا يتحقق التوازن بني النظام واحلرية يف اجملتمعات 
لية أو اإلقليمية ملدنية يف مستوايت تتجاوز حدود الدولة احملاحلديثة، وما مييزها يف هذا اجلانب ممارسة احلقوق السياسية واالجتماعية وا

 .(Jansen, 2006, pp. 189-205)إىل القوميات، وهذا ما يؤدي إىل االندماج بني أفراد اجملتمع 
نسان إلواستقر مفهوم املواطنة يف عصران احلاضر على معىن خمتلف، بسبب مشول مجيع فئات اجملتمع أبكمله يف منظومة حقوق ا      

وحرايته، واالعتاف بعاملية حقوق اإلنسان، وأن للشعوب حق تقرير مصريها من كافة اجلوانب، حسب ما ورد يف اإلعالن العاملي 
للحقوق املدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية  1944، والعهدين الدوليني امللحقني به عام 1962حلقوق اإلنسان عام 
ويف القرن احلادي (، وما بعدها 613،   2111تفاقات الدولية اجلماعية والفردية الالحقة )تورار، والثقافية، وكذلك يف اال
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 ,Cherryوالعشرين شهد مفهوم املواطنة تطورًا مال به منحى العاملية وحتددت مواصفات املواطنة الدولية على النحو التايل)
1980 . pp.115-500): 

 االعتاف بوجود ثقافات خمتلفة. -1
 تام حق الغري وحريته.اح -2
 االعتاف بوجود دايانت خمتلفة. -3
 فهم وتفعيل أيديولوجيات سياسية خمتلفة. -6
 فهم اقتصادايت العامل. -6
 االهتمام ابلشؤون الدولية. -4
 املشاركة يف تشجيع السالم الدويل . -7
 املشاركة يف إدارة الصراعات بطريقة الالعنف.  -2

هي صفة املواطن واليت حُتدد حقوقه وواجباته الوطنية، وتتميز املواطنة بنوع خا  من والء املواطن  Citizenshipفاملواطنة       
لوطنه وخدمته يف أوقات السلم واحلرب والتعاون مع املواطنني اآلخرين عن طريق العمل املؤسسايت والفردي الرمسي والتطوعي يف حتقيق 

( غابت لفظة "املواطنة" عن قاموس اللغة العربية، فال يوجد هذا اللفظ 41،   1924األهداف اليت يصبو إليها اجلميع.) بدوي، 
أصال يف اللغة العربية، ونسبت إىل "الوطن" ابعتباره حمل إقامة اإلنسان، ومنه أوطان الغنم ومرابضها، وأوطن األرض ووطنها واستوطنها 

أما يف اللغة االجنليزية فيعود أصل املواطنة إىل كلمة (. 722،   1926وتوطنها؛ أي اختذها وطنًا )الرازي، خمتار الصحاح، 
(citizenshipواليت تعين: أكثر أشكال )  ،(.94،   1999العضوية اكتماال يف مجاعة سياسية )الدجاين 

ولقد عرف قاموس علم االجتماع املواطنة: أبهنا مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بني شخص طبيعي وجمُتمع سياسي يُعرف 
الوالء، ويتوىل الطرف الثاين ُمهمة احلماية، وتتحدد العالقة بني الفرد والدولة  ابلدولة، ومن خالل هذه العالقة يُقدم الطرف األول

أما دائرة املعارف ال ريطانية فقد عرفتها أبهنا: عالقة بني فرد ودولة، يتتب له مبوجبها (. 2،   2116عن طريق القانون )قرواين، 
ل يف اخلارج )العامر، اجلنسية توفر محاية أمش أبن -اليت تستخدم رديف عند آخرين -عليه التزامات، وتتميز عن اجلنسية  حقوق، ويقع
 (. 611ـ،   2114
، امليةهنا: اصطالح يشري إىل االنتماء إىل أمة أو وطن.) املوسوعة العربية العأكما عرفت املوسوعة العربية العاملية؛ املواطنة على         
(، ويف قاموس علم االجتماع مت تعريفها على أهنا: مكانة أو عالقة اجتماعية تقوم بني فرد طبيعي وجمتمع سياسي 311،  199

)دولة(، ومن خالل هذه العالقة يقدم الطرف األول الوالء، ويتوىل الطرف الثاين احلماية، وتتحدد هذه العالقة عن طريق 
فت املواطنة أبهنا: "عالقة بني فرد ودولة كما حيددها قانون تلك الدولة ومبا تتضمنه تلك (، كما عرّ 64،   1996القانون.)غيث،

العالقة من واجبات وحقوق، واملواطنة تدل ضمناً على مرتبة من احلرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، وهي على وجه العموم ُتسبغ 
ف أبهنا االرتباط االجتماعي والقانوين بني األفراد، الذي يلتزم مبوجبه (. وتُعر 27، 2111على املواطنة حقوقاً سياسية".)احلسبان، 

ع الضرائب فالفرد اجتماعياً وقانونياً ابجلمع بني الفردية والدميقراطية، ويكون الفرد مواطناً إذا ما التزم ابحتام القانون واتباع القواعد ود
إلسهام يف هنضة اجملتمع احمللي وحتسني نوعية احلياة السياسية واملدنية واحملافظة على أموال الدولة وأداء اخلدمة العسكرية، وا

(،كما تعرف على أهنا متثل وضعية أو مكانة الفرد يف اجملتمع ابعتباره مواطناً، ومبا يستتبع (Patrick, 1999,p.2-3للدولة.
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 Diversity Banks ولة القومية التابعني هلا.)ذلك من متتعه مبجموعة من احلقوق والواجبات واهلوايت اليت تربط املواطنني ابلد
,2008, p 129) 

أما البعد السياسي للمواطنة الذي برز للمرة األوىل خالل القرن التاسع عشر فيمنح املواطنني كافة الفر  واإلمكانيات          
ي للمواطنة ة يف اجملتمع. وأما البعد االجتماعالالزمة ملمارسة السلطة السياسية املتاحة هلم، من خالل املشاركة يف العملية السياسي

الذي ظهر للمرة األوىل خالل القرن العشرين فيزود املواطنني بكافة اخلدمات الصحية والتعليمية وخدمات الرفاهية الالزمة هلم، 
 Keever,2007.pp.424-425.)للمشاركة بشكل كامل يف جمتمعاهتم الثقافية، فضالً عن املشاركة يف ثقافاهتم املدنية الوطنية

ويـَُنظم هذا  وميُكن تعريف املواطنة إجرائياً: أبهنا شعور الفرد ابالنتماء إىل مجاعة اجتماعية هلا ثقافة واتري  ومصري مشتك،       
الذي ينعكس سلبا  األمرالشعور اجتماعياً وقانونياً وسياسياً، ويساهم الفرد من خالل هذا االنتماء بشكل فاعل يف احلياة االجتماعية 
يزه عن غريه، فجوهر املواطنة متأو إجيااب على تعلق الفرد بتاث وقيم وقوانني دولته، ابلقدر الذي مينح أو مينع عن الفرد االمتيازات اليت 

ه، الذي يعّد هذا والوطن، هذه العالقة متيز املواطن عن غري  يقوم على وجود عالقة قانونية بني املواطن "من يتمتع جبنسية الدولة"
اليت تتصف  ؛على الرغم من املبادئ اليت اندى هبا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان -متييز املواطن عن غريه من السكان -التمييز م ررا

إلجيابية ا بشمولية تلك احلقوق ملن تثبت له اإلنسانية، األمر الذي جيعل من متييز املواطن عن غريه حمفزا لسلوكيات الفرد االجتماعية
 جتاه دولته ووطنه، واالعتزاز هبوية الشخص، أو ما يعرف ابلوالء واالنتماء.

يرى علي خليفة الكواري أن ثالثة حتوالت ك رى متكاملة حدثت سامهت يف إرساء مبادئ املواطنة يف الدولة القومية املعاصرة،        
 (24،  2111وهي: ) الكواري، 

            بروز الدولة القوميّة؛ نتيجة صراع امللوك مع الكنيسة الذي انتهى بتبعية كل رعية مللكهم ومذهبه الذي اتبعه يف                     
 إطار اجملتمع الذي تقوم فيه دولته بقومتيها واترخيها وثقافتها املتميزة .
وتشارك يف  ا، وما نتج عنها من االعتاف حبقوق متبادلةاملشاركة السياسية؛ اليت كانت نتيجة احلاجة املتبادلة بني الدولة وشعبه

 العمل السياسي واإلشراف على حركته.
حكم القانون؛ حيث انتشرت يف الدولة القومية اليت تشكلت، صياغة القوانني اليت تنظم العالقات االجتماعية و تلبية السياسية 

كما يف   –اجملتمعات وانتقل إصدار هذه القوانني بعد ذلك أما تدرجيياً  واالقتصادية واستمر إصدار هذه القوانني تلبية حلاجات تلك
 أو ثورايً كما يف فرنسا وأمريكا إىل الشعب الذي أصبح مصدر السلطات والتشريع حيث مثل ذلك قمة ) املواطنة (.   –بريطانيا 

 ( 127،   1941كما أن هناك مستوايت للشعور ابملواطنة نذكر منها:) أبو الفتوح،    
يم قشعور الفرد ابلروابط املشتكة بينه وبني بقية أفراد اجلماعة كالدم واجلوار والوطن وطريقة احلياة مبا فيها من عادات وتقاليد ونظم و 

 وعقائد ومهن وقوانني وغريها.
 شعور الفرد ابستمرار هذه اجلماعة على مر العصور. 
 شعور الفرد ابالرتباط ابلوطن وابالنتماء للجماعة.

 اندماج هذا الشعور يف فكر واحد واجتاه وحركة واحدة.
ولقد اجتهد بع  علماء االجتماع يف حصر صور املواطنة اجلديدة اليت أبرزهتا التطورات العاملية الراهنة، ومن أبرزهم )جون        

ن هناك صوراً ملة واملواطنة، جاء فيها إيوري( أستاذ علم االجتماع يف جامعة النكست يف بريطانيا، وله دراسة مهمة منشورة عن العو 
 ( 42،    2116جديدة ابتدعت للمواطنة وهي:)يسني . 
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 املواطنة االيكولوجية: وهي تتعلق حبقوق والتزامات "مواطن األرض" .
 مواطنة األقلية: وهي تتضمن حقوق الدخول يف جمتمع ما والبقاء يف هذا اجملتمع.

 تعين كيف ينمي الناس اجتاهاً إزاء املواطنني اآلخرين واجملتمعات والثقافات األخرى ع ر الكوكب.املواطنة الكوزموبوليتانية: وهي 
 املواطنة املتحركة: وهي تعين ابحلقوق واملسؤوليات للزوار، ألماكن أخرى ولثقافات أخرى.

 (19،   2116خلوالدة، لتحقيق مبدأ املواطنة جيب التزام املقّومات اآلتية: ) حممد ا اثلثا: مقومات املواطنة:
املشاركة يف احلياة السياسة مقوم أساسي من مقومات املواطنة، وبذات الوقت تُعّد أثرا متتبا على حق املواطنة  املشاركة السياسة: -1

م، وتُعّد كمن خالل ترمجة املشاعر الداخلية واالنتماء والوالء إىل مظهر خارجي يتمثل ابملشاركة واالخنراط يف املشاركة يف نظام احل
ملبدأ السيادة الشعبية بذات الوقت، وتعين إسهام الشخص يف حكم بلده بوصفه شريكا يف إقامة نظام  أيضا، جتسيدا مباشرا

احلكم اجلماعي السياسي من خالل ما يتتب للفرد من حقوق يف مواجهة السلطة السياسية يف الدولة، متيزه عن األجنيب؛ اليت 
 (.11،   1972اليت تعّد منبع التمتع حبق املواطنة )عامر، تسمى ابحلقوق السياسية 

وتتنوع احلقوق السياسية يف الدول، وال ميكن تفضيل حق منها على األخر، إذ إهنا الزمة لتكمل بعضها، فال ميكن 
يح، حيث االنتخاب والتشاملشاركة ابالنتخاب دون ضمان حق التنقل واالجتماع وإبداء الرأي، ويف مقدمة احلقوق السياسية حق 

يُعّد االنتخاب وسيلة أساسية من وسائل إسناد السلطة يف األنظمة الدميقراطية، وميارس هذا احلق من خالل االقتاع الذي بدوره 
(. الختيار أعضاء اجملالس النيابية وأعضاء اجملالس احمللية، 316-273،   2113ينقسم إىل: عام وُمقيد، علين وسري )اخلطيب

ختيار رئيس الدولة، أيضا، يف األنظمة اجلمهورية، وإىل جانب االنتخاابت يستطيع الفرد ابملشاركة يف السلطة واالخنراط هبا عن وال
 (.191-161،   2113طريق األحزاب السياسية )بوكر، 

ت عليها ق اليت نصترتكز نظرية احلقوق واحلرايت بشكل أساسي على مبدأ املساواة، كضمانة هامة لتلك احلقو  املساواة: -2
الدساتري والتشريعات الداخلية للدولة، ويعين: مساواة مجيع األفراد ابلتمتع ابحلقوق واحلرايت دون أي تفرقة أو متييز ألي سبب  
كان، ومن مظاهره: املساواة أمام القانون الذي يعين وحدة القانون املطبق على من متاثلت مراكزهم القانونية، واملساواة أمام 

ظائف العامة ، واملساواة أمام الو -تنوع احملاكم ال تعين إخالال ملبدأ املساواة –ضاء الذي يعين وحدة النظام القضائي املطبقالق
وخيتلف مبدأ املساواة الذي ( فضال عن املساواة بني الرجل واملرأة. 179،   1993واألعباء والتكاليف العامة )رسالن، 
ة اليت تعلي مكانة ابختالف النظم القانونية، ففي الدميقراطيات الغربي ني أطراف العالقات القانونية،يعين: غياب أي معاملة تفضيلية ب

ة تركز يالفرد يرتكز مفهومه على املساواة يف املراكز القانونية ملن متاثلت مراكزهم القانونية، يف حني أن  الدميقراطيات ذات النظم االشتاك
لبية، واملساواة أنواع، منها املساواة القانونية والفعلية، واملساواة اإلجيابية والسفراد وليست القانونية، وللمساواة على املساواة الفعلية بني األ

(، وكرس مبدأ املساواة تفصيالَ يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 317-316،   1927اخلافضة )كشاكش،  الرافعة، واملساواة
، وكافة االتفاقات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان، واخلروج عليه ميثل خرقا للمعايري الدولية، وأضحى من املبادئ اهلامة اليت 1962لسنة 

لى هذا وكفلت التشريعات الدولية والوطنية حق اللجوء للقضاء يف حال اخلروج عاطية احلديثة، ارتكزت عليها دساتري الدول الدميقر 
ال يتحّقق مفهوم املواطنة ومقوماهتا إال بتساوي اجلميع يف اكتساب احلقوق وأداء الواجبات حتت القانون، وهو املرجع املبدأ، وابلتايل 

 .الوحيد يف حتديد تلك احلقوق والواجبات
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ء للوطن: ويعين ذلك أن الرابطة اليت جتمع الوطن والفرد تسمو عن العالقات احلزبية والعشائرية والقبلية، وال خضوع فيها إال لسيادة .الوال3
حق  يت لهلالقانون، فعندما يرتبط املواطن ابلوطن وجدانيًّا سيدرك حقيقة املسؤولية اليت على عاتقه وقيمة الواجبات اليت عليه أداؤها واحلقوق ا

 .اكتساهبا
 احملور الثاين: السياسات الفرعية)البناء االجتماعي(للمجتمع األردين وانعكاسه على املواطنة 

 أوال: البناء االجتماعي للمجتمع األردين  
يتميز البناء االجتماعي للمجتمع األردين بتعدد اجلماعات والفئات والشرائح املتعددة بتعدد اخللفيات واألصول االجتماعية         

يعود إىل مرحلة ما قبل أتسيس الدولة  ثين يف اجملتمع األردينوالثقافية والدينية وغريها جلميع السكان يف اجملتمع األردين، التنوع اإل
(، وهذا العمق الوجودي التارخيي له داللته االجتماعية والسياسية املتعلقة ابحلفاظ على اهلوية، والتضامن، 1921ع عام )واجملتم

والتحصني الذايت، وطبيعة االرتباط ابملكوانت االجتماعية للمجتمع، وطبيعة االرتباط ابلدولة ع ر اترخيها، ومن أهم هذه التقسيمة 
ماعي األردين تشابه البناءات يف معظم جمتمعات ودول العامل املتقدمة وغريها، وهذا ابلتايل يسهم يف خلق االجتماعية للبناء االجت

ة ثقافات فرعية لتلك الفئات ابإلضافة للثقافة العامة يف اجملتمع والدولة اليت أصبحوا ينتمون هلا، حيث ميتزج األردنيون من أصول بدوي
ول أخرى فلسطينية، شركسية، شيشانية، درزية ،أرمينية وغريها، حيث  أصبحوا جزءا ال يتجزأ من وريفية أردنية مع األردنيني من أص

دعائم البناء االجتماعي الثقايف السياسي واالقتصادي للمجتمع األردين يف الدولة األردنية، وميكن تصنيف السكان يف اجملتمع األردين 
 (3-2،     2112 ، محيدمن حيث الدين واألصول اإلثنية إىل ما يلي:)

من جمموع السكان، بينما النسبة املتبقية متثل املسيحيني وأعدادا   %96من حيث الدين: يشكل املسلمون ما يقارب  -9
أخرى بسيطة ممن ينتمون إىل أداين أخرى مثل الدروز والبهائيني، وينتمي سكان األردن إىل الثقافة العربية اإلسالمية الواحدة، رغم 

 احملدود إال أن ذلك مل مينع أعضاء األقليات الدينية من التمثل )االندماج( الثقايف واالجتماعي يف اجملتمع األردين، التنوع الديين
 وأصبحوا جزءا ال يتجزأ من البناء االجتماعي األردين.

كيبة البناء ر من حيث األصول االثنية: فمعظم سكان األردن عرب يف أصوهلم، ساللة ولغة وثقافة واترخيًا وترااث، وت -11
االجتماعي للمجتمع األردين تشري إىل أنه يضم أعداداً سكانية تنتمي إىل أصول أخرى: كالشركس والشيشان واألكراد والتكمان 
 واألرمن وغريهم، إال أهنم سامهوا ابلتفاعل واالندماج والتبادل االجتماعي مع الثقافة العامة للبناء االجتماعي للمجتمع األردين. كما

هناك عامل مهم أدى إىل بروز دور العشرية يف العملية السياسية يف األردن بعد إعالن اململكة أال وهو غياب التوافق بني السلطة  أن
م. وقد أدت 1967واألحزاب األمر الذي أدى إىل إعالن األحكام العرفية وحل األحزاب واعتقال الشيوعيني والبعثني يف العام 

إىل اجمللس التاسع  11/1941/ 22ري على تركيبة اجملالس النيابية من اجمللس السادس الذي انتخب يف هذه اإلجراءات إىل التأث
، حيث مل يشتك فيها احلزبيون ذوي االنتماءات القومية واليسارية الذين شاركوا بفاعلية منذ 1947/ 6/ 26الذي انتخب يف 
، 2113لبيتها الزعامات التقليدية وشيوخ العشائر،) اخلزاعلة، م، فأصبحت هذه اجملالس تضم يف غا1961وحدة الضفتني عام 

حيث عمل النظام السياسي على احتواء القبائل والعشائر يف عدة مسارات أساسية من خالل توسيع نطاق املواقع ( 263 
ات. ) هلبالسياسية اليت حيصل عليها أبناء العشائر الفالحية والبدوية ومتثيلهم ال رملاين وكذلك استدراجهم اب

(Abula,1988,p132  حيث إن عملية االحتواء قد فتحت اجملال أمام العشائر بشكل واضح لتدخل على خط الوظائف
 العامة. 
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واحلديث عن مؤسسة العشرية واألسرة هبذا البعد عائد للدور الذي لعبته، وما تزال تلعبه القبائل والعشائر والعائالت يف توجيه         
قتصادية واملهنية السياسية واالاحلياة اليومية يف األردن وتداخلها مع قضااي الوالء، وأمهية عالقات القرابة والنسب يف فر  الفرد 

وإىل هذه اجلذور تعود املقولة اليت تستند إىل أن استقرار األردن يعتمد على الطبيعة العشائرية للعالقات (، 362،  2113 ،)العزم
مثل إلغاء (  122 – 113،     2119املصاحلة االجتماعية والسياسية، فعلى الرغم من أن التغريات يف البنية االجتماعية، )

إىل إضعاف دور العشائر، إال أنه ال يزال هلا دور كبري يف أجهزة الدولة، حيث تلجأ إليها  م، قد أدى1974قانون العشائر سنة 
ثري داخل اجليش احلاكمة، وهلا أتاحلكومة عندما تعاين من أزمة. وكانت القبائل هي القوى الرئيسية يف حتقيق االستقرار ودعم األسرة 

التكيز امللكي على ترسي  قيم ومبادئ املواطنة الفاعلة  وقد برز( Jureidinin  &mclaurin, 1984,p37وخارجه.)
 هابعتبارها أحد مقومات الدولة املدنية احلديثة، واضحاً يف رؤيته اإلصالحية، إىل جانب اهتمامه بتسي  مبادئ الدميقراطية، إمياانً من

يدة أو الفكر، ، بغ  النظر عن اجلنس، أو العقأبن للمواطنني حقوق جيب أن يتمتعوا هبا، مقابل أن عليهم واجبات جيب أن يؤدوهنا
وهذا ما أكده جاللته يف خطابه مبناسبة احتفاالت اململكة بذكرى الثورة العربية الك رى ويوم اجليش وعيد اجللوس امللكي يف حزيران 

سان، د اهلوية الوطنية لإلنم، عندما قال: "ال بد من االتفاق على أن الشعور والقناعة ابالنتماء هلذا الوطن هو الذي حيد2111
وحيدد حقوق املواطنة وواجباهتا، بغ  النظر عن خصوصية املنابت واألصول، أو املعتقدات الدينية، أو التوجهات الفكرية والسياسية 
 ى...، فنحن مجيعًا على هذه األرض الطاهرة، أسرة واحدة، مواطنون متساوون يف احلقوق والواجبات". ومل تكد مت  سنتني عل
خطاب جاللته هذا، حىت ترسخت لدى األردنيني مجيعاً بفعل مشاريع اإلصالح الوطنية الكبرية والواسعة اليت تبناها األردن، ممارسات 

م، 2113"املواطنة الفاعلة"، وهذا ما أشار له جاللته يف خطابه مبناسبة افتتاح الدورة العادية األوىل جمللس األمة السابع عشر عام 
هذا وقد أشار جاللة امللك عبد هللا  ."ن ضمن اإلجنازات اليت حققها األردنيون مؤخراً "ترسي  ممارسات املواطنة الفاعلةبقوله إن م

( مبفهوم أمثل للمواطنة الفاعلة قوامه أن املواطنة ليست والًء 2113الثاين من خالل أوراقه النقاشية الثالثة والرابعة )بن احلسني، 
طن فحسب، بل هي انتظام عام له حمدداته وأبعاده يف حياة الناس، متتد إىل حقيقة املساواة يف احلقوق والواجبات، عاطفياً وانتماءً للو 

وإعالء قيم احلرية واهلوية الوطنية الواحدة، منوهًا جاللته أن للمواطنة الفاعلة دور حموري يف اجملتمع الدميقراطي الذي يسري إليه 
 مجيع األردنيني املبادرة للمشاركة يف قضااي جمتمعهم ابلرأي والفكرة والكتابة واالعتاض، ويرى جاللته األردنيون، وهذا ما يتطلب من

أن مشاركة املواطن األردين يف الشأن السياسي ال تكون ذات أثر اجيايب إال إذا كان يؤمن بـ "املواطنة الفاعلة كمقوم أساسي من 
ني ُتسهم يف تطوير اجملتمع واالرتقاء ابلدولة، وحتول دون وقوع اخلالفات ومظاهر االختالف بمقومات الدولة املدنية الدميقراطية اليت 

مكوانت اجملتمع، األمر الذي يؤدي يف النهاية إىل رفع مستوى الثقة بني املواطن والدولة، إضافة إىل أهنا تضمن املساواة والعدل بني 
 املواطنني أمام القانون.
 الفرعية وأهم مقومات وشروط املواطنة الفاعلة يف اخلطاب امللكياثنيا: السياسات 

ولعل من أهم مقومات وشروط "املواطنة الفاعلة" اليت مل ينفك جاللة امللك عبد هللا الثاين من التأكيد عليها عند كل حديث له عن 
 :اإلصالح السياسي املنشود يف اململكة، ما يلي

 العامة:املشاركة الفاعلة يف احلياة .1
تتمثل يف املشاركة يف األحداث العامة مثل حق التصويت يف االنتخاابت العامة، واحلق يف الضغط السلمي على احلكومة أو        

االحتجاج السلمي، وهذا ما يدعو له جاللته بقوله "املعارضة البناءة واحلراك االجيايب طموح مشروع ومطلوب". هذا إىل جانب 
يف احلياة املدنية من خالل تقدمي اآلراء واألفكار واحللول املقتحة ملواجهة مهوم ومشاكل املواطن والوطن، يقول  املشاركة املسؤولة
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جاللته "فاخنراط املواطنني يف احلياة العامة ضروري من أجل تطوير نظام األحزاب السياسية الفاعلة الذي حنتاجه، كما أن املواطنني 
ويرتكز هذا البعد على حق . "اع احلكومات للمساءلة، وذلك من خالل أصواهتم االنتخابيةهم أصحاب القول الفصل يف إخض

نيابية لاملواطن يف املشاركة يف احلياة السياسية ونظام احلكم يف بلده، سواء تعلق األمر يف املشاركة ابملؤسسات الوطنية املتمثلة ابجملالس ا
وقد أرسى الدستور ( 29)احلسبان،   بلدية، مع ضمان حق التشح لعضوية كل منهما املؤسسات احمللية املتمثلة ابالنتخاابت الأو 

املقومات األساسية اليت يستند إليها حق املواطنة دون النص عليه صراحة. أما ( 1962)الدستور األردين،  1962األردين لسنة 
األردنيني دون األجانب بطائفة من  قد خص 1962ة املقوم الذي يستند إىل املشاركة السياسية، فنجد أن الدستور األردين لسن

منها: حرية الرأي، وحق االجتماع وتشكيل األحزاب السياسية، وحق تقدمي العرائ ، وحق تويل املناصب  -السياسية -احلقوق
لدستورية ( وابالستناد إىل النصو  ا2112العامة، وحق االنتخاب، وغريها من احلقوق األخرى. )قانون األحزاب السياسية، 

)قانون األحزاب ، 2112لسنة  14قانون األحزاب السياسية رقم صدرت العديد من القوانني اليت تنظم الشأن السياسي منها: 
( 2111، )قانون معدل لقانون االجتماعات العامة،2111 وقانون معدل لقانون االجتماعات العامة لسنة (2112السياسية،

)قانون   2111لسنة  13( وقانون البلدايت رقم 2112لسنة  26، )قانون االنتخاب رقم 2211لسنة  26وقانون االنتخاب رقم 
 (2111لسنة  13البلدايت رقم 

تتطلب املواطنة الفاعلة ضمان العدل واملساواة واالنصاف بني املواطنني أمام القانون، وأمام الوظائف العامة واملناصب يف الدولة،  -3
والواجبات، كذلك أمام املشاركة يف املسؤوليات، وهذا ما نوه له جاللته مراراً وتكراراً، حمذراً من أن  وتوزيع الثروات العامة،واحلقوق

الشعور بغياب العدالة واملساواة وعدم تكافؤ الفر ، يؤدي إىل انعدام ثقة املواطن مبؤسسات الدولة،واحلل هلذه الظاهرة من املنظور 
رشيدة سبات التنمية يف كل احملافظات، ومعاجلة مشكلة الفقر والبطالة، وترسي  احلاكمية الامللكي هو حتقيق العدالة يف توزيع مكت

وترتكز نظرية احلقوق واحلرايت بشكل أساسي  .للدولة، وتطوير السياسات االقتصادية واالجتماعية ابملشاركة مع القواعد الشعبية
ألفراد ه الدساتري والتشريعات الداخلية للدولة، ويعين: مساواة مجيع اعلى مبدأ املساواة، ويشكل ضمانة هامة لتلك احلقوق نصت علي

ابلتمتع ابحلقوق واحلرايت دون أي تفرقة أو متييز ألي سبب كان، ومن مظاهره  املساواة أمام القانون الذي يعين وحدة القانون 
ين إخالال ملبدأ تنوع احملاكم ال تع –ضائي املطبقاملطبق على من متاثلت مراكزهم القانونية، والقضاء الذي يعين وحدة النظام الق

 (179,   1993واملساواة أمام الوظائف العامة واألعباء والتكاليف العامة  فضال عن املساواة بني الرجل واملرأة )أمحد،  -املساواة
ييز بينهم يف احلقوق والواجبات وان ( نصًا على أن األردنيون أمام القانون سواء ال مت4كما تضمن الدستور األردين يف املادة )    

ر وفيما يتعلق ابملساواة، وعلى الرغم من أن الدستور األردين كفل حق املساواة لألردنيني )الدستو اختلفوا يف العرق أو اللغة أو الدين. 
، 1966سنة األردين ل ( إال أن انعكاس هذا املبدأ على التشريعات احمللية موضع جدل: فلم يتضمن قانون اجلنسية1962األردين، 

 ،املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق حبق األبناء جبنسية ووالديهم، فثبت هذا احلق ألبناء الرجل دون املرأة األردنية املتزوجة من أجنيب
 رقم ينوحرم األردين ابلتجنس من بع  احلقوق مدة حمددة يف بداية حصوله على اجلنسية، وكذلك األمر فإن قانون االنتخاب األرد

مل يكفل املساواة بني املواطنني يف عدة مواضع، منها وزن الصوت االنتخايب، وتوزيع الدوائر االنتخابية يف نظام  2112لسنة  26
توزيع الدوائر االنتخابية، والتمييز بني من مت قبول ترشيحه دون وجود اعتاض عليه ومن ثبت له هذا احلق بعد االعتاض عليه ابحلق 

 عاية انتخابية متساوية، إضافة إىل االختالالت املتعلقة ابلكواتت وغريها.يف فتة د
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: الوالء واالنتماء مها جمموعة املشاعر اليت جتعل املواطن يعمل حبماس وإخال  لالرتقاء بوطنه والدفاع عنه الوالء واالنتماء للوطن.3
تنظري والشعارات،وإمنا ه والوالء واالنتماء ال يكون فقط ابلكالم والوعن مكتسباته، ومن مقتضياته أن يعتز ويفتخر الفرد بوطنه وبقيادت

 جيب أن يتخطى ذلك إىل العمل الدؤوب يف خدمة الوطن سواء أكان الفرد يف موضع املسؤولية أو خارجها.  
اللته، وذلك ألن يف نظر ج .البعد عن اخلالف واالختالف، والفرقة واالفتاق: وهذا املقوم يعت ر من أهم مقومات املواطنة الفاعلة6

اخلالف والفرقة من األمور اخلطرية املسببة للفتنة، وتقسيم اجملتمع إىل أنصار وأعداء، ومواالة ومعارضة، كما أهنا من أسباب زعزعة 
 املواطنني، نيأمن واستقرار الوطن، يقول جاللته "علينا مجيعاً ابحملصلة أن نعمل بشكل مجاعي ... وتشجيع احلوار اهلادف والبناء ب

فجميع أفعال العنف أو التحري  ضد شخص أو مجاعة بسبب العنصر أو اللون أو " .واحملافظة على استقرار الوطن وأمنه ومنجزاته
( من قانون العقوابت على أن "كل  161النسب أو األصل القومي أو العرقي جرمية يعاقب عليها القانون األردين، فقد نصت املادة )

طاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إاثرة النعرات املذهبية أو العنصرية أو احل  على النزاع بني الطوائف وخمتلف عناصر كتابة وكل خ
 األمة يعاقب عليه ابحلبس مدة ستة أشهر إىل ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على مخسني ديناراً".

 للمجتمع اللبناين وانعكاسها على مفهوم املواطنةاحملور الثالث: السياسات الفرعية )البناء االجتماعي( 
يُعاين اجملتمع اللبناين من انقسام طائفي حاد، فعلى الرغم من صغر حجم السكان، فإنه يضم أكثر من مخس عشر طائفة،        

ئفة تتمتع إبدارة شئوهنا اتشكل كل طائفة منها كياانً منفصالً متماسكاً داخل املنطقة اليت تعيش هبا، ويف بع  الفتات كانت كل ط
( حيث إن قضية الطائفية يف لبنان ليست قضية مفتعلة أو 16،   1979حبرية واستقالل عن اجلماعات األخرى.) الطاهر، 

قضية جديدة، بل هي قضية قدمية وهلا جذورها التارخيية، ومهما عددان من أسباب هلذه القضية فال شك أن األساس املادي هلا هو 
ذي جعل منها مهاً مجاهريايً يومياً وأعطاها صفة االستمرار، ألن الطائفية قد اكتسبت يف فتة من الفتات ومازالت مظهراً العنصر ال

اجتماعياً واقتصادايً وسياسيًا، والطائفية كمظهر من مظاهر الضعف يف النظام السياسي اللبناين ال تكمن يف جمرد تعدد الطوائف، 
ام الدولة، وإهنا تكمن يف األثر النفسي الذي يتكه االنتماء الطائفي داخل اجلماعة الدينية والذي ينعكس فهذا التعدد سابق على قي

( مما شكل 61،  1976على سلوكها إزاء اجلماعات أو الطوائف، سواء كان ذلك بشكل خفي أم بصورة معلنة، )أبو النمل، 
اليد فالطوائف اللبنانية، ومن ضمنها األقليات الدينية، وحتتفظ بعادات وتق على الدوام اإلطار العام للخالفات والنزاعات املسلحة،

ة خمتلفة ومتناقضة، متصلة بقيمها الدينية وابلتحديد القيم املذهبية ،ويتبع التقسيم الطائفي سلسلة من االنقسامات يف ميادين التبي
 (   131،  1922رية. )صاحل، تيم، والتعليم واالقتصاد واخلدمات البلدية ،وامليادين الثقافية والفك

وبصفة عامة تنقسم الطوائف اللبنانية إىل قسمني رئيسني: الطوائف اإلسالمية، والطوائف املسيحية، إىل جانب بع  
 الطوائف الصغرية تتبع كال القسمني الرئيسيني، إىل جانب الطائفة اليهودية.

 أوال: التنوع )التعددية( الطائفية يف لبنان 
ية املذهبية داخل الدولة أمر طبيعي ما مل يتّم استغالهلا لتغليب طائفة على أخرى، أو استئثار إحدى الطوائف ابلسلطة لتأجيج التعدد

الصراع املذهيب وتقوية النعرات الطائفية اليت تعت ر ورقة راحبة يستخدمها النظام السياسي وأصحاب النفوذ وسيلة ضغط يلجؤون إليها 
ت رز الطائفية السياسية إشكالية تتعلق بتمثيل مجيع الطوائف من انحية،  حراك اجتماعي أو ثورة شعبية، كماوقت احلاجة بدافع 

 وختت ر قدرة النظام السياسي على استيعاب التعددية من دون اإلضرار أبّي حق من حقوق الطوائف من انحية اثنية.
  الطوائف اإلسالمية:. 1
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من الطوائف اإلسالمية، يرتكز أبناء هذه  % 61اإلسالمية حجمًا، فهي تشكل نسبة السنة: تُعت ر من أك ر الطوائف  -11
الطائفة يف الشمال والوسط وخباصة يف مدينيت طرابلس وبريوت، ويعت ر مستواهم الثقايف أعلى من مستوى غريهم من أبناء الطوائف 

 ة السياسية بفاعلية، حيث مُيثلها يف جملس النواب( وتشارك هذه الطائفة يف احليا242،   1972اإلسالمية األخرى. )بولس، 
 (136عشرون انئباً كما أن هلا بع  املناصب الوزارية وأمهها رئيس الوزراء،ومنها خيتار مفيت الداير اللبنانية .) صاحل ،   

املذهب م(، حيث كان املذهب الشيعي هو 1176 –949الشيعة: ظهرت الشيعة يف لبنان يف ظل الدولة الفاطمية ) -12
الرمسي للدولة، وقد سيطروا يف القرن احلادي عشر على معظم أجزاء لبنان ابستثناء منطقة الشمال، وأصبحت هذه الطائفة الثانية 
من حيث احلجم فيما خيص الطوائف اإلسالمية، ويشارك أبناء هذه الطائفة يف احلياة السياسية، حيث ميثلهم يف جملس النواب تسعة 

 ( 246يهم الدستور اللبناين رائسة جملس النواب،كما يشاركون يف تشكيل احلكومة مبقعدين وزاريني )بولس،   عشر انئباً ويعط
الدروز: تعود نشأة هذه الطائفة إىل أوائل القرن احلادي عشر، وأصبح للدروز تالمذة وأتباع أطلق عليهم اسم "الدروز"  -13

ب ة الفاطمية، من الناحية السياسية والدينية، ميثلهم يف جملس النواب ستة نواوشكلوا نواة الطائفة الدرزية وانتشروا يف ظل الدول
 . (Hourani,1068.p122 )وميثلهم يف احلكومة وزيران

 الطوائف املسيحية:
املوارنة: تعت ر من أك ر الطوائف املسيحية يف لبنان، وتعود نشأهتا إىل القرن اخلامس امليالدي حينما أسس تالمذة القديس  -1

( ومن أتباعهم تشكلت هذه الطائفة فاستقروا بصفة 33،   1974"مارمارون" ديرًا ابمسه شرق مدينة محاة، )كوثراين، ،
رئيسية يف جبل لبنان، وقد متتعت هذه الطائفة مبستوى ثقايف مل يتح لغريها من الطوائف، وذلك نتيجة لرعاية فرنسا هلا، فقد 

لعديد من فمنها ينتخب رئيس الدولة، ومُتثل يف ال رملان ثالثني انئباً، ومُيثلها أيضًا ا استأثرت ابملناصب احلساسة يف الدولة،
 ةالوزراء ، ولذلك تشعر هذه الطائفة دائماً أبهنا صاحبة الدور الرئيس يف نشأة الدولة اللبنانية احلديثة، وأهنا احملرك الرئيسي للحيا

 ( 26 –23إستمرار الدولة.) الطاهر،    السياسية واالقتصادية، والعامل املؤثر يف بقاء
ظهرت هذه الطائفة يف القرن التاسع واستقرت يف املناطق الساحلية، وهي أصغر حجمًا من الطائفة  الروم األرثوذكس: -2

رثوذكسي ألاملارونية، وساعد االرتباط بني هذه الطائفة وغريها من الطوائف األخرى يف اجملتمع العريب اإلسالمي، وجود مقر البطريرك ا
يف دمشق على توطيد العالقة بينهم وبني إخواهنم يف سورية وجعل نظرهتم لألمور أكثر مشولية، وتشارك الطائفة يف احلياة السياسية 

 (36حيث حتصل على أحد عشر مقعداً يف جملس النواب، وهلا بع  املناصب الوزارية.) كوثراين ،   
كانت يف األصل جزءاً من طائفة الروم األرثوذكس، لكنها انشقت عنها يف القرن   الروم الكاثوليك: طائفة الروم الكاثوليك -3

الثامن عشر، وتتمركز هذه الطائفة بصفة خاصة يف منطقة زحلة، وأبناؤها يف الغالب حلفاء للموارنة، وتتمتع بوضع اقتصادي ممتاز، 
 ( 26اب، وهلا مقعد يف جملس الوزراء.) الطاهر،   من الناحية السياسية تشارك يف هذه الطائفة بستة مقاعد يف جملس النو 

 لقواعد املنظمة حلقوق املواطنةا
وهي جمموعة من القواعد اليت جرى العمل هبا منذ االستقالل يف إطار االلتزام ابمليثاق الوطين حيث جرى  القواعد العرفية: -1

ورئيس الوزراء مسلم سين، ورئيس جملس النواب مسلم شيعي، على توزيع بع   العرف أن يكون رئيس اجلمهورية مسيحي ماروين،
الوظائف األخرى اهلامة بشكل معني، كرائسة اجليش ومديرية األمن العام ورائسة جملس الشورى، ورائسة اجلمارك ورائسة جملس 

زي ووظائف أخرى، حىت أن شغل بع  القضاء األعلى ومديرية اخلارجية، مديرية األحوال الشخصية، وحاكمية املصرف املرك
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الوظائف الفنية ابتت عرفياً حكراً على الطوائف املسيحية، ابلرغم ما نص عليه امليثاق، على أن تكون الوظائف الفنية على أساس 
 (611،   1972الكفاءة.) خليل، 

، ي حسب أمهية وحجم كل طائفةيكون تقاسم الوظائف على أساس التوزيع الطائفي العادل، أ التوزيع الطائفي للوظائف: -2
وهي نسبة املسيحيني إىل املسلمني، أما فيما يتعلق ابلوظائف  ،6 – 4لذلك اتفق على أن يتم توزيع مقاعد جملس النواب بنسبة 
رائسة  لي،عتبارات طائفية، وعمالً هبذا املبدأ وزعت الرائسات الثالث كما ياالفنية فتعطى األولوية فيها للكفاءات الشخصية بدون 

( إال أن هذا األمر أجرى 267،   1997اجلمهورية للموارنة، رائسة جملس النواب للشيعة، ورائسة جملس الوزراء للسنة، )ضاهر،
م، حبيث أصبح كل شيء ابلتساوي بني املسيحيني واملسلمني وألغي نظام 1929عليه تعديل آخر من خالل اتفاق الطائف عام 

 (1929للبناين، .)وثيقة الوفاق الوطين ا – 4
يتضح مما سبق، أن امليثاق الوطين جاء تعبرياً واضحًا عن حالة االنقسام يف اجملتمع اللبناين، والطائفية اللبنانية، ومدى أتثريها      

على النظام السياسي اللبناين، فامليثاق ينص صراحة على احملاصصة بني طوائف اجملتمع اللبناين بشكل واضح وصريح، وذلك من 
، وتوزيع املناصب السيادية يف الدولة كرائسة اجلمهورية ورائسة الوزراء ورائسة جملس النواب بني 6 – 4خالل، تقسيمه ال رملاين 

الطوائف الرئيسة يف لبنان، وهو األمر الذي شكل قمة الطائفية وأتثريها على النظام السياسي اللبناين. وابلرغم من االتفاق على هذا 
م، فلم يعد يتالءم مع 1924ستقالل، إال أنه مل حيل املشاكل الطائفية اللبنانية، شأنه يف ذلك شأن دستور عام امليثاق بعد اال

املتغريات السياسية االجتماعية والدميوغرافية اليت شهدها لبنان خالل السنوات الالحقة، وأصبح من الضروري على الطوائف اللبنانية، 
يغ جم مع تلك املتغريات اليت فرضت نفسها ابلرغم من متسك الطوائف اللبنانية مبا جاء من صالبحث عن صيغ جديدة تتالءم وتنس

 توافقية يف ذلك امليثاق.
 

 :اخلامتة
ايت يف اململكة األردنية تلعب دورا أساسياً يف احلياة االجتماعية والسياسية، إال أهنا تواجه حتدالوالءات السياسية الفرعية التزال       
حتول دون ممارسة املواطنة ابلشكل املطلوب، وتؤدي إىل نتائج سلبية على العالقة اليت تربط األفراد ابلدولة، ومن أهم  ومعوقات

اإلشكاالت اليت تواجه قضية املواطنة يف اجملتمع األردين، ال تتعلق ابجلانب النظري للحقوق واحلرايت، حيث تضمنت املنظومة 
ة يف مستواها، سواء يف الدستور أو التشريعات، ونصت تلك التشريعات على ضماانت سياسية التشريعية األردنية حقوقا متقدم

وقانونية حقيقية، من حيث إجياد سلطة قضائية وحمكمة إدارية ودستورية مجيعها حامية للحقوق واحلرايت وتكمن اإلشكالية احلقيقية 
 يف املمارسات العملية، ومنها:

بكافة مستوايهتا، سواء تعلق األمر ابلتمييز على أساس ديين، أو مذهيب، أو مناطقي، أو اجتماعي، أو  . عدم املساواة يف املواطنة1
 نوعي، أو على أساس اجلنس.

. وجود خلل أو نقص يف املنظومة التشريعية خاصة تلك التشريعات اليت تبني حقوق األفراد وحرايهتم، وقلة الضماانت الدستورية 2  
ثل: ية املتعلقة بصيانة حقوق األفراد وحرايهتم خاصة تلك اليت تتعلق ابحلقوق السياسية واالجتماعية والثقافية، موالسياسية والقانون

 قانون االنتخاب واألحزاب، والنقاابت، واجلمعيات، والقوانني املتعلقة ابلتأمينات االجتماعية وغريها.
ريث يف املناصب،  انني، والواسطة واحملسوبية، والتصنيف الطبقي لألفراد والتو . املمارسات السلبية اليت واليت تتمثل بعدم احتام القو 3

 كل ذلك يؤدي إىل الضعف واإلحجام عن املشاركة السياسية، والتهاون يف تطبيق العقوابت املنصو  عليها ابلتشريعات .
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حكرا  لة، بسبب شعوره أبن مقدرات الوطن. ضعف األجهزة الرقابية وعدم كفاءهتا تؤدي إىل وانعدام الثقة بني املواطن والدو 6
 جملموعة دون األخر.

. ظهور األمراض االجتماعية املتمثلة ابلفقر والبطالة، والفهم اخلاطئ ملفهوم العشائرية والتبعية، والتصنيفات اجملتمعية والعنصرية، 6
رض أراء اجلماعات ى ظهور االنتماءات املذهبية، وفواستغالل الدين يف نشر ثقافة العنف والكراهية بني أفراد اجملتمع، والتشجيع عل

 الدينية ابلقوة على األفراد.
 . إن الوالءات السياسية الفرعية يف لبنان الزالت جُتسد أدواراَ أساسية يف احلياة االجتماعية والسياسية داخل اجملتمع اللبناين، حيث4

ة حقيقية، واها، ونصت تلك التشريعات على ضماانت سياسية وقانونيتضمنت املنظومة التشريعية اللبنانية حقوقا متقدمة يف مست
من حيث إجياد سلطة قضائية وحمكمة إدارية ودستورية مجيعها حامية للحقوق واحلرايت، وتكاد تكون املنظومة التشريعية األفضل 

 على مستوى الكثري من الدول.
ه األحزاب حزاب تفكيك التكيبية الطائفية للمجتمع بل تشكلت هذ. خطى لبنان خطوات متقدمة حنو الدميقراطية مل تستطع األ7

على أساس طائفي، عالوة عل أن الطائفية السياسية تؤثر بشكل مباشر يف كيان الدولة، إّما بتفتيتها بسبب عدم القدرة على احتواء 
 وائف. فيد من تعدد اآلراء واختالف الطالتعددية وقبوهلا، وإّما مبسامهتها يف وحدة الدولة من خالل دميقراطية توافقية تست

لذلك كان من الضروري الربط بني مفهوم الطائفية السياسية واالستقرار السياسي، الذي يتجّسد يف مجلة من املؤشرات أمهها      
ية، والقبول ابلتعددية، السياس اإلقرار مببدأ املواطنة وشرعية النظام السياسي، وسيادة املمارسة الدميقراطية الفعالة القائمة على املشاركة

كما جيب حتقيق الوحدة والتكامل من خالل حتويل اجملتمع التعددي إىل .التداول السلمي على السلطة، وسيادة الدولة يف خياراهتا
العمل على  ،جمتمع متجانس ثقافياً يقوم على التعددية السياسية كمطلب ضروري اإلقرار ابلتنوع وتبين مبدأ احلوار الفكري املتواصل

حتقيق املساواة السياسية واالقتصادية والثقافية، وتقدمي فر  متساوية للتعليم والوظائف لكافة اجلماعات، العمل على حتقيق املشاركة 
لكافة األفراد واجلماعات، فالتعددية السياسية تعين مشروعية تعدد القوى واآلراء السياسية،وحقها يف التعايش،ويف التعبري عن 

 ها،ويف املشاركة يف التأثري على القرار السياسي.نفس
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 جدلية الدين واإلصالح يف عصر النهضة األورويب: قراءة يف التجربة التنويرية والفلسفية السبينوزا
The dialectic of religion and reform in age of  EuropeanRenaissance:  

A reading in the enlightening and philosophical experience of Spinosa. 
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 ملخص البحث:

وحتليل املقدمات التأسيسية لفكر املصلح اهلوالندي ابروخ اسبينوزا، وهو ما تطلب مقاربة السياق التارخيي مدار هذا البحث على رصد وتتبع 
دين لوالسياسي واالجتماعي الذي نشأ فيه، وكذا حتديد أهم األفكار املنتشرة يف بيئته، وتتحدد إشكالية البحث عن مدى إمكانية التوازن بني ا

سة مركزيني يف الذهنية اإلنسانية عامة، وقد مت التوسل يف مقاربة هذا املوضوع مبنهج مجع بني استقراء األفكار املؤسوالفلسفة ابعتبارمها مكونني 
 السبينوزا؛ لتنويرها وحتليلها، وتعليلها، واستخال  املشروع اإلصالحي له، ونظم ذلك كله يف سياق التثوير إىل التنوير األورويب.

ى ملدارستها بعيًدا عنه، وأي حماولة تسع« رسالة يف الالهوت والسياسة»كتب اسبينوزا ال ميكن فهمها إال ابستحضار ونظرية اإلصالح املبثوثة يف  
ر عنه من ـال تكتمل جوانبها وال تصل إىل عمق رؤيتها؛ حىت لو نظرت إىل ابقي كتاابت اسبينوزا األخرى، ممـا يـجعل فكر وفلسفة اسبينوزا املعبَّ 

ص لُ خالل جمموع كتاابته عامة، ومن خالل كتابه رسالة يف الالهوت والسياسة، ميثل مشروعا فلسفيا إصالحيا جديًدا يف السياق األورويب، يـَخ
  والسياقات البيئية يع ر قراءة منهجية سطرها إىل أن العالقة القائمة بني الدين والفلسفة اصطداما أو اتفاقا إمنا هي ضرورة ونتيجة ميليها التار 

 واالجتماعية والسياسية.
 ابروخ اسبينوزا –قيم التنوير  –جدلية الدين والفلسفة  -: عصر النهضةالكلمات املفاتيح

Abstract: 
The recent research is intended to investigate, pursue and analyze the fundamental 
introductions for the thought of the Dutch reformist Baruch Spinosa. This requires 
approaching the social, political and social context in which it was rised as well as 
determining the main ideas spread in its environment. The research problematizes the 
possibility of balance between religion and philosophy as two central components in human 
mind in general. The study is aiming at approaching the subject with a methodology that 
combines between deducting the fundamental ideas of Spinosa for enlightening, analysing 
and justifying them, and drawing the reforming project of him. All that is organized in the 
context of the pursue of European enlightenment. 
The reform theory integrated in the books of Spinosa can't be comprehended without 
mentioning "Tractatus Theologico-Politicus". Everyone attempt aiming at studying it does 
not reach its aspects and the depth of its vision even if you look in the other books of 
Spinosa. The thing that makes his philosophy, expressed in his writings in general and 
through his book mentioned above, represent such a new reformist philosophical project 
in the European context. This projects sums through a methodological reading in the fact 
that the relationship between religion and philosophy is neither a collision nor an 
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agreement. It's rather a necessity and a sum imposed by history and political, social and 
environmental conditions. 
Key words: Renaissance Age- the Dialectic of religion and philosophy- Enlightenment 
Values- Baruch Spinosa. 

 املقدمة:
القرن الثامن  هذه  الفتة زهاء عشرة قرون )منعرف العامل األوريب فتة ركود ومجود على املستويني الفكري والديين، ودامت 

إىل بداية القرن الســـــابع عشـــــر( حيث عرفت أورواب صـــــحوة فكرية، إال أن هذه الفتة رغم ما يلصـــــق هبا من فلســـــفة ســـــلبية 
 اعرفت ظهور العديد من املفكرين و الفالســــفة الذين كان هلم الســــبق يف وضــــع أوىل لبنات اإلصــــالح والتنوير، والذين اثرو 

 ، مما شــــكل مســــارا طويال من اجلدال حوهلا؛على ما كان ســــابقا من أســــاطري ولعبوا دورا هاما يف النهضــــة الفكرية األوروبية
ومن ذلك إشكالية العالقة الطردية بني الدين والفلسفة ابعتبارها من أهم ما تناوله عدة رموز اعت رت أعمدة الفكر والنهضة 

 يف أوراب.
 إمجال أهداف البحث يف إبراز احلاجة إىل معرفة السريورة التارخيية اليت عرفتها مرحلة النهضة األوروبية انطالقا مما سبق ميكن

يف ظل األحداث والتحوالت اليت عرفتها، وكذا إبراز منوذج املخاض الفكري الذي عرفته أوراب من خالل جتربة الفيلسوف 
كالية عرفته تلك احلقبة، فمن خالل األهداف املعلنة ميكن حتديد إشاسبينوزا ومسامهته يف اجلدال واحلراك الثقايف الذي 

البحث يف: ما احلد الذي عرفته قضية اجلدال بني الدين والفلسفة زمن الفيلسوف اسبينوزا ؟ وما مدى إمكانية االستفادة 
قلية والقواعد املنطقية ى الدالئل العمن قيم التنوير والنهضة األوربية من خالل تفعيل آليات النقد والتحليل واحلوار القائم عل

وبناء املشتك اإلنساين بغية اخلروج من املآزق والتطاحنات احلربية يف عاملنا اإلسالمي؟ ولإلجابة عن هذه اإلشكاالت البد 
 ةمن وضع فرضيات ستكون هي املنطلق الذي تنطلق منه الدراسة ليتم متحيصها ومدى حتققها يف هناية البحث: احلاجة ماس
إىل دراسة مرحلة النهضة للخروج من مأزق التطاحن، جدلية الدين واإلصالح األوريب قمني ابلبحث الستيعاب قضاايها 
املعرفية والفكرية، ثنائية اجلدل بني الفلسفة والدين قدمية بقدم وجودمها، ومواجهة ذلك ينبغي أن يكون ابلعلم واحلوار بدل 

 القمع واالستنكار.
راسيت على املنهج الوصفي التحليلي: حيث قمت بوصف عام وجممل ملرحلة الفيلسوف اسبينوزا مع إبراز وقد اعتمدت يف د

حتوالته اليت عرفها، مع حتليل حمتواها، واملنهج االستقرائي واالستنباطي: وذلك من خالل استقراء وتتبع املبادئ والقيم اليت 
 نهضة وما حلقه من التنوير.اشتغل عليها هذا الفيلسوف، وانعكاس ذلك على عصر ال

ومن األسباب اليت جعلتين أشتغل على هذا املوضوع، اشتغايل على هذا املوضوع  منذ مرحلة املاجستري ابملدرسة العليا 
لألساتذة بتطوان املغرب، واحلاجة إىل إبراز النموذج األوريب قصد استيعاب تطورها وتقدمها، وأمهية ذلك كله إلجياد آفاق 

ولية بيئتنا تستوعب املتغريات احلاصلة على مستوى الفكر واملمارسة، وتتجلى أمهية البحث يف كونه يعت ر خطوة أفكرية يف 
حنو استثمار التجربة األوربية ملعرفة واستيعاب اجلدل املتجدد بني الدين والفلسفة، وأن االتصال واحلوار والتكامل هو األصل 

اء، وميكن إمجال صعوابت الدراسة يف ندرة املراجع واملصادر اليت تناولت التجربة بينما االنفصال واالستنكار هو االستثن
األوربية يف إبراز احلوار بني الدين والفسلفة حيث تعذر علي الوصول إليها ما جعلين أشتغل على املوجود لتحليله، وقد 

جاوز مبدأ العداء ناء فكر إصالحي جديد يتاشتغلت على جدلية العالقة بني الدين والفلسفة عند اسبينوزا ومسامهته يف ب
مع إبراز قيم التنوير يف ذلك، وبعد حبث وتنقيب على دراسات مرتبطة مبوضوع حبثي مل أجد ما له عالقة بشكل أو أبخر 
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ابملوضوع الذي أشتغل عليه يف حدود علمي، اللهم دراسة الدكتور هاشم صاحل بعنوان: " معارك التنويريني واألصوليني يف 
 م.2010أورواب" طبع دار الساقي 

 وقد جاءت خطة البحث على الشكل التايل:
 أوال: جدلية العالقة بني الدين والفلسفة عند اسبينوزا

 اسبينوزا واملسامهة يف بناء فكر إصالحي وفلسفي جديد: اثنيا
 اسبينوزا والبحث عن قيم التنوير يف فلسفته اإلصالحية ا:اثلث

 اخلامتة:
 العالقة بني الدين والفلسفة عند اسبينوزا:: جدلية أوال
يف مدينة أمســتدام اهلولندية، من عائلة يهودية كانت متتهن التجارة، هاجرت من ال رتغال  1432ســبينوزا عام اولد ابروخ "

م ضــــبســــبب االضــــطهاد املســــيحي لليهود رفقة عائالت أخرى، وجتدر اإلشــــارة إىل أن هولندا كانت دولة لي رالية متســــاحمة ت
مجيع األداين والطوائف رغم أن املذهب الرمسي كان هو املذهب ال روتستانيت املسيحي، وقد كان والده اتجرا انجحا إال انه  

 ع رية.سبينوزا أرثوذكسية، وقد ترىب داخل التاث اليهودي ودرس التوراة ابللغة الاكان متزمتا للدين اليهودي، فكانت تربية 
كان   دراسة الكتب التارخيية والدينية لبين قومه واظهر نباغة عالية يف فهم مواضيعها، والواقع انه يف بداية دراسته انكب على

جنيبا ومطيعا لرجال الدين، وكان يتدد على الكنيس اليهودي ألداء الصـــــــــــــــلوات مع بقية أبناء طائفته، فعلق رجال الدين 
يهودي وتوقعوا أن يصـــــــبح عالمة كبرية يف اتري  الشـــــــعب ال اليهودي أماال كبرية عليه، بل كانوا حيضـــــــرونه ليصـــــــبح حاخاما

؛ فتتولد عن ، موقع احلوار(2010/01/01")منديل، فالســــفة عصــــر التنوير، املضــــطهد واملهاجر بني دول العامل يف حينها
أســرته وقومه؛  عمعرفة األســس املركزية اليت انبنت عليها نشــأة اســبينوزا أهم اخلالصــات الفكرية اليت اصــطدم هبا يف حمطاته م

فهو املتدين املتشـــــــبع أبفكار الداينة اليهودية، ما يعين أن ســـــــلطة النص كانت هي املســـــــيطرة واجلاذبة له يف مســـــــار النشـــــــأة 
 سبينوزا الكتب الدينية اليهودية و اترخيها واطلع على أفكار فالسفة اليهود الكبار من أمثال ابنابعد أن هضم ، إذ "والتبية

جرسون، وابن عزرا وكتب ابن ج ريل الصوفية، ودرس كذلك اللغة الالتينية اليت ساعدته على دراسة الفكر ميمون ولفي بن 
األوريب يف العصور القدمية والوسطى ابعتبار أن هذه اللغة هي لغة الفكر والفلسفة آنذاك، لذلك فقد درس فلسفة سقراط 

ر يف أخر لتقشــــف والشــــدة مع النفس واليت أتثر هبا كثريا كما ســــيظهوأفالطون وارســــطوا والفلســــفة الرواقية اليت تعتمد مبدأ ا
 ســــبينوزا قليال ما يتدد على الكنيس بســــبب انشــــغاله ابملســــائل الفلســــفية، وكان كلما أوغل يفاوابلتايل فقد أصــــبح ، حياته

رات قبل ة إنذارات وحتذيالفلســـــــــــــــفة أكثر ابتعد عن الدين أكثر وهذا ما اقلق زعماء الطائفة اليهودية الذين وجهوا له عد
ومل يكتف ، ، وكان عمره إذ ذاك أربعا وعشـــرين ســـنة1464تكفريه و فصـــله، وحرمانه من حقوقه الدينية، وكان ذلك ســـنة 

هذا  ،األحبار بذلك إذ حرضــوا قضــاة املدينة على احلكم عليه حبظر اإلقامة مما دفعه إىل اللجوء إلحدى ضــواحي أمســتدام
تايل فقد حتمل وابل، حث عن حرفة يقتات منها ف رع يف صـــــــــقل الزجاج الذي تصـــــــــنع منه النظاراتالوضـــــــــع أدى به إىل الب

االنســـالخ من بين قومه ومقاطعته متاما، فعاش وحشـــة قاتلة بال رمحة حينما وجد نفســـه مطرودا حىت من بيت أبيه وعائلته. 
ة، فشــــبه الكاتب واملؤرخ وخســــارته لعقيدته الديني لقد القى ضــــربيتني متتالتني يف وقت واحد، فصــــله عن بين قومه وجمتمعه،

 .")املرجع نفسه(األمريكي ول ديورانت حالته: "كمن جتري له عمليتني جراحيتني يف أن واحد
اخلروج مما نشــأ عليه اســبينوزا مل يكن من الســهل، وهو املتدين الذي كان قومه يرون فيه أحد حاملي مشــعل اليهودية، لكن 

تقاها ســــــتنجلي، وتتفتق عنها أفكار أخرى عنما ســــــيســــــيح يف مكتبات من ســــــبقوه من أعالم الفكر ســــــلطة النص اليت اســــــ
والفلســفة بقضــاايها املتعددة، اليت راح يســتقصــي ويبحث عن مضــنته بعيدا عن رجاالت الدين وكهنوته، وهذا جملبة للنقمة 
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أخرى  ببان والتســـــــــلط، وابلتايل البحث عن ســـــــــوالســـــــــخط من اجلماعات املســـــــــيطرة اليت ما تفتئ تتبع املتهم ابملنع واحلرم
سبينوزا على قصرها خصبة مبا أنتجه هذا الفيلسوف من الكتب والرسائل اليت دارت على الكثري اكانت حياة . "لالنطالق

ســـبينوزا يف حياته غري كتابني اثنني، مل يصـــدر ابمسه ســـوى واحد منهما فقط هو"مبادئ فلســـفة رنيه امن املســـائل، ومل ينشـــر 
وأما الكتاب الثاين ، 1443ديكارت" وملحقه الصــادر بعنوان: "خواطر ميتافيزقية" وقد نشــر هذا الكتاب أبمســتدام ســنة 

فلقد كتب على الغالف أنه  1471فهو"رســـالة يف الالهوت و الســـياســـة" ورغم أن هذا الكتاب قد نشـــر أبمســـتدام ســـنة 
ع ذكر أصــــــدقائه جمموعة من مؤلفاته حتت عنوان: "املؤلفات املخلقة"، مســــــبينوزا نشــــــر اوبعد وفاة ، طبع يف هامبورغ أبملانيا

اســـم املؤلف حبروفه األوىل فقط. وحتتوي هذه املؤلفات حســـب التتيب على: "علم األخالق"،"الرســـالة الســـياســـية"،"رســـالة 
ا بع  التينية ما عدولقد جاءت هذه املؤلفات ابللغة ال، يف إصـــــــــــــــالح العقل"،"املراســـــــــــــــالت"، "موجز يف النحو الع ري"

الرســـائل اليت ترمجت يف مرحلة الحقة عن اللغة اهلولندية، وابســـتثناء هذه التمجة مل يعد نشـــر هذه املؤلفات من جديد طيلة 
القرن الثامن عشـــر، فلم تنشـــر إال يف القرن التاســـع عشـــر الذي شـــهد طبعات خمتلفة أمهها على اإلطالق طبعة "فان فولتني 

وحتتوي هذه الطبعة ابإلضـــــــــــافة إىل املؤلفات املذكورة على: "رســـــــــــالة يف قوس قزح"  1226إىل  1222والند" من ســـــــــــنة 
ورســــــالة يف بع  الصــــــفحات عن "حســــــاب احلظوظ"، ومراســــــالت جديدة مل يقع نشــــــرها يف الطبعة الســــــابقة ألهنا كانت 

")اســبينوزا، ادتهيف هللا ويف اإلنســان وســع ســبينوزا وهو :" الرســالة املوجزةمفقودة، وأضــيف هلذه الطبعة أيضــا كتاب مفقود ال
اإلقصاء والتهميش الذي تعرض له اسبينوزا لتغريده خارج السرب، ولد له قوة فكرية (، 11علم األخالق، بدون اتري ،  

يف كتب ومؤلفات تعددت قضـــاايه، واحتدت يف تفكيك جدلية العالقة بني الدين بشـــكل مطلق والفلســـفة ابعتبارها عملية 
 ية تروم حتقيق التوازن اإلنساين يف النظر والواقع.عقالن

ســـبينوزا إىل الالهوت وهللا وامليتافيزيقا مث عرج إىل الســـياســـة وعلم النفس وأخريا صـــب فكره افمن خالل هذه الكتب تطرق 
ك فانه يطلب لوقد اتســــــمت كتاابته ابلصــــــعوبة والتعقيد لذ، يف القيم األخالقية اليت اعت رها مهمة جدا للمجتمع اإلنســــــاين

ســــبينوزا مبرض الســــل الرئوي امات  1477ويف عام ، "من القارئ التمعن والدقة لكشــــف الغموض الذي يغلف النصــــو 
الذي كان مصــااب به منذ زمن طويل، ومل يكن عمره يتجاوز مخســة وأربعني عاما، ومع ذلك فقد ســجله التاري  كأحد كبار 

إذ مل تكن لألفكار اليت تركها اسبينوزا (، 126،  2116التنوير األورويب، ")هاشم، مدخل إىل الفالسفة على مر العصور
لتعرف انتشـــــارا واســـــعا مشل كافة البلدان واألوطان ســـــوى بعد اإلطالع على مســـــاره الفكري، واحلرب اليت شـــــنت عليه من 

الطبيعة العقالنية  احلر ذو اجلماعات الدينية اليت أطلقت كل أوصـــاف التهجري والتكفري والنبذ عليه، وعلى أصـــحاب الفكر
املســـــــــــــــتند على مبدأ املنطق واحلس والتجربة والواقعية واملوازنة بني الديين يف مطلقه املتافزيقي القيمي والفلســـــــــــــــفي يف إطاره 

وهكذا انتهت حياة هذا الفيلســوف الكبري يف عزلة اتمة وانقطاع عن حميطه، من غري ما إدراك ملا ســتحدثه فلســفته ، الكلي
 وبعـد حوايل قرنني أقيم لـه متثـال يف مـدينـة الهـاي يف جو من التمجيـد، اك وثورة فكريـة شـــــــــــــــهـدهتـا أوراب بعـد وفـاتـهمن حر 

 والتبجيل هلذا الفيلسوف الذي ساهم مسامهة كبرية يف بزوغ عصر التنوير واإلصالح.
 : اسبينوزا واملسامهة يف بناء فكر إصالحي وفلسفي جديد:ااثني
فريســة املعلقني عليها واملؤولني هلا منذ وفاته وصــدور أعماله الكاملة إذ ســيســعى كل واحد منهم إىل ســبينوزا اظلت فلســفة "

رون وقد متكن مفكرون من أمثال جيل دولوز والكســــــــندر ماث، تدبر تقريب فلســــــــفته إىل مشــــــــروعه الفكري ،أو الذي يتبناه
يفية تغيري ة الكبار، وكان ما يشــغلهم حينئذ هو فهم كســبينوزا إىل حلقة الفالســفاوبيريماشــوري بفضــل تعاليقهم من إدخال 

بينوزا، ")كرمون، احلاجة إىل اســـــســـــبينوزاااجملتمع مع حتديث دور الفكر بشـــــكل عام، والفلســـــفة بشـــــكل خا  اســـــتنادا إىل 
ر كإذ الرؤى اليت قدمها اســــــبينوزا وهو حمصــــــور أمام حتدايت الواقع الكنســــــي، ورف  للف؛ ، موقع املابري(2016/12/17
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وإشـــــعال نور العقل يف كل القضـــــااي اليت اســـــتأثرت الكنيســـــة بتفســـــريها هي نفس ما شـــــغل املفكرين اآلخرين الذي أتوا من 
بعده، وهي كذلك نفس الظروف التارخيية اليت عمت كافة بلدان أورواب؛ وهو ابلتايل ميكن اعتباره أحد الرموز املؤســـــــــســـــــــني 

صـــالح اجملتمع ســـبينوزا خصـــوصـــا إىل حماولة إاوقد اجتهت فلســـفة ، يب فيما بعدللفكر اإلصـــالحي الذي عرفه اجملتمع األورو 
 األورويب يف شىت امليادين خصوصا اجلانب الديين والسياسي واالجتماعي.

يزيقية هو "هوية هللا"، فالكثري ســــبينوزا يف فلســــفته امليتافارمبا يكون اك ر اثر تركه " ففي اجلانب الديين نطرح فلســــفته يف هللا:
من املعلقني واملفكرين يدرجونه يف قائمة امللحدين، ومن مدرسة احللولية. فهو يتفق مع الفيلسوف اإلغريقي ابرم نداس ابن 
الوجود واحد، وأن هناك مادة واحدة يف الكون اليت هي هللا أو الطبيعة. ال يوجد أي مواد دقيقة حســـــــــــــــب النظرية الذرية 

رت الذي قســـــــــم الوجود إىل ثالثة : املادة والروح وهللا. كان اهتمامه منصـــــــــب يف وهو عكس ديكا ،لدميقريطس متأل الفراغ
مفهوم هللا أكثر من العقل واملادة، مادام هللا هو خالق كل األشـــــياء، وكذلك له القدرة على إزالتها إىل العدم، لكن تفســـــريه 

الطبيعة شــــيء واحد كما لك تفهم أبن هللا و خيتلف كليا عن تفســــري الفالســــفة اآلخرين عن تدخل هللا يف الطبيعة حبيث جيع
 سبينوزا ينتمي للمدرسة احللولية.ااحلال ابلنسبة للفلسفة احللولية. من هنا خلص البع  إىل أن 

 ثالثة مصــــــــطلحات مهمة يف حتليله هي:اجلوهر : ويعين به، احلقيقة الثابتة اليت  ما يهم موضــــــــوعنا هنا، هو كونه اســــــــتعمل
قيقة أو اجلوهر غري الصـــــــــفة : ويعين هبا مظهر من مظاهر احل، و امل واملتمثلة ابلقوانني اليت ُتســـــــــري الطبيعةيرتكز عليها بناء الع

العرض: ويعين به الشـــــــيء اجملســـــــم أو أي فكرة أو حادث، وجوده وقيت وغري اثبت يف الزمن ، و املتناهية كاالمتداد أو الفكر
بك وكل األشـياء احمليطة بك هي صـور وأشـكال وهيئات زائلة بل ميكن أن يزول. فأنت وجسـمك وفصـيلتك ونوعك وكواك

 )أعراض( حلقيقة أبدية خالدة، اثبتة، غري متغرية تقع وراء هذه األشياء وحتتها.
يشـــكل قلب هذا الســـؤال ســـ  ســـبينوزا احلقيقة اليت تقع حتتها كل األشـــياء؟ ألن اجلواب علىاال أبس، لكن كيف ســـيفســـر 

قيقة عنده تعين اجلوهر كما قلنا، ولكن ال تعين فقط املادة )الكتلة أو اجلسـم الذي يكون الشـيء احل، سـبينوزاافلسـفة ابروخ 
ينوزا هو ســــبمنه(، كأن نقول اخلشــــب يشــــكل مادة الكرســــي، بل من خالل شــــروحاته يصــــل القارئ إىل اجلوهر ابلنســــبة ال

ة وهللا معًا. ســــبينوزا كلمة اجلوهر تعين دائما الطبيعوابلنســــبة ال، النظام الشــــمويل األبدي املعروف وغري املعروف هلذا الوجود
، ق واإلبداعطبيعة فعالة هلا القابلية للخل: فهو يرى أن هناك؛ فهو يتصـــــــــــــــور أن الطبيعة وهللا مها وجهان لنفس الصـــــــــــــــفحة

ات وكل األشـــــــــــــياء لنبطبيعة خملوقة: اليت تشـــــــــــــكل عامل املادة وما حتتوي من املخلوقات مثل الغاابت واهلواء واملاء والنهر واو 
 .املوجودة يف الطبيعة

هكذا يصل إىل املرحلة النهائية لريى الكون والطبيعة ) الطبيعة هنا ال يقصد هبا الطبيعة املادية فقط وإمنا كل شيء له وجود 
ض امن جوهر وعرض وصــــــــفة( كلها تشــــــــكل اجلزء الفعال )أي قوة فاعلة( اليت يســــــــميها هللا وفيها أشــــــــياء خملوقة وهي أعر 

ســـــبينوزا أيضـــــا كأفالطون يرى أن يف الوجود شـــــيئان مها اجلوهر والعرض، اجلوهر افإذن  األشـــــياء أو املواد املوجودة يف العامل.
ميثل احلقيقية األبدية، والعرض هي األشـياء الطارئة الزائلة، ولكنهما يف ارتباط شـديد مع بعضـها حبيث كل جزء من العرض 

ســـــــبينوزا يف شـــــــروحاته رف  االهتام الذي وجه إليه من كل اجلهات أبنه حلويل، ال الكن ، هرهو نتيجة إلرادة أو خلق اجلو 
ســـــيما من رجال الدين اليهود، ألنه يقول أن الطبيعة املادية وهللا شـــــيء واحد. وإمنا يعين أن كل األشـــــياء تتألف من طبيعة 

درجة. فاهلل هو الســــلســــلة الســــببية  121ه الثالثة تســــاوي هللا اخلالدة الالهنائية كما ينشــــأ من طبيعة املثلث أن جمموع زوااي
 ســــبينوزا مثاالً آخر حيث يشــــبه: "العالقة بنياالكامنة وراء كل شــــيء، وهو القانون الذي يركب العامل واألشــــياء. ويضــــرب 

وامليكانيكية اليت  ةمع اجلوهر)هللا( مبثابة اجلســـــــر الذي يعتمد وجوده على تركيبته والقوانني الرايضـــــــي هذا الكون املتماســـــــك 
ون وإرادة هللا ســـبينوزا هو أن القوانني املوجودة يف الكاإذن، االســـتنتاج األخري من فلســـفة ، اعتمد عليها يف تصـــميمه وبنائه"
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عن العقل  الذي فصــل املادة مها شــيء واحد. مبعىن آخر أن املادة والعقل ليســا إال شــيئا واحدا. فهو مل يتنب فكرة ديكارت
كل ما . (، موقع أكورا16/01/2016" )اجلابري، الدين والســــياســــة يف فلســــفة اســــبينوزا، هللا فوق االثنني ووضــــع ســــلطة

حلق اسبينوزا من اهتام ابملروق من الدين وتبين اإلحلاد، وهو نفس االهتام الذي حلق من أتوا بعده ينفيه بشدة يف كتاابته، بل 
ضية اإلله على لإلله وما متارسه الكنيسة من احتكار التفسري هلويته، فلم يكن لقجنده ما يفتئ يبني الفرق بني النظر العقلي 

حجمها أن تغيب عن فكره وفلســــــــــفته أمام جمتمع ما زال هوية "هللا" راســــــــــخة يف وجدانه؛ فيهرب إليها ملواجهة الكنيســــــــــة 
 أبمثلة واقعية مادية انفيا عن نفيه احللول واالحتاد اجتاه هللا املطلق.

ابلطبيعة.  هو جمموعة من احلقوق اليت يكتســـــــــــبها الفرد احلق الطبيعي"انب االجتماعي نطرح قضـــــــــــية احلق الطبيعي:ويف اجل
وجيب على اجملتمع وســلطاته أن تؤمن الشــروط )على خمتلف األصــعدة االقتصــادية واالجتماعية والســياســية والثقافية(، جلعل 

وزا احلق الطبيعي هو ســـــــبينايف فلســـــــفة ، اليت حتول دوهنا أو تنتهك حرمتها ممارســـــــتها وصـــــــيانتها أمرًا ممكًنا، وحماربة احلواجز
مبدأ  ســــــــبينوزا يعت ر احلق الطبيعي مبنيا على قانون أســــــــاســــــــي ختضــــــــع له كل الكائنات، وهواالقانون الطبيعي العام؛ فنجد 
دث كل شــــيء وفقا قواعدها اليت حي ســــبينوزا " أعين ابحلق الطبيعي نفس قوانني الطبيعة ذاهتا أوااحلفاظ على الذات. يقول 

هلا، أي بعبارة أخرى قوة الطبيعة ذاهتا، وعلى ذلك فكل ما يفعله اإلنســـــــــــــــان وفقا لقوانني طبيعية يفعل حبق طبيعي كامل، 
، حلياةا من بني احلقوق الفردية املتداولة يف الفكر الســـــــــياســـــــــي جند:، ويكون له من احلق على الطبيعة بقدر ماله من القوة"

جيعل جســــر   زاســــبينو انالحظ أن . حرية التدين، الثقافة، الزواج وأتســــيس عائلة، امللكية اخلاصــــة، الكرامة واملســــاواة، ريةاحل
تواصـــــــــــل بني احلقوق الطبيعية واحلقوق املدنية، حيث يعت ر أن ميالد الدولة كان امتدادا طبيعيا للحقوق الطبيعية )حالة من 

وقد أتتى ذلك من خالل االحتكام التدرجيي للعقل الذي ، ع الوجود الكوين ككل(التصـــــرف والوعي اإلنســـــاين املنســـــجم م
قاد الناس إىل نوع من التعاقد والعيش وفق قوانني حمددة، يف حني يعت ر أن االعتماد املفرط على القوة ســـــــــــيؤدي إىل إفالس 

يعي هو أحد احلق الطبف)املرجع نفســـــــــــــــه(، "احلالة الطبيعية: " إن الناس فطروا على أال يســـــــــــــــتطيعوا العيش دون قانون عام"
منتجات فلســفة اســبينوزا اليت اعت رها مطلقة لكيونة اإلنســان وذاتيته، مل تنازعه يوما، وهي لصــيقة به؛ وما احلق املدين ســوى 

الدولة  نأحد أهم املقومات اليت اســـــــــتطاع اإلنســـــــــان بتاكم خ راته ومنجزاته أبن حيققها على طبيعيته ويرتبها وجيعلها يف كيا
فمن خالل هذا االعتبار تتأســــس كل احملاوالت األخرى اإلصــــالحية الســــبينوزا يف جوانبها األخرى،  ،املتناســــق مع طبيعيتيه

فالتأسيس ملطلقية اإلله وتناسقه مع قوانني الطبيعة هو ما جعل من فلسفته حمط اهتمام وحبث، وخاصة مع ما كانت أورواب 
 .ة قبل انفجار الثورة الصناعيةمقبلة عليه من التغيري والنهض

 اسبينوزا والبحث عن قيم التنوير يف فلسفته اإلصالحية: ااثلث
ســبينوزا رمزا مهما من رموز الفلســفة اإلصــالحية بســبب صــرامته وبســبب االجتاه الذي اجتهه يف انتقاداته، والذي من ايعت ر 

احلديث عن فلسفة  كنوال مي، التنوير يف القرن الثامن عشرأجله لوحق واضطهد؛ وهو بفلسفته فتح الطريق اليت قادت إىل 
زت هذه وميكن ذكر أربعة أمور رئيســـة مي»ســـبينوزا إال ع ر دراســـة الســـياق الزماين واملكاين الذي وجد فيه هذا الفيلســـوف؛ا

لى هذه فكر ما عهيمنة العقلية الالهوتية املســـــــــــــــيحية على العقول، فلم يكن ممكنا حبال من األحوال خروج م -1 الفتة:
العقيدة. صـــــــــحيح أنه وجد فالســـــــــفة مهمون، ولكنهم كانوا مجيعا خاضـــــــــعني ألولوية العقيدة الالهوتية، وذلك الن اخلروج 
عليها كان يشكل ما ندعوه اآلن ابلالمفكر فيه، أو ابملستحيل التفكري فيه. كان اخلروج من القفص والتفكري يف اهلواء احلر 

صـــــــورة اإلنســـــــان  -2ن العقل مذعنا مطيعا، وكانت الفلســـــــفة خادمة لعلم الالهوت الكنســـــــي. الطلق أمرا مســـــــتحيال. كا
الزهد يف احلياة الدنيا واحتقارها، واعتبارها دار  -3املتشــائم، الضــعيف، اخلائف من ارتكاب اخلطااي والذنوب يف كل حلظة.

هيمنة العقلية الرمزية أو اخليالية على وعي الناس.مبعىن  -6 عبور إىل احلياة احلقيقية، حياة النعيم واخللود يف الدار اآلخرة.
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أهنم كانوا سـريعي التصـديق ملا يروى هلم، وكلما كانت احلكاية بعيدة عن الواقع ومبالغا فيها كانت أقوى وحظيت إبعجاهبم 
الفيلسوف الفذ، كل ذلك ساهم يف بناء شخصية هذا ،(12،19،  2116")هاشم، مدخل إىل التنوير األورويب، أكثر

والذي خرج أبفكار زلزلت كل القواعد و الثوابت اليت كانت ســائدة يف ذلك الوقت ال على املســتوى الديين فقط بل تعدته 
 إىل املستوى االجتماعي والسياسي، وذلك ما سنراه يف دراسة لفكره اإلصالحي فيما يلي:

إىل  األخالقابه ســـبينوزا خصـــوصـــا يف كتاتنتهي النظرية األخالقية عند  أو ميالد الدولة: احلياة االجتماعية /اجملتمع املدين  
هنا هي اليت ومتجيدها من حيث إ أمهية احلياة االجتماعية، يشـــدد على الثابت األول عدة ثوابت، ســـنتطرق إىل ثالثة منها:

خالق أو عن كن احلديث عن أحتقق كمال الشخصية األخالقية الفردية، وتضمن احلرية احلقيقية لإلنسان، إذ ليس من املم
حرية أو عن اكتمال إنســـــــــــــاين داخل حالة الطبيعة. إن هذه الفضـــــــــــــائل اليت يتميز هبا اإلنســـــــــــــان عن ابقي املخلوقات جتد 

اوزا هلا أو سبينوزا، اجملتمع املدين امتدادا طبيعيا حلالة الطبيعة، وليس جتاوهبذا يكون حسب ، جتسيدها يف احلياة االجتماعية
إن تكوين اجملتمع ال تقســـــيم العمل:" ســـــبينوزا، هواالذي تقوم عليه احلياة املدنية يف نظر  الثابت الثاين ارض معها.حالة تتع

يفيد يف اإلمكانيات الدفاعية فحســـــــب وإمنا يفيد أيضـــــــا يف أمور عديدة، بل له ضـــــــرورة مطلقة من حيث أنه يتيح تقســـــــيم 
 لبع  ملا توفرت ألحد القدرة أو الوقت الالزم لتزويد نفســــــــه مبا يلزم العمل، ولو مل يقدم الناس مســــــــاعدة متبادلة بعضــــــــهم
طعم، أي أن حيرث ويبذر وحيصد وي -إذا ما تعني على كل شخص-لعيشه وبقائه، وأكرر القول إن القوة والوقت يقصران 

ســعادهتا، وإين ألرى و  كما أن للعلوم والفنون ضــرورة مطلقة لكمال الطبيعة البشــرية،  حيضــر كل شــيء حيتاجه لنفســه بنفســه
البشـر خاضـعون  :ثالثابت الثال أن حياة الناس الذين يعيشـون يف حالة اهلمجية اجلهولة، حياات ابئسـة أشـبه حبياة احليوان".

اليت تؤدي هبم إىل احلقد والكراهية والصراع من منطلق السعي الفردي حلفظ احلياة. وابلتايل ف"الوسيلة  لسيطرة االنفعاالت
شـــكل خنلص إذن إىل أن ميالد اجملتمع املدين ي، لنجاهتم من األخطار احمليطة هبم من كل جانب هي توحيد قواهم"الوحيدة 

سبينوزا. غري أن االنفعاالت تسيطر على اجلزء األك ر من رغبات اخطوة مهمة على درب العيش وفق منطق العقل حسب 
إذا كان ف ؛الناس وترســي  قواعد العقل يف ســلوكهم وشــخصــيتهم الناس، فالعيش داخل اجملتمع هو اإلطار الذي يكفل تربية

العقل يف حالة احلق الطبيعي يصـــــــــــــــبح موجها من طرف الغرائز، واالنفعاالت تبعا ملبدأ احملافظة على احلياة )حفظ الذات( 
اإلنســــــــــان أن  مفإن العقل يف احلالة املدنية يصــــــــــبح مهيأ ليدرك أن حفظ الذات ال يتم إال داخل حفظ مجاعي، حيث يتعل

 ســـــبينوزا:"و اآلن ســـــأعرض الشـــــرطايكون عضـــــوا داخل اجلماعة ومصـــــلحته ال تتحقق إال يف إطار تضـــــامن مجاعي. يقول 
الذي ميكن أن يتكون به جمتمع إنســـــــــــــــاين دون أي تعارض مع احلق الطبيعي، وميكن به احتام كل عقد احتاما اتما. هذا 

 ل ما له من قدرة. حبيث يكون هلذا اجملتمع احلق الطبيعي املطلق على كليفوض كل فرد للمجتمع ك الشــــــــرط يكمن يف أن
شــــــيء، أي الســــــلطة املطلقة يف إعطاء األوامر اليت يتعني على كل فرد أن يطيعها إما مبح  اختياره وإما خوفا من العقاب 

ينوزا ال يقيم أي ســـباالقول أن  نســـتنتج من هذا، الشـــديد. ويســـمى نظام اجملتمع الذي يتحقق على هذا النحو ابلدميقراطية"
فصـــل بني اجملتمع املدين والدولة كجســـم ســـياســـي، الدولة هي اجملتمع واجملتمع هو الدولة. مبعىن أن الدولة هي امتداد جلســـم 
اجتمـاعي، ومـاهيـة هـذه الـدولـة هي تفوي  مجـاعي بنـاء على تعـاقـد مبوجبـه يتنـازل األفراد عن حقوقهم يف اختـاذ القرار إىل 

إن القانون الذي يفرض على اإلنســـــان متجيده، هو املصـــــلحة العليا )أي املصـــــلحة العامة( . م ســـــواء كان فردا أو هيئةاحلاك
رائزه ســـــــــــــبينوزا هو لو احتكم كل واحد إىل غااليت ميثلها القانون نفســـــــــــــه، وترعاها الدولة واحلكومة، وال رهان على هذا عند 

قوق الطبيعية التنازل إذن عن احل ،العامة اليت جيد يف ظلها كل واحد أمنه وسعادتههذه املصلحة  ومصلحته الفردية الهنارت
يســــــت الدولة على هذا األســــــاس ل، خاضــــــعة الختيار األفراد، بل ضــــــرورة عقلية أو حتمية منطقية  الفردية ليس إرادة ذاتية

اع لذاهتا. وعليه عنوية اخلاصـة به اليت تطجمموع اإلرادات الفردية وليسـت حمصـلة سـلطات األفراد، بل هي كيان له سـلطته امل
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تتحول الدولة إىل كائن اجتماعي إىل جانب األفراد، هلا من احلق ما هلم، وليســـــت زائدة أو مضـــــافة ابلعرض إىل اجملتمع بل 
ا احلق الكامل ع، وهلمتثل كل املواطنني، و تدبر شــــأن اجملتم فالدولة ابعتبارها كياان عموميا: ، هي اجملتمع يف حقيقته الفعلية

وأيضـــــا هلا حق البث يف مدى مالئمة التشـــــريعات للظروف واحلاجة  يف وضـــــع القوانني وأتويلها إذا ما ظهر شـــــك بشـــــأهنا،
وحق املفاوضـــــــــــات، كما يشـــــــــــمل هذا   لتعديلها أو لســـــــــــن تشـــــــــــريعات جديدة، هلا حق الدخول يف احلرب وحق الســـــــــــلم

بقي أن ننبه  ،يات وإدانة اجملرمني والبث يف اخلصومات والدعاوى القانونيةاحلكم على األفعال الفردية وفحص املسؤول  احلق
احلاكم  يف شخصية يف واقع األمر سبينوزا هذه الصالحيات اليت تتخذ قيمة أخالقية وجيسدها افقط، أن الدولة اليت مينحها 

الطاعة  ذهيســـــتدرك حينما يعت ر أن ه لكنه ســـــرعان ما الذي يســـــن القوانني ويســـــهر على تطبيقها، ويلزم األفراد ابلطاعة. 
اد ابلعقل االســتشــ من بينها: بل يضــع شــروطا للحاكم،  ليســت خضــوعا وعبودية بل هي واجب أخالقي وضــرورة عقلية.

وعدم االنقياد وراء االنفعاالت والغرائز، فكلما احتكم احلاكم إىل العقل أدرك واجباته حنو محاية املصـــــــــــــــلحة العامة لألفراد 
البد أن يكون احلاكم مثله مثل ابقي املواطنني خاضـــــــعا لنفس القوانني الســـــــائدة، فإن كان احلاكم فوق ، و خدمتهاوضـــــــرورة 

هذا احلاكم  ال يهم إن كانو  القانون يكون قد خرج عن االتفاق، وهدد املصلحة العليا وابلتايل أصبح من الواجب مقاومته.
ىل جانب هيئة اســـــــتشـــــــارية إ حتام للقوانني، لكن يســـــــتحســـــــن أن تكون هناكفردا أو هيئة طاملا كان هناك التزام ابلعقل وا

حىت تقوم تفكريه وقراراته، ال ميكن أن تكون هذه اهليئة مقررة ألنه ال جيوز أن توجد قوى متطابقة يف قوهتا وإرادهتا.  احلاكم
لكا "، بشرط يف أن يكون احلاكم " م سبينوزا حرجااففي الفصل السابع من كتابه رسالة يف الالهوت و السياسة: "ال يرى 

 وإن ســـــبينوزا بني امللكية واجلمهورية، حىتاأن يكون إىل جانب امللك جملس كبري منتخب من طرف الشـــــعب". لذلك ميزج 
ســـــــــبينوزا يفضـــــــــل النظام اجلمهوري ألنه جيســـــــــد مبدأ حكم الشـــــــــعب عن طريق ممثليه، لكن ملكية دميقراطية خري من اظل 

 أفكاره أنعشت آمال الدميقراطيني واألحرار يف هولندا يف ذلك الوقت، كما جل الكثري من الباحثني أن يس، استبداد مطلق
  جان جاك روسـو الفرنسـي اسـتقى منها أفكاره اليت تغذى هبا شـباب الثورة الفرنسـية يف بداية القرن التاسـع عشـر. يقال أن 
النظام املولود  سياسية على وجه التحديد تنبع من االختالف ما بني أو الفلسفة ال سبينوزا يشري إىل أن السياسة ابلنسبة ال

من الطبيعة وبني األخالق النابعة من الشــــــعور عن املســــــؤولية بعد انتظام اجملتمع. فيقارن بني اجملتمعات البدائية ويقول: " مل 
 تعليق مجيل ويف لقوة آو الغابة".يكن هناك خري وشــر ويشــك بوجود مفهوم الفضــيلة عندهم، فالقانون الســائد كان قانون ا

له حول دور القوانني الطبيعية يف احلياة االجتماعية يقول: " إن قانون الطبيعة وشـــــــــــــــريعتها ال يقيد رغبات اإلنســـــــــــــــان وال 
 يعارض الصراع بني الناس، وال ميانع اخليانة والبغ  والغضب أو أي شيء ترغب النفس فيه".

نظام  ســـبينوزا أن كل شـــيء يف هذا الكون جيري حتتايظن  مفهوم احلرية: -أ وم احلرية:وظائف الدولة ومســـؤولياهتا أو مفه
منطقي دقيق، لذلك ال يوجد جمال لوجود حرية الفرد )االختيارية(، كل شـــــــــيء حيدث يف الطبيعة هو آت من إحدى طرق 

طيئة واخلري من هنا يكون موضــــــــــــــوع اخل تدخل هللا اخلفية يف الطبيعة، وهلذا من املســــــــــــــتحيل منطقيا حدوثها بطريقة مغايرة.
ســبينوزا ال يتفق مع تعاليم الدين اليهودي أو أي داينة أخرى يف تفســري مفهوم اخلري ااخلري والشــر: و  ، والشــر موضــع الشــك

والشــر، ويرى أن ما تظنه شــرا لنفســك قد يكون خريا لشــخص أو جمموعة أشــخا  أخرى، إذا اخلري والشــر هي قيم نســبية 
القدرية: مبا أن كل شــــيء حيدث هو نتيجة لتدخل هللا  نســــان للمواضــــيع العامة حســــب فائدته أو مضــــرته منها.أعطاها اإل

بصــــــــيغة أو أبخرى، فالعامل جم ر وليس خمري، أي أن العامل جم ر على أن يســــــــري يف طريقه، ألن هناك قانون يســــــــوقه، فهو كَل 
 يفقد معناه ويصــــــبح غري موجود أصــــــال، ألن كل األجزاء تتحدمتكامل متحرك بصــــــورة مشولية. هلذا فإن مصــــــطلح اخلطيئة 

بقانون أو إرادة شـاملة للنظام الكلي. وهبذا يكون فهمنا لألمور وتفسـري جمرايهتا على أهنا تتأثر بنا أو مبصـلحتنا نظرة قاصـرة 
هان، فكأنه شــــــــرح وال ر األخالق: يف كتاب األخالق، كان شــــــــرحه معتمدا على املنهج اهلندســــــــي يف ال عن معرفة احلقيقية.
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يتحدث عن الســـطوح واملســـاحات واخلطوط واألجســـام اهلندســـية والبديهيات اإلقليدية. ففي كل مقطع تراه يضـــع تعاريف 
وبديهيات ومجل تعليمية مع براهني، مث خيلص إىل نتائج وأحكام مســـــــــــاعدة ومالحظات، وأخريا إىل مســـــــــــلمات. وقد أراد 

ي )من الغاية أو اهلدف، والقصـــد هنا ما جيلب النفع لإلنســـان، أي كل شـــيء يف الطبيعة ســـبينوزا التخلص من النظام الغائا
ات لذا قســـــــم كتابه يف األخالق إىل مخســـــــة موضـــــــوع؛ هو خلق كي خيدمهم وجيلب هلم نفعاً( وإجياد معايري أخرى للحقيقة

ففي املوضوع  ؛قوة العقل وحرية اإلنسان( مهمة هي: ) هللا، النفس وطبيعتها واصلها، االنفعاالت، عبودية اإلنسان، وأخريا
األول خلص إىل نتيجة مفادها : " إذا كان تصور هللا خاطئاً، فإن صورة اإلنسان ال ميكن أن تكون صحيحة" فاهلل حبسب 

لكنـه خيلص إىل أن أنواع القيم أو األخالق هي ثالثـة ، تعريفـه " هو اجلوهر الـذي ال حيتـاج إىل جوهر آخر مشـــــــــــــــتق منـه"
ل األخالق اإلنسانية اللينة اليت هي التواضع والتسامح والتضحية من اج أن طريقة أو أسلوب تطبيقها. والغاية منها حسب

األخالق اليت تعت ر و  ،القريب، هي أخالق موجودة يف الداينتني املسيحية والبوذية ومتيل إىل النظرة الدميقراطية يف إدارة احلياة
ن وهي على عكس اجملموعة األوىل، بل فيها جند أن املبدعني والعباقرة كثريا ما خيســرو  لقوة،أن الفضــيلة تنبع من اســتخدام ا
األخالق املســـــــتمدة من املعرفة احلقة اليت اندى هبا الفالســـــــفة العظام من مثل أرســـــــطو و  ،فرصـــــــتهم يف الوصـــــــول إىل هدفهم

 صائب حسب احلاجة.وأفالطون وسقراط وغريهم. ألنه من خالل املعرفة ميكن اختاذ القرار ال
حيددها يف  ســــــبينوزاامســــــؤولية الدولة:فيما يتعلق مبســــــؤوليات الدولة ومهامها البد أن نشــــــري بشــــــكل إمجايل إىل أن    -ب

مســــؤوليات ك رى تتعدى ما هو ســــياســــي لتشــــمل املســــتوايت األخالقية واالنطولوجية. فبمجرد ما يتنازل األفراد عن بع  
 إذا ما ظهر احنراف عام يف ســـــــلوك لة هي املســـــــؤولة عن جمال األخالق واجملتمع ككل، وحقوقهم للدولة تصـــــــبح هذه الدو 

حيث يقول:" من املؤكد أن الفنت واحلروب وكســـــــــــــــر القوانني أو ، األفراد فمن الواجب أن تالم الدولة على ذلك ال األفراد
مل  الة نظام احلكم ذاته. ذلك ألن الناسخرقها ال ينبغي أن تعزى إىل وجود الشــــــــــــــر يف الرعااي بقدر ما تعزى إىل ســــــــــــــوء ح

خيلقوا صــــاحلني ألن يكونوا مواطنني، وإمنا ينبغي أن جيعلوا صــــاحلني لذلك، وفضــــال عن ذلك فإن انفعاالت الناس الطبيعية 
وازدادت اجلرائم انتشـــــــارا يف دولة دون األخرى فال بد أن   واحدة يف كل مكان، فإذا ما اســـــــتشـــــــرى الفســـــــاد يف مكان ما،

دولة األوىل مل مت  يف عملية توحيد رعاايها كما ينبغي، ومل تضـــــــع قوانينها ببعد نظر كاف، وبذلك تكون قد أخفقت يف ال
إن املســــؤولية املباشــــرة للدولة على املســــتوى االجتماعي والســــياســــي، هي ضــــمان أمن  اســــتخدام حقها يف ممارســــة احلكم".

و لسيطرة على األفراد وقمعهم ابخلوف وليس فرض الطاعة عليهم، وإمنا هاألفراد وحريتهم: " فاهلدف النهائي للحكم ليس ا
ابلعكس من ذلك حترير كل شـــــــــــــــخص من اخلوف حىت يعيش يف اطمئنان اتم، وبعبارة أخرى أتكيد حقه الطبيعي يف أن 

إثبات ملشـــــــروعية و ســـــــبينوزا كل احتمال لفهم موقفه على أنه تنظيم اوحىت يبعد ، يعيش ويعمل دون أن يلحق غريه بضـــــــرر"
اســـــــتبداد الدولة على حســـــــاب املواطن يقول :" كال ليس هدف احلكم حتويل الناس إىل هبائم أو أالعيب وإمنا متكينهم من 
  تنمية عقوهلم وأجســـامهم يف أمان، واســـتخدام أذهاهنم دون قيد، بل إن اهلدف احلقيقي للحكم يف واقع األمر هو: احلرية".

طبيعية اليت بقوهتا وقوة احلقوق ال  حق الدولة يقاس ها مرهون بقدرهتا على حتقيق احلرية؛ أي أنإن قيام الدولة بكل مهام
يتمتع هبا األفراد يف ظلها، لذا فالدولة ال بد وأن متتلك كل الوســـائل القانونية وغريها )اللوجيســـتيكية( اليت متكنها من القيام 

 .مبهامها حىت ولو تعلق األمر بفرض القانون ابلعنف
ســـــــــبينوزا هو ابذلك يكون  إن حتقق املزيد من احلرية ال يتم إال ع ر فصـــــــــل جمايل اإلميان والعقل، فصـــــــــل الدين عن الدولة:

الداعية األول يف اتري  الفكر الســـــــــــــــياســـــــــــــــي إىل العلمانية: "جمال العقل هو احلقيقة واحلكمة وجمال الالهوت هو التقوى 
ا هذا الفصــــل يشــــمل أيضـــ، إخضــــاع اإلجنيل للعقل أو إخضــــاع العقل لإلجنيل"والطاعة ". "إن من الواجب أال نســــعى إىل 
ســبينوزا ينطلق من واقع قائم أنذاك بفعل تدخل رجال الكنيســة يف احلكم، وهو اجمايل الســياســة والالهوت وميكن القول أن 
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ب والتحيز دي إىل التعصــــــــــما أدى إىل فنت عقائدية وســــــــــلب للحرايت واحلقوق، فاعتماد الدولة على نظام عقيدة معني يؤ 
هلذه العقيدة على حســـاب العقائد األخرى، مما يســـاعد على منو الفنت والتناحر الذي يهدم أســـاس املصـــلحة والدولة: "من 
الواضــــح أن احلرية العامة ال تقبل مطلقا أن متأل عقول الناس ابلتعصــــب والتحامل أو أن يســــتخدم أي أســــلحة الفتنة املبنية 

 ســــــــــــبينوزا أن تضــــــــــــمن للناس حرية املعتقد الديين حبيث يكفل لكل واحد احلق يفاعلى الدولة يف نظر ، و على ذرائع دينية"
لى الدولة أن تفصل ع ممارسة شعائره ابلطريقة اليت تناسبه دون أن يشعر ابلتضييق من طرف أي أحد آخر أو طائفة معينة.

لى أسـاس حيق هلا أن حتاسـبهم إال على أسـاس األفعال وليس ع اليف تعاملها مع البشـر بني أفكارهم وأقواهلم وبني أفعاهلم. و 
 .، موقع أكورا(2014/01/16")اجلابري، الدين والسياسة يف فلسفة اسبينوزا، األفكار واألقوال.

 
 امتة:اخل

درسها ابلنق  يمل يكن اسبينوزا ليتك كل ما تفتق عنه العقل األورويب من قضااي واجهته أو خاضها أو عاشها بنفسه إال و 
هذه هي عقيدة " ،والنقد، والتأسيس مبقدمات عقلية أخرى أتسيسية منطقية ليصل خلالصات، اعت رت متهيدية لعصر األنوار

سبينوزا خلصناها يف كلمات معدودات وحنن نراها اآلن عادية ولكن كم كانت تبدو ثورية أو تفجريية حلظة ظهورها عام ا
يف نظر معاصريه وكأنه اهلدام ابمتياز. بدا وكأنه امللعون واملنبوذ فهذا اليهودي الذي ينتمي سبينوزا ا؟ نعم لقد بدا 1471

 ال مرة واحدة سبينوزا مرتنياإىل دين مكروه من قبل الغرب املسيحي كان منبوذا أيضا من قبل طائفته ذاهتا، وهكذا نبذ 
ن تصنع الرجال أو كما فلسفية قل نظريها يف التاري  فاحمل وعلى الرغم من ذلك أو رمبا بسببه فقد تفتحت يف جواحنه عبقرية
(، 197،  2116" )صاحل، مدخل إىل التنوير األورويب، يقول نيتشه وحدها الشخصيات االستثنائية ختتق الظروف

و فكر األنوار حنوابلتايل ميكن اعتبار املصلح اهلوالندي اسبينوزا أحد أعالم التنوير الذي بصموا بقوة يف السري أبورواب إىل 
والنهضة اليت عرفتها يف القرون التالية، واليت مل هتمل جهود اسبينوزا وال كتاابته اليت لعبت دورا ابرزا يف تشكيل الوعي 

عاصر من كما أن العالقة اجلدلية اليت يشهدها العامل امل،  اإلصالحي وحتريره من ربقة الكنيسة واخلرافات اليت صاحبت ذلك
الفلسفة والدين تروم إمكانية التفاعل اإلجيايب يف سياق التأسيس لالتصال القائم دون متييز أو تنفري قد  جدل حمتدم بني

 ومنه خنلص إىل النتائج التالية:، بدأت مع العصر األورويب، وميثل يف ذلك اسبينوزا منوذجا قائما
_ فكر الفيلسوف اسبينوزا هو نتيجة خماض مع التحوالت اليت عرفها العامل األوريب إابن انبثاق عصر النهضة، والصراع الديين 

 الفلسفي وهو ما انعكس على قضااي الفكر اليت اشتغل عليها. 
حياء قيم اإلبداع يل قمني إب_ استثمار التجربة األوربية يف قضااي احلوار الديين الفلسفي وإعمال احلوار والنقد والتحل

 والتجديد. 
_ ضرورة أتميم املفاهيم والتصورات الغربية كوهنا انعكاس لثقافتها، مما جيعل من كونية القيم وخصوصية املفاهيم مبدأ أساسيا 

 خلوض أي جدال يف الفكر والفلسفة والدين. 
 وأخريا ميكن أن خنتم ببع  التوصيات واملقتحات:

 ل على التجربة البشرية مبا حتتويه من رؤى وتصورات يف جماالت الفكر والدين قصد استيعاهبا وجتاوزها، معضرورة االشتغا -
 دراسة التاث اإلسالمي مبا حيتويه من جتربة غنية بذلك.

 االشتغال على مناذج الفكر اإلصالحي يف الثقافة اإلسالمية أبعالمه ورموزه وامتداداته الفكرية واجملالية. -
  راسة مراحل النهضة والتنوير األوربيني الستجالء معاين التميز وتصحيح املسار وتقومي االعوجاج احلاصل فيها.د -
 دراسة املشاريع الفكرية يف جماالت اجلدلية والثنائيات القائمة بني الدين والفلسفة والعلم لدح  مزاعم التضاد والتنايف. -
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 لخص:امل
 األبرز الذي دفع إىل التفكري يف هناية صالحية الدولة القومية ومن مث إمكانية جتاوزها إىل لعل ظهور العوملة سيشكل العامل 

ما بعد الدولة األمة، فالعوملة قسمت بطريقة غري عادلة األدوار يف العامل وبال رمحة ،حيث هناك منتصر وهناك مهزوم مما 
املهزوم،  ه إىل الدول األقوى اليت غلقت قنوات احلوار معيصعب عملية التفاهم والتبادل، وهذا التواصل املشوه يعود سبب

لذلك دعت العديد من النظرايت الفلسفية والسياسية يف مناسبات عديدة الدميقراطيات اللي رالية الغربية إىل ضرورة إعادة 
طين، وهذا الدور منوط و إنشاء قنوات للتواصل بدال من تعطيله. إن العوملة يف نظر هذه النظرايت متس ابلتناسق الثقايف ال

ابألسواق العاملية ووسائل اإلعالم اجلماهريي حيث تؤدي هذه العناصر إىل توحيد النموذج الثقايف األمريكي وجعله عامليا 
 وهذا ما نالحظه من غزو األفالم واملوسيقى وال رامج التلفزيونية وهيمنة اللغة اإلجنليزية مما يعين عجز الدولة القومية اليت يكمن

 احلل يف جتاوزها إىل مستوى عابر لألوطان.
 لقد طالب فالسفة احلداثة بتغيري براديغم القانون وذلك ابالنتقال إىل الطريقة اإلجرائية يف وضع القوانني للربط بني القوانني

براديغم دولة الرعاية و  املوضوعة واملواطنني اخلاضعني هلذه القوانني وذلك لسد الثغرات اليت الحظوها على ال راديغم اللي رايل
حيث يؤدي هذين ال راديغمني يف تصور فالسفة احلداثة إىل أخطار على حقوق اإلنسان ابعتبارها حقوق انبعةعن إرادة 
الشعب مما يؤدي إىل توفر كل شعب على مفهوم خا  حلقوق اإلنسان وحىت داخل كل شعب تتواجد مفاهيم عديدة مما 

اخلطر حيث تظهر أتويالت تؤدي إىل آتكل هذه احلقوق. هذا ما سنحاول توضيحه  جيعلها حقوق نسبية، وهنا يكمن
وإبرازه يف هذه الورقة البحثية اخلاصة بدولة احلق والقانون والدميقراطية وحقوق االنسان يف فلسفات احلداثة وموقف فالسفة 

وهل هلا مستقبل يف خضم هذه األحداث معاجلة مشكلة الدولة القومية  ابالضافة اىلما بعد احلداثة من هذا الطرح ؟
 والتطورات؟

 :الكلمات املفتاحية
 .احلق األزمة، ،داثة احل ،الدولة  ،القانون  ،الدولة القومية  ،الدميقراطية   

Abstract:  
Perhaps the emergence of globalization will constitute the most prominent 
factor that led to thinking at the end of the validity of the nation-state and then 
the possibility of overcoming it beyond the nation-state, because globalization 
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divided in an unfair manner the roles in the world and without mercy, where 
there is a victor and there is defeated which makes the process of understanding 
and exchange difficult, and this distorted communication It is due to the 
strongest states that closed the channels of dialogue with the vanquished, and 
therefore many philosophical and political theories have called on many 
occasions Western liberal democracies to the necessity of re-establishing 
channels of communication rather than disrupting it. Globalization in the eyes 
of these theories affects the national cultural harmony, and this role is vested 
in global markets and the mass media, as these elements lead to the unification 
of the American cultural model and make it global, and this is what we observe 
from the conquest of movies, music, TV programs and the dominance of the 
English language, which means the inability of the nation-state in which the 
solution lies In transcending it to a transnational level. 
Modern philosophers demanded a change in the law's paradigm by moving to 
the procedural way of establishing laws to link the laws established with the 
citizens subject to these laws in order to fill the gaps they observed on the 
liberal paradigm and the patronage state paradigms. The will of the people 
leading to the existence of each people a special concept of human rights and 
even within each people there are many concepts making them relative rights, 
and here lies the danger where interpretations lead to the erosion of these 
rights.  
Keywords: Democracy; the nation-state; law; state; modernity ; the crisis; 
right. 
 

 املقدمة:       
نظم التشاوري الدميقراطي يلعب فيه املواطن دو احملور إذ يعت ر "مصدرا للقوانني اليت ت أو ما يسمى البعد إن ال راديغم         

( 192  ،2113،الدولة والقوانني نفسها تكتسب مشروعيتها من خالل سريورة الت رير". )حممد عبد السالم األشهب، 
وهذا ما يدفعنا إىل االعتقاد أن فلسفة احلداثة ستعمد يف هذا ال راديغم على منطلقات أخالقيات النقاش لتتسم لديها معامل 
دولة احلق والقانون والدميقراطية وال تعتمد العملية الدميقراطية التشاورية على عالقة املواطنني ابلقانون فحسب ولكن تعتمد 

 ني بعضهم ببع  كذلك ، ألن القوانني مصدرها املواطنني املتحاورين واملتفقني عليها يف إيطار البيذاتيةعلى عالقة املواطن
 .Sintomer ives ,1999, P) إىل أن "هناك عالقة عمودية بني املواطنني والدولة".سانتومريوقد أشار 

قوق ا يتطلب حق آخر ال يقل أمهية عن احلفاملواطنون معنيون بسن القوانني و هم أنفسهم مصدر للشرعية وهذا م( 372
األخرى يف الدميقراطية التشاورية والذي ظلت فلسفة احلداثة تلح عليه كمطلب أساسي يف احلوار والتفاهم وهو "حق املواطن 
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الذي  تيف إمتالك مستوى من الثقافة القانونية يف دولة احلق والقانون والدميقراطية كي يتمكن من تعديل القوانني يف الوق
وهذا ما سنحاول توضيحه وإبرازه يف هذه الورقة البحثية اخلاصة  (J.Habermas,1997,P372)يستدعي ذلك" 

 بدولة احلق والقانون والدميقراطية وحقوق االنسان يف فلسفات احلداثة وموقف فالسفة ما بعد احلداثة من هذا الطرح ؟
 سيتم جتاوزها ومامصري الدولة القومية يف خضم هذه األحداث؟ وكيف

 
 :احلق والقانون يف فلسفة احلداثة أواًل:     
يت يتفق النقاشي حيث يكون حمور النقاش هو القوانني ال التشاوريعند فالسفة احلداثة  على البعد  احلقتقوم نظرية      

حوهلا املشاركون يف احلوار واليت يلزم هبا اجلميع وهذا ما يسمى ابالنتقال من العقل النظري إىل العقل العملي حيث أّن 
ناقش فيه املشاركون ي االنتقال من العقل النظري إىل العقل العملي "يعتمد على منوذج التشاور أو النقاش، ففي الوقت الذي

يف التشاور هبدف إخضاع أنفسهم أبنفسهم للقوانني املتفق عليها، يقومون ابللجوء إىل العقل العلمي بطريقة براغماتية وذكية 
(. فالقانون حسب عند فالسفة احلداثة وما بعد احلداثة السيما احلديث منه 1626  )فوليسك دافيد، وأيضا معيارية".
 املعيش والنظام، فهو عقالين ذو بناء أخالقي ولكنه ال خيلو من تدخل العامل الرمسي من اقتصاد وسياسية.يقع بني العامل 

ترتكز دولة احلق عند عند فالسفة احلداثة  على فكرة هامة وأساسية وهي احلد من سلطة الدولة القائمة على اهليمنة       
فضل الدولة بل يعين إرغامها على احتام احلقوق والسهر على محايتها "فبو السيطرة على األفراد. وهذا احلد ال يعين إضعاف 

ملصباحي انظام احلقوق يتمتع كل املواطنني ابلصفة القانونية اليت حُتصنهم ضد أتديتهم سياسيا وضد تسخريهم دمياغوجيا". )
وة بني ا مت نقاش حقيقي يقرب اهل( فاحتام احلقوق حيدث املصاحلة بني الفرد والدولة وذلك إذا م111  ، 2112حممد، 

اإلثنني وهذا املبدأ احلقوقي ابستطاعته  ضمان أشكال من التواصل وذلك من خالل التحول من "دولة الرقابة إىل رقابة 
ملصباحي حممد، االدولة ومن خالل توسيع جمال احلرايت واحلقوق ووضع اآلليات واألشكال التواصلية يف الفضاء العمومي" )

( ومن مث تتمكن نظرية النقاش من حل معضلة الدولة وذلك خبلق نوع من التوازن بني سيادة الشعب 111 ، 2112
وحقوق اإلنسان، كما يكون مبقدورها إرساء دولة احلق اليت تتجدد من خالهلا سلطة الدولة وفق املتطلبات القانونية مبعىن 

ملصباحي اولة احلديثة اليت بدل أن تفرض ابلقوة تشرعن ابحلق)أن مبدأ أخالق املناقشة "حيل مشكلة شرعية السلطة يف الد
( ومن مث حنقق احلد من سلطة الدولة وذلك بنزع الطابع القسري الدكتاتوري القائم على القوة 112 ، 2112حممد، 

ابرماس هوذلك عن طريق احلق ، هنا تكمن قوة أخالقيات املناقشة وقدرهتا على مواجهة سيطرت واستغالل الدولة يقول 
"إذ افتضنا أن احلق هو منبع معياري للمشروعية وليس فقط لتنظيم Ecrits politique كتاابت سياسية يف كتابه 

ملصباحي حممد، االسلطة على مستوى الواقع فينبغي للسلطة اإلدارية أن تبقى خاضعة للسلطة املنبثقة عن املناقشة". )
على دستور انبع من النقاش الدائر بني املواطنني بطريقة حوارية ودميقراطية (  وهكذا فإن دولة احلق تقوم 113 ، 2112

قائمة على التواصل وهلذا تقف نظرية التواصل سدا مانعا أمام تسلط العقل األدايت واالستاتيجي الذي ظن الكثري أنه من 
 الصعب التخلص منه ومن مث من الصعب العودة إىل إحياء العقل العملي.

ألة الدميقراطية اليت تثريها النظرية السياسية لدى فالسفة احلداثة هي مسألة قانونية ومن مث هي مسألة شرعية إن مس     
هذه القوانني وأي اتفاق حيصل داخل جمتمع ما يقتضي أن يكون يف إيطار القوانني اليت تنظم هذا اجملتمع "فليس هناك 

.(  فالقانون يساعد اجملتمعات 1626د القانونية. )دافيد فونيسكا ،  جمتمع من دون قواعد تضبط مساره وهي اليوم القواع
احلداثية على التخفيف من عبئ االندماج االجتماعي وذلك ابلتقليل من ظاهرة تضارب املصاحل فهو يعمل على تنسيق 



 

351 

ات والصراعات إال أن اخلالف األفعال لبناء النظام االجتماعي حيث تعمل املعايري األخالقية والقانونية جنبا اىل جنب لتسوية
 انفصاهلما ميكن وذلك يف حالة العصيان املدين.

لقد طالب فالسفة احلداثة بتغيري براديغم القانون وذلك ابالنتقال إىل الطريقة اإلجرائية يف وضع القوانني للربط بني      
ايل وبراديغم دولة ليت الحظوها على ال راديغم اللي ر القوانني املوضوعة واملواطنني اخلاضعني هلذه القوانني وذلك لسد الثغرات ا

الرعاية حيث يؤدي هذين ال راديغمني يف تصور فالسفة احلداثة إىل أخطار على حقوق اإلنسان ابعتبارها حقوق انبعةعن 
ة دإرادة الشعب مما يؤدي إىل توفر كل شعب على مفهوم خا  حلقوق اإلنسان وحىت داخل كل شعب تتواجد مفاهيم عدي

 مما جيعلها حقوق نسبية، وهنا يكمن اخلطر حيث تظهر أتويالت تؤدي إىل آتكل هذه احلقوق.
يرى يورغن هابرماس أحد فالسفة احلداثة  أن قوة الدستور الدميقراطية تكمن يف "القدرة على سد ثغرات الدمج      

بريالية أن ية نفسها إذا احتضنتها حضارة سياسية لاالجتماعي بواسطة مشاركة املواطنني السياسية ،ميكن للعملية الدميقراط
تتوىل كفالة تسري يف حال التعطل يتماسك اجملتمع املتميز وظيفيا إذا فاق عبئ تعدد املصاحل وأمناط احلياة احلضارية أو رؤى 

املواطنني املتحدين (، إن التشريع ميكن 139، 2112العامل طاقة الطبيعة اجلماعية املنشأ على التحمل". )يورغن هابرماس، 
دميقراطيا من حتسني وضعهم  وهذا ما تثبته احلقوق األساسية السياسية للمواطنة وهو املنطلق الذي حققت به دولة الرخاء 
وظيفة إضفاء شرعية ال يستهان هبا. لذا ميكننا القول أن التغيري الدميقراطي عند فالسفة احلداثة يرمي إىل حتقيق اندماج 

 ابل السلطتني الضابطتني للمجتمع ،املال والسلطة اإلدارية.اجملتمع يف مق
سيحاول فالسفة احلداثة قراءة روسو من خالل نظريته السياسية مريدين يف نفس الوقت التميز عنه وقد الحظوا أن      

نظرية روسو تتصور اإلرادة العامة عبارة عن إمجاع يف القلوب ال إمجاع يف األدلة هلذا انتقدوها بشدة ، حيث أن إرادة 
ة القائمة ظرية املعيارية، ويشرح هابرماس هذه النظرية الدميقراطية اإلستشارياجلمهور يف اعتقادهم تشكل املفهوم األساسي للن

الذي عرفها هبذه الكيفية "تتحدد كلمة الدميقراطية االستشارية يف املثل األعلى احلدسي  كوهلنعلى املداولة من خالل 
تساوين، فاملواطنون يف هان العام ملواطنني مللجمعية الدميقراطية اليت فيها ينبثق ت رير املصطلحات والشروط اجلمعية من ال ر 

هذه احلالة يتقامسون التزاما مشتكا عند معاجلة مشاكل االختيار اجلماعية من خالل برهان عام ويعت رون مؤسساهتم القاعدة 
يل فهذا التصور االستدال .(J.Habermas,1978 ,p152 )الشرعية إذا كانت توفر اجملال املالئم ملداولة عامة حرة"

للدميقراطية لكوهن ومعه هابرماس يرتكز دون أدىن شك على التعبئة اجلماعية وعلى استعمال القوة املنتجة اليت يشكلها 
صل، وهبذا يكون هابرماس قد وجد سندا قواي لدميقراطيته التشاورية لدى كوهلن الذي يشكل أحد منطلقاته الفكرية التوا

شتط دميقراطية لتوضيح املفهوم االستداليل للدميقراطية وجعله مفهوما ومستساغا. يالقوية وابخلصو  يف جمال السياسة وال
هابرماس حل مشكلة التعاون بني املصلحة العامة واملصلحة اخلاصة أو كما يسميها ما بني الزبون الباحث عن مصلحته 

خرين أن يتجاوزا املطامع اخلاصة ،حال ودور املواطن مستقال ،أي ضرورة العدل وعدم االحنياز واالنتظار من الشركاء اآل
يكمن يف القانون الطبيعي والذي مؤداه إدخال مفهوم الواجب يف هذه املسألة ،ويقصد كانط حيث عاجل كانط هذه املسألة 
من خالل مصطلح دولة القانون،الذي مفاده إعداد و تطبيق ال رامج القضائية وفق شروط ال رهنة ،و احملاججة كفيلة لتحقيق 

انون يتطابق مع نفسه و من مث ميكن هلذه اإلجراءات القضائية اليت تسعى اىل حتقيق التواصل ومن مث الوصول إىل نقاشات ق
 عادلة و برهنة بال ضغط.

 تسعى هذه اإلجراءات القضائية إىل إبراز العوائق املكانية و الزمانية و املادية لالختبارات الىت تتم يف اجملتمع احلقيقي         
داخل مجاعة تواصل مثايل . و عليه يرى هابرماس أن مبدأ االغلبية جيب أن يفهم على أنه أداة جتعل االستدالل يتوجه حنو 
حقيقة تتوافق مع شكل اإلرادة الىت جيب احلد منها فال ميكن اختاذ قرار األغلبية إال إذا ظهر حمتواه جيدا كنتيجة م ررة 



 

352 

يف النقاش ، هذه األليات تكون حسب هابرماس بني قطب الزبون و قطب املواطن و  عقالنية حىت ولو اهنا عرضة للخطأ
تقطع الطريق بني املطامع الشخصية و املصلحةاخلاصة و ذلك وفق املنافع املنظمة يقول هابرماس لتوضيح هذه العالقة " و 

تصرف يف املواطنني تحليل نقدي ألليات البكلمة فان توضيح املعىن الدميقراطي ملؤسسات الدولة الدستورية جيب ان يكتمل ب
فضمان  ) ,P158.)1978J.Habermas, اخلاصة للمسار السياسي املستعمل يف دميقراطيات الدولة االجتماعية  "

احلقوق األساسية و املتساوية و الوالء للدستور هو شرط كاف للتصاحل و التسامح ،ألن اإلخال  للدستور هو إخال  
للمجتمع مادام أن هذا الدستور وضع من طرف املواطنني أنفسهم أحرارا و متساوين بعيدا عن العنف و اإلكراه . و يعت ر 

فضاء العمومي كقاعدة أساسية يعين عدم إقصاء أي مشارك أو هتميشه، و إذا الفضاء العمومي قاعدته األساسية ألن ال
يف حاالت  هو شرعية خطابية و حىتفالسفة احلداثة وما بعد احلداثة غاب املشارك فهناك ما ينوب عنه. فالدستور حسب 

ش وهذا يعين أنه حلوار و النقاالنزاع ، فالنزاع يكون حول العنصر اخلطايب فيه و ليس حول الدستور نفسه  فهو انبع من ا
دستور يف مكانه الصحيح ،و من مث تكون النزاعات يف مكاهنا الصحيح بشرط ان يكون التعبري عنها عقالنيا و هكذا فان 

ارجية سواء هو الذي يبين معايريه بعيدا عن أي سلطة خفالسفة احلداثة وما بعد احلداثة اجملتمع الدميقراطي احلقيقي عند 
اضي و التقاليد أو سلطة الدين ألن احلداثة عندهم ال ترتبط بفتة زمنية معينة بل جيب أن تكون هذه السلطة حمل سلطة امل

 نقد من قبل احلداثة و التخلي عن احلداثة هو التخلي عن احلرية و العدالة .
لطة الدولة ألن هذه ليس ابستبعاد سمبشاركة املواطنني ،و فالسفة احلداثة وما بعد احلداثة إن الدستور يوضع يف تصور      

ذ يعت رون أنفسهم إاألخرية تنتج عن طريق التشريع الدستوري الدميقراطي ، فاملواطنون يلعبون دورا مهما يف شرعية الدستور 
واضعىي هذا القانون على عكس املواطنني اآلخرين الذين وضع الدستور من أجلهم ومن مث يكون حقهم يف احلرية الذاتية 

قوقهم األخرى أن ال تتجاوز هذا القانون ، فاملواطنون جيب أن يعوا حقوقهم يف التواصل واملشاركة واملمارسة بعيدا عن وح
مصاحلهم الشخصية مركزين على املصلحة العامة وهذا ما ال ميكن فرضه بطريقة قانونية ، وهذا التحفيز يتغذى من أشكال 

ددها ويرعاها القانون حيث يكتسي القانون يف فلسفة احلداثة صفة الصحة من حياة أخالقية وثقافية ، وهذه األشكال حي
الناحية األخالقية عندما ميكن تقبله مجيع األفراد والذين يقبل الواحد منهم وجهة نظراآلخرين وإذا سلمنا أبن القوانني 

راد متساوين،  مصلحة مجيع األفالشمولية هي وحدها اليت توفر شروط الواجب يف تنظيم وتشريع أي مادة مبا يفضي إىل
فالعقل العملي يف فلسفة احلداثة يتجلى بوضوح من خالل مظهر مشولية املصاحل كما يراها القانون وابلتايل نقول عن الفرد 
 نأبنه تبىن اإلجتاه األخالقي عندما يتحرى مثل املشرّع الدميقراطي املعرفة إذا كان من املمكن أن تقبل املمارسة الناجتة ع
الطاعة أو اإلدغان العام للقاعدة األخالقية املفتض إحالهلا لتحظى ابلتسليم بصحتها من قبل مجيع األفراد والذين من 
شأهنم أن يكون هلم أتثري على أساس أهنم مشرعون يشتكون افتاضا وتربط ال راهني األخالقية اللذة السليمة ابلواجبات 

تزام الذي تفتضه ال راهني ال راغماتية أو اآلداب األخالقية ، إذ مبجرد أن أيخذ االل أبسلوب خيتلف اختالفا جوهراي عن ذلك
احلر لإلرادة صورة التشريع الذايت يصبح العقل واإلرادة متداخلني متاما، وهبذا يصف كانط ابحلرة سوى اإلرادة املستقلة اليت 

يل الكائن الذي له ملكة يتصرف وفقها وختضع لتمثحيددها  العقل " ال يوجد سوى كائن واحد يتصرف بعقالنية انه 
القوانني أي يتصرف وفق النشاطات القانونية وهنا ال بد من االحتكام للعقل، كما تصبح اإلرادة من هذه الزاوية عبارة عن 

 ومهما كان كل تصرف تلتزم به اإلرادة وتلزم نفسها حيتاج حبق لت ريرات (J.Habermas,1998, p124) عقل عملي"
العقل العملي، فإن مظاهر اإلرغام تبقى قائمة وال تزول وأن اإلرادة ال تكون حرية حقيقية ما دامت احلتمية الذاتية ماثلة 

 وما دامت اإلرادة غري قائمة بفضل ت ريرات العقل العملي وحدها.
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 ن املؤسسة القانونية يف فلسفة مرتبطة ابحلياة اليومية للمواطنني ارتباطا شديدا وهي فقط املؤهلة لضبط اخللل يف العاملإ         
لدولة والدولة للمجتمع حيث حيتكم إليها الفرد واجملتمع ضد ا السلطة اإلجباريةاملعيش واملؤسسة القانونية جيب أن تلعب دور 

ذه املؤسسة تلعب دور الوسيط بني املواطن والدولة وبني النظام والعامل املعيش ومن مث يصبح ضد الفرد واجملتمع، كما أن ه
القانون هو وسيلة فهم، أي فهم الذات وتطلعاهتا كما متكن املواطن من التطور واالرتقاء حني يتحول من مواطن منتظر وخاضع 

دميقراطية تباره ذات واعية مقررة لنفسها ولآلخرين لتصبح الللقوانني جم ر على احتامها إىل مواطن مشارك يف صناعتها ابع
حالة سياسية تتأسس فيها الشرعية على املناقشة واحلوار بعيدا عن العنف والقهر واهليمنة ،وابلتايل يتّم الدور املنوط ابلسياسة 

 .)11  ،1992م،قرابن ملح(يف حياة الفرد "بصفتها البيت الوسيط بني اإلنسان الفرد والعامل املتحضر "

 احلق والدميقراطية:اثنياً:       
إن مفهوم الدميقراطية بشكل عام يتطابق مع منوذج التواصل الذي يقتحه فالسفة احلداثة كحل ألزمات اجملتمعات       

ني باملعاصرة ابعتبار أن كالمها يسعى لتشكيل مجاعة موحدة ومنظمة خبطاب كوين. وهذا ما جيعل إدراك وجه الشبه 
قائم  الدميقراطية واحلق يتم بسهولة فما ينطبق على احلق ينطبق على الدميقراطية تقريبا، فاجملتمع الدميقراطي يكون فيه االتفاق

على احلوار العقالين والذي يهدف إىل االعتاف املتبادل من أجل حتقيق قيمة كونية داخل التعبري الذايت كما أن احلديث 
فاعل بني  وجود تفاعل بني طرفني يف إطار ما يسميه فالسفة احلداثة ابلبيذاتية اليت تعين بدورها التعن الفعل التواصلي يعين

 أفراد اجملتمع الذين لديهم روابط مشتكة حتكمها معايري ت رز داخل عاملهم املعيشي.
ة وحتد من هيمنتها نع العقالنية األداتيوهذا التقارب املوجود بني الدميقراطية والتواصل جيعل من غاية الدميقراطية أن مت       

على أفعال التواصل وابخلصو  يف اجملال السياسي وهذا لن يكتب له النجاح والتحقق إالعن طريق بيذاتية حقيقية خاضعة 
ين ملعايري عقلية م ررة، أي امل رر جيب أن يقوم على صالحية املعايري وكونيتها ومن مث يصبح النشاط التواصلي كنشاط عقال

 شرطا أساسيا للدميقراطية.
والقانون هو عماد الدميقراطية ألنه حيدد احلقوق والواجبات، ولقد ظل مفهوم احلق عند فالسفة احلداثة مفهوما مالزما        

احلق ، ليحسم بذلك عالقة التواصل ابلسياسة عموما و احلق والدميقراطية للدميقراطية، حيث خصص له  هابرماس كتابه 
ون والدميقراطية خصوصا ، ولقد حبث هابرماس يف هذا العمل عالقة احلرية ابلقانون واليت يرى أهنا شكلت اهتمام  والقان

كانط وروسو حيث يتساءل يف هذا الكتاب عن "ما هي التنازالت اليت تقدمها احلرايت النابعة من الذوات أمام االلتزامات 
 ,,J.Habermas) قيق التفاهم املتبادل وااللتزام أبخالقيات النقاش؟"اليت يتطلبها التواصل االجتماعي والرغبة يف حت

1997, P148).  جيد فالسفة احلداثة اإلجابة يف التداولية حيث ال وجود للحرية والتواصل إال بني فاعلني يسعون للتفاهم
حول قضية ما ،فاحلرية موجودة يف التفاعل البيذايت وذلك يف إيطار دعاوى الصالحية اليت حيملها كل فرد داخل وضعية 

بطة وقوة احلجة، ويقصد فالسفة احلداثة ابلتفاعل التذوايت "العالقة الراإجنازية ما أي داخل قول من األقوال املدعمة ابل رهان 
بني شخصني على األقل داخل العامل املعيش حبيث يرجع أفراد جمتمع ما إىل العامل املعيش ابعتباره واحد ابلنسبة للجميع 

، . 2119عز الدين اخلطايب، (م"ويتعاملون فيما بينهم كأشخا  لديهم روابط والتزامات متبادلة يتم إقرارها من طرفه
99.( 
فبقدر ما كانت صالحية املعايري وكونيتها بقدر ما حصل االعتاف البيذايت ،أي أن صالحية املعايري مرهونة بقول           

ا كان "ال ميكنه ادعاء الصالحية إال إذ األخالق والتواصلمجيع األطراف املتحاورين، فاملعيار كما حدده هابرماس يف كتابه 
 ,J.Habermas) األشخا  املعنيون متفقني أو كان إبمكاهنم االتفاق كمشاركني يف نقاش علين حول صالحية معيارما".

1986 , P87.) 
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إن الدميقراطية يف فلسفة احلداثة هي القلب الناب  لنسق احلقوق ، تلك احلقوق املعتف هبا للمواطنني وبطريقة شرعية واليت 
تكون مصدرها احلقوق الوضعية اليت تنص عليها القوانني وقد حدد هابرماس مخسة مستوايت من احلقوق األساسية "احلق 

دية داخل ل، واليت جيب أن تكون متساوية للجميع. احلق يف التمتع ابلعضوية اإلرايف احلرايت وبشكل موسع للذوات يف الفع
-J.Habermas, 1997,P139)مجاعة مؤسسة قانونيا ويف أتسيس مجعيات واحلق يف احلماية القانونية للفرد". 

نون يف إيطارها  ميارس املواطهذا إضافة إىل احلق يف املشاركة احلرة مع تساوي احلظوظ يف تشكيل اإلرادة واآلراء اليت(.140
استقالليتهم السياسية وأخريا االستفادة من كل الضماانت اليت يعطيها حق املواطنة للجميع معا دون متييز بني املواطنني ويف 

 مجيع اجملاالت.
ات بني املواطنني عالقالقراءات اليت ميكننا إعطاءها هلذه املستوايت هو ان املستوايت الثالثة األوىل للحق حتدد ال أما     

املتفاعلني بطريقة حرة وإرادية واحلق يف حرية الفعل هو حق أخالقي، أما املستوي الثالث والرابع فيتعلقان ابملشاركة احلرة 
واحلظوظ املتساوية يف تشكيل آلراء املع رة عن االستقاللية السياسية للمواطنني.ومن خالل هذه املستوايت اخلمس تظهر 

وثيقة بني احلق والقانون والدميقراطية حيث حرايت املواطنني حتددها حقوق اإلنسان أما حرايهتم السياسية فتتبط العالقة ال
"مببدأ سيادة الشعب وجتد جتليا يف التشريعات النابعة من املمثلني الفعليني هلذا األخري ويف إيطار شروط دميقراطية 

 .(J.Habermas, 1997, P484 )حقيقية".
ثل الدميقراطية هي املفتاح حلل املشاكل اليت صعب جتاوزها فهي متميكننا القول أن  ويف هذا املستوى من البحث        

الغاية والوسيلة للتحرر وحتقيق االستقالل الذايت وهذه األفكار الدميقراطية تبدو طبيعية حبكم أن هابرماس عاش يف أملانيا بعد 
رتباط يها الدميقراطية ليست واقعا فقط بل تعاش بشغف، فالدميقراطية اهلابرماسية هي ااحلرب العاملية الثانية اليت كانت ف

وثيق بني معرفة الذات والتحرر واملرء يكتشف ذاته ابلنقاش واحلوار، وكلما كان احلوار فعاال كلما كان احلصول على احلرية 
ايت، واحلرية الفردية لتبلغ احلرية واالستقالل الذأكثر فالذات ال تكتفي بتحقيق االستقالل فحسب بل تعمل على تطويره 

واجلماعية مها ركنان أساسيان ملشروع احلداثة السياسيي الذي دشنه كانط وهذا ما يتحقق حسب هابرماس يف الدولة 
لمشاركة لالدستورية وهذه األخرية "ال توفر احلرية السلبية فقط من أجل رفاهية مواطنيها بل جتندهم عن طريق حرية التواصل 

 ).61 ،2113يورغن هابرماس، (يف املناقشات العامة حول املواضيع اليت هتم الكل". 
القانون عند فالسفة احلداثة "يؤدي دور "احملول" فهو حيول املتطلبات املعيارية للفعل  يتبني لنا مما سبق ذكره أن       

ضد الدولة والدولة  املالية واملصرفية والشبكية، حيتكم إليه الفرد التواصلي إىل سلطة إجبارية جملموع اجملتمع وأنساقه الصناعية
ضد الفرد، ووحدها املؤسسة القانونية هي اليت تتيح وصال كافيا بني األنساق وحياتنا اليومية ألهنا تعت ر من الضرورات اليت 

 2111، اجلابري حممد عابد (ط هبا". يصوهنا اإلنسان يف خطابه العادي وتطلعاته اليومية إىل لغة تفهمها األنساق وتنضب
وهكذا يصبح القانون وسيلة أخرى يع ر هبا اجملتمع عن فهمه لنفسه وفهمه لآلخرين كذات واعية يشارك يف ) .166، . 

صنع القرار وهذا يتم إبخضاع العامل املعيش واألنساق معا لدميقراطية تداولية ال تتك أحدا على قارعة الطريق، رغم خماطر 
الطرح حيث ميكن أن تنقلب السلطة السياسية على الدميقراطية وتقمع املواطنني لصاحل خنبة سياسية وأوليغارشية، ويؤدي  هذا

هذا الواقع إىل انغماس الفرد يف قضاء مصاحله الشخصية وعزوفه من املمارسة السياسية أو التفكري فيها حىت، وهذا ما حتاول 
عالقات حلداثة تداركه ، فهي تسعى إىل ضبط العالقة بني الفرد واآلخر وتسعى إىل إخضاع الالعقالنية التواصلية عند فالسفة ا

االجتماعية إىل نقاش عقالين قائم على احلوار يتيح الفر  للجميع بعيدا عن الضغوط والقسر اخلارجي من أجل الوصول 
األاثر السلبية للتقنية  بعد احلداثة استخف ابلعقل واعت رإىل عقد يلتزم به اجلميع وحيتمه. لذا يرى فالسفة احلداثة أن تيار ما 

 والبريوقراطية سقوطا ملشروع احلداثة.
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يسعى فالسفة احلداثة إىل وضع السياسة يف الصدارة بعد أن تركت مكاهنا لالقتصاد وذلك عن طريق عقالنية تواصلية      
ثة، الثقافة، ايها املعيارية يف مستوايت العامل املعيش الثالتستخدم ال رهان واالستدالل عن طريق احلجج يف الدفاع عن قضا

اجملتمع والشخصية ،ومن مث ميكن احلديث عن مشروع حداثي مثمر ومنتج كما ميكن احلديث عن إنسان مؤهل حلماية عامله 
السليمة والكفيلة  شروطمن هول التقنية وذلك إبعادة التوازن بني العامل املعيش واإلنسان، فالعقالنية التواصلية حتدد "ال

ابمتحان صدقية ومعيارية أي خطاب يدعي  لنفسه الصالحية على ما عداه من خطاابت أخرى منافسة، فهي متدان 
ابلوسائل املسعفة الختيار إدعاءات الصالحية ألي من القضااي املعيارية املعروضة وتزكيتها فقط إذا حتقق فيها شروط الكونية 

 ) .162،   2111 اجلابري حممد عابد، (. الذي يدعو إليه العقل"
ن اجملتمع الدميقراطي يف فلسفة احلداثة يتمأسس على حالة الشك الدائم حول املعايري اليت تنظمه ومنه وهكذا فا         

لصراعات لإعادة النقاش حوهلا كلما تطلب األمر ذلك ومن أجل جتديد التعبري السليم هلذه املعايري وإجياد احلل السريع 
الداخلية للمجتمع، أي أن املعايري االجتماعية تلك اليت حيكم هبا األفراد اجملتمع جيب أن تكون صادرة منهم هم وابلتساوي 
بينهم ومجيعهم دون إقصاء أي واحد منهم، وتلك هي الدميقراطية التداولية، يكون خيار الفرد واجلماعة معا مبدأين أساسيني 

 ا الطرح الدميقراطي يكون هابرماس قد جتاوز هابرماس الطرح اللي رايل واملاركسي معا.يف الدميقراطية، وهبذ
 :الصراع من أجل االعرتاف اثلثاً:     
حلق ايف مؤلفات عديدة منها دولة القانون والدميقراطية لقد حاول هابرماس كفيلسوف حداثي إبراز إشكالية      

يف هذا  ، حيث يتساءل هابرماسكتابه االندماج اجلمهوريوكذلك الفصل األخري من  ما بعد الدولة األمة، والدميقراطية 
الفصل عن ما إذا كانت نظرية احلق تتميز ببنيتها الذاتية وهل تتمكن من اإلحاطة ابلصراعات الواقعة من أجل االعتاف 

 اليت تتوجه إىل تفصيل وإثبات الصعوابت اجلماعية.
 (117  ، 2116 التيكي فتحي ،( ب سبينوزا إىل " ضرورة إعتاف اإلنسان ابإلنسان ".ذهويف هذا السياق          

ومن جهته إعت ر هابرماس مفهوم سبينوزا لإلعتاف عام وغري دقيق ، حيث أيخذ االعتاف الكامل ابألفراد كمواطنني 
طات التطبيقية ه وأصله ودينه ، واحتام النشاصورتني من صور االحتام، االحتام ابهلوية املوحدة  لكل فرد دون اعتبار جلنس

 والذهنية اليت تليق ابجلماعات احملرومة مثل النساء.
ال وذلك عندما فتح السج االندماج اجلماهرييكما أاثر هابرماس سجاال جديدا يف الفصول األخرية من كتابه          

وسّنه يف  ، وقد أشهر هابرماس سيفهلهكمناظر غولديف اخلظ والنقاش حول مسائل القانون والدميقراطية ، ويدخل هذه املرة 
الذي يبدو يف نظره جيهل التصور الدميقراطي للعالقة بني النظرية والتطبيق ، ألنه يتصورأبن العدالة هي اإلصالح  غولدوجه 

ينبغي على  ظن غولد أنهاالجتماعي وهلذا راح غولد يدعو إىل قضاء وعدالة تتجذر كثريا يف العلوم االجتماعية ، ومن مث 
علم االجتماع أن يضطلع بدور السلطة اليت تقود النشاط، ومل يفهم غولد حسب هابرماس "أبنين اقتحت فلسفة قانون اليت 

 ,J.Habermas, 1998 )رحت ابمسها أدعو إىل فهم براديغم آخر للقانون ومل أحاول إطالقا أن أقتح نظرية اجتماعية" 
P152) 
  امتةاخل         

 ميقراطي يف الفلسفة الغربية(د: )نتائج الدرس ال
إىل أن فالسفة احلداثة عموما و هابرماس خصوصا يف مسألة القانون ال مييز بني القواعد والقيم  غولدلقد توصل          

وما بني القيم واملنافع ، بل أكثر من ذلك فهو يعتقد أبن هابرماس يعمل مبفهوم ذري جترييب وال مييز بني القيود الوقائعية 
عايري قانونية ى هابرماس يتمثل يف "اإلجراء التشريعي املنوط به يف خلق موالقيود املعيارية حلالة النشاط، فمبدأ الدميقراطية لد
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يتم ت ريرها مبنطق متعدد وخاصة ابعتبارات ذات منطق تداويل اشتك فيه الفرقاء و اتفقوا عليه ، ومنطق سياسي بوصف 
تسوية عادلة  ابلتفاوض من أجلالسياسية فن املمكن و أخالقي يتماثل مع األخالق الكونية، إضافة إىل اعتبارات تتعلق 

فعندما هتتز القيم السائدة بني الناس وتصبح  ( J.Habermas, 1997,P109-110 )بني املصاحل املتعارضة". 
ا سياسية من أجل كبح النزاعات واالختالفات وهن-موضع خالف واعتاض يتم اللجوء إىل املناقشات ذات طبيعة أخالق

خري إبعادة بناء جذرية للهوية عن طريق مشاركة األطراف املتنازعة من أجل توافقها على أييت عمل النقد إذ يقوم هذا األ
معايري جديدة فمبدأ الدميقراطية "مل أيخذ بعني االعتبار سوى تلك املعايري املتوافق عليها من طرف اجلماعة القانونية جند 

ظل السياسة مرتبطة ابألخالق ، إذ ما ينطبق (وتJ.Habermas, 1997, P188اخلطاب العقالين إلعداد القانون".) 
على السياسة ينطبق على األخالق ،فهما خيضعان لنفس املعايري والقواعد العقالنية بعكس كانط الذي قال أبسبقية األخالق 
 ةعن السياسية،وال شك أن ربط هابرماس األخالق ذات الطابع الكوين ابلسياسة هو ماسيساعده على إرساء مفهومه للدول

 P83.(الدستورية اليت يكمن هدفها يف "إعادة بناء جديد لتضامن املواطنني على مستوى كوين أكثر جتريدا"
(J.Habermas,2003,  

وارتباط السياسة ابألخالق يعين ارتباط كليهما ابلتواصل ، والتواصل يعين إعطاء األولوية للجانب العقالين للتفاعالت      
ومنه فإن املشكلة السياسية يكمن حلها "بواسطة إعادة صياغة العقل العملي وفق قواعد احلوار  بني الذوات فردية ومجاعية
(والدميقراطية الدستورية اليت يقتحها هابرماس كحل ألزمات (JHabermas,2003, P321   وأشكال ال رهنة".  

ن احلوار بني لدستورية "ابلسلطة اليت تنشأ مالدولة القومية جتد سندا قواي هلا يف التواصل، أي جيب تدعيم الدميقراطية ا
فاحلوار هو أساس  (J.Habermas, 1996,P145)املواطنني املتساوين املوضوعيني يف وضعية مثلى للكالم". 

 الدميقراطية الدستورية ومن مث هو أساس شرعيتها القانونية ، مبعىن أن املواطنون هم الذين يشاركون يف وضع هذا القانون.
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 القيم اجملتمعية ودورها يف تنمية ثقافة التعايش السلمي
Societal values and their role in developing a culture 

of peaceful coexistence 
 

       د.  فتحي جاب هللا إدريس عبد الدائم
           ليبيا. –جامعة طربق  -كلية اآلداب  

Fathi Jaballah Idris Abdel-Daem 
        Prepared by the researcher /  

 
 امللخص:

هدف البحث احلايل التعرف على ماهية وطبيعة وأبعاد القيم اجملتمعية، وحتديد دور القيم اجملتمعية وتصنيفاهتا يف تنمية 
ذلك من خالل معرفة أمهية التعايش السلمي الفعال وأنواعه، و الثقافة، وكذلك التَّعرف على ثقافة التَّعايش السلمي، وأيًضا 

ما القيم اجملتمعية؟ وما دورها يف تنمية ثقافة التعايش السلمي"؟؛ إذ استعمل : "عرض مشكلة البحث اليت احنصرت يف
الكمي واملنهج الكيفي مًعا، كي يعاجل نقاط القوة يف أحدمها، ونقاط الضعف يف اآلخر، يف اجملتمع احمللي الباحث املنهج 

عتماد ة من األساليب اإلحصائية، وذلك ابالكما اعتمد الباحث على أداة االستبيان، وعلى جمموع  اللييب مبدينة ط رق،
م، 2121( يوليو 7( مايو إىل شهر )6( مفردة، اليت متت يف املدة من شهر )321عشوائية غري مقصودة بلغت )على عينة 

 وذلك لقياس متوسط استجاابت األفراد عينة االستبيان. 
 وتوصل الباحث إىل النتائج اآلتية:  

 لتبوي يف خلق ثقافة التعايش السلمي.تبني االهتمام ابلبعد ا -1
 اتضحت قيمة احتام االختالف يف الرأي عن اآلخرين، جلعل ثقافة التعايش السلمي، تظل يف حالة من الدميومة. – 2
 اتضح أنَّ التَّعايش السلمي يقوم على املودة، والتَّعاون، وقبول اآلخر. - 3
 عايش بني أفراد اجملتمع.   تبني أنَّ التَّعايش احلضاري ضرورٌي للتَّ  – 6

 ولذا؛ يوصي الباحث مبا يلي: 
 ضرورة االهتمام ابلبعد التبوي ابتداء من األسرة واملؤسسات التَّعليميَّة والدينيَّة واإلعالميَّة.  – 1
 ضرورة االهتمام بقيمة احتام االختالف يف الرأي عن اآلخرين، وتنمية الوعي هبا.  – 2
 عنصرية بني أفراد اجملتمع؛ ليسود االستقرار النَّفسي االجتماعي. ضرورة نبذ ال   - 3
  اجملتمع. يف املختلف اآلخر وقبول،  التسامح قيم ضرورة نشر  - 6

Abstract 
The aim of the current research is to identify the nature, nature and 
dimensions of societal values, and to determine the role of societal values and 
their classifications in the development of culture, as well as to identify the 
culture of peaceful coexistence, and also to know the importance and types 
of effective peaceful coexistence, by presenting the research problem that is 
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limited to: “What are societal values? And what is its role in developing a 
culture of peaceful coexistence?” Where the researcher used the quantitative 
and qualitative approaches together, in order to address the strengths of one 
and the weaknesses of the other in the Libyan local community in the city of 
Tobruk, The researcher also relied on the questionnaire tool, and on a set of 
statistical methods, and that Relying on an unintended random sample of 
(320) individuals, which took place from May (5) to July (7), 2021 AD, in 
order to measure the average responses of individuals in the questionnaire 
sample. 
The researcher reached the following results: 
1 - Showing interest in the educational dimension in creating a culture of 
peaceful coexistence. 
 2 - The value of respecting differences of opinion from others became clear, 
in order to make the culture of peaceful coexistence remain in a state of 
permanence. 
 3 - It turns out that peaceful coexistence is based on affection, cooperation 
and acceptance of the other. 
4 - It turns out that civilized coexistence is necessary for coexistence among 
members of society. 
Therefore; The researcher recommends the following: 
1 - The need to pay attention to the educational dimension, starting with the 
family, educational, religious and media institutions. 
2 - The necessity of paying attention to the value of respecting differences of 
opinion from others and developing awareness of it. 
3 - The necessity of rejecting racism among members of society in order for 
psychosocial stability to prevail. 
4 - The need to spread the values of tolerance and acceptance of the different 
others in society 

 قدمة: م
ن املعروف أنَّ اإلنسان بطبعه اجتماعي، يسعى أن يكون عضًوا فاعاًل يف جمتمعه؛ لذلك يعمل جاهًدا على متثل النسق م

القيمي جملتمعه، وهو يسعى لإلبقاء على هذا النسق، ويبذل الكثري من اجلهد والوقت من أجل هذا، حىتَّ ولو كان فيه 
عرَّض لنقد من أفراد جمتمعه، فليس صحيًحا أنَّ اإلنسان يسري حسب ما متليه تعارض الجتاهاته، وميوله، ورغباته، وإالَّ ت

عليه ميوله وأهواؤه، بل هو يسري حسب ما متليه عليه قيمه النابعة من عقيدة وثقافة جمتمعه الذي يعيش فيه، وإالَّ تعرض 
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أغلب أفراد اجملتمع حمكومون ال شعورايًّ ابلقيم واالحنراف، لذا فإنَّ  للنقد من اجملتمع، الذي ينتمي إليه، واهتم ابلتَّمرد
والتَّكيف معها يف أثناء تفاعلهم وعالقاهتم مع أفراد اجملتمع. االجتماعية، ومطالبون بتمثلها،  

والتعايش السلمي يف أي جمتمع ميثل القاعدة االجتماعيَّة األساسيَّة، اليت ينطلق منها أفراد اجملتمعات يف بلدان 
ني تعايشهم الديين، والسياسي، واالقتصادي، واالجتماعي، والتعليمي، والثقايف، ومن خالله أيًضا يتحقق العامل يف أتم

هلم توفري أمنهم واستقرارهم، والبحث عن مصادر معيشتهم ومصاحلهم املادية، ويف هذا الشَّأن أكَّدت دراسة )وفاء، 
رأسها  أن يكون منوط هبا حتقيق العديد من الشَّروط، على على أنَّ أي هنضة تنموية مرتقبه للمجتمع ال بد، (1)(0227

، وأن حتدد ضمن أهدافها االرتقاء ابلشباب جبميع أبعاده  .تطوير اإلطارات اجتماعيًّا، واقتصادايًّ
 ملواجهة الظواهر اجملتمعيَّة غري املنضبطة، اليت تسبب يف اهنيار التَّعايش السلمي، وتعمل على  :أواًل: مشكلة البحث

بناء أفكار غري منضبطة دينيًّا واجتماعيًّا ونفسيًّا، وجيب اإلعداد الفعال لبيئة خصبة، واألداة الفعالة يف مواجهة خمتلف 
ما "التَّصاعدات االجتماعيَّة الالزمة ملواجهة تلك الظواهر السلبيَّة، ومن هنا تكمن مشكلة البحث يف التساؤل اآليت: 

 آلتية: والذي يتفرع منه التساؤالت الفرعية ا تنمية ثقافة التعايش السلمي؟"، القيم اجملتمعية؟ وما دورها يف
 ما القيم اجملتمعيَّة؟  – 1
 ما دور القيم اجملتمعيَّة وتصنيفاهتا يف تنمية الثقافة؟  – 2
 ما هي ثقافة التَّعايش السلمي؟  – 3
 ما أمهية التعايش السلمي الفعال وأنواعه ؟  – 6

 : البحثاثنًيا: أمهية 
 تتاوح أمهية البحث يف مجلة من األسباب؛ إذ تكمن األمهية فيما يلي: 

 األمهية العلميَّة: – 2         
ت رز أمهية هذا البحث يف األمهية البالغة للقيم اجملتمعية؛ لتحقيق التَّعايش السلمي الفعال، وهو الذي ميكن   –أ 

 اإلنسان من التَّعايش يف بيئة آمنة ومستقرة.
حتقيق املطالب الضرورية لدمج القيم اجملتمعية الوسيطة، مع التَّعايش السلمي القائم على الوسطيَّة  -ب  

 والعقالنيَّة واملوضوعيَّة، واحتام اآلخرين. 
 جيب مراعاة احلقوق، والنصح، واإلرشاد، والتوجيه، واالستدالل الصحيح.  –ج 
 ، والتغيري الذي يقود إىل مستقبل أفضل.   توفري الفر  املناسبة؛ لتحقيق اإلجناز –د 

شر أيمل الباحث أن يفيد هذا البحث يف إبراز دور القيم اجملتمعية املتوارثة، ون :التطبيقيَّةاألمهية  – 0        
 نيثقافة التَّعايش السلمي، واالبتعاد عن نشر أو بث خطاب التكفري والتَّضليل اإلعالمي، ونشر ثقافة احلوار البناء ب

أفراد اجملتمع، ملواجهة العنف واإلرهاب، الذي يستهدف القيم اجملتمعية الثابتة واملتوارثة، يف ظل تعايش سلمي يسود بني 
 مجيع أطياف اجملتمع، مع حتفيز الباحثني على إجراء دراسات مماثلة يف ذات اجملال.  

 :  سعى هذا البحث إىل حتقيق األهداف اآلتية:اثلثا: أهداف البحث
 معرفة ماهية وطبيعة وأبعاد القيم اجملتمعية.  – 1

                                                             
( وفاء كردمني، )2117(، الشباب والتنمية املفاهيم واإلشكاليات، حبث منشور يف جملة جيل الدراسات السياسية والعالقات الدولية، العدد (1

  133(، جامعة قابس، تونس،   11)
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 حتديد دور القيم اجملتمعية، وتصنيفاهتا يف تنمية الثقافة.  – 2
 التَّعرف على ثقافة التَّعايش السلمي.   – 3
 معرفة أمهية التَّعايش السلمي الفعال وأنواعه.  – 6

  :رابًعا: الدراسات السابقة
الدور اجملتمعي للشباب يف بناء ثقافة التَّعايش : (1)(، دراسة بعنوان0229قدم )حسني زيدان، وآخرون 

ي، اليت هدفت إىل  الكشف عن الدور االجتماعي للشباب يف تعزيز ثقافة التَّعايش السلمي اجملتمع السلمي يف اجملتمع،
، اليت توصلت إىل أنَّ اجملتمعي ويهدف إىل حتديد أهم اجلوانب الثقافية، اليت يعززها الشباب لتحقيق التعايش السلمي

أهم اجلوانب االجتماعية اليت يعمل الشباب من خالهلا على تعزيز ثقافة التعايش السلمي يف اجملتمع وبنائه، وأظهرت  
كذلك النتائج أنَُّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية حول دور الشباب، يف تعزيز ثقافة التَّعايش السلمي اجملتمعي، 

إانث(؛ إذ أصبح دور الشاب والشابة متقاراًب يف العمل، والدراسة، والعمل امليداين،  –النوع )ذكور  حسب متغري
 واالجتماعي؛ مما انعكس على دوره يف التَّفاعل االجتماعي اإلجيايب. 

 : (2)، بعنوان (Nian Namik Saber & Sherine Ibrahim : 2019)جاءت دراسة 
Sociological Analysis of Peaceful Coexistence in Kurdish 

Society                                                   
 التَّحليل السوسيولوجي للتَّعايش السلمي يف اجملتمع الكردي.بعنوان: 

ع املهمة يف سلمي من املواضيهدفت إىل دراسة التعايش السلمي يف اجملتمع الكردي؛ إذ إنَّ موضوع التَّعايش ال
مجيع اجملتمعات، لكن اجملتمعات املتعددة واملتنوعة قوميًّا ودينيًّا وقوميًّا، تكون حباجة ماسة للتَّعايش السلمي؛ لكي 

اعات، والتنوع؛ إذ يستند مفهوم التَّعايش على وعي األفراد أو اجلم تستطيع حل ما يعتضها من مشاكل بسبب التعدد
هوايت  دينيًة، أو عرقية، أو فكرية خمتلفة، واإلقرار أبنَّ هذا االختالف ال ينبغي ألن يقود إىل صراعات عنيفة، أبنَّ هلا 

 مجاعات، من هنا فإنَّ البحث احلايل يهتم مبوضوع التَّعايش السلمي، بوصفه وسيلةً من وسائل بني حامليها أفراد كانوا أم
 كردي . دميومة السالم واستمراره يف اجملتمع ال

:  ميكن حتديد موقع الدراسة من الدراسات السابقة تعقيب على الدراسات السابقة، ومدى االستفادة منها
 يف ضوء عدة نقاط كما يلي:

ن )حسني زيدان، وآخرو : اتفق البحث احلايل مع كل من دراسة .  من حيث املوضوع واجملتمع للبحث2
، من حيث  (Nian Namik Saber & Sherine Ibrahim : 2019)(، وكذلك دراسة 0229

املوضوع، الذي ينحصر يف التَّعايش السلمي بني أفراد اجملتمع، ولكن اختلف البحث احلايل معه؛ إذ طبيعة كل جمتمع 

                                                             
( حسني حسني زيدان، وهديل علي قاسم، )2119(، الدور اجملتمعي للشباب يف بناء ثقافة التعايش السلمي، حبث منشور مبجلة التمكني (1

وما بعدها   127االجتماعي، جملة فصلية دولية أكادميية حمكمة، جامعة األغواط، العراق، اجمللد األول، العدد الثاين،     
(2) Nian Namik Saber & Sherine Ibrahim : (2019),  Sociological Analysis of Peaceful 

Coexistence in Kurdish Society, Journal of Tikrit University for Humanities, College of 
Education for Human Sciences, Tikrit University, 

http://dx.doi.org/10.25130/jtuh.27.2020.14  
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ختتلف عن طبيعة اآلخر؛ إذ إنَّ الدراسة األوىل كانت يف دايىل العراق، والدراسة األخرى يف  تكريت، وهذا يشكل 
 كل جمتمع .    اختالف يف طبيعة

استعملت كل الدراسات السابقة املنهج الوصفي التحليلي، مع طريقة املسح  . املنهج العلمي للبحث:0
 االجتماعي لتوضيح بياانت الدراسات.

و كان اهلدف األساسي من هذه الدراسات، ه  مت االستفادة من الدراسات السابقة يف النَّواحي اآلتية: ولقد
 توصل إىل أسئلة لبحثه، وكذلك ملناقشة نتائج هذا البحث وتفسريها يف ضوء نتائج هذه الدراساتمساعدة الباحث يف ال

جمال القياس  يف املوضوع أدبيات ءاإثر  خالل من للبحث، اإلطار النظري حتديدوكذلك مساعدة الباحث يف ضبط و 
 املناسب ملتغريات البحث. 

 : خامًسا: املفاهيم األساسية
ورد يف لسان العرب معىن القيمة: "واحدة القيم، وأصله الواو؛ ألنه يقوم مقام الشيء : لغة: Valueالقيم 

ابلتقومي، تقول: تقاوموه فيما بينهم، وإذا انقاد الشيء واستمرت طريقته فقد استقام لوجهه، ويقال كم قامت انقتك؟ 
، ويف املعجم (1)وكم قامت أمتك؟ أي بلغت" ،أي كم بلغت؟ وقد قامت األمة مائة دينار، أي بلغ قيمتها مائة دينار

الوسيط القيمة: "قيمة الشيء قدره، وقيمة املتاع مثنه، ومن اإلنسان طوله، واجلمع قيم، ويقال: ما لفالن قيمة: ما له 
 .(2)ثبات ودوام على األمر"

بحت الناس؛ إذ أصولقد شغل وما زال يشغل موضوع القيم اهتمام كثري من مفهوم القيمة يف االصطالح:  
لفظة قيم من أكثر األلفاظ شيوًعا على ألسنة الناس عامة، فهي مستعملة من قبل السياسيني، والصحفيني، واألكادمييني، 
والباحثني، والفالسفة، واملفكرين، بل حىتَّ رجل الشَّارع البسيط؛ إذ أصبحت )لفظة قيم ( كأهنا العصا السَّحرية؛ لتقومي 

، ولكي يتمكن الباحث من حتديد مفهوم القيم، فال بد من التَّعرض للتَّعريفات املختلفة (3)اعوجاجه الواقع وتصويبه من
 املفهوم، وميكن تصنيفها كما يلي:  هلذا

ليت توجه ا يعرف حممد اهلادي عفيفي القيمة أبهنا "جمموعة القوانني، واألهداف، واملثل العليا،القيم كأهداف: 
 .  (4)يف عالقته ابلعامل املادي، أم االجتماعي، أم السماوي اإلنسان، سواء أكان ذلك
تعرفها "لطيفة خضر" أبهنا: "اعتقاد يعتقد فيه الفرد، وميثل مستوى معيارايًّ القيم االعتقادية: 
NORMATIVE  للحكم مبقتضاه؛ ليصبح مبدأً يهدي لغاية من غاايت الوجود اإلنساين، أو ألسلوب من

املفضلة، فهو اعتقاد معياري لدى الفرد يدلُّ على اجتاهه، وعاطفته إزاء املواقف االجتماعية، إمَّا سلًبا أساليب السلوك 
وإمَّا إجيااًب، لفظًا أو فعاًل، وميكن قياسها بوصفها القوى واملعاين وراء الفعل االجتماعي، كما وتدعمها اخل رة، فإهنا 

 .(5)إطار يف شكل هرمي يعرف ابلنسق القيمي" خلتتسم ابلثبات واالستمرار النسيب، وتنتظم دا

                                                             
ار هرة، د، حتقيق: عبد هللا علي الكبري، وحممد أمحد حسب هللا، وهاشم حممد الشاذيل، القا6ابن منظور، )ب. ت(، لسان العرب، ج ( 1(

  3723املعارف،   
  792، القاهرة،   2، ج3(، املعجم الوسيط، ط1926معجم اللغة العربية، ) (2(
 74(،   21(، تغري القيم يف العائلة العربية، املستقبل العريب، السنة الثانية عشرة، العدد )1996ثراي التكي، وهدي زريق، ) (3(
  224(، األصول الفلسفية للتبية، القاهرة، مكتبة األجنلو املصرية،   1972حممد اهلادي عفيفي، ) (4(
(، دور التبية يف مواجهة مشكالت الصراع القيمي داخل املدرسة الثانوية، رسالة ماجستري غري منشورة، 1922لطيفة إبراهيم رزق خضر، ) (5(

  26جامعة عني مشس، القاهرة،   
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دى ل يرى "أبو العنني" أنَّ القيمة: "مفهوٌم يدلُّ على جمموعة من املعايري واألحكام، تتكونالقيم املعيارية: 
 ياته، يراهااختيار أهداف وتوجهات حل الفرد من خالل تفاعله مع املواقف واخل رات الفردية واالجتماعية؛ إذ متكنه من

ة االجتاهات، أو السلوك العملي، أو اللفظي بطريقة مباشر  جديرة بتوظيف إمكانياته، وتتجسد خالل االهتمامات، أو
 . (1)أو غري مباشرة"

مما سبق يتضح أنَّ التَّعريفات اخلاصة ملفهوم القيم، قد اختلفت حسب وجهة أصحاهبا، اليت هم مولوها، وأن 
املؤشرات اليت تشري إىل وجود القيمة، لدى الفرد سواء أكانت هذه املؤشرات أهدافًا، أم معظم هذه التعريفات تناولت 

أم اعتقاًدا، أم حىتَّ مشكالت، وميكن تعريف القيم يف هذا  طموًحا، أم اجتاًها، أم اهتماًما، أم سلوًكا، أم مشاعر،
ة مفهوٌم ينطوي على تلك املفاهيم السابقة ، أبنَّ: القيم(2)(2994البحث إجرائيًّا؛ إذ يتفق الباحث مع )أحالم، 

 ،والشرط املعياري، ويتضمن اجلانب املعياري يف القيمة ثالثة عناصر أساسية، وهي احلق مجيعها، ويزيد عليها ابلعنصر
 واخلري، واجلمال . 

 :  ثقافة التَّعايش السلمي
ع بين وهو العيش على هذه األرض، م : يعين عايشه، عاش معه، والعيش معناه احلياة،التَّعايش السلمي لغة

: عبارة عن حالة اجتماعية يعرف أبنَّهُ  ، كما(3)آدم كافة دون تفريق، وتعين االشتاك يف احلياة على األلفة واملودة
 .(4)مشتقة من العيش، والعيش: احلياة

ضها البع ، كما مع بع وهو إقامة عالقة بني أثنني أو أكثر من اجلماعات املختلفة اهلوية، اليت تعيش بتقارب
يشمل درجة من االتصال والتفاعل والتعاون، الذي ميكن أن ميهد وحيقق ذلك التَّعايش املصاحلة على أساس السالم، 

 . (5)واحلقيقة، والعدالة، والتسامح
، اهتماًما واسًعا لدى العديد من (Peaceful Coexistence)كما احتل تعبري التَّعايش السلمي 

لم السياسة، واالجتماع، واإلعالم، ملا له من دور كبري يف احلفاظ على وحدة وأمن وسيادة الدول، املهتمني بع
واُستعمَِّل هذا التعبري بكثرة خالل احلرب الباردة بني االحتاد السوفييت سابًقا، والوالايت املتحدة؛ للداللة على أنه رغم 

 إىل وء إىل احلرب، مبعىن أنَّ التَّعايش السلمي هو تعبري يشريفوارق نظاميهما ميكنهما أن يتعايش كل منهما دون اللج
حاجة خصمني أو أكثر، إىل التفكري يف حل  سلمي، يرضي مجيع األطراف، وخيلق بينهم جو من التفاهم للعيش 

 .  (6)بسالم بعيًدا عن احلرب والعنف

                                                             
  26(، القيم اإلسالمية والتبية، املدينة املنورة،   1922خليل أبو العينني، ) علي (1(
  121(،   31(، التطور القيمي لطالب كلية التبية النوعية، التبية املعاصرة، العدد )1996أحالم رجب عبد الغفار، ) (2(
 ،767، مرجع سبق ذكره،   3املعجم الوسيط،  ج (3(
، دار املعارف، القاهرة،   26لدين حممد بن مكرم، )ب. ت(، لسان العراب، حتقيق عبدهللا علي الكبري وآخرون، ج ابن منظور، مجال ا (4(

3191  
(، مركز وطن للدراسات، 1(، العدد )2(، خطوات يف بناء الدولة احلديثة، جملة املواطنة والتعايش، اجمللد )2117حممد عبد اجلبار شبوط، ) (5(

  22بغداد، العراق،   
 (، أمهية التعايش السلمي يف العراق وأثره علي مؤسساتنا التعليمية، متاح علي املوقع التايل: 2117عمار سعدون البدري، ) (6(

ttps://kitabat.com/wp-content/uploads/2017/06/kitabat-logo-
1.png                                      
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ائفيَّة، والعنصريَّة، اليت يتمسك هبا غالة الط فالتَّعايش حيسم الكثري من العقبات، واملشاكل الفكرية، واالجتماعية،
واملذهبية، اليت تثري الصراع وأتججه، وهذا ابلنتيجة سينعكس إجيابيَّا على توطيد السلم األهلي، الذي يستطيع اإلنسان 
لة و من خالله أن يعيش حياته، وميارس أعماله حبرية مسؤولة، فضاًل عن حصوله على حقوقه ومتطلبات عيشه بيسر وسه

 .(1)من دون أن خيشى االعتداء على حقه، وماله، وأمنه الشخصي، أو أمن عائلته
ويعرف الباحث التَّعايش السلمي يف هذا البحث إجرائيًّا أبنه: حالة من السالم االجتماعي، والوائم اإلنساين 

 داخل بيئة اجملتمع، يتكون من عناصر تقدم بناء اجملتمع وأفراده.    
 :   التوجه النظريسادًسا: 

أمٌر حتميٌّ،  اليت  ظن فيها الكثريون أنَّ التغري االجتماعييتبىن هذا البحث التوجه النظري "النظرية احلتمية"، 
يتم بصورة مقررة، نتيجة عوامل حتمية، وقد ُتعدُّ نظرية العبقرية نفسها صورة من صور هذا االجتاه احلتمي؛ إذ ال يتصور 

وراب مثاًل يف القرن التاسع عشر من غري ظهور انبليون و غريه من العباقرة، ويعتقدون أن ظهور أصحاب هذه النظرية أ
قضاء و وهناك أيًضا من يرجع حتمية التغري إىل ال األفذاذ من الرجال، حيتم تغري الظروف حبسب ما يريد هؤالء الرجال،

 . (2)القدر
 سابًعا: اإلجراءات املنهجية للدراسة:

 : تكون جمتمع البحث احلايل من أفراد اجملتمع احمللي مبدينة ط رق الليبية. ةالدراس جمتمع
البحث املنهج الكمي واملنهج الكيفي مًعا، كي تعاجل نقاط القوة يف أحدمها نقاط  هذا يتبىن: منهج الدراسة

مي على اعتمد املنهج الكالضعف يف اآلخر؛ ومن مثَّ نتمكن من الوصول إىل معلومات على مستوى عال  من الدقة؛ إذ 
استعمال النسب املرجحة، واألوزان املرجحة، والقوة النسبيَّة، واملتوسط احلسايب لوصف استجاابت عينة البحث حول 

سح االستجاابت، كما  يعتمد البحث الراهن على طريقة امل تساؤالته، أما املنهج الكيفي، فاسُتعمَِّل لتحليل تلك
 االجتماعي الشامل . 

 :   ت الدراسةجماال
 اجملتمع احمللي اللييب مبدينة ط رق.  :  اجملال املكاين –أ 

 . م0202( يوليو 7( مايو إىل شهر )5يف املدة من شهر ) :اجملال الزماين –ب 
 ( مفردة.302عينة عشوائية غري مقصودة بلغت ) :اجملال البشري –ج 
( فقرة، موزعة 32داة للبحث احلايل مكونة من )لتحقيق أهداف البحث احلايل، مت بناء أ أداة البحث: –د 

أبًدا(، ولكل  – أحياانً  –الثقايف(، وله ثالث بدائل )دائًما  –االجتماعي  –النفسي  –على أربع جماالت هي )التبوي 
(، 202(، للفقرات اإلجيابية، والعكس للفقرات السلبية،ـ وكانت أعلى درجة للمقياس )2 – 0 – 3بديل وزن معني )

 (.   40(، وأمَّا الوسط الفرضي فيبلغ )32قل درجة )وأ
:  اعتمد الباحث يف هذه الدراسة على احلزم اإلحصائية للعلوم األساليب اإلحصائية املستعملة يف الدراسة

(، فضاًل عن ذلك اعتمدان على جمموعة من األساليب هي: النسب املئوية: وذلك SPSSاالجتماعية، اليت تعرف بــ )

                                                             
(، دور التعايش السلمي يف توطيد السلم األهلي يف العراق ملرحلة ما بعد داعش، مقال منشور يف املوقع 2117ابتسام حممد العامري، ) (1(

   2117 -11 – 21اإللكتوين ملؤسسة النبأ للثقافة واإلعالم، بغداد، العراق، 
  34ار احلياة املصرية، كلية التبية، جامعة عني مشس،   ، د2(، التبية والتغري الثقايف، ط1942حممد اهلادي عفيفي، ) (2(
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للتوزيع النسيب ألفراد العينة حسب املتغريات الدميوغرافية، الوسط احلسايب: وذلك لقياس متوسط إجاابت األفراد عينة 
 االستبيان. 

َمْت خطة البحث على املباحث اآلتية:      ومما سبق فقد ُقسِّ
 القيم اجملتمعية ودورها يف تنمية اجملتمع.  املبحث األول:

 ماهية القيم اجملتمعية.  – 1
 دور القيم اجملتمعية يف تنمية اجملتمع. – 2
 أبعاد القيم اجملتمعية. – 3

 ثقافة التَّعايش السلمي.  املبحث الثاين:
 ماهية التَّعايش السلمي. – 1
 مستوايت التَّعايش السلمي. – 2
 أمهية التَّعايش السلمي الفعال وأنواعه. - 3
 مراحل بناء قيم السالم االجتماعي.  - 6

 .حتليل تساؤالت وأهداف البحث ومناقشتهما املبحث الثالث:
 ثبت قائمة املصادر واملراجع.

 
القيم اجملتمعية ودورها يف تنمية اجملتمع. املبحث األول:  
 يف نطرحه ألن ينبغي ما اجلوانب، وأول متعددة ورؤية حضاري مشروع عن هو حديث التنمية عن احلديث

 التخلف مأزق من للخروج اجملتمعات، واقع والتطور يف للتنمية اإلسالمية الرؤية حتقيق ميكن كيف هو اإلطار، هذا
 اليوم، واملدنية تعيشها اليت السريعة احلضارية واإلفرازات االجتماعية التغريات هذه وسط هذه اجملتمعات، تعانيه الذي
 يف اجملتمعات هذه أن شككت سوى تتمكن مل اليت املعاصرة، التنموية السياسات كل تنشدها اليت ماديتها يف املغالية
 للمجتمع؛ االجتماعي الواقع مع تتفاعل من أن ال بد ومبادئها؛ إذ إنَّ التنمية أصوهلا عن وأبعدها احلضاري رصيدها
وبنائه،  دوٌر مهٌم وكبرٌي يف تنمية اجملتمعاجملتمع، وبطبيعة احلال للشباب  هلذا احلضارية اخللفيات من انبعة تكون إهنا أي

وال يقتصر دور الشباب على جمال حمدد، بل يتقاطع مع مجيع اجملاالت سواء أكانت اجتماعية، أم سياسية، أم اقتصادية، 
ـي إحـدى هويف خمتلف اجملاالت للحياة االجتماعية؛ وُتعدُّ القيم من املواضيع املهمة يف حياة األفراد اخلاصة والعمليـة، ف

املكوانت األساسية للمجتمعات، كما أهنا تؤثر يف سلوك األفراد، واجتاهاهتم، وعالقاهتم داخـل املنظمات وخارجه؛ 
ودراسة القيم االجتماعية كذلك يُعدُّ مطلًبا ال حميص عنه، وخاصة يف ظل هذا التقدم العلمي والتكنولوجي، الذي يُعدُّ 

 .(1)(0225أكَّده )زينب عوض و وسام القصا ، من أهم مسات هذا العصر وهذا ما 
استهدف البحث التعرف على مستوايت وجود منظومة القيم االجتماعية املدروسة، اليت تشمل )قيمة التعليم،  

قيمة العدالة، قيمة املشاركة والتعاون، قيمة النظافة واحلفاظ على البيئة(، وحتديد العالقة بني منظومة القيم االجتماعية 

                                                             
(، دراسة مقارنة لبع  القيم االجتماعية لفئات عمرية خمتلفة مبحافظة 2116زينب عوض عبد احلميد و وسام شحاته حممد القصا ، ) (1(
منشور مبجلة  مركز البحوث الزراعية، حبث -لريفية معهد حبوث اإلرشاد الزراعي والتنمية ا -دراسة حالة، قسم حبوث اجملتمع الريفي  ،املنيا

  966 – 939(،   4(، العدد )4أجريك االقتصادي والعلوم االجتماعية، جامعة املنصورة، اجمللد )
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السابق ذكرها، واملتغريات املستقلة املدروسة، وحتديد الفروق بني فئات الشباب، ومتوسطي العمر، وكبار السن، فيما 
 يتعلق بكل قيمة من منظومة القيم االجتماعية املدروسة مبنطقة البحث، 

افظات الوجه ومت اختيار حمافظة املنيا بوصفها أحد حمافظات الصعيد، ذات طابع ثقايف خا  هبا، ميثل حم 
سنة فأكثر(،  12القبلي، ومجَِّعْت البياانت ابستخدام استمارة االستبيان، ابملقابلة الشخصية من الريفيني يف فئة العمر 

واتضح وجود عالقة معنوية موجبة بني قيمة العدالة، وبني كل من الدخل الشهري لألسرة، واالنفتاح الثقايف، وحجم 
 لنسبة لقيمة التعليم، فاتضح وجود عالقة بينها، وبني كل من عمر املبحوث، واملستوى التعليمياحليازة املنزرعة، أمَّا اب

للمبحوث، وحجم األسرة، واالنفتاح الثقايف، وحيازة األجهزة واملعدات، كما وجدت عالقة ارتباطيَّة موجبة بني قيمة 
يف األسرة، أمَّا  اجملتمع، واالنفتاح اجلغرايف، وعدد األبناء املشاركة والتعاون، وبني عدد العاملني ابألسرة، والثقة بني أفراد

ابلنسبة لقيمة النظافة واحلفاظ على البيئة، وجدت عالقة معنوية موجبة، بني كل من املستوى التعليمي ألفراد األسرة، 
مع؛ إذ نتناول ماهية القيم اجملتوالثقة بني أفراد اجملتمع، ومن هنا سيدور هذا املبحث حول القيم اجملتمعية ودورها يف تنمية 

 اجملتمعية، ونعرج إىل دور القيم اجملتمعية يف تنمية اجملتمع، ونتطرق بعد ذلك إىل أبعاد القيم اجملتمعية.  
 :  ماهية القيم اجملتمعية – 2

التجانس و تعد القيم أحد أركان ثقافة اجملتمع األساسية، فهي اليت توجه سلوك اجملتمع، و حتدد وحدة الفكر 
داخله، كما حتدد هدفه ومعناه، وتعمل على جتانس اجملتمع ومتاسكه، وحتقق التوافق االجتماعي بني أفراده، كما أهنا 
تتفاعل مع كل من التغريات االجتماعية واالقتصادية؛ ألهنا هي الضابط واملعيار األساسي للسلوك الفردي واجلماعي، 

، وتلعب القيم دورًا أساسيًّا يف كثري من التوجهات واألفعال بوصفها من موجهات (1)وهي املؤشر احلقيقي لنوعية احلياة
السلوك واالختيارات املختلفة، وتتميز بقدر من االستقرار النسيب، الذي يتجسد يف استمرار عدد من القيم األساسية، 

يم لكل جمتمع بتحوالت وتغريات، من ، ومتر منظومة الق(2)ملراحل اتلية يف التطور، رغم تغري الظروف اليت نشأت فيه
، (3)حقبة اترخيية ألخرى؛ نتيجة تفاعل اعتبارات ذاتية وموضوعية، وعوامل حملية وإقليميَّة واحياانً عوامل ذات طابع عاملي

، اليت هدفت إىل الكشف عن األبعاد احلقيقية لظاهرة العوملة، وخاصة (4)(0220وهذا ما أكدته دراسة )أمحد حممد، 
جملال الثقايف واإلعالمي، )اإلعالن التليفزيوين(، والكشف عن خطر اإلعالن يف تشكيل اجلانب الثقايف وتسخريه يف يف ا

اختاق الثقافة ونشر العوملة، كما هدفت إىل حماولة البحث عن وسائل وأساليب وأطر مرجعية لإلعالن، دون املساس 
خيي، فاظ على هويته، واستعمل الباحث يف هذه الدراسة املنهج التار ابلقيم واملبادئ اإلسالمية، ومتكن اجملتمع من احل

واملنهج املسحي وحتليل املضمون، واملنهج املقارن، ووصلت الدراسة إىل عدد من النتائج منها: يؤدي اإلعالن التليفزيوين 
يم السلبية، مثل عمه لبع  القيف عصر العوملة دورًا مؤثرًا يف زعزعة القيم والثوابت للمجتمع املسلم، وذلك من خالل د

                                                             
اندرة وهدان وزينات طبالة، وعزة عمر، وعزيزة عبد الرازق، مين دسوقي، عزة حييي، جمدة إمام، )بدون اتري (، اخلصائص السكانية  (1(

 وانعكاساهتا علي القيم االجتماعية، معهد التخطيط القومي، متاح علي الرابط التايل:   
http:// lunajan.com/articles- action-show- id- 2862.htm  

  217(، القرية املصرية، دراسات يف علم االجتماع الريفي، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،   1999عبد الباسط عبد املعطي، ) (2(
ونقدية ذات بعد اترخيي ومنظور مستقبلي، جملس (، اجملتمع املصري ومنظومة القيم، رؤية حتليلية  2112وليد حممود عبد الناصر، ) (3(

  4   مركز املعلومات ودعم اختاذ القرار، مركز الدراسات املستقبلية ،الوزراء، 
(، اإلعالن التليفزيوين وقيم اجملتمع املسلم يف إطار العوملة، دراسة أتصيلية ابلتطبيق علي عينة من إعالانت 2112أمحد إلياس حممد، )( 4(

رسالة دكتوراه، كلية الدراسات العليا، جامعة القرآن الكرمي والعلوم  ،2112مارس  – 2112تليفزيون )السودان وديب(، يف الفتة من يناير 
  اإلسالمية، السودان 
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االستهالك املظهري، وتفضيل املنتج األجنيب والتفاخر وتقليد اآلخرين، وغريها من القيم اليت تتعارض مع قيم اجملتمع 
 املسلم. 

( منوذًجا أو مثاًل عليا يف Rocher -ومتثل املنظومة القيمية النسق القيمي للمجتمع، الذي يعد عند )روشيه
أو اجلماعة، فيستمد منه كل شخص توجهه حنو سلوكِّه منحىن معني، كما ذكر دور )كيم( أنَّ النسق القيمي نظر الفرد، 

للمجتمع يتسم ابملوضوعية والعمومية؛ بوصفه أنَّ القيم اخللقية  تشكل البناء االجتماعي، وتثبت وجوده وأتسسه قيمًيا، 
 .(1)رجعي واالرتكاز االستداليل للفرد واجملتمعمبعىن أنَّ النسق القيمي من أهم أسس بناء اإلطار امل

االجتماعية  احلياة جماالت بكافة القيم، الرتباطها بدراسة التخصصات خمتلف يف والعلماء الباحثون ولذا فقد أهتم
 جوانب ديف حتدي مهًما دورًا تلعب واجلماعات؛ وألهنا لألفراد واجلمالية واألخالقية، والدينية، والسياسية، واالقتصادية،
 الكائنات عن اليت متيزهم وهي معىًن، اإلنساين لوجودهم تعطي ألهنا ابلقيم؛ يتمسكون والناس اإلنساين، السلوك
 ابلنسبة شيء كل هي النهاية يف القيمة ألن قيم؛ بدون يعيش أن يستطيع ال اإلنسان مستوى كان ومهما األخرى،

 املختلفة، النشاط وأوجه األشياء واملعاين حنو الفرد حيملها اليت املكتسبة، واملبادئ املعتقدات تلك عن له، فالقيم عبارة
 من هلا وتكون ما، مجاعة من انبثقت ومقاييس وقوانني حتت أطر أسفل إىل األعلى من أو املهم إىل األهم من واملتدرجة
 قيمة كل على الدراسة، عينة أفراد استجاابت مبجموعة الدراسة هذه يف تعىن وهي  .اجلماعة وعلى عليه والتأثري القوة
 :(2)يلي كما وهي الدراسة، أداة تقيسها اليت الست، القيم من

 القوانني وراء والسعي احلقيقة، اكتشاف إىل الفرد وميل واملعرفة، ابلعلم تُعىن اليت القيم وهي  النظرية: . القيم2
 معرفتها.  بقصد األشياء حتكم اليت

 وتعايل، ابهلل سبحانه تعلقه وعن حياته، يف الروحية اجلوانب عن للبحث الفرد ميل وهي  الدينية: القيم .0
 معامالت. و وأذكار وعبادات أركان من احلنيف ديننا شعائر على املركز االهتمام يف القيمة هذه وتتجلى

 االجتماعية،احلاجات  بع  إشباع على الفرد تساعد شأهنا من اليت القيم تلك فهي االجتماعية: القيم .3
 العالقات، وتكوين اخلدمات يف تقدمي متعة وجيد مساعدهتم إىل ومييل الناس حيب القيمة هذه عليه تغلب الذي فالفرد
 الغري. وحب واحلنان ابلعطف األفراد هؤالء ويتميز

 العمل وذلك بزايدة غنًيا، ليكون الوسائل بكل الثروة على للحصول الفرد سعي وهي االقتصادية: القيم .4
 املال. رجال األفراد هؤالء ومن حبتة، اقتصادية زاوية من للحياة ينظر فهو األموال، واستثمار والتسويق واإلنتاج

 أو يف األشياء، والتَّحكم والسيطرة، للقوة، مركزًا يصبح ألن وميوله؛ الفرد اهتمام فهي السَّياسية: القيم .5
 مستقبلهم. يف والتَّحكم اآلخرين، توجيه على بقدرة عادة الفرد هذا ويتميز األشخا ،
 ويتميز التوافق والتنسيق، أو الشكل انحية من مجيل هو ما إىل وميله الفرد اهتمام هي اجلمالية: القيم .6
 الفين. واإلبداع اجلمال وتذوق واالبتكار، ابلفن القيمة هذه عندهم تسود الذين األشخا 

 احلياة مكوانت أصبح ميس كل الذي ،والتقين العلمي التقدم ظل يف املعاصر عاملنا يف القيم أمهية ولذا تزداد
 االنتقال الضروري من كان ، لذلك(3)اإلنسان املعاصرة حياة مشكالت حيل أن يستطع مل ذلك من ابلرغم اإلنسانيَّة،

                                                             
(، املنظومة القيمية يف ظل تكنولوجيا اإلعالم واالتصال، رسالة دكتوراه، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، 2114بومدين خملوف، ) (1(

  46، اجلزائر،   2جامعة سطيف 
  11(، القيم السياسية يف اإلسالم، الدار الثقافية للنشر والتوزيع، القاهرة،   2111إمساعيل عبد الفتاح، ) (2(
  214، دار املسرية،   1(، سيكولوجية التنشئة، ط1992صاحل حممد أبو جادو، ) (3(
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 ي رز ومما للغاية، مهًما أمرًا أصبح الناشئة يف بثها وأن اجملاالت كافة، يف التطبيق إىل مستوى التنظري، مستوى من ابلقيم
 ذلك يف عليها، ويبذلون اإلبقاء  إليها الوصول وحياولون ،معينة أوضاع حنو اباللتزام حيسون الناس أن أيًضا أمهية القيم
 بني الصراع عنه ينتفي ،رغباته الفرد مع قيم تلتقي وعندما قيمهم، عليهم متليه ما حبسب يسريون فالنَّاس الكثري، الشيء
 وحتقيق  للفرد، النفسي التوازن حتقيق يف القيم أمهية عنه، وهنا ت رز النزوع أو فيه ابلرغبة ميس وما ضرورته، يف يعتنقه ما

 القيم إن أي والعجز؛ ابلضياع شعور من يصاحبه وما،  التوازن هذا فقدان يؤدي إىل إمنا وفقداهنا اجلماعة، مع تكيفه
الذي يعد من أبرز علماء االجتماع  ،، وهذا ما أشار إليه )دور كيم((1)والقلق التوتر إىل يؤدي ومعانيها، نبعها وجفاف

الوظيفيني، الذين اهتموا ابلقيم؛ حيث رف  حتققها يف الذات الفردية؛ ألهنا يف رأيه قائمة يف الذات اجلمعية، وبذلك 
 .(2)التفت إىل فكرة الضمري اجلمعي، وعدَّ هذا الضمري مصدرًا للقيمة

ويف ذات اإلطار تظهر القيم عند )دور كيم(، مثل كل الظواهر االجتماعية، فهي من صنع اجملتمع، وهلا قوة 
ملزمة، وأفراد اجملتمع يشتكون يف قيم واحدة ومعايري متمايزة، يفرضها عليهم اجملتمع، مبا له من قوة القهر، كما أهنا تتغري 

 بقوله: "املعاصرة االجتماعية "النظرايت كتابه (، يف0225ع ر عنها )جليب،  بتغري الظروف احمليطة ابلفرد، وهذه الفكرة
 عليها يوافق اليت اجلمعية، القيم على يشتمل الواقع هذا و أخالقي، كيان أو واقع مبثابة اجملتمع عدَّ  كيم( )دور إنَّ 

 . (3)اجملتمع أعضاء
 : دور القيم اجملتمعية يف تنمية اجملتمع – 0

ما هو إال صنيعة جمتمعه، وميكن هنا أن نضرب مثاًل بسيطًا لتوضيح هذه احلقيقة، احتام الوقت،  يُعدُّ الفرد
وحب إتقان العمل، فهما قيمتان عاليتان، هلما فضٌل كبرٌي يف تقدم اجملتمعات يف الغرب والشرق األقصى، كما أنَّ أتثري 

عي، تشار نسبة عالية من درجات الوعي الثقايف، واالجتماالقيم اجملتمعية، ينسحب على جوانب احلياة كافة ؛ إذ إن ان
والسياسي، بني صفوف أفراد هيئات اجملتمع، يُعدُّ عاماًل على درجة كبرية من األمهية، ليس فيما يتعلق حبجم املشاركة 

الت أكثر،  افقط، بل وفـي نوعية املشاركة واجتاهها، فكلما ارتفعت نسبة الوعي، وامتدت املشاركة إىل مفردات وجمـ
كانت املشاركة أك ر وأكثر فاعلية، فاملشاركة اجملتمعية هي العملية اليت يلعب فيها الفرد من خالهلا دورًا يف احلياة 
السياسية، واالجتماعية جملتمعه، وتكون لديه الفرصة؛ ألن يشارك فـي وضع األهداف العامة، وكذلك أفضل الوسائل 

ولية ذا يعين مسـؤولية األفراد واجلماعات يف املسامهة يف تنمية جمتمعاهتم، وابملقابل مسؤ لتحقيق هذه األهداف وإجنازها، وه
؛ إذ يعرف الدور أبنه "جمموعة أمناط سلوكية تكون وحدة ذات معىن، وتبدو (4)اجملتمـع فـي إشـباع احتياجات أفراده

ادلة مثل حمدًدا، يف عالقات شخصية متب مالئمة لشخص يشغل مكانة معينة، يف اجملتمع مثل طبيب، أو يشغل مركزًا
 .(5)وسيط، أو توحد مع قيمة معينة يف اجملتمع

إذ إنَّ القيم اجملتمعية تسهم بفاعلية فـي حتصني اجملتمع، مـن خمـاطر وتداعيات املتغريات اجملتمعية، اليت مير هبا 
ية املميزة ملفهوم أهم اخلصائص واحملددات الرئيساجملتمع، ومهما تعددت وتنوعت التعريفـات ومضامينها، فإنه ميكن حتديد 

                                                             
  26 (، القيم الغائية يف اإلعالم، دار فرحة للنشر والتوزيع، مصر،  2113مين كشيك، ) (1(
  197، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر،   2(، قضااي علم األخالق، ط2114قباري حممد إمساعيل، ) (2(
  179، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،   2(، االجتاهات األساسية يف علم االجتماع، ط2116علي عبد الرازق جليب، ) (3(
  71عاصرة يف خدمة اجملتمع، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية،   (، اجتاهات م1923سامية فهمي وآخرون، ) (4(
  129(، قاموس علم االجتماع، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،   1996حممد عاطف غيث، ) (5(
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جمموعة من األحكام واملبادئ  ، أبهنا:(1)(2112القيم يف العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة كمـا يلـي: فقد عرفها )طعيمه، 
تعين عمليـة  اوالتفضيالت واملعايري، اليت يتبناها الفرد، أو اجلماعة، أو اجملتمع، حول موضوع معني، أو موقف معني، كم

تنـسيق وتنظـيم وترتيب لألفكار واألولوايت املرتبطة مبوضوع معني، ويقصد ابلقيم االجتماعية "جمموعـة من األحكام، 
واملعايري، واملبادئ، والعـادات، واألعراف االجتماعية، واملعتقدات، واملثـل العليا، اليت تُوجه سلوكيات األفراد وتـضبط 

يف  احملـك واخللفيـة املرجعية، اليت يستند إليهـا األفـراد عنـد املفاضلة بني بدائل السلوكيات االجتماعيـة،أفعاهلم؛ إذ مُتثـل 
شىت املواقف، كما أهنا نتاج اجتمـاعي مكتسب ومتوارث، بني األجيال ويكون اثبًتا نسبيًّا، ويعد مبثابة دستور اجتماعي 

 .(2)لألمـة
على  ئات احلاضنة للقيم، ولكنه خيتلف عن البيئة املنظمة أبن نظامه القيمي، يعتمدويُعدُّ اجملتمع أحد أنواع البي

األعراف والتقاليد ابلدرجة األوىل، وليس له قائد متفق عليه يف الغالب، فمنظومة القيم اجملتمعية هي: القيم املتابطة اليت 
نتمني تمع عرقي أو بني ذلك، وتدعو أفرادها املتتبناها جمموعة من الناس صغرت، مثل مجاعة الرفاق، أو ك رت؛ مثل جم

إليها إىل تبنيها، بوصفها معتقدات يؤمنون هبا، ويطبقوهنا ويدافعون عنها؛ ألن عملية التنمية جملتمعات العامل حتتاج إىل 
يدها سأقصى درجات من الوعي واملسؤولية وااللتزام هبا، واستيعاب براجمها وأهدافها من حيث التأكد من مراحل جت

وتنفيذها، وهذه املهام كانت تشرف عليها الدولة يف كثري من البلدان؛ حبيث تكون هي املوجه واملسري واملنفذ يف نفس 
الوقت، ذلك أن التنمية ليست ميكانيزما، وإمنا هي عملية اترخيية، فاذا كانت النظرايت الوظيفية املستندة إىل قاعدة 

ا ال تصلح ابلضرورة يف اجملتمعات النامية، وذلكالتوازن، قد فشلت يف تفسري التغري  لسبب أساسي  يف العامل املتقدم، فإهنَّ
وجوهري، هو أهنا تعاجل مواقف جزئية تصلح معها فكرة امليكانيزمات، أما التنمية فال بد من أن يستند فهمها إىل تفهم 

 .(3)العملية التارخيية املتجددة
ية، عملية معقدة شاملة تضم جوانب احلياة االقتصادية، واالجتماعية، والسياس ومن املتفق عليه أنَّ موضوع التنمية

والثقافية، واإليديولوجية، فهي أذن تكتسي صفة العمليات املخططة واملوجهة، اليت حتدث تغيريًا يف اجملتمع يهدف إىل 
؛ إذ تعرف تنمية اجملتمع توفرة ابجملتمعحتسني املستوى املعيشي، وحيقق الرفاهية واستغالل لكافة اإلمكانيات والطاقات امل

أبهنا العملية اليت ميكن عن طريقها تنسيق وتوحيد جهود األفراد واهليئات احلكومية لتحسني الظروف االجتماعية 
 ،ومن مَثَّ تشتمل القيم على كل املوضوعات والظروف واملبادئ، اليت أصـبحت(4)واالقتصادية والثقافية يف اجملتمعات احمللية

 .(5)ذات معـىن خالل جتربة اإلنسان الطويلة . إهنا ابختصار شديد اإلطار املرجعي للسلوك الفردي واجلمـاعي
وحتر  اجملتمعات على حتقيق عملية إعداد األفراد إعداًدا قيميًّا واجتماعًيا بطريقـة جتعلهم أكثر قدرة على حتمـل 

تمعاهتم مبا يـسهم بفعالية يف حتسني قدراهتم على املشاركة، يف تطوير جماملـسئوليات واألدوار االجتماعية املوكلة إليهم، 

                                                             
ة، كلية تربوية واجتماعي(، اثر الفضائيات علي القيم يف ضوء العوملة الثقافية، جملة دراسات 2112سعيد إبراهيم عبد الفتاح طعيمه، ) (1(

  171(،   6(، ع )2التبية، جامعة حلوان، مج )
(، القيم االجتماعية احمللية وأتثريها علي االلتزام التنظيمي، دراسة ميدانية ابملؤسسة االستشفائية العمومية مبدينة 2114أوغيدين أحالم ، ) (2(

  31نية واالجتماعية، جامعة حممد خضر، بسكرة، اجلزائر،   عزابة والية سكيكدة، رسالة ماجستري، كلية العلوم اإلنسا
 23(، التنمية بني النظرية وواقع العامل الثالث، القاهرة، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية،   1994مرمي أمحد حممد مصطفي، ) (3(
  114(، علم اجتماع التنمية، بريوت، دار النهضة العربية،   1921نبيل السمالوطي، ) ( 4(
(، دراسات يف التنمية االجتماعية، مدخل إسالمي، األزاريطة، املكتب اجلامعي احلديث، 1999عبد اهلادي اجلوهري، وآخرون، ) (5(

  194اإلسكندرية،   
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وتنميتها يف ظل املتغيـرات املتسارعة يف كافة اجملاالت؛ حيث تشكل القيم االجتماعيـة حمتـوى ومضامني الشعور اجلمعـي 
اقة اجملتمع يف ، مث تنصرف من خالهلا طلألفـراد واجملتمع، ومن مث تتولد القوى الدافعة جململ احلركة والنشاط االجتمـاعي

أعمق املستوايت؛ حيث مُتثل القيم االجتماعية تطلعات اجملتمع، وفهمه لنفسه وصورة اجملتمع لذاته، كما أنَّ القيم معنية 
، واليت ةبتأصيل رؤيـة اجملتمـع وهنجه يف احليـاة وإضـفاء معـاين الوجود وجمال االسـتباق والتنـافس وبذل اجلهود واألنشط

ميز حُتقق انتصار قيم التعمري واحليـاة، وُتعـزز تكاثر األفراد وبقائهم واسـتمراريتهم يف حتقيق خالفـة هللا فـي األرض؛ حيث تت
القـيم االجتماعيـة ابلعموميـة والشيوع بـني األفـراد واجلماعـات وغالبية اجملتمع، مبا جيعلهـا أكثـر قدرة على تكوين الرأي 

تشكيله يف خمتلف الظواهر واألحوال، ولذلك فإن للقيم االجتماعية وظائف مهمة يف احلفاظ على بقاء اجملتمعات، العام و 
 .(1)وحتقيـق حيويتها وازدهارها

إذ إنَّ القيم تعطي معىن للحياة سواء أكان ذلك يف حياة الناس كأفراد أم كجماعات، فاإلنسان يسعى وراء 
(؛ لفردلهد ما يتناسب مع قيمة ذلك الشيء عنده، و لذلك فهي مهمة ابلنسبة )شيء ما، و يبذل يف ذلك من اجل

 :ألهنا حتقق له ما يلي
 هتيئ لألفراد اختيارات معينة حتدد السلوك الصادر عنهم. - 1
 تلعب دورًا مهما يف تشكيل الشخصية الفردية. - 2
 حتقق للفرد اإلحساس ابألمان.  - 3
 أداء ما هو مطلوب منه.تعطي للفرد إمكانية   - 6
 متنحه القدرة على التكيف والتوافق اإلجيابيني. - 6
 تدفع الفرد لتحسني إدراكه ومعتقداته؛ لتتضح الرؤاي أمامه. - 4
 تساعده على فهم العامل حوله، و توسيع إطاره املرجعي يف فهم حياته و عالقاته. - 7
 حنو اخلري. تعمل على إصالح الفرد نفسيا وتربواًي، وتوجهه - 2
 .(2)تعمل على ضبط الفرد لشهواته و مطامعه - 9

وهنا البد من أن ندرك أن هذه الوظائف ليست منفصلة عن بعضها، بل تتداخل وتتكامل، وابلتايل حتقق ذاتية 
 هللا اإلنسان وجتعله حيس ويستشعر عظمة وقيمة حياته، أي إهنا يف النهاية حتقق إنسانية اإلنسان ورضاه عن نفسه برضا

 فتكمن وظيفتها فيما يلي: )للجماعة(أما ابلنسبة  تعاىل عليه،
 أي تنظيم اجتماعي يف حاجة ماسة إىل نسق القيم الذي يضمن له أهدافه و مثله العليا. - 1
 تضمن للجماعة روحها و متاسكها داخل أهدافها اليت وضعتها لنفسها. - 2
 ة على التمسك مببادئ اثبتة و مستقرة.تساعد اجملتمع أبفراده و مجاعاته املختلف - 3
تساعد اجملتمع على مواجهة التغريات اليت حتدث فيه من خالل االختيار الصحيح، الذي يسهل للناس  - 6

 .(3)حياهتم، وحيفظ للمجتمع استقراره

                                                             
(، دور اجلامعة يف تنمية قيم املواطنة لدي الطلبة، دراسة ميدانية جبامعة كفر الشي ، اجمللة 2111عبد العزيز أمحد حممد نصر داود، ) (1(

  263(، اإلمارات العربية املتحدة،   31الدولية لألحباث التبوية، العدد )
، مكتبة إبراهيم علي، املدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، 1(، القيم اإلسالمية والتبية، ط1922علي خليل مصطفي أبو العينني، ) (2(

  34 
 26(، القيم الغائية يف اإلعالم، مرجع سبق ذكره،   2113مين كشيك، ) (3(
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ًنا من يوعلى هذا تتكامل الوظائف الفردية للقيم مع الوظائف االجتماعية هلا؛ إذ تعطي يف النهاية منطًا مع
الشخصيات اإلنسانية القادرة على التكيف اإلجيايب مع ظروف احلياة، ألداء دورها احلضاري املنشود، كما تعطي اجملتمع 
 شكله املميز ، ومن أجل هذا حير  اجملتمع على تنشئة أفراده متشبعني ومتشربني ثقافته وقيمه، فاجملتمع إبطاره الثقايف

لألشياء و طريقة احلكم عليها، وكيف يضفون عليها قيمة موجبة أو سالبة، و من هنا هو الذي يزود أفراده بنظرهتم 
ختتلف من جمتمع آلخر، ومن أمة ألخرى؛ ألن لكل جمتمع من اجملتمعات مناذج وأمناط، حتدد ما جيب أن يكون عليه 

اية ألعضاء اجملتمع اجلدد يف النه أفراده، هذه النماذج تتبلور يف صيغ جمردة، تشكل ما يسمى بقيم اجملتمع، اليت تنتقل
عن طريق عملية التنشئة االجتماعية، اليت هتدف إىل خلق الشخصية املثالية للمجتمع، وبنفاذ هذه القيم إىل أعضائه  
كما أسلفنا، تكتسب معناها و رسوخها يف نفوس األفراد،  لذا يرى كثري من التبويني ضرورة غرس القيم املرغوب فيها 

من  التبوية، يف نفوس املتعلمني وتنميتها لديهم، وذلك ملا هلا من أثر كبري يف سلوكهم وسلوك من ينتمون إليه يف العملية
اجلماعات، فعلى نطاق املتعلم الفرد، تعمل القيم عل تكامل شخصيته واتزان سلوكه، وتنمي لديه القدرة على مواجهة 

ى وحاجاته الشخصية، ومصاحل اجملتمع وتفضيل املصلحة العامة علالقيم املنحرفة ومقاومتها، واملوازنة بني مصاحله 
، وعلى نطاق اجملتمع تعمل القيم على احلفاظ على ثقافته، وهويته، وأصالته، ومتانة بنيانه، كما (1)املصلحة اخلاصة

جملتمعات واستقرارها اتساعد اجملتمع على مواجهة التغريات اليت حتدث فيه؛ إذ تلعب القيم دو ًرا مهًما يف عملية متاسك 
وتطورها, كما أهنا توجه سلوك األفراد وأحكامهم, واجتاهاهتم, حنو أشكال السلوك يف ضوء ما يضعه اجملتمع من قواعد 

 . (2)ومعايري
(، يف دراسته اليت هدفت إىل التعرف على القيم اإلسالمية، اليت تتصدر 0222وهذا ما أشار إليه )احملضار، 

طالبات جامعيت أم القرى وامللك عبد العزيز وعالقتها ابلتخصص، مستعملة استبانة القيم اإلسالمية،  البناء القيمي لدى
  وأسفرت النتائج أنَّ قيم البيئة والقيم اجلمالية والقيم االجتماعية يف التتيب األول، والثاين، والثالث على التوايل، يف حني

 شارت أيضا إىل وجود عالقة دالة إحصائًيا، بني ترتيب القيم لدىكان هناك عدم اتفاق على ترتيب بقية القيم، وأ
  . (3)طالبات األقسام العلمية، وطالبات األقسام األدبية

وللقيم االجتماعية أيًضا دوٌر يف حمبة الناس والتعاطف معهم، واإلنسان االجتماعي يرى يف احلب الوسيلة الوحيدة 
 كما أن احلب والكره حمركا احلياة اإلنسانية، وبني قطبيهما تتأرجح احلياة إجياابً املالئمة للروابط املتعددة بني الناس،  

 . (4)وسلًبا، ولذا فتغلب احلب على الكره تستمر احلياة يف أتلقها وعطائها
 
 
 

                                                             
يذ احللقة الثانية من التعليم األساسي ودور مناهج املواد االجتماعية يف تنميتها (، القيم االجتماعية الالزمة لتالم1992فتحي مبارك، ) (1(

  92للطالب، التبية اإلسالمية للطفل واملراهق، دار النصر للطباعة اإلسالمية،   
ة نظرهم، ة من وجه(، دور املعلم يف تنمية بع  القيم االجتماعية لدي طلبة الصف الثاين عشر مبحافظات غز 2111سهيل اهلندي، ) (2(

 6رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة اإلسالمية، غزة،   
(، القيم اإلسالمية لدي طالبات جامعيت أم القري مبكة املكرمة وامللك عبد العزيز جبدة وعالقتها ابلتخصص 2111رجاء احملضار، ) (3(

 الدراسي، رسالة دكتوراه غري منشورة، جامعة أم القري 
  66(، املبادئ األخالقية يف التبية، مصر، الدار املصرية للتأليف والتمجة،   2111اح السعيد هالل، )عبد الفت (4(
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 :أبعاد القيم اجملتمعية – 3
 يف امللحوظني والبلبلة اخللطمن  التخفيف على يساعد ألنه ؛وفهمها القيم لدراسة ضرورايًّ  أمرًا يعدُّ التصنيف

 لذلك يناقشوهنا؛ اليت القيم نوع حيث من ،نظرهم ووجهة املتناقشني مقصد يف االختالف إىل راجع وهذا مناقشتها،
 األبعاد اآلتية: حسب تصنيفها الغالب يف مت املختلفة، اليت التصنيف أطر على الضوء نلقي أن حناول سوف

 يف كتابه "أمناط الرجال" إىل ستة أمناط هي:  Spranger –: صنفها س رجنر . بعد احملتوى1
 ويتميز قيقها،حتوتع ر عن اهتمام الفرد الزائد وميله الكتشاف احلقائق واملعارف من أجل  قيم نظرية:: األول
 . الفالسفة من عادة ويكونون تنظيمية، معرفية، نقدية، موضوعية بنظرة القيمة هذه عندهم تسود الذين األشخا 

: وتع ر عن االهتمامات العملية ذات الفائدة، والنفع، والثروة، والعمل، والصناعة، واإلنتاج، قيم اقتصادية: الثاين
 ويتميز أصحاهبا بنظرة عملية، ويكونون عادة من رجال املال واألعمال. 

 : وهتتم ابلسلطة، والقوة، والسيطرة، والعمل السياسي. قيم سياسية: الثالث
 وكمال، واالنسجام الشكل حيث من مجيل، هو ما إىل وميله الفرد اهتمام عن وهي تع ر: قيم مجالية: الرابع
 اجلمال.  تذوق و االبتكار و ابلفن أصحاهبا ويتميز ،التنسيق

 يف سبيل اجلهود وبذل أجلهم، من التضحيةو   الناس حبب الفرد اهتمام عن وهي تع ر قيم دينية:: اخلامس
 االجتماعية.  اخلدمة رجال من عادة ويكونون الغري، وخدمة ،واحلنان ابلعطف أصحاهبا يتميز و ،إسعادهم

 .(1)وميله إىل معرفة ما وراء الطبيعة ،: وتع ر عن اهتمام الفرد ابملسائل الدينيةقيم اجتماعية: السادس
 تصنيف القيم حسب مقصدها إىل:  Rokeach  -: إذ حاول روكاتش . بعد املقصد2

: وهي اليت ينظر إليها األفراد واجلماعات على أهنا وسائل لغاايت أبعد، كالقيم األخالقية، القيم الوسيلية: األول
 والكفاءة.

 : وهي األهداف اليت تضعها اجلماعات واألفراد ألنفسهم، كالقيم الشخصية واالجتماعية. القيم الغائية: الثاين
 : وميكن هنا أن منيز بني ثالثة مستوايت لشدة القيم وإلزامها: . حسب شدهتا وإلزامها3

 عاهتا.ا: حبيث يشجع اجملتمع أفراده على االلتزام والتمسك هبا، ولكنه ال يلزمهم مبر القيم التفضيلية: األول
وهي اليت حيس األفراد بصعوبة حتقيقها بصورة كاملة، كالدعوة إىل مقابلة اإلساءة  القيم املثالية:: الثاين
 ابإلحسان.
 : ويتصل هذا البعد مبدى شيوع القيم وانتشارها، وتنقسم على قسمني: . بعد العمومية6

 : وهي اليت يعم انتشارها يف اجملتمع كله. القيم العامة: األول
وهي املتعلقة مبناسبات اجتماعية معينة، أو مبناطق حمدودة، أو طبقة اجتماعية، أو مجاعة  القيم اخلاصة:: الثاين
 خاصة. 

 : وتنقسم حسب وضوحها على قسمني مها: . البعد على حسب الوضوح 5
 : وهي اليت يصرح هبا، ويع ر عنها ابلكالم، وابلسلوك نفسه.القيم الصرحية: األول

                                                             
  26(، الشباب والقيم يف عامل متغري، دار الشروق، مصر،   2114ماجد الزيود، ) (1(
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وهي اليت تستخلص، ويستدل عليها من مالحظة االختيارات واالجتاهات، اليت تتكرر  القيم الضمنية: :الثاين
 .  (1)يف سلوك األفراد بصفة منتظمة

 : وتنقسم من انحية دوامها على قسمني مها: . البعد على حسب الدميومة4
 قبل من قدسيتها بعدم ومتتاز  الزوال، السريعة الدوام، القصرية العارضة، الوقتية القيم وهي  :العابرة: األول

 األوىل.  ابلدرجة املراهقون عليها ويقبل،  اجملتمع
 متتدو  عن جيل، جيل يتناقلها الناس، نفوس يف مستقرة طوياًل  زمًنا تبقى اليت القيم وهي : القيم الدائمة: الثاين
 .(2)الروحية ابلقيم ترتبط أهنا ويعتقد التاري ، أعماق يف جذورها

 : تعقيب
لقيم تعد من املواضيع املهمة اتناولنا يف املبحث املعنون بـ: القيم اجملتمعية ودورها يف تنمية اجملتمع، حيث تبني أن 

يف حياة األفراد اخلاصة والعمليـة، فهـي إحـدى املكوانت األساسية للمجتمعات، كما أهنا تؤثر يف سلوك األفراد، 
داخـل املنظمات وخارجه؛ ودراسة القيم االجتماعية كذلك يعد مطلبا ال حميص عنه، ولذا فلقد واجتاهاهتم، وعالقاهتم 

تناولنا ماهية القيم اجملتمعية، واتضح فيها أن القيم تلعب دورا أساسيا يف كثري من التوجهات واألفعال ابعتبارها من 
القيم  النسيب الذي يتجسد يف استمرار عدد منموجهات السلوك واالختيارات املختلفة، وتتميز بقدر من االستقرار 

 بكافة القيم، الرتباطها بدراسة التخصصات خمتلف يف والعلماء الباحثون األساسية، ملراحل اتلية يف التطور، فلقد أهتم
إىل دور  واجلماعات، مث عرجنا لألفراد واجلمالية واألخالقية والدينية والسياسية االجتماعية واالقتصادية احلياة جماالت

ريات القيم اجملتمعية يف تنمية اجملتمع، حيث أن القيم اجملتمعية تسهم بفاعلية فـي حتصني اجملتمع مـن خمـاطر وتداعيات املتغ
اجملتمعية اليت مير هبا اجملتمع، ومهما تعددت وتنوعت التعريفـات ومضامينها، ويعت ر اجملتمع أحد أنواع البيئات احلاضنة 

تلف عن البيئة املنظمة أبن نظامه القيمي يعتمد على األعراف والتقاليد ابلدرجة األوىل، و لذلك فهي للقيم، ولكنه خي
، وعلى هذا تتكامل الوظائف الفردية للقيم مع الوظائف )للجماعة((، وكذلك مهمة ابلنسبة للفردمهمة ابلنسبة )

مع ظروف  إلنسانية القادرة على التكيف اإلجيايباالجتماعية هلا، حبيث تعطي يف النهاية منطا معينا من الشخصيات ا
 تصنيفها الغالب يف مت املختلفة، واليت التصنيف أطر احلياة، وبعد ذلك تطرقنا إىل أبعاد القيم اجملتمعية، حيث تعرفنا على

 األبعاد املختلفة هلا.   حسب
 

 ثقافة التعايش السلمي.  املبحث الثاين:
 حيث الذي وهو بني الشعوب، السلمي التعايش دين هو اإلسالم أن على تدل اليت الشواهد من الكثري هناك

 يف املهمة املواضيع من التعايش السلمي موضوع بعضهم، إذ أن اإلنسانية أبناء يكرم وأن اإلنسان، كرامة حفظ على
 لكي السلمي، للتعايش ماسة حباجة تكون ، ودينيًا وقومياً  قومياً  واملتنوعة املتعددة اجملتمعات لكن اجملتمعات، مجيع
 فطرة وأن عداوة، بينها ليس الشعوب أن الفطرة أصل والتنوع، ففي التعدد بسبب مشاكل من ما يعتضها حل تستطيع
 والسعادة احملبة، والراحة إىل الوجدان نداء ألهنا الشعوب، بني التباعد أو املشاكل ختلق ال عليها اليت خلقوا السوية الناس
اهلوى، وال شك أن التعايش السلمي شرط  طغيان من العداوة أتيت إمنا الشعوب، بني السلمي ابلتعايش إال تتم ال اليت

                                                             
  211(، سيكولوجية التنشئة، مرجع سبق ذكره،    1992صالح حممد أبو جادو، ) (1(
برانمج مقتح لتنمية القيم اخلاصة مبادة التبيـة اإلسـالمية لـدى تلميذات املرحلة اإلعدادية بدولة قطر، (، 1972علي السويدي، ) وضحة (2(

  72،   رسالة دكتوراه، جامعة عني مشس، كلية البنـات
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ال غىن عنه للتقدم والتنمية، وال ميكن أن يصل بلد ما إىل ارتفاعاته االقتصادية والسياسية عندما يفتقر إىل عناصر السالم 
ددة ضروري أن يلتزم بطريق السالم بني أطياف شعبه، سواء كانت متعوالوائم والتنمية االجتماعية؛ ومن مث أصبح من ال

األداين أو متعددة األعراق؛ فكيف ميكن للمجتمعات أن حتلم ابلتنمية احلقيقية، و هناك آالف مؤلفة من الناس يقتلون 
ي، مث نتطرق إىل مويشردون بسب فقدان لغة التعايش وثقافته بينهم، ومن هذا نتناول فيما يلي ماهية التعايش السل

مستوايت التعايش السلمي، وبعدها نعرج إىل أمهية وأنواع التعايش السلمي الفعال، ويف األخري نتناول مراحل بناء قيم 
 السالم االجتماعي.

 :ماهية التعايش السلمي – 2
  Coexistence Pacificبداية يعرف التعايش السلمي: 

 دون كافة آدم بين مع، األرض هذه على العيش وهو احلياة، معناه معه، والعيش عاش: عايشه: يعين: لغة
 العيش، من مشتقة اجتماعية حالة عن عبارةويعرف أيضاً أبنه ، (1)املودة و األلفة على احلياة يف كااألشت  وتعين تفريق،
 على فاأطر  أو عدة طرفني بني أتفاق أبنه كذلك عرف وقد،  (2) احلياةُ  :الَعيشُ  العرب: لسان يف جاء كما والعيش
 . (3)السبل املؤدية هلا متهد و حتديدها يتم قاعدة وفق بينهم فيما احلياة أي العيش وسائل تنظيم

 واحلياة العيش "اخلليل قال والبقاء، احلياة على يدل صحيح أصل والشني والياء : )عيش( العنيوالتعايش لغة
 .(4)َوَجَعْلَنا النـََّهاَر َمَعاًشاتعاىل:   قال ,معاش فهو فيه أو به يعاش شيء وكل به يعاش ملا اسم واملعيشة

 جمموعة من حيث هو اجتماع للتعايش، التعريفات من جمموعة املعاصرون العلماء ذكر اصطالحا: التعايش
 الدين عن النظر بغ  احلياة، وأساسيات واملشرب املطعم من وسائل العيش تربطهم، معني مكان يف الناس من

 .(5)انصهار و اندماج  دون اآلخر حبق منهما كل يعرف األخرى واالنتماءات
األفراد يف جمتمع واحد،  بني تفاعلية اجتماعية عالقة عن عبارة أبنه إجرائياً  السلمي التعايش تعريف وميكن 
 اجملتمع يف النبيلة القيم اإلنسانية حتكمه الذي،  والتسامح واحلوار التعاون قاعدة على وتقوم، واحملبة واأللفة ابلسلم تتسم
 عاتاالنز  عن بعيداً  األفراد حقوق األمن واالستقرار ومحاية حتقيق أجل من لغوايً  أو عرقياً  أو دينياً  املختلف اآلخر مع
 االجتماعية.  عاتاوالصر 

 يسعى منشود وهدف الشعوب بني الدولية العالقات ساحة على مطروح شعار السلمي التعايش ومصطلح
 ال األول، من خطورة أكثر الدايانت املختلفة بني األمم التعايش فإن املصطلح هلذا السائد هذا املفهوم أمهية ومع إليه؛
 السالم وبناء االستقرار قبل أييت ابلداخل السالم وبناء االستقرار إن إذ واحدة؛ واحد ودولة جمتمع يف أقاموا إذا سيما

 الدايانت أتباع بني والبناء السلمي تضمن التعايش صيغة إىل التوصل على ودولة جمتمع كل حر  مث ومن اخلارجي،
 عن البديل يعين سياسي كشعار السلمي التعايش وضعي، ومصطلح بفكر أم الدين من أيهدي سواء هبا، املختلفة
 يف يف استخدامه للتوسع مانع أي هنالك ليس هذا ومع املختلفة، االجتماعية النظم ذات بني الدول العدائية العالقة

                                                             
   661، واملنجد مادة "عيش":    767،   3املعجم الوسيط، ج (1(
  3191(، لسان العرب، بريوت، دار صادر،   1993ابن منظور، ) ( 2(
   9  اخلضراء،  األندلس دار جدة،- السعودية العربية اململكة املسلمني، غري مع والتعيش التقارب(، 2113حممد موسي الشيف، ) (3(
  11سورة النبأ، اآلية  (4(
عامل اإلسالمي، اهليئة العاملية لإلعجاز العلمي يف القرآن والسنه، أسس التعايش هـ(، رابطة ال1627عبد هللا بن عبد العزيز املصلح، ) (5(

  6السلمي يف اإلسالم ومرتكزاته، جبمهورية سريالنكا،   
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، وهذا ما أشارت إليه دراسة (1)واحدة دولة يف املقيمني وخباصة املختلفة الدايانت أتباع بني االجتماعية العالقات ساحة
 ومعامله، وغريهم املسلمني بني التعايش لفقه العامة األصول معرفة إىل ، اليت هدفت(2)(0227)منتهي أراتليم، 

 واالجتماعي، السياسي اجملال يف الراهنة الظروف مواكبة يف اإلسالمية الشريعة وإلثبات صالحية ومرتكزاته، وضوابطه،
 الواقع ضوء يف املسلمني غري مع التعامل قضااي معاجلة يف املقاصدي االجتهاد دور توضيح اجلديد، العاملي النظام ظل يف

 .املعاصر واالجتماعي السياسي
يشري مصطلح التعايش إىل حالة العيش املشتك اليت جتمع جمموعتني أو :  مستوايت التعايش السلمي – 0

أكثر ختتلف عرقيا أو دينيا أو فكرايً عن بعضها اآلخر مع احتام كل جمموعة ملعتقدات اجملموعة أو اجلماعات األخرى 
الثة مستوايت ىل ثوقدرة هذه اجلماعات على حل خالفاهتا بصورة سلمية، ومن هنا ميكن تصنيف مستوايت التعايش إ

 هي: 
سياسي، أيديولوجي، اجتماعي: يقصد به أنَّ التعايش السلمي أييت مبعىن حماولة احلد من  املستوى األول:

الصراع، أو تروي  اخلالف العقائدي بني املعسكرين االشتاكي والرأمسايل، أو العمل على احتوائه، أو التحكم يف إدارة 
 التصال وللتعامل الذي تقتضيه ضرورات احلياة املدنية والعسكرية، وقد عرف التعايش يفهذا الصراع، مبا يفتح قنوات ل
 .    (3)ابدئ األمر  على هذا املستوى

: اقتصادي: يرمز إىل عالقات التعاون بني احلكومات والشعوب فيما له صلة ابملسائل القانونية املستوى الثاين
 .(4)إذ يعت ر إحياء االقتصاد، عامل أساسي يف التعايش املستقرواالقتصادية والتجارية من قريب أو بعيد؛ 

: ديين، ثقايف، اجتماعي:  ويعين العمل من أجل أن يسود األمن والسالم العامل، حىت تعيش املستوى الثالث
  .(5)اإلنسانية يف جو من اإلخاء والتعاون على ما فيه اخلري الذي يعم مجيع اجملتمعات

ايش السلمي مستوايت  عدة ، يضمن كل مستوى حتقيق األمان والسالم للجانب املعين سواء ولذا يظهر أنَّ للتع
أكان ذلك اجلانب اجتماعًيا، أم اقتصاداًي، أم سياسًيا، أم دينًيا، وختتلف مستوايت التعايش السلمي بسبب اختالف 

داد االهتمام االجتماعي لألفراد، وقد أز  مبتغى األفراد يف اجملتمع وطموحهم؛ إذ حياول التعايش السلمي حتقيق الرفاء
مبوضوع التعايش السلمي بني اجملتمعات للحفاظ على حقوق األفراد واجلماعات يف اجملتمع، واالعتماد على احلق، 
والعدل، واملساواة بني األفراد؛ لكي يكون التعايش السلمي أداة للتخلص من املشكالت واألزمات، اليت هتدد أمن وسلم 

 ات.      اجملتمع
 :أمهية وأنواع التعايش السلمي الفعال - 3

                                                             
جمموعة من أساتذة معهد الفلسفة وأكادميية العلوم ابالحتاد السوفييت، )بدون اتري (، مشكلة احلرب والسالم، ترمجة: شوقي جالل وسعد  (1(

  211رمحي، دار الثقافة اجلديد مبصر،   
 ضوء يف أتصيلية فقهية دراسة  :املعاصر والسياسي االجتماعي الواقع يف وغريهم املسلمني بني التعايش قضااي(، 2117منتهي أراتليم، ) (2(

  177(، )ب(،   6) 21 مباليزاي، العاملية اإلسالمية اجلامعة التجديد، جملة ، الشريعة مقاصد
altawijriu, eabdaleziz bin euthman, al'islam waltaeayush bayn al'adyan fi 'ufuq alquran  )3(

21 t 2 manshurat almunazamat al'iislamiat liltarbiat waleulum walthuqafati, alribata, 
almamlakat almaghribiat, 2015. 

altawyjriu, eabdaleziz bin euthman, alhiwar min ajl altaeayushi, dar alshuruq, alqahrt  )4(

1998, P.2 
13  –altawijriu, eabdaleziz bin euthman, 2015, Op. Cit. 12  )5) 
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تكمن أمهية التعايش السلمي يف أن غيابه يتسبب أحيااًن يف تفجر الصراعات، كما أن ترسيخه يساهم دوًما يف 
حل الصراعات، إذن فال بد من التأكيد على نشر الوعي بضرورة وجود التعايش السلمي، وترسيخه يف اجملتمع؛ إذ إنه 

مع هي صلة تمع؛ حيث إن الصلة اليت تربط بني أبناء اجملتمن الضروري العمل على نشر ثقافة التعايش السلمي يف اجمل
اترخيية، فالتعايش السلمي يف الوقت الراهن أصبح أكثر أمهية، كما أن نشر الوعي بني أبناء اجملتمع كافة أبمهية التعايش 

سلمي بينه وبني الالسلمي، يولد اجتاهات إجيابية حنو التعايش السلمي، كما يعدُّ اجملتمع حباجة ماسة إىل التعايش 
املكوانت القومية، والدينية، واملذهبية األخرى، من أجل العيش يف سالم، بعيًدا عن التعصب والضغينة، فضاًل عن غرس 
القيم يف نفوس األجيال القادمة من األفراد، عن طريق التنشئة االجتماعية السوية، وعلى املدارس واجلامعات، فضاًل عن 

ملؤسسات احلكومية، واألهلية، وكذلك فضاًل عن غرس قيم التعايش السلمي يف نفس الفرد دور وسائل اإلعالم، وا
 املواطن، ومن أبرز تلك القيم ما يلي: 

إذ إن اآلخر هو فرد جيب أن يعيش بكرامة واحتام، وأن يعامل بعدل ومساواة وأنصاف؛  قيم قبول اآلخر: – 1
 .   (1)حيث يسعي لتحقيق حاجاته األساسية يف احلياة

: فالقانون عبارة عن جمموعة من القرارات والتشريعات، أتفق عليها جمموعة من العقالء احرتام القانون – 2
 . (2)واملفكرين واحلكماء يف اجملتمع، وأقروها هبدف انتظام احلياة واحملافظة على األمن واحلقوق لكل فرد

 وإبراز قيم العيش املشتك، تتصدر قائمة األوليات فمراعاة املصلحة العامة للمجتمع، املصلحة العامة:  - 3
 .  (3)يف أجبدايت التعايش السلمي

: وتعد اإلجيابية قوة دافعة للمجتمع، حنو التماسك، واالئتالف، والتعايش السلمي، وحمفز للعمل اإلجيابية– 6
 .(4)من أجل تطور اجملتمع، واالرتقاء به

 ما يلي:  ومن أهم أنواعهوللتعايش أنواع كثرية تفرضها ظروف احلياة وطبيعة اجملتمعات 
مبعىن أن يكون ابختيار اإلنسان ورغبته؛ إذ إنه جيد فيه ما حيقق له أسباب السعادة  التعايش احملبب: - 1

 واملنفعة، سواء أكانت مادية، أم معنوية، أم معرفية. 
هذا النوع من التعايش بسبب ظرف مير به اإلنسان، يضطره إىل العيش مع فئة : ويكون التعايش املؤقت - 2

من الناس خيتلفون عنه يف الفكر واملعتقد، ويف هذا النوع من التعايش يبذل الفرد جهًدا يف سبيل التكيف مع احمليط 
 لفتة، مثل اللجوء أو النزوح إىل دول أجنبية. 

ع من الفرد احلر  على التعامل احلسن مع األخرين، الذين خيتلفون : ويتطلب هذا النو تعايش املواطنة - 3
عنه يف الفكر واملعتقد وغري ذلك، مما حيقق االئتالف االجتماعي، والتواصل االجتماعي، وسيادة األمن والسالم يف 

 .(5)آلخريناالتحلي بروح قادرة على تقبل اآلخر، والقدرة على تقبل ظر وف وميول واجتاهات فضاًل عن اجملتمع، 

                                                             

almubaraku, hani washuqi 'abu khalil, al'islam wailtafahum waltaeayush bayn alshueubi,  )1(

dar alfakur, dimashq 2004, P. 38  
fawizi, samih, almuatanat, markaz alqahrt lidirasat huquq al'iinsani, alqahrt 2007 )2)  

Cit. P. 39 almubaraku, hani washuqi 'abu khalilm Op.  )3)  
Op. Cit. P.40  )4)  
Op. Cit. P.40   )5)  
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وهنا جيد الفرد يف هذا النوع من التعايش نفسه مضطرًا إىل حماولة تقبله من قبل   التعايش القسري: - 6
اآلخرين ، كأن يعيش الفرد يف بيئة ال ينسجم معها، ويتطلب هذا النوع من التعايش التحلي ابلص ر واحملافظة على ضبط 

 .(1)النفس لتجنب التصادم والتنازع
 :حل بناء قيم السالم االجتماعيمرا - 4

تعت ر القيم األساسية يف األنظمة الدميقراطية تكون عبارة عن موضوع توافـق، السـيما تلـك املرتبطة حبقوق 
اإلنسان، بوصفها اللبنة األساسية يف اجملتمع، فالتأكيد على احتام تعليم القيم املشتكة جيب أتكيده لدى األجيال 

التسامح والتعايش السلمي هنا، مها القيمة األساسية اليت جيب مراعاهتا وتعلمها يف األسرة وكذلك اجلديدة؛ إذ يعد 
املدرسة، األمر الذي يدعو إىل نوع من التفكري يف مبادئ جديدة ملضمون العملية التبوية، اليت أتخذ بنظر االعتبـار 

ظام والقاعدة يف اإلسالم والعنف هو اخلروج علي القاعدة وعن ، ويعد السالم هو الن(2)التعـدد الثقـايف واللغـوي والعرقي
ُهَو اَّللَُّ الَِّذي اَل ِإلَََٰه ِإالَّ ُهَو احلياة ، فالسالم هو اسم من أمساء هللا احلسىن الواردة يف القرآن الكرمي بقول هللا تعاىل: 

اَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِ  ا ُيشْ اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّ ُ ۚ ُسْبَحاَن اَّللَِّ َعمَّ ، ويرتبط السالم كقيمة (3)رُِكونَ يُز اجْلَبَّاُر اْلُمَتَكربِّ
،مما يؤكد (4)حضارية ابلعدالة االجتماعية مع حسن التطبيق، مما يؤدي إىل التاحم والتعاطف بني أفراد ومجاعات اجملتمع

ًنا ن؛ حيث إهنا مفاهيم متشابكة غري منفصلة، فالسالم ليس ممكذلك ثالثية السالم والعدالة االجتماعية وحقوق اإلنسا
بدون عدالة لذلك فإن مناصرة العدالة ينظر إليها على أهنا أهم أعمال السالم، كما أن العمل من أجل العدالة حيمل يف 

م ة والسالطياته العمل من أجل السالم والعدالة االجتماعية، وأن غياب احلقوق اإلنسانية يعين غياب العدال
 . (5)االجتماعي

فالسالم االجتماعي عمليـة هتـدف إلـى خلـق جمتمـع يتجـاوز كـل مظـاهر التفكـك، والتمـرد، والسـخط مـع السـعي 
إلـى حتقيـق أقصـى إشـباع ممكن الحتياجات اجلماهري، ومواجهة مشـكالهتم فـي إطـار تطبيـق أسـس العدالـة االجتماعيـة 

 .(6)ـراع، وتـوفر املنـاخ املالئـم لكـي يعـيش اجلميـع فـي إطـار مـن التقبـل والتعـاونالتـي تنبـذ الص
وتعدُّ مهنة اخلدمة االجتماعية من املهن املسئولة بصورة مباشرة عن تنمية الوعي بثقافة السالم االجتماعي املتمثلة 

ة توضح واحلوار اجملتمعي، فمناهج اخلدمة االجتماعييف تنمية املسئولية االجتماعية، والتسامح، واحتام رأي األخرين، 
طبيعة العالقة بني املواطن والبيئة االجتماعية وما ينشأ عن تلك العالقة من أنظمة وقوانني وحقوق وواجبات، فضالً عن 

                                                             

Op. Cit. P.38 )1)  
(، دور التنشئة االجتماعية يف نشر قيم التسامح، متاح علي الرابط التايل:  2117أانس املشيشي، ) (2(

www.aafaqcenter.com,2/11/2017 
  23سورة احلشر، اآلية  (3(
ملؤمتر العلمي االتأثري الثقايف لقطاع السياحة يف مصر ودوره يف حتقيق السالم االجتماعي، حبث منشور يف (، 2112تغريد العزب، ) (4(

  372   اخلامس عشر لكلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان، اجمللد األول،
رؤية حتليلية يف إطار سياسات الرعاية االجتماعية، ورقة عمل ابملؤمتر العلمي اخلامس عشر للخدمة  (،2112طلعت السروجي، ) (5(

 236   جامعة حلوان،االجتماعية والسالم االجتماعي، كلية اخلدمة االجتماعية، 
(، اخلدمة االجتماعية وحتقيق السالم االجتماعي يف اجملتمع املصري، ورقة عمل مقدمة للمؤمتر العلمي 2112ماهر أبو املعاطي علي، ) (6(

  211اخلامس عشر، كلية اخلدمة االجتماعية، جامعة حلوان،   
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ف السالم ، ومن هنا يعر (1)أهنا ختتص بدراسة املشكالت احلياتية اليومية، واإلسهام يف إجياد مواطن أكثر ديناميكية
االجتماعي على أنه سلوك معيشي، ينبع من قيم اجملتمع واجتاهاته، تلك القيم اليت تزيل العنف والتفرقة، وعدم العدالة، 

 .  (2)وتبين قيم أخرى تساعد على اندماج أفراد اجملتمع، مع بعضهم البع  وكأهنم نسيج واحد
 :وميكن حتديد قيم السالم االجتماعي يف املراحل اآلتية  

: وهــي فهــم السـالم بوصفه ممارسـة ال تتحقــق إال فـي ظـل غيـاب احلــرب والنزاعــات والصــراعات املرحلة األوىل
العنيفــة ســواء أكانــت تلــك الصــراعات داخليــة أم دوليــة، وتظــل تلــك الفكرة هي الفكرة الشائعة للسالم يف أذهان 

 أيًضا.الكثري من العامة والساسة 
وقـد ركـزت علـى السـالم، كتــوازن للقــوى فــي إطـار النظـام الـدويل، هــذا التـوازن غالبـًا مـا يكـون  املرحلة الثانية:

 راجــع إلــى قــوى عســكرية ذات ثقـل بــني معسـكرين، أو  راجـع للقـدرات والعالقات االقتصادية ما بني تكتلني دوليني.
وهــي املرحلــة التــي تبنــت مفهــوم الســلم الســليب الــذي يتبنــى نبـذ احلـروب والنزاعات، والسلم  الثالثة:املرحلة 

 اإلجيايب الذى يعتمد على بناء وترسي  السلم يف ثقافة اجملتمعات. 
ة الرئيسـية، فركـزت الجتماعي: وهـي املرحلـة األكثـر تطـوًرا واليت تبنت مفهوم السلم يف العالقات ااملرحلة الرابعة

علـى قضـية العنـف ضـد املـرأة كمهـدد رئيسـي للسـلم، وتبنـت فكـرة أن ال فائـدة للتفرقة بني وجود احلرب من عدمها يف 
 حالة ممارسة العنف ضد املرأة.

ومـا ميكن أن جتلبه  ،وهي املرحلة اليت مت الربط فيهـا بني السلم، وبني عالقة اإلنسان ابلبيئة املرحلة اخلامسة:
 املمارسات الرأمسالية الوحشية، ضد البيئة من دمار وهتديد للبشرية.

: وتناولـت تلـك املرحلـة عالقـة السـالم الـداخلي لإلنســان بتحقيــق السـالم العام والشامل، املرحلة السادسة
طفـال، نســان، ونبـذ العنـف املوجـه ضـد فئـات خمتلفـة، كاألوتطـور هـذا املفهـوم ليشـمل أمهيـة التكيـز علــى دعــم حقــوق اإل

 .(3)والشـباب، والنسـاء، وأصـحاب الـرأي، واملمارسـات التمييزية والعنصرية على اختالف أسسها
 : تعقيب

 السلمي التعايش دين هو اإلسالم أن؛ حيث تبني ثقافة التعايش السلميتناولنا فيما سبق؛ املبحث املعنون بـ: 
الشعوب، ومن هذا كان لزاًما  بني التباعد أو املشاكل ختلق ال عليها اليت خلقوا السوية، الناس فطرة بني الشعوب، وأن

 الدايانت املختلفة بني األمم التعايش تناول ماهية التعايش السلمي؛ حيث عرفنا مفهوم التعايش السلمي، وتبني أن
 أييت ابلداخل السالم وبناء االستقرار إن إذ واحدة؛ واحد ودولة جمتمع يف قامواأ إذا سيما ال األول، من خطورة أكثر
اخلارجي، مث تطرقنا إىل مستوايت التعايش السلمي، وتبني أنه ميكن تصنيف مستوايت  السالم وبناء االستقرار قبل

التعايش إىل ثالثة مستوايت هي: املستوى األول: سياسي، أيديولوجي، اجتماعي، املستوى الثاين: اقتصادي، املستوى 
أمهية التعايش  أن  وأنواعه، وفيها تبنيالثالث: ديين، ثقايف، اجتماعي، وبعدها عرجنا إىل أمهية التعايش السلمي الفعال 

السلمي تكمن يف أن غيابه يتسبب أحيااًن يف تفجر الصراعات، لذا فال بد من التأكيد على نشر الوعي بضرورة وجود 
                                                             

ية ثقافة املواطنة لدي الطالب، حبث منشور، املؤمتر الدويل العشرين، جامعة مناهج تعليم اخلدمة االجتماعية وتنم(، 2117عماد داود، )(1(
 964   حلوان، كلية اخلدمة االجتماعية،

 166، مرجع سبق ذكره،   التأثري الثقايف لقطاع السياحة يف مصر (، 2112تغريد العزب، ) (2(
ثقافة السالم والالعنف والتسامح ومفاهيم أخرى، إصدارات ومنشورات دعوة إىل السالم عن (، 2117مركز هوردو لدعم التعبري الرقمي، ) (3(

   4  املركز للمواطنة، القاهرة، 
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التعايش السلمي وترسيخه يف اجملتمع، كذلك تبني أن للتعايش أنواًعا كثرية تفرضها ظروف احلياة وطبيعة اجملتمعات ومن 
راحل بناء قيم ويف األخري تناولنا مأنواعه: التعايش احملبب، التعايش املؤقت، تعايش املواطنة، التعايش القسري، أهم 

السالم االجتماعي؛ حيث تبني أن القيم األساسية يف األنظمة الدميقراطية تكون عبارة عن موضوع توافـق، ويعد السالم 
روج على القاعدة وعن احلياة، فالسالم ليس ممكًنا بدون عدالة، لذلك هو النظام والقاعدة يف اإلسالم والعنف هو اخل

فإن مناصرة العدالة ينظر إليها على أهنا أهم أعمال السالم، مث تناولنا مراحل بناء قيم السالم االجتماعي، ولذا نتناول 
 فيما أييت حتليل ومناقشة تساؤالت وأهداف البحث، وهذا عنوان املبحث القادم.  

 .حتليل ومناقشة تساؤالت وأهداف البحث حث الثالث:املب
 :          أواًل: البياانت األولية

 302(، يوضح متغري النوع لعينة البحث  ن = 2جدول رقم )
 الرتتيب النسبة % العدد املتغري نوع املتغري

 النوع (2)
 

 2 67.0 025 ذكر  -أ 
 0 30.0 225 أنثى -ب 

 - 222 302 اجملموع
(، %47.2ء يف التتيب األول الذكور بنسبة مئوية بلغت )(:  جا2من بياانت اجلدول السابق رقم ) ويتضح

(،  ويتضح من خالل اجلدول أعاله أن الفروقات لصاحل %32.2ويف التتيب الثاين جاءت اإلانث بنسبة مئوية بلغت )
ة األقل أتثراً أكثر من اإلانث، وهلذا يتضح أن النسب الذكور؛ أي إن أتثري التعايش السلمي والقيم اجملتمعية لصاحل الذكور

 ابلتعايش السلمي هم اإلانث.  
 302(، يوضح متغري السن لعينة البحث  ن = 0جدول رقم )
 الرتتيب النسبة % العدد املتغري نوع املتغري

 السن (0)
 
 

 4 6.0 00 سنة                   21أقل من  -أ 
 0 36.6 227 سنة       31إىل أقل من  21من  –ب 
 2 43.5 239 سنة   36إىل اقل من  31من  –ت 
 3 9.6 32 سنة        61إىل أقل من  36من  –ث 
 5 3.5 22 سنة    66إىل أقل من  61من  –ج 
 - - - سنة       61إىل أقل من  66من  –ح 
 - - - فأكثر                       61من  –خ 

 - 222 302 اجملموع
سنة(، بنسبة  36إىل أقل من  31جاء يف التتيب األول )من  (:  0ويتضح من بياانت اجلدول السابق رقم )

(، ويف التتيب %34.4سنة( بنسبة مئوية بلغت ) 31إىل  21(، ويف التتيب الثاين جاء )من %63.6مئوية بلغت )
 سنة( 21(، ويف التتيب الرابع جاء )أقل من %9.4سنة(، بنسبة مئوية بلغت ) 61إىل أقل من  36الثالث جاء )من 
(، ومن %3.6سنة( بنسبة مئوية بلغت ) 66إىل أقل من  61(، ويف األخري جاء )من %4.2بنسبة مئوية بلغت )

سنة(، هي الفئة األكثر معرفة ابلقيم اجملتمعية، وثقافة التعايش  36إىل أقل من  31هذا يتضح أن الفئة العمرية )من
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 والقدرة ابلتنوع واالعتاف  تمعات أخرى، والتسامحالسلمي يف اجملتمع، وذلك من خالل اطالعهم على ثقافات جم
 (.  2116وانسجام، وهذا ما يتفق مع دراسة )عوض ووسام القصا ،  وائم يف اآلخرين مع التعايش على

 302(، يوضح متغري املستوى التعليمي لعينة البحث  ن = 3جدول رقم )
 الرتتيب النسبة % العدد املتغري نوع املتغري

(3) 
 املستوى
 التعليمي

 

 5 5.2 26 أقـل من الثـانوية                    -أ 
 3 22.6 37 الثـانوية                                  -ب
 0 09.4 94 دبلوم بعد الثانوية                -ت
 2 43.5 239 بكالوريوس                             -ث 
 4 5.9 29 دبلوم بعد اجلامعة               -ج 
 6 4.6 25 ماجستري                                –ح 

 - - - أخرى تذكر
 - 222 302 اجملموع

ء يف التتيب األول من يف املستوى التعليمي )بكالوريوس( (:  جا3ويتضح من بياانت اجلدول السابق رقم )
(، ويف التتيب الثاين جاء ممن حصلوا على )دبلوم بعد الثانوية( بنسبة مئوية بلغت %63.6بنسبة مئوية بلغت )

ع (،  ويف التتيب الراب%11.4(، ويف التتيب الثالث جاء ممن حصلوا على )الثانوية( بنسبة مئوية بلغت )29.6%)
(،  ويف التتيب اخلامس جاء ممن حصلوا على %6.9جاء ممن حصلوا على )دبلوم بعد اجلامعة( بنسبة مئوية بلغت )

(،  ويف التتيب األخري جاء ممن حصلوا على )ماجستري( بنسبة مئوية %6.1)أقل من الثانوية( بنسبة مئوية بلغت )
ًحا متغري املستوى التعليمي يوضح أن الفئة األكثر وضو (، ومن خالل حتليل اجلدول السابق يتضح أن %6.4بلغت )

وتقباًل لثقافة التعايش السلمي، والقيم اجملتمعية هي فئة حاملي )بكالوريوس(، وهي الفئة اليت تعلمت يف اجلامعات 
ري اليت نشأ وتريب غوانلت تعليًما مميزًا هلذه الثقافة ومن مثَّ تقبل ثقافة التعايش السلمي مع الغري،  وقبول قيم جمتمعية 

 عليها.    
 302(، يوضح متغري طبيعة العمل احلايل لعينة البحث  ن = 4جدول رقم )
 الرتتيب النسبة % العدد املتغري نوع املتغري

طبيعة  (4)
العمل 
 احلايل

 
 

 2 34.3 222 موظف قطاع حكومي            –أ 
 3 20.4 59 موظف قطاع خا                   –ب 
 4 20.0 42 طالب                              –ت 
 0 00.5 70 أعمال حرة                         –ث 
 5 22.0 30 ال يعمل                                  –ج 

 - 222 302 اجملموع
ء يف التتيب األول )موظف قطاع حكومي( بنسبة مئوية (:  جا4ويتضح من بياانت اجلدول السابق رقم )

(، ويف التتيب الثالث %22.6(، يف حني جاء يف  التتيب الثاين )أعمال حرة( بنسبة مئوية بلغت )%36.3بلغت )
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(، يف حني التتيب الرابع جاء )طالب( بنسبة مئوية بلغت %12.6جاء )موظف قطاع خا ( بنسبة مئوية بلغت )
(، ومن ذلك يتضح أن مهنة )موظف قطاع %11.2يف األخري جاء )ال يعمل( بنسبة مئوية بلغت )(، و 12.2%)

حكومي( هي الفئة األكثر تقباًل لفكرة التعايش السلمي والقيم اجملتمعية، وذلك من خالل تفاعلهم مع اآلخرين حبكم 
 ع.    السلمي بني مجيع أفراد اجملتمعملهم، الذي يفرض عليهم قبول اآلخر، والتعامل معه وذلك من أجل التعايش 

 302(، يوضح متغري نوع الوظيفة لعينة البحث  ن = 5جدول رقم )
 الرتتيب النسبة % العدد املتغري نوع املتغري

 نوع الوظيفة (5)
 

 2 65.9 022 مدنية                              –أ 
 0 34.2 229 عسكرية                               -ب 

 - 222 302 اجملموع
جاء يف التتيب األول نوع الوظيفة )مدنية( بنسبة مئوية بلغت  (: 5ويتضح من بياانت اجلدول السابق رقم )

(،وابستقراء تلك البياانت %36.1(، يف حني جاء يف التتيب الثاين الوظيفة )العسكرية( بنسبة مئوية بلغت )46.9%)
 يتضح أنه توجد فروق ذات داللة بني متغري نوع الوظيفة لعينة البحث من مدنية أو عسكرية.   

 302(، يوضح متغري احلالة االجتماعية لعينة البحث  ن = 6قم )جدول ر 
 الرتتيب النسبة % العدد املتغري نوع املتغري

احلالة  (6)
 االجتماعية

 
 

 0 29.4 60 أعزب                              –أ 
 2 63.2 020 متزوج                                  –ب 
 3 24.4 46 مطلق                             -ت 
 4 3.2 22 أرمل                                    –ث 

 - 222 302 اجملموع
جاء يف التتيب األول جاء )متزوج( بنسبة مئوية بلغت  (: 6ويتضح من بياانت اجلدول السابق رقم )

(، يف حني التتيب الثالث جاء )مطلق( %19.6(، ويف التتيب الثاين جاء )أعزب(، بنسبة مئوية بلغت )43.1%)
(، ويتضح من بياانت اجلدول أن %3.1(، ويف األخري جاء )أرمل( بنسبة مئوية بلغت )%16.6بنسبة مئوية بلغت )

لتعايش السلمي، تظهر بوضوح عند فئة املتزوجني أكثر من الفئات األخرى، وذلك يدل على نوع االستقرار ثقافة ا
 والسالم الذي يبتغيه املتزوجون، أكثر من غريهم.    

 302(، يوضح متغري  مستوى الدخل الشهري لعينة البحث  ن = 7جدول رقم )
 الرتتيب النسبة % العدد املتغري نوع املتغري

(7) 
مستوى 
الدخل 
 الشهري

 3 20.0 42 دينار             1111أقل من  –أ 
 1611دينار  إىل أقل من  1111من  -ب

 دينار  
200 56.0 2 

 2111دينار  إىل أقل من  1611من  –ت 
 دينار      

72 00.0 0 
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 4 0.0 06 فأكثر                2111من  –ث  
 - 222 302 اجملموع

 1111جاء يف التتيب األول يف مستوى الدخل الشهري )من  (: 7ويتضح من بياانت اجلدول السابق رقم )
 2111إىل أقل من  1611(، ويف التتيب الثاين جاء )من %64.2دينار( بنسبة مئوية بلغت ) 1611إىل أقل من 

دينار( بنسبة مئوية بلغت  1111(، ويف التتيب الثالث جاء )أقل من %22.2دينار(، بنسبة مئوية بلغت )
(، وهذا يوضح أن االستقرار والتعايش %2.2فأكثر( بنسبة مئوية بلغت ) 2111(، ويف األخري جاء )من 12.2%)

 السلمي البد من دافع له وهو االستقرار املايل حيت يستطيع الفرد أن يتعايش سلمياً يف اجملتمع. 
 اثنياً: حماور االستبانة: 

 302ن =  ( يوضح ماهية وطبيعة وأبعاد القيم اجملتمعية0دول رقم )جاحملور األول: 
التكرا االستجاابت العبارة م

ر 
املرج

 ح

القوة 
 ةالنسبي

الوزن 
 املرجح

 النسبة
املرج
 حة

 
الرتت

 يب
 أبًدا أحياانً  دائًما

 % ك % ك % ك

البعد  0
 التبوي 

32
2 

94.2
6 

29 5.94 - - 942 90.2
0 

323.
7 

9.3 2 

البعد  9
 النفسي

02
3 

63.4 22
4 

35.6 3 2.9 042 07.5 002.
2 

0.3 4 

2
2 

البعد 
 الثقايف 

03
2 

70.0 04 06.3 5 2.6 066 92.0 000.
7 

0.5 0 

2
2 

البعد 
االجتماع
 ي 

02
0 

60.2
3 

93 09.2
6 

9 0.0
2 

049 00.5 003.
2 

0.4 3 

جاء البعد التبوي يف التتيب األول بنسبة مرجحة بلغت  (: 0ويتضح من بياانت اجلدول السابق رقم )
(؛ إذ يتضح أن البعد التبوي من أهم األبعاد اليت 2.3(، ويف األخري جاء البعد النفسي بنسبة مرجحة بلغت )9.3)

لتبوي هو ا تعتمد عليها القيم اجملتمعية يف التعايش السلمي، وابستقراء تلك البياانت لألبعاد السابقة يتضح أن البعد
(، حول 2970الذي يدوم ويستمر ويبقي يف حالة من الدميومة، وهذا ما يتفق مع دراسة )وضحة علي السويدي، 

(، حول التنشئة االجتماعية 0227تنمية القيم اخلاصة مبادة التبية اإلسالمية، وكذلك تتفق مع دراسة )أانس املشيشي، 
(، حول دور التعايش السلمي يف توطيد السلم 0227يف نشر قيم التسامح، وأيضاً مع دراسة )ابتسام حممد العامري، 

األهلي، كما أن التبية ابألساس تستهدف إعادة صياغة وتكوين الفرد، الذي بدوره يسهم يف صياغة اجملتمع وبنائه، 
كذلك و اء اجملتمع، ومتكنه من البقاء جمتمًعا متماسًكا وقواًي يف وجه كل ما ميكن أن يؤثر فيه، ابلشكل الذي يرتضيه أبن
املعاصر،  والسياسي االجتماعي الواقع يف م،وغريه املسلمني بني التعايش قضااي(، حول 0227دراسة )منتهي أراتليم، 

 وهذا ما يوضح دور ماهية وطبيعة وأبعاد القيم اجملتمعية.  
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 302=  ن ( يوضح حتديد دور القيم اجملتمعية وتصنيفاهتا يف تنمية الثقافة9ور الثاين: جدول رقم )احمل
التكرا االستجاابت العبارة م

ر 
املرج

 ح

القوة 
 النسبية

الوزن 
 املرجح

النسبة 
املرجح

 ة

الرتت
 أبًدا أحياانً  دائًما يب

 % ك % ك % ك

2
0 

تنمية 
قيمة 
احلوار 
الثقايف 
املتبادل 
 والبناء  

02
2 

65.
9 

95 09.
7 

2
4 

4.
4 

037 07.0 079.
2 

0.3 5  

2
3 

الصدق 
يف 

التعامل 
مع 

 اآلخرين 

20
6 

50.
0 

22
7 

36.
6 

2
7 

5.
3 

029 04.3 069.
7 

0.2 0 

2
4 

للقيم 
التبوية 
أمهية يف 
تنمية 
 الثقافة 

29
3 

62.
3 

96 32.
2 

3
2 

9.
7 

020 03.5 067.
5 

7.9 9 

2
5 

للقيم 
األسرية 
ضمانة 
هامة يف 
 املستقبل

02
0 

66.
3 

04 06.
3 

0
4 

7.
5 

000 06.3 076.
2 

0.0 7 

2
6 

للقيم 
الدينية 
أمهية 

 ابلغة يف
تنمية 
 الثقافة

02
2 

65.
9 

92 00.
4 

2
0 

5.
6 

033 06.7 077.
7 

0.04 3 
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2
7 

تؤثر 
القيم 
السائدة 
يف 

اجملتمع 
على 
الثقافة 
 العامة 

00
5 

72.
3 

70 00.
5 

0
3 

7.
0 

040 07.7 002.
7 

0.33 0 

2
0 

التمسك 
ابلعادات 
 والتقاليد
ة اجملتمعي
ة يف تنمي
 الثقافة

29
7 

62.
6 

22
2 

34.
4 

2
3 

4.
2 

004 05.0 074.
7 

0.0 6 

2
9 

قيمة 
االحتام 
املتبادل 
 بني أفراد
 األسرة يف
تنمية 
 الثقافة 

00
4 

72.
2 

72 00.
0 

0
5 

7.
0 

939 07.4 079.
7 

0.3 4 

0
2 

قيمة 
احتام 
االختال
ف يف 
الرأي عن 
 اآلخرين   

05
9 

02.
9 

57 27.
0 

4 2.
3 

095 93.0
3 

090.
3 

22.7 2 

جاء يف التتيب األول )قيمة احتام االختالف يف الرأي عن  (: 9ويتضح من بياانت اجلدول السابق رقم )
( ويف األخري جاء )للقيم التبوية أمهية يف تنمية الثقافة( بنسبة مرجحة بلغت 11.7اآلخرين( بنسبة مرجحة بلغت )

عايش السلمي عند تولذا فتنمية مفهوم التسامح والدور القيم اجملتمعية وتصنيفاهتا يف تنمية الثقافة، (، وهذا يؤكد 7.9)
الفرد يستلزم احتام اآلخر وحقوقه، وال يستلزم قبول أو إقرار صحة أو مشروعية أفعال أو أقوال أو معتقدات اآلخر اليت 

( حول دور التبية يف مواجهة مشكالت الصراع 2900، وهذا ما أكدته دراسة )لطيفة إبراهيم رزق، هي حمل التسامح
(، حول الدور اجملتمعي للشباب يف بناء ثقافة التعايش 0229زيدان، وهديل قاسم، القيمي، وكذلك دراسة )حسني 



 

385 

ولكي تتم هذه االستفادة على أكمل وجه، من الضروري التعامل مع اآلخرين مهما كانت أصوهلم، أو ألواهنم، السلمي،  
، وال نتنصل لية اإلقصاء والتهميش والنبذأو قناعاهتم على قاعدة املساواة واالشتاك يف اآلدمية واإلنسانية، فال منارس عم

من موجبات املشتك اإلنساين، وعليه فإن االختالف الذي هو الزمة من لوازم اإلنسان، وسنة كونية واجتماعية، ليس 
مدعاة للشقاق والنزاع، وإمنا هو يؤسس للتعايش والتعاون بني أفراد اجملتمع، فالتعاون حباجة إىل صفات نفسية وسلوكية 

بادلة، قوامها الرمحة وحسن الظن والثقة والتسامح وقبول الرأي املخالف؛ حيث إن هذه الصفات، ختلق مناًخا اجتماعًيا مت
مؤاتًيا إىل التعاون والتعاضد والتضامن فليس من املعقول، أننا على املستوى النظري ننتمي إىل شرعة التيسري والرمحة، 

 لتشدد والغلو والتطرف.ولكننا على املستوى الواقعي نسرف يف ا
 302ن =  ( يوضح التعرف على ثقافة التعايش السلمي22احملور الثالث: جدول رقم )

التكرا االستجاابت العبارة م
ر 

املرج
 ح

القوة 
النس

 بية

الوزن 
 املرجح

النسبة 
املرجح

 ة

الرتت
 أبًدا أحياانً  دائًما يب

 % ك % ك % ك

0
2 

التعايش 
السلمي 
أصبح 
ضرورة 
 ملحة 

02
5 

67.0 2
2
3 

30.0 0 2.63 053 00.
0 

004.
3 

22.2 3 

0
0 

التعايش 
السلمي 
يقوم على 
املودة 
 والتعاون 

07
7 

72.9 0
6 

06.0 7 0.0 062 09.
6 

006.
7 

22.3 2 

0
3 

نبذ 
العنصرية 
مهم 
ليسود 
االستقرار 
النفسي 
االجتماع
 ي 

02
2 

60.5 2
2
7 

36.6 3 2.94 037 07.
0 

079.
2 

22.2
0 

0 

0
4 

البعد عن 
التعصب 
جلماعة 

02
0 

65.2 9
9 

32.9 2
3 

42.2
6 

035 06.
9 

070.
3 

9.99 4 
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أو فئة 
 معينة 

0
5 

جيب 
التحلي 
ابلص ر 
لعدم 
الصدام 
مع 

 اآلخرين

29
3 

62.3 2
2
2 

34.4 2
7 

5.3 026 05.
2 

070.
2 

9.0 5 

جاء يف التتيب األول )التعايش السلمي يقوم على املودة  (: 22ياانت اجلدول السابق رقم )ويتضح من ب
(، يف حني جاء يف األخري )جيب التحلي ابلص ر لعدم الصدام مع اآلخرين(، 11.3والتعاون( بنسبة مرجحة بلغت )

قتضي بياانت يتضح أن التعاون ي(، وهذا يوضح ثقافة التعايش السلمي، وابستقراء هذه ال9.2بنسبة مرجحة بلغت )
التمسك حبرية الرأي ونفي اإلكراه واالضطهاد، وتوفري كل مستلزمات البحث واحلوار احلر واملوضوعي، وذلك ألن اإلكراه 
بكل صنوفه وأشكاله، خيلق واقعا نفسًيا واجتماعًيا حيول دون التعاون؛ حيث ستسود حاالت اخلوف وغياب الثقة 

 Nian Namikوترية اهلواجس اجملهضة لكل فعل، وممارسة تضامنية، وتعاونية، وهذا ما أكده  املتبادلة، وازدايد
Saber & Sherine Ibrahim : 2019) حول التحليل السوسيولوجي للتعايش السلمي يف اجملتمع الكردي؛ ،

إذ إن وحدة اجملتمعات، حباجة إىل تشابك مصاحل مكوانهتا، وتعاون أطرها ومؤسساهتا يف سياق تعميق هذا اخليار، 
السلمي (، حول أمهية التعايش 0227وجتذير مشروع التعايش السلمي، وهذا ما أكدته أيًضا دراسة )عمار سعدون، 

يف العراق وأثره على املؤسسات التعليمية،  لذلك علينا توطيد أواصر هذه الوحدة ابملزيد من التعارف والتواصل، فالدين 
اإلسالمي يرسى مبدأ التعارف املفتوح على كل املبادرات واالبتكارات إلجناز مفهوم التعايش واالستقرار االجتماعي؛ إذ 

التعايش السلمي بدون التعارف، فهذا املنهج هو الذي يزيل االلتباسات، وينجز األسس إنه ال ميكننا أن حنقق مفهوم 
 راد اجملتمع. يتضح التعرف على ثقافة التعايش السلمي بني أفالنفسية والسلوكية للحوار والتواصل والتعاون، ومن ذلك 

 302ن =   الفعاليوضح معرفة أمهية وأنواع التعايش السلمي ( 22احملور الرابع:  جدول رقم )
التكرا االستجاابت العبارة م

ر 
املرج

 ح

القوة 
النس

 بية

الوزن 
 املرجح

النسبة 
املرجح

 ة
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أفراد 
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0
7 

ضرورة 
 التعايش
العرقي 
واللغوي 
بني 
أفراد 
 اجملتمع 

20
0 

50.
7 

22
0 

35.
2 

0
2 

6.3 020 04.
0 

069.
3 

9.7 4 

0
0 

ضرورة 
 التعايش
املذهيب 
بني 
أفراد 
 اجملتمع

02
7 

64.
7 

04 06.
3 

0
9 

9.2
6 

020 05.
0 

070.
7 

9.0 3 

0
9 

ضرورة 
 التعايش
الوطين 
بني 
أفراد 
 اجملتمع
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7.0 007 06.
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ضرورة 
 التعايش
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أفراد 
 اجملتمع

09
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92.
6 

04 7.5 6 2.0 904 96.
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320.
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22.0
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2 

جاء يف التتيب األول )ضرورة التعايش احلضاري بني أفراد  (: 22ويتضح من بياانت اجلدول السابق رقم )
بنسبة  (ضرورة التعايش الديين بني أفراد اجملتمع(، يف حني جاء يف األخري )11.22( بنسبة مرجحة بلغت )اجملتمع

ل وأنواعه يف اجملتمع؛ فالتعايش السلمي هو (، وهذا يؤكد على أمهية التعايش السلمي الفعا9.4مرجحة بلغت )
اخلصوصية اليت يتمتع هبا أبناء الوطن، كما أن موضوع التعايش السلمي أصبح ضرورة ملحة تشغل ابل اجملتمعات 
اإلنسانية بسبب طبيعة العصر وما آل إليه من توترات وصراعات ومواجهات أصبحت هتدد األمن واالستقرار يف 

عوبة أن يعيش اإلنسان مع نفسه دون أن خيتلط مع بقية اجملتمعات األخرى، اليت تؤمن بغري دينه، اجملتمعات، فمن الص
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ودون أن يدخل يف عملية تبادلية مع طرف اثن، أو مع أطراف أخرى، تقوم على التوافق حول مصاحل، أو أهداف، أو 
ون التأثر عتنقو األداين املختلفة بني بعضهم، دضرورات مشتكة، ولذا فإن األمل ما زال معقوًدا يف أن يتعايش أبناء وم

ابألبواق اليت ال تريد اخلري للبشرية، ولذا ينبغي ألن ينطلق هذا التعايش ابتداء من الثقة واالحتام املتبادلني، ومن الرغبة 
ليس فيما ال نفع و  يف التعاون خلري اإلنسانية، يف اجملاالت ذات االهتمام املشتك، وفيما ميس حياة اإلنسان من قريب،

(، حول مقارنة بع  القيم االجتماعية 0225فيه، وال طائل حتته، وهذا ما أكدته دراسة )زينب عوض، ووسام شحاته، 
لفئات عمرية خمتلفة، ولذا فإنه من الصعوبة أن يعيش اإلنسان مع نفسه دون أن خيتلط مع بقية اجملتمعات األخرى، 

، أو مع أطراف أخرى، تقوم على التوافق حول اليت تؤمن بغري دينه، ودون أن يد خل يف عملية تَبادلِّية مع طرف اثن 
مصاحل، أو أهداف، أو ضرورات مشتكة، ولذا فإن األمل ما زال معقوًدا يف أن يتعايش أبناء ومعتنقو األداين املختلفة 

ا التعايش ابتداء نبغي ألن ينطلق هذبني بعضهم، أما كيف يتم التعايش بني املسلمني وغريهم من أهل األداين، فإنه ي
من الثقة واالحتام املتبادلني، ومن الرغبة يف التعاون خلري اإلنسانية، يف اجملاالت ذات االهتمام املشتك، وفيما ميس حياة 

 اإلنسان من قريب، وليس فيما ال نفع فيه، وال طائل حتته.
 النتائج: 

 بياانت الدراسة امليدانية ميكن إمجاهلا فيما أييت: توصل الباحث إىل عدة نتائج من خالل حتليل 
 تبني ضرورة االهتمام ابلبعد التبوي يف خلق ثقافة التعايش السلمي. -1
تبني ضرورة قيمة احتام االختالف يف الرأي عن اآلخرين، جلعل ثقافة التعايش السلمي تظل يف حالة من  – 2
 الدميومة.
 م على املودة والتعاون وقبول اآلخر.اتضح أن التعايش السلمي يقو   - 3
 تبني أن التعايش احلضاري ضروري للتعايش بني أفراد اجملتمع.    – 6

 : التوصيات
 وابستقراء ما سبق يوصي الباحث ابآليت: 

 ضرورة االهتمام ابلبعد التبوي ابتداء من األسرة، واملؤسسات التعليمية، والدينية، واإلعالمية.  – 1
 وتنمية الوعي هبا.  ،االهتمام بقيمة احتام االختالف يف الرأي عن اآلخرينضرورة  – 2
 ضرورة نبذ العنصرية بني أفراد اجملتمع؛ ليسود االستقرار النفسي االجتماعي.    - 3
 اجملتمع.  يف املختلف اآلخر وقبول،  التسامح قيم ضرورة نشر  - 6
 جيب احتام املعتقدات الدينية املختلفة.  – 6
 العمل على دعم منظمات اجملتمع املدين لنشر ثقافة التعايش السلمي.  – 4

 
 ثبت قائمة املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي: 
  23سورة احلشر، اآلية 
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 أتثري احلرب يف القيم اجملتمعية اليمنية )دراسة حالة(
The impact of the war in Yemeni societal values 

)Case Study) 
 

سعد راجح مل صاحل.م.د أأ   
اليمن -جامعة عدن                 

      Dr.Amal Saleh Saad Rajeh 
         University of Aden - Yemen 

 :امللخص
شرعت الدراسة احلالية يف البحث عن أتثري احلرب الدائرة يف اجملتمع اليمين يف قيمه اجملتمعية، إذ متثلت اشكالية        

الدراسة يف تساؤهلا الرئيس: هل للحرب الدائرة يف اجملتمع اليمين من أتثري على قيمه االجتماعية؟ ويدفعنا هذا التساؤل 
هل عززت احلرب الدائرة يف اجملتمع اليمين القيم اجملتمعية من خالل متاسك االفراد  الرئيس إىل تساؤالت فرعية منها:

والتحامهم، أم أهنا خلقت االنقسام والتشرذم بني فئاته املختلفة؟ ما القيم اليت ُعززت يف فتة احلرب، وما القيم اجلديدة اليت 
ية، أن القيم أساس وجود اجملتمع، وقد ُعرف عن اجملتمع ظهرت خالل احلرب؟ من أهم اسباب اختياران لدراسة هذه اإلشكال

اليمين كغريه من اجملتمعات العربية واالسالمية بقيم كثرية كالصدق، ومساعدة اآلخرين، ونبذ العنف، ومل تكن احلرب والنزاعات 
يعيش  ذا اجملتمع أنوالصراعات إال وليدة النقسامات داخلية تغذى، وتؤجج رحاها أطراف داخلية، وخارجية ال أتىب هل

 .بسالم. اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي التحليلي كمنهجية علمية
 الكلمات املفتاحية

 أتثري احلرب، القيم، القيم اجملتمعية اليمنية، دراسة حالة.
Abstract 
     The current study embarked on researching the impact of the ongoing war 
in Yemeni society on its societal values. Where the problem of the study is 
represented in its main question: does the ongoing war in Yemeni society have 
an impact on the social value?   This main question leads us to sub – questions, 
including: has the ongoing war in Yemeni society strengthened societal values 
through the cohesion of individuals and their fusion, or has it created division? 
And fragmentation between its different groups what values were 
strengthened during the war and what new values emerged during the war? 
one of the most important reasons for choosing this problem is that values are 
the basis of the existence of society, and Yemeni society has been known, like 
other Arab and Islamic societies, with many values, such as honesty, helping 
others, and rejecting violence war, conflicts and conflicts were nothing but the 
result of internal divisions that inflamed and fueled by internal and external 
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parties that refuse to this society to live in peace. The study relied on the 
descriptive analytical method as a scientific method.                                                                                
Key words The impact of war, Values, Societal Values Yemeni, A case 
study. 
 

 :املقدمة
تعددت الكتاابت اليت سلطت الضوء على أتثري احلرب يف اجملتمعات االنسانية، سواء كان التأثري يف املمتلكات واالرواح     

أو يف اجلانب االجتماعي، والنفسي وما يتضمنه من اجتاهات وقيم ومبادئ. من هذا املنطلق شرعت الدراسة احلالية يف 
م( يف قيمه اجملتمعية؛ وذلك ملا للقيم من أمهية كبرية يف 2116تمع اليمين منذ عام )البحث عن أتثري احلرب الدائرة يف اجمل

حتقيق متاسك اجملتمع، وصقل افراده ابملبادئ، واملثل، وتعزيز اواصر األلفة بينهم. من هنا متثلت اشكالية الدراسة يف تساؤهلا 
 تساؤالت فرعية االجتماعية؟ ويدفعنا هذا التساؤل الرئيس إىل الرئيس: هل للحرب الدائرة يف اجملتمع اليمين من أتثري يف قيمه

منها: هل عززت احلرب الدائرة يف اجملتمع اليمين متاسك األفراد والتحامهم؟ أم أهنا خلقت االنقسام والتشرذم بني فئاته 
 رب؟املختلفة؟ ما القيم اليت ُعززت يف فتة احلرب؟ وما القيم اجلديدة اليت ظهرت خالل فتة احل

من أهم األسباب لدراسة هذه اإلشكالية: أمهية القيم يف اجملتمع اإلنساين، فهي تعد أساس وجود اجملتمع، واإلنسان.       
وقد ُعرف عن اجملتمع اليمين كغريه من اجملتمعات العربية واإلسالمية اعتزازه بقيم كثرية كالصدق، ومساعدة الغري، واكرام 

ن احلرب، والنزاعات، والصراعات إال وليدة النقسامات داخلية تغذى، وتؤجج رحاها أطراف الضيف، ونبذ العنف، ومل تك
داخلية، وخارجية ال أتىب هلذا اجملتمع أن يعيش بسالم. اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي كمنهجية علمية يف 

 الدراسة.
 :الدراسات السابقة

حوث، والدراسات اليت تناولت أتثري احلرب يف القيم اجملتمعية منها حبث: )أثر اعتمدت الدراسة على العديد من الب     
( حيث هدف البحث إىل تشخيص أثر النزاع املسلح 2117النزاع يف راس املال االجتماعي التصدع االجتماعي يف سوراي:

اقتصاداًي سكانية احمللية مكانًيا و يف العالقات االجتماعية يف ظل اآلاثر املدمرة اليت أدت إىل إعادة تشكل التجمعات ال
واجتماعًيا داخل سوراي وخارجها. ويف هذا اجملال مت اختيار مفهوم رأس املال االجتماعي مدخاًل لتحليل اجلوانب املختلفة 

ثر النزاع أ املتعلقة ابلعالقات االجتماعية كالثقة، والتعاون، والقيم املشتكة. توصل البحث إىل مجلة من النتائج من أمهها: لقد
على غالبية األفراد واجلماعات نتيجة تغول قوى االستبداد السياسي والتطرف وقاد إىل نتائج كارثية على املستوى االجتماعي 
واإلنساين حيث أدى إىل تفكيك العالقات والشبكات القائمة وإعادة بناء روابط مبنية على العصبيات املختلفة، وعلى 

 لنزاع إىل تراجع الثقة اجملتمعية إىل أدىن مستوايهتا سواء على مستوى تراجع الثقة بني األفراد أواخلوف واخلضوع. كما أدى ا
عدم الشعور ابألمان الذي كرسه تزايد العنف واملظاهر السلبية من خطف واعتقال وقتل وسرقة واستغالل لألطفال والنساء 

ا من اهلوية بينهم على مستوى القيم والتفامهات املشتكة بدءً  إضافة إىل تعميق اخلالف بني أفراد ومجاعات اجملتمع وفيما
ووصواًل إىل الطموحات واألهداف املشتكة. كما توصلت الدراسة إىل تراجع مكون القيم والتوجهات املشتكة بشكل ملحوظ 

تفاق املنطقة واال، ونتج هذا االخنفاض من تراجع واضح يف مؤشري االتفاق على مستقبل %21أثناء األزمة بلغ حوايل 
على التوايل بينما ساهم تراجع مكانة املرأة ب  % 36و   % 34على مستقبل سوراي اللذين أسهما يف تراجع املكون ب 

. يشري البحث إىل زايدة كبرية يف التباين النسيب بني احملافظات السورية أثناء األزمة فيما يتعلق ابلقيم والتوجهات % 29
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-1116الباحثة على دراسة )أاثر احلرب والصراعات على املرأة اليمنية ودورها يف إحالل السالم  املشتكة، كما اعتمدت
( حيث هدفت الدراسة إىل الكشف عما تعانيه املرأة اليمنية من عنف، وانتهاك حلقوقها اليت نصت عليها 2117: 2117

وصلت واتفاقيات جنيف األربع يف أوقات احلرب. كما تاملواثيق الدولية، والقانون الدويل اإلنساين، وقانون حقوق اإلنسان 
الدراسة إىل أن للحرب آاثرًا مدمرة طالت خمتلف نواحي احلياة، وزادت وطأهتا على النساء وال سيما اآلاثر االقتصادية، 

ة يف اليمن: يوازدايد معدالت الفقر يف أوساط النساء.  كما اعتمدت الباحثة على دراسة، ) تقييم آاثر احلرب على التنم
( واليت هدفت إىل توعية أطراف النزاع حول أتثريات النزاع يف التنمية على املدى املتوسط والبعيد، حيث إن استعادة 2119

مستوايت التنمية إىل ما كانت عليه قبل النزاع سيتطلب جهوًدا قد متتد إىل مدى يتاوح من جيلني إىل ثالثة أجيال، كما 
ت نفسه إىل إطالع عموم الناس، مبا يف ذلك اجملتمع الدويل، على مستوى الدمار الذي تسبب فيه هتدف الدراسة يف الوق

النزاع يف اليمن، والطلب من اجلهات القادرة على التأثري يف أي طرف من أطراف النزاع أن تدعو بشكل عاجل إىل اتفاق 
في حال لفعل إىل مستوايت غاية يف اخلطورة، فسالم مستدام ووقف السعي حنو املزيد من التصعيد، فقد وصل الوضع اب

كبري إىل زايدة املعاانة اإلنسانية بشكل كبري، وتراجع التنمية البشرية يف اليمن،   ازداد تدهور األوضاع؛ فسيؤدي ذلك إىل حد  
، ستدهور 2131 كما أنه قد يؤثر سلًبا يف االستقرار اإلقليمي. وتوصلت الدراسة إىل أنه يف حال استمر النزاع إىل عام

يف املئة من األطفال اليمنيني  21، من املتوقع أن يعاين حوايل 2131التنمية الشاملة يف اليمن بشكل كبري، وحبلول عام 
يف  26يف املئة من عدد السكان إلمكانيات الوصول إىل املنشآت الصحية املناسبة، وسيفتقر  44من سوء التغذية، ويفتقر 
يف املئة من األطفال على  74ية الوصول إىل املياه الصاحلة للشرب بشكل مناسب ولن حيصل املئة من السكان إلمكان
من الرضع واألطفال دون سن اخلامسة، وحنن نقدر   مليون1،6مليون  وفاة إضافية منها  1،2هناك التعليم، كما سيكون 

حدوث النزاع، وسيؤدي النزاع املسلح إىل اثنية مقارنة بسيناريو عدم  26دقيقة و 2أبن طفل واحد إضايف سيموت كل 
مليار دوالر امريكي،  660 يف املئة وخف  النشاط االقتصادي  مبقدار 43زايدة نسبة السكان الذين يعيشون يف فقر بنسبة 

، إن حجم املعاانة الذي يتعايش أطفال اليمن 2116ضعًفا من حجم االقتصاد قبل تصاعد النزاع يف عام  12أو أكثر من 
 ه مهلك للغاية وجيب أن يتحد اجملتمع الدويل لضمان التوصل إىل حل سلمي للنزاع يف اليمن ومتهيد الطريق حنو االنتعاش. مع
 مفاهيم الدراسة   
أرتكز البحث على جمموعة من املفاهيم النظرية منها مفهوم )األثر( ويقصد به ما يؤثر يف الشيء فعند الفريوز آابدي أن    

)احلرب(،  ( أما عن مفهوم37، 2112قية الشي، ج، آاثر وأثور )وأثر فيه أتثريًا: ترك فيه أثرا( )الفريوز آابدي: األثر حمركة ب
فإن التعريف التقليدي هلا يف القانون الدويل العام أهنا عبارة عن صراع مسلح بني دولتني أو بني فريقني من الدول ويكون 

بة ومصاحلها. فاحلرب ال تكون إال بني الدول. أما النضال املسلح الذي يقع الغرض منه الدفاع عن حقوق الدول املتحار 
بني بع  اجلماعات داخل دولة ما أو الذي تقوم به مجاعة من االفراد ضد دولة أجنبية، فال يعد حراًب وال شأن للقانون 

 الدويل النضال ك ال يعد حراًب ابملعىنالدويل العام به؛ بل هو خيضع ألحكام القانون اجلنائي للدولة اليت حتدث فيها، كذل
املسلح الذي يقوم به اقليم اثئر يف وجه حكومة الدولة اليت يتبعها أو الذي تقوم به إحدى الدول األعضاء يف دولة تعاهدية 

االجتاه و  ضد احلكومة املركزية، ويالحظ ان التعريف الذي ذكرانها للحرب يف القانون الدويل أصبح اليوم جمرد تعريف تقليدي،
احلديث  مييل إىل توسيع معىن احلرب حبيث يشمل كل حالة يتم فيها قتال مسلح دويل، ولو مل تتوافر عناصر التعريف 
السابق، بل أن قواعد احلرب تطبق ولو كان القتال يدور بني مجاعات ال تتمتع بوصف الدولة وفًقا ألحكام القانون 

 (.69-62الدويل)الزحيلي:
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( فهي كلمة ذات معان عدة خمتلفة كل االختالف: فالقيمة يف التحليل االحصائي Value)قيمة() عنية كلمةت أما ما      
جملموعات البياانت الكمية تعين كمية النقاط أو الرقم الذي مت رصده ملتغري معني يف حالة بعينها، أو يف ظروف ابلذات، 

ل ابلسلوك تعين القيم تلك األفكار اليت يؤمن الناس هبا فيما يتص فهي يف هذه احلالة مقدار رقمي ... ويف حبوث االجتاهات
األخالقي أو السلوك املالئم وما هو خطأ وما هو صواب، ومرغوب فيه ومرغوب عنه. ويف نفس االجتاه يتناول الفالسفة 

قيمة ( أما )ال1166-1166، 2111القيم كجزء من األخالق، وفلسفة اجلمال، والفلسفة السياسية )مارشال:
أي موضوع أو حاجة أو أجتاه أو رغبه، ويستخدم املصطلح يف معظم احلاالت حينما  (Social Value) االجتماعية(

تظهر عالقة تفاعلية بني احلاجات واالجتاهات والرغبات من جهة، واملوضوعات من جهة أخرى. كما أهنا تعين دائًما يف 
ألخالقية أو فية املشتكة اليت حتتكم إليها يف تقدير املوضوعات واالجتاهات اعلم االجتماع واالنثروبولوجيا املستوايت الثقا

اجملالية أو املعرفية، وهناك اعتقاد بني من يشاركون يف هذه املستوايت أبهنا صادقة، وأنه يتعني االعتماد عليها يف تقييم 
هما يذهبان هما الشهري )الفالح البولندي( فاملوضوعات. ومن أقدم التعريفات للقيمة تعريف " توماس وزاننيكي" يف مؤلف

إىل أن القيمة االجتماعية تعين أي معىن ينطوي على مضمون واقعي، وتقبله مجاعة اجتماعية معينة. كما أن هلا معطى 
تعد ) (، وإذا تطرقنا ملفهوم )دراسة احلالة616حمدًدا؛ حيث تصبح يف ضوئه موضوًعا معيًنا، أو نشاطًا خاًصا )عاطف: 

لية، كاجملتمعات احمل  -يتخذ كموضوع له حالة واحدة، أو عددا من األمثلة املختارة من وحدة اجتماعية معينة صميم حبثيت
أو اجلماعات االجتماعية، أو أصحاب العمل، أو الوقائع، أو تواري  احلياة، أو األسر، أو فرق العمل، أو األدوار، أو 

ميم ا. وتعد معايري اختيار احلالة أو احلاالت اليت ستدرس ذات أمهية حمورية للتصويستخدم مناهج متعددة لدراسته -العالقات
 (.721-719، 2111البحثي ودقته النظرية )مارشال:

 
 أوال: مدخل نظري: القيم وأمهيتها

ُتعد القيم "معايري وجدانية وفكرية يعتقد هبا االفراد ومبوجبها يتعاملون مع األشياء ابلقبول أو الرف  أو هي تصورات      
دينامية، صرحية أو ضمنية، متيز الفرد أو اجلماعة، وحتدد ما هو مرغوب فيه اجتماعيا، وتؤثر يف اختيار الطرق واألساليب 

تجسد مظاهرها يف اجتاه االفراد واجلماعات وأمناط سلوكهم، ومعتقداهتم، ومعايريهم والوسائل واالهداف اخلاصة، وت
(. وتعرف القيم االجتماعية أبهنا عبارة عن أهداف 179،172، 2117االجتماعية، وترتبط ببقية مكوانت البناء )املعايطة:

ما اثبته د املرغوب فيه وغري املرغوب فيه، إ)مثل النجاح والسعادة( أو معايري توجه السلوك اإلنساين )مثل االخالق( حتد
أزليه أو نسبيه متغرية، حسب الثقافة والزمان، وهي إما إجيابية أو سلبية، إنسانية عامة أو خاصة جبماعة معينة صرحية، أو 
نوعة تضمنية حبيث ميكن مالحظتها أو استنتاجها من السلوك اللفظي وغري اللفظي لألفراد يف املواقف االجتماعية امل

( فالقيم االجتماعية من أهم الركائز اليت تبىن عليها اجملتمعات، حيث تساعد يف ترابط افراد اجملتمع، 112، 2116)العناين:
وتقوي التماسك االجتماعي بينهم، ومتنع التشتت والفرقة، فوجودها عامل أساسي يف استقرار اجملتمع وازدهاره، وترتبط القيم 

بارها معايري عامة لضبط السلوك. وتتعدد القيم االجتماعية فهناك قيمة التسامح، والصدق، والتعاون، ابألخالق واملبادئ ابعت
والتعاضد بني افراد اجملتمع، وقيمة التكافل االجتماعي اليت مبوجبها يكمل افراد اجملتمع بعضهم بعضا ويتامحون ويتعاطفون 

اختالف ا بينهم، ويقلل من منابع الفقر والعوز يف اجملتمع.  لذا فإن "فيما بينهم البني؛ مما يقلل الفجوة االجتماعية فيم
العلماء واملنظرين يف حتديد معىن القيم، يعود يف جوهره إىل ما اتسمت به القضية القيمية من عمق معريف وثقايف وايديولوجي، 

تعاليم الدينية والرؤى تدور يف دوائرها. فالفنحن عندما نتحدث عن القيم فإننا ننطلق من ثقافة معينة تنظم القيم يف شكلها و 
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الفلسفية والتبوية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية تعد كلها أصوال فكريه حتكم تفاعلنا مع القضية القيمية )اجلالد: 
2117 ،21) 

مكامن  ضحسعى علماء االجتماع للوصول ألطر فكرية، وتصورات عامة عند دراستهم للمجتمعات البشرية؛ تو       
وأسباب قوة اجملتمعات اإلنسانية وضعفها، ويف سياق اهتمامهم ابلقيم فقد شرع كل اجتاه يف توضيح ماهية القيم ودورها يف 

روعة يهتم أن علم االجتماع بكافة ف –بشكل أكثر عمومية  –اجملتمع كال حسب رؤاه الفكرية والثقافية، " وميكن القول 
نظرايت السوسيولوجية  ألصحاب الوظيفية املعيارية )أو أصحاب نظرية االمجاع( عموما، وعند ابلقضااي القيمية فنجد أن ال

اتلكوت ابرسونز على وجه اخلصو  يبالغون يف أتكيد أمهية القيم املشتكة يف احلفاظ على النظام 
كما قدمها   حيث قسمت القيم يف علم االجتماع إىل قيم عامة وقيم خاصة (1166، 2111االجتماعي))مارشال:

( يف ضوء ارتباطها ابلنمط البنائي للمجتمع إىل قيم تقليدية، وقيم عقلية، L.NLISON)كلوكهون( وقسمها نلسون )
( حيث صنفها على أساس نوع اجملتمع إىل قيم خاصة R. Red fieldوهناك تصنيف آخر هو تصنيف روبرت ردفيلد )
 (.  36-33، 1992ليفة:ابجملتمع الشعيب القدمي وقيم اجملتمع احلضري ) خ

كما تعد القيم والعالقات والروابط والشبكات االجتماعية وتفاعلها، رأس املال االجتماعي الذي يؤثر ابلضرورة يف اجتاهات     
منو اجملتمع املدين، ويف بىن االنتظامات واملنظمات واملؤسسات ووظائفها وآليات انشغاهلا. ويتأثر هبا ويسهم يف تشكل فضاء 

 .(12، 2117مشتك )إمساعيل، وآخرون:عام 
 
 اثنيا: احلرب وأتثريها يف القيم اجملتمعية اليمنية 
حتدث احلروب اضرارًا عديدة منها: القتل، والدمار، وإشاعة االضطراابت، واخلوف يف اجملتمع، كما تسبب احلروب        

يف خسائر كبرية يف املمتلكات واالرواح، وغياب األمن وازدايد نسب اجلرائم، وتردي اخلدمات، وفقدان مصدر الدخل. كما 
وفيات أو االعاقات الكلية واجلزئية، وتتعرض األسر إىل فقدان عائلها، ومن تؤثر احلروب يف األسر واألفراد من حدوث ال

يقوم بتلبية احتياجاهتا؛ مما يؤدي إىل قيام النساء واالطفال بدور العائل لألسرة وتوفري احتياجاهتا.  تؤدي احلروب إىل قلة 
العنف املشكالت االجتماعية يف األسر كفر  احلصول على عمل مما يسبب البطالة، الذي يؤدي يف أحيان عدة إىل ظهور 

االسري، والطالق واملشاحنات االسرية، وخروج األطفال لسوق العمل. كما تؤدي احلروب إىل التأثري يف السلوك واالخالق 
لفطرة وتؤدي إىل أتثريات كبرية يف القيم واألعراف فقد " أمجع معظم الفالسفة على أن اإلنسان كائًنا اجتماعًيا مدنًيا جبل اب

على عمل اخلري، إال أن امليل إىل النزاع على تنوعه يعد أيًضا من طبائع البشر والذي يرتفع مع اتساع التطلعات والطموح 
وحب التملك واألخذ ابلقوة ما لدى اآلخرين. ولعل قصة هابيل وقابيل يف القرآن الكرمي قد جسدت لنا أوىل صور النزاع 

شكال النزاع بني شعوب العامل. ونظًرا الستمرار الصراع والنزاع بني بين البشر ع ر العصور البشري، جاء بعدها العديد من أ
وما آلت إليه من دمار وحروب راح ضحيتها املاليني من الناس األبرايء، جاءت الدايانت السماوية لتؤكد أمهية السالم بني 

جتمعات ع ر يت أسهمت يف احلفاظ على النسيج االجتماعي للمالناس وترسي  القيم األخالقية اليت تنبذ العداء والتناحر، وال
قرون عديدة. غري أنه سرعان ما يتخلى عن تلك القيم يف معظم اجملتمعات ولتستبدهلا بقيم أخرى يطغى عليها املصلحة 

الجتماعي الواحد ااملادية، خلقت معها أشكال خمتلفة من النزاع بني الشعوب واجملتمعات مما أدى إىل التفكك ومتزق النسيج 
وتعت ر اليمن من اجملتمعات اليت شهدت صراعات ونزاعات عديدة ع ر فتات ومراحل اترخيية خمتلفة واليت سامهت بشكل 
مباشر وغري مباشر يف تصدع اجتماعي ومتزيق النسيج االجتماعي الذي يشهد بع  التعايف وإعادة التماسك يف فتات 

( فقد "اشتعلت االحتجاجات واملظاهرات يف اليمن منذ ف راير 32، 2114")عاطف:االستقرار السياسي وتوقف احلروب
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م(، مطالبة بقوة ابحلرية والعدالة والكرامة اإلنسانية، وتعكس تلك املطالبات أسباب وجذور التخلف والصراعات 2111)
تنمية العادلة ورغم احلوكمه السياسية وال يف البالد، وأمهها غياب احلرايت احلقيقية والعدالة، واملشاركة السياسية وكذلك ضعف

م(، واليت قسمت السلطة بني اخلصوم السياسيني وما تالها من شبه امجاع 2111التوقيع على املبادرة اخلليجية يف نوفم ر )
اق على تفإال أن استمرار الفساد خالل املرحلة االنتقالية والفشل يف اال 2116على وثيقة احلوار الوطين اليت قدمت يف يناير

(كما أدى استيالء احلوثيني على 2114بع  بنود  مشروع الدستور اجلديد أداي إىل اهنيار مسار احلوار الوطين) املتوكل:
العاصمة صنعاء إىل استمرار الصراع السياسي وتفاقم النزاع املسلح وتصعيد املواجهات الداخلية بني األطراف املختلفة، وأدى 

 بشرية ونزوح داخلي كبري وهروب الناس من منازهلم، ابإلضافة إىل تدمري كبري للبنية التحتية اشتداد الصراع إىل ضحااي
الرئيسية واملساكن واملنشآت االقتصادية مبا يف ذلك املزارع، وازدايد الفقر بشكل كبري لريفع نسبة )عدم األمن الغذائي( 

ألزمة اإلنسانية منجزات التنمية السابقة واحملدودة، وليفاقم من ا وليقضي على سبل املعيشة واالقتصادات احمللية ويفقد البالد
مليون ميين. وال شك أن اليمنيني وابلذات األكثر هشاشة  2السابقة، واليت قدرت الذين يتلقون مساعدات إنسانية حبوايل 

تنمية رب؛ خاصة أن جهود الهم من يتحملون اإلصاابت والعذاابت نتيجة اهنيار الدولة واالقتصاد، ما ابلنا جبرائم احل
 (.2114م، وما تبعها من عملية انتقالية )املتوكل:2111واخلدمات العامة قد توقفت منذ ازمة 

ويف خضم هذا الصراع، وما طرأ على اجملتمع اليمين من خراب ودمار. ي رز سؤال جوهري، هل كان للحرب الدائرة       
لعربية مين ويف أي اجلوانب؟ على اعتبار أن اجملتمع اليمين كغرية من اجملتمعات امن أتثري يف املنظومة القيمية للمجتمع الي

واإلسالمية يتميز مبنظومة قيمية عديدة ال زالت توجه مسار أبنائه واجياله املختلفة، فإذا تناولنا أتثري احلرب يف قيم التضامن 
لتأثريات احلرب  كافل بني فئات اجملتمع اليمين، فنتيجةوالتكافل االجتماعي، فقد أدت احلرب إىل تعزيز قيم التضامن والت

على األسر واألفراد، وفقداهنم ملنازهلم، وممتلكاهتم ونزوحهم إىل مناطق أخرى أكثر امااًن، ظهرت وان رت جهات جمتمعية 
حملافظات؛ هدفها اعديدة يف تقدمي يد العون، واملساعدة هلذه األسر النازحة وظهرت مبادرات شبابية، وجمتمعية يف أغلب 

حتقيق التضامن، والتكافل االجتماعي، وتزويد النازحني ابخلدمات الضرورية، وتنوعت خدمات هذه املبادرات لفئات متعددة:  
كاألطفال والنساء ومعاقي وجرحى احلرب، وجسدت هذه املبادرات واجلمعيات روح التكافل االجتماعي لشعورها بواجب 

 عتبارها مسؤولية أخالقية يشتك فيها كل افراد اجملتمع.  كما أن كثريًا من األسر قد أوت يف منازهلاتقدمي املساعدة، والدعم اب
الكثري من األسر اليت تضررت من جراء احلرب، ووفرت هلا املأوى، واملأكل جمسدة روح التضامن االجتماعي بني أفراد 

 اجملتمع.
يف محاية االفراد، ومساعدهتم على احتمال صدمات احلرب وانعكاساهتا؛ وشكلت األسرة يف اجملتمع اليمين عامل قوة       

ملا لألسرة من وظائف متعددة كاحلماية والتنشئة االجتماعية، ولكن قد ميتد أتثري احلرب على العالقات االجتماعية داخل 
سية واالنتماءات السيا االسرة يف حدوث املشاحنات واملشكالت األسرية كالطالق نتيجة اختالف الزوجني يف اآلراء

واألزمات املادية والنفسية؛ مما يقلل من قيم التماسك االجتماعي يف األسرة، وما زاد من معاانة االسرة اليمنية ضراوة هو 
النزوح إىل أماكن أخرى، كاملخيمات وغريها اليت جلأ إليها النازحون/ات واليت تفتقر إىل اخلصوصية واالستقاللية، ما أدى 

ك كثري من األسر وزايدة معدالت العنف داخل االسرة. فالتمييز والتهديد والضرب كاان ميارسان بنسب عالية داخل إىل تفك
أتثريات خطرية، وأسفرت  –وعدم املساواة الراسخة بني اجلنسني  - 2116االسرة " لقد كان للفوضى والعنف منذ عام 

زواج األطفال، وتشكل النساء واألطفال ثالثة ارابع النازحني، كما احلرب عن زايدة العنف القائم على النوع االجتماعي و 
سنة. وأتيت إحدى طرق فهم كيفية  12أن مخس األسر النازحة داخلًيا واجملتمعات املضيفة ترأسها فتيات تقل أعمارهن عن 

أجراها هينس  امليدانية اليتأتثري النزاع يف النساء من العمل امليداين النوعي الذي تشهده البالد، ففي إحدى الدراسات 
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وستيفنز، أجروا مقابالت وجلسات نقاش يف مأرب وتعز وحلج  وانقش املشاركون ازدايد العنف القائم على النوع االجتماعي 
والزواج املبكر وحركة املرأة اليت تقيدها زايدة انعدام االمن، وقد تولت العديد من النساء أدوار ومسؤوليات جديدة، ويرجع 

يف املقام األول إىل إصابة الرجال أو غياهبم، وعلى الرغم من أن هذه التغيريات ابلنسبة لبع  النساء متثل عوامل ذلك 
 .(24، 2119متكني، إال أهنا تشكل عبًئا إضافًيا ابلنسبة للبع  اآلخر.) جواناثن دي مواير وآخرون:

ن املصابني بشكل مباشر بسبب القتال من الرجال ابملئة م 22بينما كان  2119إىل العام  2116ومن "العام       
واألوالد، أثرت األزمة اإلنسانية واالنتهاكات ذات الصلة اليت ضربت املرافق الصحية والتغذية واإلسكان اآلمن، بشكل غري 

  12.2،مليون ميين الذين حيتاجون إىل احلماية أو املساعدة اإلنسانية26.1مناسب على النساء والفتيات. فمن بني   
ابملئة  63ابملئة هم من النساء واالطفال مع حوايل  23مليون انزح حالًيا،  3.3مليون هم من النساء واالطفال، ومن بني 

( كما تضاعفت مسؤولية املرأة يف محاية األبناء من 216-216، 2119من النساء والفتيات" )جملس حقوق اإلنسان:
زدايدها يف اجملتمع طوال مدة احلرب )كاإلدمان على تناول القات والتدخني، املظاهر االجتماعية السلبية اليت لوحظ ا

والشمة، وحىت تعاطي املخدرات...اخل( أيًضا تضاعفت مسؤولية األم يف محاية أبنائها من مجيع مظاهر العنف واإلرهاب، 
 عم االجتماعي لرفاههم، وخاصةوكل أشكال اخلروج عن القانون. "كما فقد األطفال املتأثرون ابلنزاع مصادر هامة للد

املدارس. وأج ر األطفال يف اليمن، يف سن مبكرة على املسامهة يف دخل األسرة، مبا يف ذلك اجلنود األطفال؛ مما أدى إىل 
تغيريات كبرية يف دور األطفال داخل األسرة واجملتمع. جيب معاجلة هذه القضااي ملنع األطفال من االخنراط يف دورات العنف 

        .(261، 2119ستمرة" )جملس حقوق اإلنسان:امل
أما ما يتعلق بقيمة ومكانه املرأة، فقد حظيت املرأة اليمنية مبكانة وقيمة اجتماعية كبرية يف اجملتمع اليمين، ومت االعتاف       

اصب املختلفة يف مل وشغل املنواإلقرار هلا حبقوق كثرية منها: املشاركة السياسية )كناخبة ومرشحة( وحقها يف التعليم والع
مؤسسات الدولة كوزيرة، وانئبة، وكذا سفرية وعضوه يف جملس النواب، واستاذة جامعية، وكعضوه يف الكثري من األحزاب 
السياسية واملنظمات واجلمعيات املختلفة.  ويف اثناء احلرب تعرضت املرأة للكثري من املعاانة والصعاب كالتهجري والنزوح 

مما حد من دورها يف اجملتمع على الرغم من حتملها ادوارًا أخرى فرضتها ظروف احلرب الدائرة. ولكن ذلك ال يعىن والعنف؛ 
أن قيمة ومكانة املرأة يف اجملتمع اليمين قد تغريت أو قلت عما كانت قبل احلرب بل ابلعكس، حيث ابدرت املرأة اليمنية 

 تقدمي اإلغاثة اإلنسانية ومساعدة األسر احملتاجة، وال سيما النازحني/ات يف من "خمتلف األطياف السياسية واالجتماعية يف
خمتلف احملافظات، وقامت املرأة أبدوار فعالة سواء عن طريق منظماهتن أو كمبادرات فردية أو مجاعية، وقد بذلت املرأة 

 (.36، 2117إليهن )اجلويف: اليمنية كل اجلهود للتخفيف من معاانة النساء وتسهيل وصول املساعدات االغاثية
كما تعد قيمة احتام االنسان، ككائن له احلق يف احلياة، من أهم القيم السامية اليت دعت إليها األداين السماوية، واملواثيق     

َن الطَّيَِّباتِّ  َرِّّ الدولية، فقد قال هللا سبحانه وتعاىل يف كتابة العزيز ۞ َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبينِّ آَدَم َومَحَْلَناُهْم يفِّ الْ   َواْلَبْحرِّ َوَرَزقْـَناُهم مِّّ
ياًل۞ )سورة االسراء، آية  ( واجملتمع اليمين كأي جمتمع انساين يعد قيمة احتام 71َوَفضَّْلَناُهْم َعَلىَٰ َكثِّري  ممَِّّّْن َخَلْقَنا تَـْفضِّ

ن كرامة اإلنسان ويصادر حقه يف الدفاع ع  اإلنسان من أهم القيم وانبلها. ولكن يف أتون احلروب والصراعات قد متتهن
نفسه، وتسلب حريته. ففي ظل احلرب الدائرة يف اجملتمع اليمين أدت إىل زايدة هائلة يف عمليات االعتقال واالحتجاز 
التعسفي واالختفاء القسري والتعذيب، وغريها من ضروب سوء املعاملة، وانتهاكات احلرايت األساسية كما مت فرض القيود 

لى حرية التعبري واعتقال العديد من املواطنني سواء كانوا أعضاء يف أحزاب سياسية، أو انشطني يف الشؤون االجتماعية أو ع
 يف جمال حقوق اإلنسان أو صحافيني أو حىت أعضاء يف مجاعات دينية معينة*
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، ونبذ االغتصاب، بقيم الشرف ومحاية العرض أما ما يتعلق بقيم الشرف ومحاية االعراض، فإن اجملتمع اليمين ميتاز ابعتزازه   
والتعدي على حرمات الغري. ولكن مع انعدام األمن نتيجة للحرب الدائرة ظهرت ظواهر سلبية تنافت كلًيا مع قيم اجملتمع 
اليمين، وما درج عليه، فقد برزت بع  ظواهر االغتصاب، وخصوصا على النساء واألطفال يف مناطق النزاع حيث "كشف 

رير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية إىل أن النساء يف اليمن خيضن صراًعا يومًيا بغية تدبري األمور املعيشية تق
وتتعاظم معاانهتن للحفاظ على كرامتهن، واالهتمام بعائالهتن يف منازل مكتظة، وخيام غري آمنة يعشن فيها حتت العنف 

الشؤون اإلنسانية )األوتشا((.كما ارتفع  عدد البالغات األكيدة عن  املتحدة لتنسيقواالستغالل" ) تقارير مكتب األمم 
 -م( ) خطة االستجابة اإلنسانية، يناير2114( تقريرًا يف اليوم الواحد حىت يناير 61انتهاكات حقوق اإلنسان مبتوسط )

 (.4م،  2114ديسم ر :
يجة لنزوح  اجملتمع اليمين يف زعزعة مكانة وقيمة التعليم يف اجملتمع، فنت من جانب آخر جند امتداد أتثري احلرب الدائرة يف    

كثري من األسر عن مناطق سكنها نتيجة للصراعات املستمرة؛ أدى إىل تعطيل العملية التعليمية انهيك عن عدم اهتمام 
عليمية أو تعطيلها د يف توقف العملية التاألسر بتعليم أبنائها يف مناطق النزوح. كما أن استخدام املدارس إليواء النازحني ساع

مدرسة غري صاحلة لالستخدام نتيجة لتدمريها أو أغالقها أو شغلها من قبل النازحني داخلًيا  2،611" فهناك ما يقدر بــــ 
زاع( )جواناثن لنيف املئة يف عدد األطفال غري امللتحقني ابلدراسة منذ بداية ا 21أو القوات املسلحة، مما أدى إىل زايدة بنسبة 

مليون طفل خارج املدارس  1.2(."كما اخنف  معدل االلتحاق ابملدارس، حيث أصبح ))26، 2119دي مواير وآخرون:
( مدرسة غري صاحلة لالستخدام")اجلويف: 1171تقريبا بسبب تدمري املدارس أو جعلها مالجئ للنازحني، ويقدر عددها )

تعليمي من راتبه الشهري أضعف من قيمة وجدوى التعليم يف اجملتمع. )وما زال إضافة إىل حرمان الكادر ال (.17، 2117
املتابعون لألحداث اجلارية يالحظون كثريًا من املرافق التعليمية أهنا أعلنت تعليق الدراسة وأبرزها )جامعة تعز(، ما يعين 

 بعد أن قضت احلرب على أحالم البع  حرمان مئات األكادميني/ات من وظائفهم، فتناقصت اهتمامات أساتذة اجلامعة،
منهم واملتعلقة بعمل أحباث علمية وإصدار أحباث وكتب جديدة، وهذا هو املوت املعريف للباحثني واألكادمييني. انهيك عن 
هين ملتوقف الدراسة كان له أتثري سليب على األستاذ اجلامعي، ألنه من خالل ما يقدمه جيعله أكثر اهتماًما ابلنمو املعريف وا

لديه، وتطوير معلوماته، وحماولة اإلملام بكل ما هو جديد حىت يعكس ذلك على ما يقدمه لطالبه، وأصبح جل اهتمامه 
، 2117مكرًسا ملعاجلة الوضع املعيشي املتدي، وما نتج عنه من ظروف نفسية واقتصادية وسياسية ابلغة الصعوبة. )اجلويف:

الدائرة، على الرغم من أن القانون اإلنساين الدويل حيضر جتنيد األطفال ويرقى إىل وزُج ابألطفال كجنود يف احلرب  .(21
( حالة من حاالت جتنيد اجلنود األطفال من قبل قوات 611حتققت مواطنة من )   2117جرمية حرب**. " ففي العام

سكرية أو أمنية ة، وألغراض عصاحل اليت جندت األطفال للعمل عند نقاط التفتيش، ويف اللوجستيات القتالي –احلوثي 
أخرى. فنتيجة تدهور األوضاع اإلنسانية واالقتصادية وارتفاع معدالت التسرب من املدارس جعال األطفال معرضني للتجنيد. 

( من كل ذلك جند أن قيمة التعليم قد تكون فقدت جدواها يف اجملتمع اليمين نتيجة 16، 2119)مواطنة حلقوق االنسان: 
 ستمرة بني األطراف املختلفة يف اجملتمع ويف أماكن النزاع. للصراعات امل

كما تعد قيمة احتام األماكن السكنية واملنشآت التعليمية والصحية من األمور املسلم هبا يف وقت احلروب أو غريها،      
ووظيفتها. كما  هذه األماكنولكن جند ان هذه القيمة أتثرت يف اجملتمع اليمين نتيجة؛ لعدم احتام أطراف النزاع لقدسية 

تعد اهلجمات على املرافق الصحية وعلى العاملني الطبيني فضال عن القتال ابلقرب منها، واحتالهلا يعد انتهاكا حلقوق 
االنسان وللقيم اإلنسانية. فبموجب القانون الدويل اإلنساين، مينح العاملون يف احلقل الطيب ومجيع املرافق الطبية احملميني 

 محاية خاصة ابلتايل جيب احتام ومحاية الطواقم الطبية يف مجيع الظروف.      -عل نظرًا لصفتهم املدنيةابلف
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كما أن الشعور ابألمان كقيمة تعرضت للتزعزع واستبدلت ابخلوف؛ بسبب زايدة وتريه احلرب واحتدام املعارك وانتشار      
 القتل والدمار واخلطف واالختفاء القسري.   

كما جند أتثري احلرب يف ظهور قيم سلبية للكسب واالرتقاء االجتماعي، حيث ظهرت قيًما جديدة تتناىف مع قيم       
اجملتمع اليمين الذي يعد قيم النجاح، والعمل، والكسب احلالل، قيًما أصيلة انبعة من تراثه الفكري والثقايف. إن االعتماد 

النهب، زة الثروة، واملال عن طريق بيع األسلحة، واملتاجرة ابملخدرات، والتقطع و على قيم سلبية يف االرتقاء االجتماعي، وحيا
وظهور فئات، وشرائح جمتمعية حازت الثروة واجلاه عن طريق ممارسة هذا العمل يعد شرًخا كبريًا يف القيم اجملتمعية للمجتمع 

ونة األخرية قد أصبحت هذه الفئات تؤدي يف اآلاليمين. يستوجب من الباحثني دراسة هذه الظاهرة والبحث عن أسباهبا؛ ف
ادوارًا اجتماعية كبرية بفضل هذه املكانة املكتسبة. كما أن أتثري هذه الفئات قد ميتد إىل فئات أخرى وخصوصا فئة الشباب 

نهم يف م نتيجة؛ " تراجع فر  العمل، والشعور ابلفراغ، وضياع املستقبل يف أوساط الشباب، وهذا ميهد الخنراط الكثري
صفوف اجلماعات املسلحة واملنظمات املتطرفة، ويسهل كثريًا استقطاهبم وجتنيدهم، يف ظل حالة ميتزج فيها الفراغ ابلظروف 

" ففي اقتصاد احلرب،  (. كما أدت احلرب إىل ظهور ما يسمى ابقتصاد احلرب.172، 2117املادية الصعبة" )املعايطة:
اسياً االت ال سياسيا، للوهلة األوىل، يتنازع الفاعلون الذين يعارضون بعضهم بعضاً سيأصبح الفساد منهجياً ويف بع  احل

وعسكراًي على النفوذ على األرض. لكن حتت السطح، يتبدى واقع أكثر غرابة. حيث يتألف اقتصاد احلرب املزدهر يف 
عسكريني؛ من كبار صانعي القرار والقادة الاليمن على مستوايت خمتلفة من جمموعة واسعة من الفاعلني واملصاحل واألنشطة، 

إىل رجال األعمال الصاعدين واملتمكنني حديثاً؛ إىل مسؤولني أمنيني حمليني يسيطرون على نقاط التفتيش؛ وصواًل إىل 
مصرفيني جتاريني وصرّافني وحىت سائقي الشاحنات واملوظفني املدنيني، حيث أن شبكات الفساد جتاوزت الصراع وأصبحت 

برة للحدود واجلبهات بكل صراحة، بتعاون اخلصوم املفتضني بغية زايدة أرابحهم )مركز صنعاء للدراسات عا
 (2112االستاتيجية:

فنجد أن للحرب أتثريات عديدة على قيم التالحم والتعايش السلمي  وإذا حبثنا يف أتثري احلرب يف قيم التعايش السلمي،      
المحهم فة، فقد تؤدي إىل تشرذم االفراد وتفرقهم والتنكيل ببعضهم البع ، وقد تكون عاماًل يف تبني االفراد والطوائف املختل

وتعايشهم. عرف اجملتمع اليمين صنوفًا متعددة من التالحم بني كياانته وفئاته املختلفة على مر األزمنة والعصور، فتعايشت 
م أو التفرقة إال يف أوقات االزمات والصراعات واحلروب كما هو اقواًما وهوايت متعددة داخل حميطه، ومل يعاين من التشرذ

حاصل اآلن، فنجد اليهود مثاًل كطائفة دينية عاشت وجتاورت يف اجملتمع اليمين، واختلطت أبفراده، واكتسبت عادات 
م دون مضايقات هلم جتارهت اليمنيني، كما جند اهلنود الذين عاشوا يف مدينة عدن، وامتزجوا مع أهلها، وفتحوا املدارس وانشأوا

من االخرين، لكن يف ظل احلرب " فقد طمس العداء ونزعة )اآلخر( بني الزيدية يف الشمال والشافعية يف األجزاء الوسطى 
واجلنوبية من اليمن ذكرايت التعايش بينهما، إىل درجة التشويش حىت عن رؤية الفوارق الفعلية بني الزيدية )الشيعة اخلمسية( 

إيران )اإلثىن عشرية( وجيري ذلك على حنو خا  ع ر تشبيه مذهب احلوثيني مبذهب الفرس واستخدامه وسيلة للربط وشيعة 
( ومل حيدث يف اجملتمع اليمين الصراعات النابعة عن االختالف املذهيب أو الطائفي 6، 2116بينهما ) الكسندر متسكي:

ر آذار/مارس الدايانت األخرى كاليهودية تتعايش فيما بينها، وقد " أورد تقريبل ظلت املذاهب املختلفة الزيدية والسنية واتباع 
ون سين اليت مل تكن موجودة سابًقا، تسلسل إىل الكيفية اليت يصف هبا اليمني –جملموعة االزمات الدولية أن ذهنية شيعي 

وحزب اإلصالح اإلسالمي السين  قتاهلم ويتضح ذلك على حنو رئيس يف الشارات والتسميات اليت يستخدمها احلوثيون
(http://www.crisisgroup.org  كما امتد أتثري العداء إىل اضطهاد األقليات الدينية فقد أشار أحد التقارير )

إىل " استمرار االضطهاد الذي يستهدف الطائفة البهائية يف اليمن، مبا يف ذلك املدامهات واالعتقاالت واالحتجاز التعسفي 
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واالختفاء القسري، وهناك خماوف جدية بشأن احتام سلطات األمر الواقع احلوثية ملعتقدات وممارسات األقليات الدينية يف 
، حققت مواطنة يف احلاالت اليت ال يزال فيها أفراد من 2117القانون اإلنساين الدويل وقانون حقوق اإلنسان. يف العام 

 31بارًا من مضايقات من قبل احلوثيني بسبب معتقداهتم الدينية وأنشطتهم الثقافية. واعتاألقلية البهائية يف اليمن يواجهون 
، وأربعة منهم اختفوا قسرًا يف 2117، يتواجد سبعة هبائيني، مجيعهم حمتجزين يف العام 2117ديسم ر / كانون األول 

ية االبتدائية يف صنعاء حماكمة حامد كمال ، واصلت احملكمة اجلزائ2117سجون يديرها احلوثيون يف صنعاء. خالل العام 
يناير/ كانون 2سنة(، وهو أحد معتنقي الداينة البهائية، بتهمة ارتكاب جرائم يعاقب عليها ابإلعدام. ويف  63حممد حيدرة )

اليمن.  ، صدر حكم ابإلعدام عليه ابإلضافة إىل أمر مبصادرة ممتلكاته وأصوله وإغالق املنتدايت البهائية يف2112الثاين 
وخلصت مواطنة إىل أن حيدر سجني رأي يتم احتجازه وحماكمته بسبب معتقداته وأنشطته السلمية كبهائي )مواطنة حلقوق 

 (   14، 2119االنسان: 
من جانب آخر عززت احلرب بروز قيم اهلوية واالنتماء، فتكرار الصراعات املسلحة يف اجملتمع اليمين قد ارجع بع          
أسباهبا يف كوهنا " واقعه حتت دوافع أزمة اهلوية يف األساس، وليست أزمة تغيري يف النظام السياسي. وأن غياب الكتاب 

مشروع الدولة الوطنية يعود يف األساس إىل فشل بنيوي يف اهلوية والنظام السياسي الذين حولته النخب السياسية واالجتماعية 
ثية حتمل ف والتشظي السياسي واالجتماعي والثقايف يف اجملتمع ... فاحلركة احلو إىل عصبوايت خمتلفة زادت من عملية التخل

( وتعد قضية 14-16،  2114يف طياهتا احياء لصراعات اهلوية الطائفية وهتدف السيطرة على احلكم يف اليمن ) الربيعي:
عالن مشروع عد أربع سنوات من ااجلنوب وهويته إحدى القضااي اليت تعود إىل فشل النظام السياسي يف حل جذورها فب

الوحدة االندماجية بني دولتني مستقلتني مها )مجهورية اليمن الدميقراطية الشعبية( و )اجلمهورية العربية اليمنية( تعرضت البالد 
ني من نم؛ " مما أدى إىل استئثار السلطة احلاكمة بثروة اجلنوب وتشريد أبنائه واذالهلم وحتويلهم إىل مواط1996حلرب عام 

الدرجة الثانية، وطمس كل اآلاثر واملعامل اليت تتصل ابلذاكرة الثقافية للجنوب. األمر الذي دفع ابجلنوبيني إىل النضال من 
أجل العودة إىل هويتهم الوطنية وفك االرتباط واستعادة هوية دولتهم الوطنية وعلى خلفية ذلك نشطت احلركة السياسية 

ل اك اجلنويب ونضاله السلمي الستعادة هويتهم الوطنية وخرجوا يف مسريات مليونية متكررة خالاجلنوبية اليت ُعرفت ابحلر 
السنوات املاضية رافعني فيها علم دولتهم السابقة رمزًا للهوية السياسية للجنوب. وقدمت احلركة آالف من الشهداء والضحااي 

 (.14، 2114الذين سقطوا يف املظاهرات والتجمعات السلمية )الربيعي:
وإذا كانت قيم اإلنسان تعد املرتكز األساسي يف تشكل عالقاته، وتواصله مع اآلخرين فإن انتظامها مع عاداته وتقاليده       

وموروثه تشكل ثقافته وحضارته، واالهتمام هبذا املوروث يعد قيمة حبد ذاته؛ يستوجب احملافظة عليه وصيانته. ويف ظل 
 احلضاري ألي أمه من األمم مبثابة تدمري لقيمة واترخيه احلضاري مبجمله. لقد تعرض التاث الثقايفاحلرب يعد تدمري املوروث 

واحلضاري اليمين جلمله من العمليات، واالستهداف العسكري، ومت تدمري املواقع الدينية والثقافية، على الرغم من أن 
نزاع يف ، فقد ورد يف أحد التقارير "وسامهت مجيع أطراف الاملمتلكات الثقافية حممية بشكل خا  يف أوقات النزاع املسلح

آتكل مواقع التاث الثقايف يف مجيع أحناء اليمن وإحلاق الضرر هبا. واُبلغ اخل راء أبن اليونسكو تتقاسم مع مجيع أطراف النزاع 
لقدمية يف ، مبا يف ذلك املدن اإحداثيات مواقع التاث الثقايف ومع ذلك، أدت الغارات اجلوية إىل خسائر خاصة يف املدن

صنعاء وصعدة. مدينة صنعاء القدمية مع هندستها املعمارية الفريدة وتراثها اإلسالمي، واليت مت إدراجها على أهنا موقع للتاث 
قائمة  ىم، قد أتثرت جراء الغارات اجلوية منذ بداية النزاع، مما جعل جلنة التاث العاملي تضعها عل1924العاملي منذ العام 

. كما حلقت بتعز وقلعة القاهرة أضرار كبرية. القلعة اليت يعود اترخيها 2116التاث العاملي املعرض للخطر يف متوز/ يوليو 
إىل احلقبة العثمانية، هي إحدى أكثر املواقع التارخيية شهرة يف اليمن. وكانت مدينة صعدة من أكثر املدن تضررًا من حيث 
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مجيع أحناء اليمن ويعزى ذلك يف الغالب إىل الغارات اجلوية... ومشل الدمار الذي تعرضت له مدينة مستوايت التدمري، يف 
صعدة مواقع التاث الثقايف مثل املدينة القدمية التارخيية ومسجد اإلمام اهلادي التارخيي الذي ُدمر جزئًيا جراء غارة جوية يف 

الزيدي يف اليمن. كما دمرت قلعة براقش القدمية وهي موقع أثري حممي م، وهو حيمل أمهية خاصة للمعتقد 2116أاير/ مايو
، مت تدمري مسجد احلسيين الشيعي يف منطقة  2116يف حمافظة اجلوف...خالل املواجهات اليت وقعت يف عدن يف عام 

. 2116ز/ يوليو متو  14صاحل جزئًيا خالل غارة جوية شنتها قوات التحالف يف  -كريت اخلاضعة لسيطرة مقاتلي احلوثي
وكان مسجد احلسيين مسجد عدن الشيعي الشهري، قد ُبين يف هناية القرن التاسع عشر. كان للمسجد أمهية دينية واترخيية 

...يف 2112 وثقافية خاصة لألقلية الشيعية يف عدن... كما مت تدمري مسجد الفازة الصويف يف احلديدة يف حزيران/ يونيو
ه يف حف الوطين يف تعز، خالل فتة احتالل احلوثيني له، من قبل قوات املقاومة، اليت سيطرت عليبداية احلرب مت قصف املت

، قصف احلوثيون مما تسبب يف حدوث اضرار واسعة النطاق. وابملثل، 2114شباط/ ف راير  6. يف 2116آب/ أغسطس 
، وأنشأوا فيه مستودًعا 1912إىل العام صاحل على املتحف العسكري الذي يعود بناؤه  -يف عدن، سيطر مقاتلو احلوثي

متوز/ 14عسكراًي ومرفق اعتقال سري. ابإلضافة إىل هنب املتحف من قبل احلوثيني، ضربت غارة جوية للتحالف املتحف يف 
(. 296-292، 2119، مما أدى إىل تدمري اجلناح الشمايل الشرقي للمتحف )تقرير جملس حقوق اإلنسان:2116يوليو 

 هذا املوروث احلضاري والثقايف الذي يرجع اترخيه إىل آالف السنني، والذي يعد تراث عاملي، فهناك أربعة لقد مت تدمري
مواقع مدرجة يف قائمة التاث العاملي والكثري من املواقع األثرية يف احناء خمتلفة من البالد تعد من قيمة اترخيية وإنسانية ال 

ميقراطية اليمن، استهداف االعيان الثقافية والتارخيية، الصادر عن معهد اخلليج للد تعوض. وقد تضمن تقرير )جرائم احلرب يف
( ملحًقا ابألماكن واملعامل األثرية اليت طاهلا الدمار الكلي أو اجلزئي خالل احلرب 2121حزيران  -وحقوق اإلنسان، يونيو

 لتقرير )انظر امللحق(.الدائرة يف اجملتمع اليمين، وقد وضعنا جزء من امللحق الذي احتواه ا
 اثلثا: نتائج الدراسة 

عية بعد الوقوف يف هذه الدراسة على التأثريات اليت افرزهتا احلرب يف اجملتمع اليمين عامة والتأثريات املرتبطة ابلقيم اجملتم    
 خاصة؛ خلصت الدراسة إىل جمموعة من النتائج واليت ميكن تصنيفها على النحو اآليت:

الدائرة يف اجملتمع اليمين وال زالت إىل اضرار وأتثريات ابلغة سواء كانت يف املمتلكات واالرواح أو يف  أدت احلرب -1
 اجلانب االجتماعي والنفسي.

توصلت الدراسة إىل أن القيم اجملتمعية تعد املرتكز األساسي لثقافة اجملتمع، تربط أفراده فيما بينهم، وحتقق متاسك   -2
 اجملتمع وجتانسه.  

فنتيجة لتأثريات احلرب على األسر واألفراد،  أدت احلرب إىل تعزيز قيم التضامن والتكافل بني فئات اجملتمع اليمين،  -3
وفقداهنم ملنازهلم، وممتلكاهتم ونزوحهم إىل مناطق أخرى أكثر امااًن، ظهرت وان رت جهات جمتمعية عديدة يف تقدمي يد 

ة وظهرت مبادرات شبابية، وجمتمعية يف أغلب احملافظات؛ هدفها حتقيق التضامن، العون، واملساعدة هلذه األسر النازح
والتكافل االجتماعي، وتزويد النازحني ابخلدمات الضرورية، وتنوعت خدمات هذه املبادرات لفئات متعددة: كاألطفال 

   والنساء ومعاقي وجرحى احلرب وغريها من الفئات.
القات االجتماعية داخل األسرة من خالل حدوث املشاحنات، واملشكالت األسرية  امتد أتثري احلرب على قيم الع -6

كالطالق نتيجة؛ اختالف الزوجني يف اآلراء واالنتماءات السياسية واألزمات املادية والنفسية؛ مما قلل من قيم التماسك 
  .االجتماعي يف األسرة
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 ملا قامت به املرأة من أدوار يف التخفيف من معاانة احلرب؛ حيثتعززت مكانة وقيمة املرأة يف اجملتمع اليمين، وذلك  -6
ابدرت املرأة اليمنية من خمتلف األطياف السياسية واالجتماعية يف تقدمي اإلغاثة اإلنسانية ومساعدة األسر احملتاجة، وال 

دية أو مجاعية، ن أو كمبادرات فر سيما النازحني/ات يف خمتلف احملافظات، وقامت املرأة أبدوار فعالة سواء عن طريق منظماهت
على الرغم من وجود بع  حاالت العنف القائم على النوع االجتماعي وزواج األطفال وظاهرة اغتصاب النساء واألطفال 

 وخصوصا يف مناطق النزاع.  
نزوح كثري من األسر عن ل امتد أتثري احلرب الدائرة يف اجملتمع اليمين يف زعزعة مكانة وقيمة التعليم يف اجملتمع، فنتيجة -4

مناطق سكنها نتيجة للصراعات املستمرة؛ أدى إىل تعطيل العملية التعليمية انهيك عن عدم اهتمام األسر بتعليم أبنائها يف 
زُج ابلكثري من  مناطق النزوح. كما أن استخدام املدارس إليواء النازحني ساعد يف توقف العملية التعليمية أو تعطيلها كما

ال يف أتون احلرب، وجتنيدهم يف صفوف القوات القتالية. على الرغم أن القانون اإلنساين والدويل حيضر جتنيد األطفال األطف
 ويرقى من يقوم بذلك إىل جرمية حرب. 

أثرت احلرب يف قيمة احتام األماكن السكنية واملنشآت التعليمية والصحية؛ نتيجة لصراعات املستمرة، وعدم احتام  -7
 اف النزاع لقدسية هذه األماكن، ووظيفتها انهيك عن تعرضها لتدمري واخلراب.     أطر 
كما أن الشعور ابألمان كقيمة تعرضت للتزعزع واستبدلت ابخلوف؛ بسبب زايدة وتريه احلرب واحتدام املعارك وانتشار   -2

 القتل والدمار واخلطف واالختفاء القسري. 
حيث ظهرت قيًما جديدة  اجملتمع اليمين، يف ظهور قيم سلبية للكسب واالرتقاء اجملتمعي،كما جند أتثري احلرب يف   -2

 تتناىف مع قيم اجملتمع اليمين الذي يعد قيم النجاح، والعمل، والكسب احلالل، قيًما أصيلة انبعة من تراثه الفكري والثقايف.
مع الصراعات النابعة فلم تظهر يف الفتات السابقة يف اجملت كما أثرت احلرب يف قيم التعايش السلمي يف اجملتمع اليمين،  -9

عن االختالف املذهيب أو الطائفي بل ظلت املذاهب املختلفة الزيدية والسنية واتباع الدايانت األخرى تتعايش فيما بينها، 
 إضافة إىل امتداد أتثري العداء إىل اضطهاد األقليات الدينية. 

ة بروز قيم االنتماء واهلوية، فاحلركة احلوثية حتمل يف طياهتا احياء لصراعات اهلوية الطائفي من جانب آخر عززت احلرب -11
 وهتدف السيطرة على احلكم يف اليمن.  ويف اجلنوب ُعززت اهلوية اجلنوبية وفك االرتباط واستعادة هوية دولتهم الوطنية.

الدينية  مليات، واالستهداف العسكري، ومت تدمري املواقعلقد تعرض التاث الثقايف واحلضاري اليمين جلمله من الع -11
 والثقافية، على الرغم أن املمتلكات الثقافية حممية بشكل خا  يف أوقات النزاع املسلح.

 رابعا: توصيات الدراسة
لعيش الكرمي، االشروع يف وقف احلرب والعمل على حتقيق العدالة االجتماعية يف اجملتمع اليمين من خالل؛ أتمني سبل  -1

 واحلق يف املشاركة يف اختاذ القرار، وتقليص التفاوت والفروق االجتماعية بني فئات اجملتمع.
 جتاوز آاثر احلرب والعنف وترسي  النهوض التنموي املستدام. -2
الصيلة للمجتمع االعمل على ترسي  احلوارات العامة للوصول إىل منط جديد من العالقات االجتماعية املبنية على القيم  -3

 اليمين لنبذ العنف والعصبية والتطرف واالقصاء.
الشروع يف إصالح املؤسسات العامة حبيث يشكل إصالحها مدخاًل لبناء العالقات االجتماعية بني األفراد وفق مواطنة   -6

إىل تدهور منظومة  طقية تؤديمتساوية مبا يعزز الثقة املتبادلة، وعدم بناء مؤسسات مناطقية تقوم على حماصصة أثنية ومنا
 القيم االجتماعية.
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القضاء على جذور العنف اليت دفعت شرائح جمتمعية كبرية إىل االخنراط يف آلة القتل والذي تبني أنه أحد العوامل يف  -6
 تراجع القيم ومتاسكها.

مبا يعزز  العالقات االجتماعية مواجهة آاثر احلرب املتمثل ابلنزوح واللجوء وتشتت األسر، والعمل على بناء شبكة -4
 التماسك االجتماعي يف اجملتمع.

 احتام التنوع الثقايف وحرية التعبري وإزالة أي متييز على أساس الدين أو االعتقاد أو املنطقة أو اجلنس. -7
ات ونبذ التعصب والتطرف فتعزيز ثقافة السلم االجتماعي واملواطنة القائمة على التعددية الفكرية والثقافية واحتام الثقا -2

 مما؛ يؤسس جملتمع مدين خايل من الكراهية ونبذ اآلخر.
 تفعيل دور االعالم لتعزيز مفهوم الشفافية واملسؤولية وضمان حرية التعبري مبا يليب حاجة اجملتمع يف الوصول إىل املعلومة -9

كراهية ل فتيل احلرب مرة أخرى متخذة من البطريقة صحيحة، ودرء أي توجهات تقوم مستقبال بتأجيج الصراعات واشعا
 ورف  اآلخر سالًحا هلا.

إعادة النظر يف املناهج التعليمية؛ خللق بيئة سليمة لألجيال مبنية على االعتاف ابآلخر ونبذ العنف والتطرف، واحتام  -11
 حق األفراد يف التعبري عن آرائهم وأفكارهم دون أقصاء أو تنكيل. 

 عاملصادر واملراج
 .71سورة اإلسراء، أيه  -1
(. أثر النزاع يف رأس املال االجتماعي التصدع االجتماعي يف سوراي، دمشق، املركز 2117إمساعيل، راميا وآخرون ) -2

 السوري لبحوث السياسات.
، 2117-2116(. آاثر احلرب والصراعات على املرأة اليمنية ودورها يف إحالل السالم 2117اجلويف، مرمي عبدهللا ) -3

 صنعاء، املرصد اليمين حلقوق االنسان.
 (. تعلم القيم وتعليمها، عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع.2117اجلالد، ماجد زكي ) -4
الربيعي، فضل عبد هللا، إشكالية اهلوية وأتثريها يف الصراعات )دراسة سوسيولوجية يف اجملتمع اليمين(، جملة دراسات  -6

 ، بغداد، مؤسسة بيت احلكمة.2114يونيو ،34اجتماعية، العدد
 الزحيلي، وهبه، ااثر احلرب دراسة فقهية مقارنة، دار الفكر ودار الفكر املعاصر، دمشق، بريوت.  -4
 (. علم النفس االجتماعي، عمان، دار الفكر للنشر والتوزيع2117املعايطة، خليل عبد الرمحن) -7
فاهيم االجتماعية الدينية واألخالقية يف الطفولة املبكرة، عمان، دار الفكر (. امل2116العناين، جنان عبد احلميد ) -2

 انشرون وموزعون، عمان.
(. القاموس احمليط، راجعه واعتىن به انس حممد الشامي وز كراي 2112الفريوز آابدي، جمد الدين حممد بن يعقوب ) -9

 ، القاهرة. دار احلديث.1جابر امحد، اجمللد 
( االنتقال السياسي يف اليمن وتداعياته االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية 2114حيي بن حيي)حترير( )املتوكل،  -11

 ، املرصد االقتصادي للدراسات واالستشارات ومؤسسة فريدريش اي رت.2111-2116
 م.2117 راير يمن فتقرير مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )األوتشا(، خطة االستجابة اإلنسانية لل -11
 م.2114ديسم ر  -خطة االستجابة اإلنسانية، يناير -12
 (. ارتقاء القيم دراسة تقنية، الكويت، عامل املعرفة.1992خليفة، عبد اللطيف حممد )  -13



 

406 

(. تقييم أتثري احلرب على التنمية يف اليمن، برانمج األمم املتحدة 2119جواناثن دي مواير وآخرون ) -16
( ابلتعاون مع مركز فريدرك إس، ابردي للدراسات املستقبلية الدولية التابع لكلية جوزف كوربل للدراسات UNDPي)اإلمنائ

 الدولية يف جامعة دنفر، صنعاء، اجلمهورية اليمنية.
(. فصل بعنوان )احلروب والنزاعات وأتثريها على النسيج االجتماعي( يف كتاب االنتقال 2114عاطف، سهري علي ) -15

، 2114، حترير حيي بن حيي املتوكل، 2116-2111السياسي يف اليمن وتداعياته االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية 
 املرصد االقتصادي للدراسات واالستشارات ومؤسسة فريدريش اي رت.

 غيث، حممد عاطف، قاموس علم االجتماع، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية.  -14
(. موسوعة علم االجتماع، مراجعة وتقدمي حممد اجلوهري، اجمللد الثاين. القاهرة، اجمللس  2111) مارشال، جوردن -17

 األعلى للثقافة، املشروع القومي للتمجة.
(. تقدمي تقرير إىل األمم املتحدة، االستعراض الدوري الشامل لليمن 2119مواطنة حلقوق االنسان)مواطنة( وآخرون ) -12

 .2112يوليو/ متوز  11م، اتري  التقدمي: 2119لدورة الثانية والثالثون، جملس حقوق االنسان، يناير ف راير املرحلة الثالثة ا
جملس حقوق اإلنسان، حالة حقوق اإلنسان يف اليمن، مبا يف ذلك االنتهاكات والتجاوزات املرتكبة منذ ايلول/  -19

أن اليمن، الدورة الثانية فريق اخل راء الدوليني واإلقليميني البارزين بش تقرير ابلنتائج التفصيلية اليت توصل إليها 2116سبتم ر 
 .2119واالربعون،
(. تقييم حالة احلرب األهلية يف اليمن: صراع معقد وآفاق متباينة، الدوحة، املركز العريب 2116متسكي، الكسندر ) -21

 لألحباث ودراسة السياسات.
 (، الفساد يف اقتصاد احلرب اليمنية، صنعاء، اجلمهورية اليمنية.2112ية )مركز صنعاء للدراسات االستاتيج -21

             “22-Yemen at War,” Crisis Group, 27/ 3/ 2015, at: 
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-
gulf/yemen/b045-yemen-at- war.aspx                                                            

                      
*حيضر القانون الدويل حلقوق االنسان والقانون الدويل اإلنساين حاالت االختفاء القسري، ال سيما ابعتبارها انتهاًكا  -  

قانون الدويل وق اإلنسان والحلضر احلرمان التعسفي من احلرية ومن املمكن حضر التعذيب. كما حيضر القانون الدويل حلق
اإلنساين االعتقال التعسفي. حاالت احلرمان من احلرية تعت ر تعسفية وخمالفة ألحكام القانون الدويل، ومعظمها تلك املتعلقة 
. ةابحلق يف حماكمة عادلة أو غريها من الضماانت اإلجرائية، أو القيود غري القانونية املفروضة على ممارسة احلرايت األساسي

 أن حرمان شخص من احلق يف حماكمة عادلة قد يعت ر جرمية حرب يف نزاع غري دويل. 
كما أن احلرايت األساسية مكفولة مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وهي تشمل حرية الرأي والتعبري، وحق التجمع     

لفكر والضمري ألحزاب السياسية، واحلق يف حرية االسلمي، واحلق يف حرية تكوين اجلمعيات، مبا يف ذلك حرية االخنراط يف ا
والدين. من املمكن تقييد احلرايت األساسية، ولكن وفًقا ملا ينص عليه القانون وعند ضرورة محاية حقوق اآلخرين وحرايهتم، 

 ومحاية األمن القومي، والسالمة العامة، والنظام، والصحة واألخالق.     
 الدويل حيضر جتنيد األطفال الذي يعت ر جرمية حرب. كما حيضر ال روتوكول االختياري ** مبوجب القانون اإلنساين  - 

التفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف النزاعات املسلحة، اليت تعد اليمن طرفًا فيها. انظر ال روتوكول اإلضايف الثاين 
 6و2و1؛ املواد 1991اليمن دولة طرف فيها منذ عام من اتفاقية حقوق الطفل اليت أصبح  32إلتفاقيات جنيف، املادة 

http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/b045-yemen-at-%20war.aspx
http://www.crisisgroup.org/en/regions/middle-east-north-africa/iraq-iran-gulf/yemen/b045-yemen-at-%20war.aspx
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من ال روتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إشتاك األطفال يف املنازعات املسلحة اليت أصبحت دولة اليمن طرف 
؛ 2111ام من اتفاقية أسوا أشكال عمل األطفال اليت أصبح اليمن طرفًا فيها منذ ع 3و1؛ املاداتن 2117فيها منذ عام 

 .2112من قانون محاية الطفل اليمين لعام  66واملادة 
 امللحق

 –مارس  16جزء من )ملحق بقائمة االعيان الثقافية والتارخيية اليت استهدفتها هجمات التحالف يف اليمن خالل الفتة )
 م(2119ديسم ر 2

 االستهدافاتري   م االضرار املنطقة العني املستهدفة اتري  االستهداف م
العني 
 املستهدفة

 االضرار املنطقة

 م11/6/2116 -1
مسجد محراء 
 العلب بدار احليد

 -سنحان 
 24/5/2015 -16 تدمري كلي صنعاء

قلعة جبل 
 الشريف

 -ابجل 
 تدمري جزئي احلديدة

مدينة صعدة  م11/6/2116 -2
 وضواحيها

حصن  29/5/2015 -17 تدمري جزئي صعدة
 النعمان

 تدمري جزئي حجة

 م21/6/2116 -3
قرية فج عطان 
 التارخيية

امانة 
 م29/6/2116 -18 تدمري جزئي العاصمة

حصن 
 تدمري جزئي حجة املنصورة

 -دمت دار احلسن م23/6/2116 -4
 الضالع

 تدمري جزئي مأرب سد مأرب م31/6/2116 -19 تدمري جزئي

 م26/6/2116 -5
مدينة براقش)يثل( 

 األثرية
 -جمزر 
 م6/4/2116 -20 تدمري جزئي مأرب

قصر دار 
 تدمري جزئي صنعاء احلجر

 م26/6/2116 6
مدينة صرواح 
 )اوعال صرواح(

 -صرواح 
 مأرب

 10/6/2015 -21 تدمري جزئي
جممع 
 العرضي

اماتة 
العاصمة 
 صنعاء

 تدمري جزئي

7- 9/5/2015 
مسجد وجامع 
 اهلادي

مدينة 
صعدة 
 القدمية

 12/6/2015 -22 تدمري جزئي
مدينة 
صنعاء 
 التارخيية

صنعاء 
 تدمري جزئي القدمية

أمانة  قلعة نقم 11/5/2015 -8
 العاصمة

 12/6/2015 -23 تدمري جزئي
قصر 
السالح 
 )غمدان(

صنعاء 
 القدمية

 تدمري جزئي

قلعة القاهرة  11/5/2015 -9
 االثرية

 13/6/2015 -24 تدمري جزئي تعز
مدينة 
مأرب 
 التارخيية

 تدمري جزئي مأرب

أمانة  املتحف الوطين 11/5/2015 -10
 العاصمة

متحف  22/6/2015 -25 تدمري جزئي
 عتق

 تدمري جزئي شبوة
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11- 11/5/2015 
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 هالل العنف يف الشرق األوسط ومستقبل الدولة الوطنية
The crescent of violence in the Middle East and the future of the  

nation-state 
 أ.د.نسيم بلهول                                                   

                  Pr. Nacim Belhoul 
لونيسي علي – 12جامعة البليدة أستاذ تعليم عايل بقسم العلوم السياسية  

 
 :امللخص 
 إنَّ من األسباَب احلقيقية اليت أوصلت العامل العريب إىل الوضع املأزوم واملنهار، تتمثَُّل يف فشل الدولة الوطنية احلديثة اليت    

َست غداة استقالل البلدان العربية يف مطلع اخلمسينيات من القرن املاضي إذ  أنَّ أجياال كثرية من مناضلي حركات .6ُأسِّّ
ت تعي أنَّ االستقالل السياسي ليس هدفا يف حد ذاته، بل مُيثُِّّل خطوًة مهمة وضرورية لبناء دولة وطنية التحرر الوطين كان

حديثة تقوم على مؤسسات دستورية، وحُتقُِّق أحالم أجيال متعدَِّدة انضلت من أجل السيادة واحلرية، لكنَّها فشلت ومل يقف 
السقوط، إذ مل تتحقق املشروعات االقتصادية واالجتماعية، بل ابلعكس األمر عند ذلك احلد، بل برزت ظاهرة االهنيار و 

الدراسة تتناول أحد احملطات املصريية من حنوالت املنطقة العربية  .تفاقمت املشكالت يف هذا اجملال، وتعمََّقت خماطر التبعية
لى واقع مصفوفة لدولة الوطنية وأثره عيف إطار احلاضنة اجلغرافية الشرق أوسطية. تتعرض إىل إشكالية فهم منطق تفكيك ا

األمن والسلم يف املنطقة. على أن تكون مقاربة حتليل األحداث التارخيية ونظرية املؤامرة مبا فيه املنهج اجليوسياسي أدوات 
 منهجية لفهم وتفكيك منطق التشظي يف املنطقة.

 الكلمات املفتاحية
 املنطقة العربية، األزمات.الشرق األوسط، احملاور اجليوسياسية، الدولة، 

Abstract 
   One of the real reasons that led the Arab world to a crisis and collapse 
situation is the failure of the modern national state that was established after 
the independence of the Arab countries at the beginning of the fifties of the 
last century. 5 As many generations of fighters of the national liberation 
movements were aware that political independence is not an end in itself. 
Rather, it represents an important and necessary step to build a modern 
national state based on constitutional institutions, and realize the dreams of 
multiple generations that struggled for sovereignty and freedom, but failed and 
the matter did not stop there. Rather, the phenomenon of collapse and fall 
emerged, as economic and social projects did not materialize, but on the 
contrary. The problems in this field have exacerbated, and the dangers of 
dependency have deepened. The study deals with one of the fateful stations of 
the Arab region’s transformations within the framework of the Middle Eastern 
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geographical incubator. You are exposed to the problem of understanding the 
logic of the dismantling of the nation state and its impact on the reality of the 
peace and security matrix in the region. That the approach of analyzing 
historical events and conspiracy theory, including the geopolitical approach, 
be methodological tools for understanding and dismantling the logic of 
fragmentation in the region. 

Keywords 
the Middle East, geopolitical axes, the state, the Arab region, crises. 

 
 املقدمة
يشهد الشرق األوسط يف املرحلة الراهنة بوادر حتوالت كبرية من شأهنا أن تؤثر بشكل حاسم يف مستقبل التوازانت       

اجليوسياسية واإلستاتيجية يف هذه املنطقة احليوية من العامل، عامل متقلب ابت يتجه بدوره حنو بناء حتالفات دولية وإقليمية 
ن التحالفات اليت سادت حىت اآلن. هناك إذاً، أشياء كثرية تتغري، ولكن قدرتنا على ختتلف من حيث الشكل واملضمون ع

شاملة، معقدة، غري  -طيةالشرق أوس-متثل تبعاهتا السياسية تظل حمدودة نظراً للطابع السريع للتحوالت اجلارية. هذه املنطقة
تيكية، ضااي فيها، سواء أكانت إستاتيجية أم تكحمركات الق -أو أهم  -معقولة، غري يقينية... ينبغي أن تبحث عن كل 

فقراءة اتري  املنطقة الشرق أوسطية واالستفادة من دروسها وع رها وأحداثها كفيل أبن يضع للجزائر  خيارات وبدائل 
ية الواقعة حول .. هذه املنطقة اجلغراف1جيوسياسية هامة من على هذه القطعة اجلغرافية اهلامة من اللعبة اجليوستاتيجية الك رى
 (.1وشرق وجنوب البحر األبي  املتوسط واملمتدة إىل اخلليج العريب )أنظر الشكل رقم: )

 
 (: خريطة جيوسياسية للشرق األوسط1الشكل رقم )

ولقد  .يستعمل يف الغالب مصطلح "الشرق األوسط" لإلشارة للدول واحلضارات املوجودة يف هذه املنطقة اجلغرافية      
مسيت هذه املنطقة يف عهد االكتشافات اجلغرافية من قبل املكتشفني اجلغرافيني ابلعامل القدمي، فهي مهد احلضارات اإلنسانية 

 2وكذلك مهد مجيع الدايانت السماوية.
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ويت، كميكن حصر أهم الكياانت السياسية يف هذه املنطقة يف ما يلي: العراق، السعودية، فلسطني، مصر، إسرائيل، ال
 3األردن، لبنان، البحرين، قطر، اإلمارات، اليمن، سوراي، سلطنة عمان، السودان، إيران، أرمينيا، تركيا، ق ر .

كما يعد الشرق األوسط من أكثر مناطق العامل توترا أمنيا، حيث شهد أكثر من عشرة حروب، منها: احلروب العربية     
م )االحتالل األمريكي ال ريطاين 2113زو العراق على الكويت، الغزو العراقي سنة اإلسرائيلية، احلرب العراقية اإليرانية، غ

لدولة العراق(، املشكلة النووية اإليرانية، اإلحتالل اإلسرائيلي الفلسطيين، واحلرب اإلسرائيلية على لبنان. كلها وضعت 
يار اإلقليم دومينو العرب، كانت أشكال اهنمصفوفة الدولة الوطنية يف املنطقة من على خط العصف اإلستاتيجي لنظرية 

 6السياسي )الظاهرة القطرية( كأحد أهم مالمح التحوالت اجليوستاتيجية يف املنطقة.
 فشل الدولة الوطنية والطريق حنو إعادة هندسة الشرق األوسط: -أوال
ة الوطنية احلديثة اليت املنهار، تتمثَُّل يف فشل الدولإنَّ من األسباَب احلقيقية اليت أوصلت العامل العريب إىل الوضع املأزوم و      

َست غداة استقالل البلدان العربية يف مطلع اخلمسينيات من القرن املاضي إذ  أنَّ أجياال كثرية من مناضلي حركات .6ُأسِّّ
ورية لبناء دولة وطنية وضر التحرر الوطين كانت تعي أنَّ االستقالل السياسي ليس هدفا يف حد ذاته، بل مُيثُِّّل خطوًة مهمة 

حديثة تقوم على مؤسسات دستورية، وحُتقُِّق أحالم أجيال متعدَِّدة انضلت من أجل السيادة واحلرية، لكنَّها فشلت ومل يقف 
األمر عند ذلك احلد، بل برزت ظاهرة االهنيار والسقوط، إذ مل تتحقق املشروعات االقتصادية واالجتماعية، بل ابلعكس 

 .شكالت يف هذا اجملال، وتعمََّقت خماطر التبعيةتفاقمت امل
ت        وميكن اعتبار أنه من بني األسباب احلامسة لفشل مشروعات الدولة الوطنية، جند دور القوى االستعمارية اليت غريَّ

ى، أطلقت ر أساليبها حبكم تغري الظروف الدولية، فخرجت من مرحلة االستعمار املباشر، لتستعي  عنه بطرق وأساليب أخ
ملساعدات االقتصادية يف ا -أساسا-عليها أدبيَّات الفكر السياسي يف بلدان اجلنوب مصطلح )االستعمار اجلديد(، وقد متثل 

املقتنة ابلضغوطات السياسية والعسكرية يف الغالب األعم، وكذلك عجزت الدولة الوطنية عن التحرُّر من هذا األخطبوط 
 .4لسياسي للمشروعات التحديثية اليت حاولت الدولة الوطنية إجنازَها داخل اجملتمع العريباجلديد، مع غياب التحديث ا

فبع  البلدان من هذه القطعة املستهدفة من الفضاء الشرق األوسطي ما تزاُل مصابة مبحنة سيطرة األحزاب الشمولية، أو 
ا ترزح حتت نري هذه احملن يف الوقت نفسهاملؤسسة العسكرية، أو العائلة امللكية احملمية من قوى خارجية، أو  ، مؤكدين يف أهنَّ

هذه احلالة على أنَّ احلديَث عن رؤية فكرية لقيادات الدولة الوطنية ُيصبُح بال معىن، ألنَّ نظَم األحزاب الشمولية، أو النظم 
ُم الدولة فقط، بل اجملتمَع برمته وقوى اجملتمع املدين، وال تفر  فاألمر .ودُ إىل التقدم والتحررز حركة جمتمعية تقاالستبدادية ال تؤمِّّ

بلَغ يف حاالت معينة ليس إىل أتميم العمل السياسي فحسب، بل أتميم الفكر السياسي ومنعه يف صفوف األجيال الناشئة 
لِّّ تلك النظم ظلتسهل قيادهتم، ويصبحوا بال حصانة فكرية سياسية متكنهم من التمييز بني الغث والسمني، فاألْمَر حتوََّل يف 

من سلطة الدولة إىل دولة السلطة، وأصَبَح النظام السياسي القائم هو الدولة، بينما هو يف اجملتمعات املتقدمة ليس إال مظهرا 
 .من مظاهر الدولة

 معيارا رئيسيا اجتماعيا وسياسيا واقتصاداي لقياس 12دولة يف العامل مستخدما  172يصنف مؤشر الدول الفاشلة       
مدى فشلها، من تلك املعايري شرعية الدولة، واحتام حقوق اإلنسان، وسيادة حكم القانون، ومظامل اجملموعات، والتنمية 

ليضع عددا كبريا من الدول العربية واإلسالمية املنتمية إىل احلضرية اجلغرافية الشرق  2116غري املتوازنة. وجاء تقرير عام 
. وعلى الرغم من املوضوعية للمعايري النسبية لتقييم الدول، إال أهنا غري قانونية 7وهشاشةأوسطية ضمن قائمة األكثر فشال 

وال يُعىن هبا القانون الدويل. فحقيقة إن عددا كبريا من معايري الفشل ينطبق على البلدان العربية، إال أن هذا الفشل جاء 



 

413 

ولة إىل ؤسسات بصورة انجحة. تلك املعايري تتفاوت من دنتيجة تراكمات بدأت ابالستعمار وصوال إىل الفشل يف بناء امل
 أخرى.
أما ما يتعلق منه ومعيار شرعية الدولة، فال وجود هناك التفاق كامل بني فقهاء السياسة حول معايري "شرعية الدولة"،        

ة، ميكن صفات الدولة الناجحإذ هنالك عاملني حيددان هذا الشرعية مها: الشعب، واالعتاف الدويل. ويف ما يتعلق مبوا
 2اعتبار أن املواطنة هي املعيار األول لنجاح الدول، وكذلك كفالة احلرية للمواطنني، ابإلضافة إىل التطبيق الكامل للدساتري.

وميكن إرجاع سبب احتالل دول عربية )شرق أوسطية( صدارة قوائم الدول الفاشلة، إىل توريث اال ستعمار الدول العربية     
لسلطات غري مستقلة القرار الوطين يف اجملاالت االقتصادية والسياسة والعالقات اخلارجية: عندما تشكلت دولة ما بعد 
االستقالل يف املنطقة العربية، ورثت مجلة من املشكالت املزمنة، مثل قضااي احلدود واالرتباط السياسي واالقتصادي ابحملتل 

ات واجملموعات الطائفية أبحجامها املختلفة، وألن خيارات ما بعد االستقالل مل تكن السابق، ابإلضافة إىل قضااي األقلي
انجعة يف أتسيس دولة حديثة، ابملعىن الذي حتدث عنه يومًا ماكس في ر، بوصفها "جمتمعًا إنسانيًا يدعي بنجاح احتكار 

 شخصنة السياسة، وربط الدولة وقراراهتا ، حيث سرعان ما انزاحت إىل9االستخدام الشرعي للقوة املادية يف أرض معينة"
ابحلزب احلاكم وابلزعيم امللهم الذي حرر البلد، أو األسرة احلاكمة اليت حتتكر فعلياً كل املوارد، ومتسك بيدها كل مقاليد 

لسكان، وهذه االنفوذ والسلطة، خالفا للدولة احلديثة، حيث ال ميتلك رئيس الدولة احلكومة واجليش واإلدارة واملوارد وحىت 
  .الصفة غري الشخصانية، واالستناد إىل القانون أوالً يعطيان الدولة احلديثة شرعيتها

وقد أفضى هذا الفشل يف بناء دولة احلقوق واحلرايت خارج اإلرادة الشخصية للزعيم واحلزب القائد، إىل نشأة منط من      
احلكم االستبدادي املغلق القائم على شراء الذمم، والسعي حنو كسب الوالءات، وأدى إىل نوع من الرهان على األقليات 

ا رج منطق املواطنة املعتاد، وإمنا من خالل النفاذ إىل أجهزة الدولة والتصرف بوصفهاليت وجدت ضالتها يف ممارسة السلطة خا
قوى ذات مصاحل ممتدة داخل أروقة السلطة. ويف حاالت أخرى، مت إقصاء هذه األقليات، واستخدامها فزاعة إلجياد نوع 

 خدمة ت عرقية، أو طائفية، تسعى إىلمن االلتفاف حول السلطة القائمة، بوصفها احلامية للمشروع الوطين ضد جمموعا
  .أجندات خارجية مفتضة، كما يروج ذلك املستبد احلاكم والدوائر القريبة منه

لقد متت شخصنة السلطة وخصخصة وسائل اإلدارة وأدوات القمع، ملصلحة جهات معينة فرضت نفسها العبًا مركزايً    
تطاف يف النموذج السوري، والدور الذي لعبته األقلية العلوية، حني مت اخ حمدداً ملصري الوطن أبكمله، وهو ما متكن مالحظته

الدولة ملصلحة احلزب. ورمبا كانت اليمن من النماذج اليت خضعت فيها الدولة هليمنة القبيلة، ولصراعات اجلماعات املذهبية 
ل يشق كزية شرعية إىل طرف يف صراع شاموالطائفية. إن سوء بناء دولة ما بعد االستقالل حوهلا، بشكل  ما، من مؤسسة مر 

يات اجملتمع، ويفعل فعله بصورة تدرجيية )االنقالابت املتتالية يف سورية واحلرب األهلية يف هناية السبعينيات وبداية الثمانين
داان حلرب يوالصراع اليمين يف صيغته احلوثية ضد ابقي مكوانت اجملتمع..(. ومل يكن ضرورايً أن تكون هذه الدول دائماً م

مدمرة على الطريقة الصومالية، على الرغم من حصول موجات عنف واضطراابت، إال أن مؤسسات الدولة تعاين حالة من 
االهتاء، وحتولت السلطة املركزية إىل منط من احلكم املافيوي، يتعاضد فيه أصحاب النفوذ من عسكريني ورجال أعمال 

 11منة لوبيات أقلية، متارس النهب املنظم حتت ستار السلطة احلاكمة.فاسدين )على الطريقة املصرية(، أو هي
هذا الفشل يف بناء دولة حديثة قائمة على القانون واالختيار الشعيب هو الذي أفضى إىل حالة االضطراب اليت نراها اليوم    

لذي خالل اخلراب السياسي ا يف أغلب دول منطقة الشرق األوسط، إثر انفجار األوضاع يف غالب الدول العربية، فمن
خلفته الفئة احلاكمة، تشكلت أسوأ األفكار وأشدها عنصرية، حيث عادت القبلية والطائفية، لتأخذ موقعها بصورة حادة، 
مستفيدة من ضعف الدولة، ومن مراكمة إرث كامل من الرغبة يف االنتقام، ومن احلقد، بسبب التنمية االقتصادية غري 



 

414 

ساواة والفساد وجرائم أجهزة الدولة وعنفها ضد املواطنني. وأخرياً، من التدخل اخلارجي من دول أخرى، العادلة، وعدم امل
أو من قوى شبه دولية انفذة، كل هذه العوامل تفسر الصعود القوي جلماعات طائفية ، على حنو ما نرى من هيمنة احلوثيني 

 نظيم الدولة )داعش( يف ظل دولة احملاصصة الطائفية اليت نشأتعلى العاصمة اليمنية، واختطاف أجهزة الدولة أو متدد ت
 11 .يف العراق، إثر الغزو األمريكي

لقد حتولت دول عربية )خصوصا يف املشرق العريب(، يف ظل تصاعد نفوذ الطائفة وضعف الدولة املركزية، إىل جمرد        
راره الفعلي، وإمنا خيضع إىل مزاج زعماء اجلماعات على كيان رمزي، له علم ومقعد يف األمم املتحدة، لكنه ال ميلك ق

األرض، وإىل إمالءات القوى الدولية الك رى على املستوى اخلارجي، وضٌع جيد جذوره يف طبيعة تشكل هذه الكياانت 
 السياسية ذاهتا.

انب معّينًا لكثري من جو  وإذا كان من املؤكد أّن احمليط اإلقليمي الشرق أوسطي ميارس بصورة أو أبخرى ترجيحاً      
اإلشكاالت القائمة، فمن املؤكد أيضاً أّن النظام الدويل ميارس بدوره بعد استقالل أغلب البلدان العربية مراقبة خاصة على 
جغرافية املنطقة، وقد صنع من الوجود اإلسرائيلي يف فلسطني ما يشكل القوة األمامية حلضوره يف املنطقة العربية خاصة مع 

، ما فتح للهندسة اجليوسياسية رواقا إلعادة رسم خارطة شرق أوسطية جديدة 12ي أمهية الدولة الوطنية يف املنطقةتالش
 تستجيب لواقع ورهان اللعبة اجليوستاتيجية وهذا يف إطار تصاعد حماور وقوى جيوسياسية مهمة يف املنطقة.

 نية:خارطة الشرق األوسط يف حقبة من تالشي الدولة الوط -اثنيا
السؤال اآليت: "ملاذا يتم عرض خارطة شرق أوسطية جديدة اآلن؟ وملاذا تعرض يف موقع عسكري  قد يتبادر إىل أذهاننا       

 ؟".12أمريكي رمسي؟ وملاذا يتم احلديث عن سايكس بيكو 
إن احلديث ظهور خارطة جديدة لتطبيق خارطة الشرق األوسط اجلديد، وهو الوضع الذي حذر منه الرئيس العراقي    

الراحل صدام حسني قبل العدوان واحتالل العراق، يسوقنا للوقوف على حيثيات هذه اهلندسة والتقسيمات اجلديدة يف 
 املنطقة:
، 13، نشرت خارطة جديدة للشرق األوسط مبقال معنون )حدود الدم(6211يف موقع جملة القوة العسكرية أوت       

حددت مالمح جديدة خلارطة شرق أوسطية جديدة. والتقرير يفتض أن احلدود بني الدول غري مكتملة وغري هنائية، 
لتهب واملتوتر خصوصا يف قارة أفريقيا اليت تكبدت ماليني القتلى وبقيت حدودها الدولية بدون تغيري والشرق األوسط امل

منذ عقود. هذه احلدود اليت شكلت أوروبيا )الفرنسيون وال ريطانيون( يف أوائل القرن العشرين، من الدولتني اللتني كانتا 
تعانيان من هزائمها يف القرن التاسع عشر، فكان التقسيم عبئا عليها وجاء من عدم اإلدراك خلطورة هذا التشكيل الذي 

احلدود وأصبحت كتال قومية كبرية ومبعثرة على جوانب احلدود لعدة دول، وقد يضم الكيان  قسم قوميات على جانيب
 16السياسي املستقل إثنيات وطوائف متناحرة.

إن حدود الشرق األوسط تسبب خلال وظيفيا داخل الدولة نفسها وبني الدول من خالل أعمال التضييق على األقليات      
أو بسبب التطرف الديين أو القومي واملذهيب. إن مل الشمل على أساس الدين والقومية يف دولة القومية والدينية واألثنية 

واحدة لن جيعل األقليات سعيدة ومتوافقة، إن القومية اخلالصة أو الطائفة وحدها ميكن أن جتد م ررا لتغري احلدود ولتشكيل  
 ((:12ارطة السياسية قبل التقسيم )أنظر الشكل رقم: )كيان سياسي هلا كما يفتض التقرير. وللمقارنة أنظر هذه اخل
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 (: الشرق األوسط اجلديد حسب املخطط األمريكي12الشكل رقم )

يف هذه الرؤاي إن التقسيمات ليست على أساس خرائط معدة مسبقا بل أعدت على أساس وقائع دميوغرافية )الدين    
القومية واملذهبية(. وألن إعادة تصحيح احلدود الدولية يتطلب توافقا إلرادات الشعوب اليت قد تكون مستحيلة يف الوقت 

ئها. ل إىل هذه الغاية اليت جيب أن تستغل من قبل اإلدارة األمريكية وحلفاالراهن، ولضيق الوقت البد من سفك الدماء للوصو 
يفتض أن إسرائيل ال ميكنها العيش مع جرياهنا وهلذا جاء الفصل عن جرياهنا العرب، ولذا فإن الطوائف املتباينة اليت الميكن 

 16.التعايش فيما بينها من املمكن جتمعها بكيان سياسي واحد

ى سبيل املثال أك ر قومية موزعة على عدة دول بدون كيان سياسي. عليه فإن الوالايت املتحدة وحلفائها ال األكراد عل   
تريد أن تفوت فرصة تصحيح )الظلم(، بعد احتالل بغداد مستفيدة من فراغ القوة اليت كان يشكلها العراق الذي أصبح 

 .اجز العظيم أمام تنفيذ املخطط األمريكي يف املنطقةمؤكدا اآلن أبنه الدولة الوحيدة يف العامل اليت كانت احل
الدول املستهدفة ابلتقسيم واالستقطاع هي إيران، تركيا، العراق، السعودية وابكستان وسوراي واإلمارات. و دول ستوسع    

 14ألغراض سياسية حبتة:اليمن، األردن وأفغانستان.
 17ردستان وسنيستان وشيعستان(.الدول اجلديدة اليت ستنشأمن تقسيم العراق هي: )ك
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)دولة كردستان الك رى(،وستشمل على كردستان العراق وبضمنها طبعا كركوك النفطية وأجزاء من املوصل وخانقني    
 12.ودايىل، وأجزاء من تركيا، إيران وسوراي، أرمينياوأذربيجان، وستكون أكثر دولة موالية للغرب وألمريكا

)دولة شيعستان(، وستشمل على جنوب العراق واجلزء الشرقي من السعودية واألجزاء اجلنوبية الغربية من إيران )األهواز(،    
 19وستكون بشكل حزام حييط ابخلليج العريب.

ليت ا )دولة سنيستان( ستنشأ على ما تبقى من أرض العراق ورمبا تدمج مع سوراي. وأتسيس )دولة بلوشستان اجلديدة(،   
 21.ستقطع أراضيها من اجلزء اجلنويب الغريب لباكستان واجلزء اجلنويب الشرقي من إيران

إيران ستفقد أجزاء منها لصاحل الدولة الكردية وأجزاء منها لصاحل دولة شيعية عربية وأجزاء لصاحل أذربيجان املوحدة،    
 21.رسيةوستحصل على أجزاء من أفغانستان املتامخة هلا لتكون دولة فا

 22أفغانستان ستفقد جزء من أراضيها الغربية إىل بالد فارس وستحصل على أجزاء من ابكستان وستعاد إليها منطقة القبائل.
السعودية ستعاين أك ر قدر من التقسيم كباكستان وستقسم السعودية إىل دولتني، دولة دينية )الدولة اإلسالمية املقدسة( 

لى كل املواقع الدينية املهمة ملسلمي العامل، ودولة سياسية )السعودية(. وسيقتطع منها أجزاء على غرار الفاتيكان، تشمل ع
((. ستنشأ دولة جديدة على األردن القدمي بعد أن 13، )أنظر الشكل رقم: )23لتمنح إىل دول أخرى )اليمن واألردن(

ت )األردن فلسطيين الداخل وفلسطيين الشتاتقطع أراضي هلا من السعودية ورمبا من فلسطني احملتلة لتشمل على كل 
 26الكبري(.

 
 (: التقسيمات اجلديدة يف خارطة الشرق االوسط اجلديد.3الشكل رقم )

 26.اليمن سيتم توسيعه من اقتطاع أجزاء من جنوب السعودية وتبقى الكويت وعمان بدون تغيري
 
رق أوسط )دميقراطي( جديد، يبدأ من إلغاء اخلرائط اإلدارة األمريكية كانت قد طرحت مبادئها وتصورها عن ش     

االستعمارية القدمية اليت أنشأها االستعمار الفرنسي وال ريطاين يف بداية القرن العشرين النتفاء احلاجة إليها بسبب املتغريات 
 .القومية والطائفية اجلديدة للبلدان املعنية ابلتقسيم

. الدول جلديدة اليت ستنشأ ستكون موالية 24ول اليت تتعرض للتقسيم واالقتطاعالتقسيم واالقتطاع وسيلة إلضعاف الد   
متاما لإلدارة األمريكية حبكم العرفان ابجلميل للعناصر االنفصالية املستفيدة إىل الدولة اليت منحتهم االستقالل. أما الدول 

شكلة الفلسطينية دن الكبري سيكون احلل األمثل للماليت ستتوسع ستكون مدينة أيضا مبواالهتا ملشروع التقسيم والضم. واألر 
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والالجئني الفلسطينيني ونقطة جوهرية بتخليص إسرائيل من مشكلة تواجهها ابستمرار وهي التغيري الدميوغرايف للسكان 
 27.لصاحل الفلسطينيني يف حال تطبيق قرارات جملس األمن ذات الصلة

لكن السؤال األساس الذي يتبادر من وراء هذه الفسيفساء الشرق أوسطية اجلديدة هو: هل هذه األخرية تعت ر احلل    
املمكن للتخلص من املشاكل اليت تواجه إستاتيجية الوالايت املتحدة للسيطرة على العامل وعلى مصادر الطاقة؟، أم أهنا 

حلروب بني الكياانت القدمية واجلديدة )املثال الكوري( واالقتتال الداخلي ستكون بؤر جديدة للتوتر ونوعا جديدا من ا
 والتوتر غري حمسوب العواقب )تيمور الشرقية(.

إن حماولة تقسيم العراق أبيدي عمالء عراقيني ابتت معروفة وكشفت معظم خيوطها، فهل ميكن أن جتر الدول األخرى    
 :اخلارطة التقسيمية جمددا هو ورقة ضغط علىبنفس الطريقة؟. رمبا يكون طرح الفكرة و 

تركيا يف حالة معارضتها ملشروع الدولة الكردية يف كردستان العراق املقتح أتسيسها يف حال فشل املشروع األمريكي  -1     
 22السياسي والعسكري يف العراق. لتكون كردستان املكان اآلمن لقواهتا يف حالة انسحاهبا.

 29.مباشر على تدخلها السافر يف العراق وجتاوزها خلطوط محراء وضعتها اإلدارة األمريكية هلاإيران كتهديد  -2 
 31السعودية ملنعها من دعم )املتمردين( أو لفيدرالية شيعية يف اجلنوب.-3 
ابكستان لضمان عدم ترددها بضرب )طالبان( والعناصر اإلسالمية املتشددة وضمان بقائها ضمن املشروع  -6 
 31.مريكياأل
اليمن، و األردن، إلغراقهم يف حلم التوسع واألكراد يف حلم أتسيس دولة جديدة هلم. كمكافأة غنية ملدى دعمهم  -6

 32.للمشروع األمريكي
هذا هو احللم األمريكي، وحلم االنفصاليني والتابعني والسائرين ضد أحالم ومستقبل شعوهبم. إن التقسيم واالقتطاع      

جديدة أو توسيع لدول قدمية ال ميكن أن مير دون، إما ابآلفاق وهو أمر مستحيل ابلنسبة لدول مستقلة  لتشكيل دوال
ومستقرة ذات كياانت سياسية معتف هبا دوليا. أو أن تتم ابلتقسيم القسري ابلشكل الذي يتم حاليا يف العراق. ومتنح 

 ومن مث تعميمه على املنطقة ككل.اإلدارة األمريكية اآلن وبسرعة األولوية القصوى إلجناحه 
لقد كان من الضروري للدول املعنية ابلتقسيم واالقتطاع االنتباه إىل حتذيرات كان قد أطلقها الرئيس العراقي صدام      

حسني قبل شن احلرب اهلمجية على العراق، ما يتعلق منها وأن العراق سيكون اخلطوة األوىل، ومن هنا أتيت خطورة املقاومة 
لوطنية العراقية بكل فصائلها على مشاريع اإلدارة األمريكية وحلفائها يف إفشال ليس االحتالل نفسه ولكن إنقاذا للمنطقة  ا

كلها وللعامل من هذا الشر القادم الذي قد يؤدي بنهاية املطاف إىل إغراق العامل يف سلسلة من احلروب قد تنتهي حبرب 
ية جديدة يف املنطقة، من على حماور اختذت شكل التموضع اجليوسياسي، كأوىل مدمرة للبشرية، كان لبزوغ قوى إقليم

 اخلطوات حنو شرق أوسط تتداخل فيه خطوط املصلحة والدم يف سباق لزج بني النفط والدين والبارود. 
 صراع احملاور و نضوج ميزان القوى يف الشرق األوسط: -اثلثا
عملية. وسطية تدل يف احلقيقة على استاتيجية إقليمية جديدة للوالايت املتحدة يف الإن لعبة احملاور يف املنطقة الشرق أ     

إذ تذهب واشنطن بعيدا عن اإلستاتيجية اليت انتهجتها يف وقت مبكر من القرن املاضي، املتمثلة يف استخدام القوة العسكرية 
وهو ما نواي.  القوى اإلقليمية، بينما هي تلعب دورا اثالرئيسية يف الصراعات اإلقليمية، مع حتويل عبء القتال األساسي إىل

السعودي وحلفاؤهم من دول اخلليج: فبعد سنوات من شراء أسلحة متطورة، أضحوا قادرين على ابت واضحا يف املثال 
تنفيذ محلة متطورة إىل حد ما، على األقل يف اليمن. وهذا يعين أنه يف الوقت الذي كانت فيه قوى إقليمية راضية عن حتويل 

ألة ألعباء إذا رفضت الوالايت املتحدة املشاركة. املسعبء القتال إىل الوالايت املتحدة، فإهنم قادرون أيضا على حتمل ا
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بسيطة ابلنسبة للسعوديني إىل حد ما. إهنم ميثلون مركز الثقل يف العامل اإلسالمي السين. وعلى هذا النحو، فقد شرعوا 
منع النفوذ اإليراين . هدفهم هو 33وحلفاءهم يف استاتيجية دفاعية من الناحية اإلستاتيجية وهجومية من الناحية التكتيكية

. 36والشيعي، بينما الوسائل لتحقيق ذلك هي حرب حتالف يتم فيها استخدام القوة اجلوية لدعم القوات احمللية على األرض
وما مل يكن هناك غزو كامل لليمن، فإن السعوديني سينفذون اإلستاتيجية األمريكية اليت نفذت خالل العقد األول من 

ين، ولكن على نطاق أصغر. واألهم من وراء ذلك: هو الضوء الذي تسلطه اهلجمات ضد احلوثيني القرن احلادي والعشر 
على الوضع املتنامي يف املنطقة: حرب بني السنة والشيعة. ففي العراق وسوراي تدور رحى حرب واسعة النطاق. وهناك معركة 

يمن ن جهة، ومزيج معقد من عناصر اجليش اليت يهالسنية وحلفائها م« الدولة اإلسالمية»حمتدمة يف تكريت مع تنظيم 
عليها الشيعة العراقيني واملليشيات الشيعية واجلماعات القبلية العربية السنية والقوات الكردية السنية من جهة أخرى. ويف 

لشيعة، ومجاعات ا، ومع ذلك يسيطر عليها العلويون «بشار األسد»سوراي، هناك معركة بني احلكومة العلمانية برائسة الرئيس 
 36سنية. ورغم ذلك، فإن هناك سّنة ودروز ومسيحيني وقفوا مع النظام كذلك.

يف الواقع، هناك توتر أساسي يف املنطقة ليس فقط بني الشيعة والسنة، ولكن أيضا داخل اجلماعات الشيعية والسنية.      
 العبني إقليميني. ة، واتسعت دائرته إىل صراع طائفي لصاحلويف اليمن، يوجد صراع على السلطة بني الفصائل احمللية املتحارب

لقد ابت الوضع يف اليمن ابلغ التعقيد وجتاوز مرحلة جمرد كونه حرب بني الشيعة والسنة. ويف الوقت نفسه، ال ميكن فهمه 
جمال  لكسبدون فهم املكون السين الشيعي. غري أن أهم سبب على اإلطالق هو أن ذلك ميثل خطوة من جانب إيران 

حكم  رئيسي للتأثري يف العامل العريب. وهذه ليست استاتيجية جديدة، فلقد سعت إيران لتأثري أك ر يف شبه اجلزيرة العربية منذ
الشاه. كما سعت جاهدة يف اآلونة األخرية خللق منطقة نفوذ متتد من إيران إىل البحر األبي  املتوسط. وأتسيس بقاء 

، وجناح حكومة موالية إليران يف العراق هذا اجملال للنفوذ اإليراين، نظرا لقوة حزب هللا يف لبنان يف سوراي« األسد»حكومة 
يف سوراي على استعراض القوة. ولفتة من الوقت، بدا أن هذه اخلطة قد عرقلها االهنيار الذي كان متوقًعا « األسد»وقدرة 

ت لتكون انجحة نسبيا، وكانت بعيدة نسبيا عن كوهنا دمية يف ، وإنشاء حكومة عراقية ظهر 2112حلكومة األسد يف عام 
. ووضعت هذه التطورات، إىل جانب العقوابت الغربية، إيران يف موقف دفاعي، ويبدو أن فكرة النفوذ اإليراين 34يد إيران

 ابت جمرد حلم.
أن  وبشكل متناق  تنشيط القوة اإليرانية بطريقتني. أوال: يف حني« الدولة اإلسالمية»ومع ذلك، فقد أعاد بزوغ جنم      

 لنفسها مروعة وُصممت جلعل التنظيم ال يبدو مرعبا فحسب، ولكنه أيضا قوي« الدولة اإلسالمية»الدعاية اليت تقوم هبا 
ق، من أنه ليس تنظيما ضعيفا، إال أنه ميثل جمرد جزء صغري من الطائفة السنية يف العراجدا، فإن الواقع يقول إنه على الرغم 

مسح « ولة اإلسالميةالد»وأهل السنة هم أقلية يف العراق. ويف الوقت نفسه، فإن الدعاية وحشد الطائفة الشيعية يف مقاومة 
، وأج رت الوالايت العراق و)إىل حد ما( يف اجليش العراقيللمستشارين اإليرانيني بتحقيق إدارة فعالة للمليشيات الشيعية يف 

 37املتحدة على استخدام القوة اجلوية جنبا إىل جنب مع القوات ال رية اليت أنزلتها إيران.
إيران، مع  ، حىت لو كان ذلك يتطلب التعاون مع«الدولة اإلسالمية»ونظرا لإلستاتيجية األمريكية املتمثلة يف عرقلة      
وجود قوات على األرض، فإن هذا يعين أنه عندما يصبح الضعف الكامن للدولة اإلسالمية أكثر من جمرد عامل، فإن  عدم

الفائز االفتاضي يف العراق سيكون إيران. وتوجد حالة مماثلة إىل حد ما يف سوراي، ولكن مع دميوغرافية خمتلفة. ودعمت 
ن اإليرانيون مؤيدين أكثر أمهية، خاصة لوقوفهم القوي جبوار حليفهم يف املعركة، . لقد كا32إيران وروسيا حكومة األسد اترخييا

حزب هللا اللبناين. وما بدا يف السابق أنه قضية خاسرة، حتول اآلن إىل النقي  من ذلك. وكانت الوالايت املتحدة معادية 
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مر ابحلكومة األقل، حمايدة عندما يتعلق األ لألسد بشدة، ولكن نظرا للبدائل احلالية يف سوراي فقد أصبحت واشنطن، على
 السورية. 

 واشنطن ولعبة التوازانت اإلقليمية: -2
لقد فضلت الوالايت املتحدة األمريكية مؤخرا تبين استاتيجية تركز على احلفاظ على توازن القوى. ويتسم هذا النوع      

 ي قوة بعينها، ولكن احلفاظ على التوازن بني قوى متعددة.من النهج دائما ابلفوضى، ألن اهلدف من ورائه هو عدم دعم أ
ولذلك، فإن الوالايت املتحدة تقدم املعلومات االستخباراتية والتخطيط للمهمة اليت ينفذها التحالف بقيادة الرايض ضد 

قصف أهداف اتبعة  قاحلوثيني وحلفائهم اإليرانيني. ويف العراق، تقدم الوالايت املتحدة الدعم للشيعة وحلفائهم عن طري
للدولة اإلسالمية. ويف سوراي، تبدو إستاتيجية الوالايت املتحدة معقدة لدرجة تستعصي على التفسري الواضح. وهذه هي 

. كما وميكن للوالايت املتحدة أن تعارض إيران يف 39طبيعة رف  التدخل على نطاق واسع، ولكن االلتزام بتوازن القوى
لدعم على مسرح آخر. مناذج احلرب الباردة ليست ذات صلة هنا. وحيدث كل هذا يف ظل املفاوضات مسرح، بينما تقدم هلا ا

 بني إيران والقوى العظمى حول ال رانمج النووي. 
يبدو أن إيران تبين نفوذ على البحر األبي  املتوسط، ولكن هذه املرة من احملتمل أن ميتد النفوذ إىل اليمن. وهذا بدوره      
ديدا لشبه اجلزيرة العربية من اجتاهني. حياول اإليرانيون القيام بعملية تطويق. ويتعني على السعوديني الرد، ولكن خيلق هت

. إن عملية شن 61السؤال عن ما إذا كانت تلك الضرابت اجلوية قادرة ابلفعل على وقف احلوثيني وإعادهتم إىل حيث كانوا
ها تفشل يف كثري من األحيان. والسؤال األول ما الذي سيفعله السعوديون احلرب هي أرخص الوسائل وأقصر الطرق، لكن

عندئذ. والسؤال الثاين ما الذي سيفعله األمريكيون. وتتطلب العقيدة احلالية توازان بني إيران واململكة العربية السعودية. ولن 
ض الواقع يف ملشاركة على نطاق واسع على أر تستطيع الوالايت املتحدة مبقتضى هذه العقيدة، وهذا يف الواقع العسكري، ا

 العراق.
 الباانتركية وبدائل توازن القوى أمريكية: .  0
تبدو تركيا من على هذه الرقعة اجلغرافية اليت تعرف صداما جيوستاتيجيا صامتا نسبيا، ولكنها حيوية للغاية هلذه القصة.      

إذ متتلك أك ر اقتصاد يف املنطقة ولديها أك ر جيش، ورغم ذلك يسهل مناقشة هذا اجليش واحلوار معه. وتراقب تركيا 
ن كثب مع تصاعد التوتر يف القوقاز والصراع ع ر البحر األسود. جبانب كل هذا، الفوضى على طول حدودها اجلنوبية ع

 فإن ما حيدث يف سوراي والعراق واالتساع احملتمل للنفوذ اإليراين هو أكثر ما يقلق أنقرة. 
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 (: اثلوث توازن القوى الصاعدة يف املنطقة الشرق أوسطية.6الشكل رقم )

 كان وال يزال يسعى ألن يرى بالده« رجب طيب أردوغان»ا اجملال أن الرئيس التكي وجيب أن ال ننسى يف هذ       
زعيما إقليميا وزعيمة للعامل السين كذلك. ويف الوقت الذي يقوم فيه السعوديون بدور فاعل وال يفعل األتراك شيئا يذكر يف 

ت أتيت وتذهب وال يتغري التاري . ولكن تركيا ال . مثل هذه اللحظا61سوراي أو العراق، فإن اللحظة تفلت من بني يد تركيا
 تزال القوة السنية الرئيسية والضلع الثالث للتوازن اإلقليمي الذي يشمل اململكة العربية السعودية وإيران.

ومن املمكن أن يكون تطور موقف تركيا خطوة حامسة يف إحداث توازن قوى يف املنطقة، والذي على أساسه حتدد       
احمللية، وليست اململكة املتحدة أو الوالايت املتحدة، النتيجة. الدور األمريكي، مثل الدور ال ريطاين يف السابق، لن  القوى

يكون بشن حرب مباشرة يف املنطقة، ولكن عن طريق تقدمي املساعدات اليت هتدف إىل حتقيق االستقرار مليزان القوى. وميكن 
ه ألمر معقد للغاية، وال يناسبه حتليل مبسط أو أيديولوجي.   كما أنه أمر غام  هنا، مشاهدة ذلك يف اليمن أو العراق. إن

وسوف ميثل اجليل القادم من ديناميكيات الشرق األوسط. وإذا وضع اإليرانيون أسلحتهم النووية النظرية جانبا، وركزوا على 
ملكة العربية فيه اثلوث التوازن يف املنطقة: إيران، املذلك، فإن ذلك سوف يهدئ األتراك ويعيد التعادل مليزان القوى، يلعب 

السعودية، تركيا، إىل جانب إسرائيل أدوارا أساسية من خالهلا أي حركة من أية قطعة من هذه القطعات قد تقلب رقعة 
ي متثيل هالشطرنج الشرق أوسطية، وهو ما حيسم واجتاهات السلم واحلرب يف املنطقة والعامل، علما أن هاته القطعات 

 جيوسياسي صريح لقوى دولية وعاملية ابمتياز.
  

 مثلث التوازن يف املنطقة: املقدرات والالتوازي. -3
 إسرائيل: املعادلة اإلستاتيجية العصية. -6

تعاين إسرائيل منذ نشأهتا من خلل امليزان اإلستاتيجي بينها وبني العرب ألسباب معروفة، جغرافية: نظرًا حلجمها       
الضئيل، ودميغرافية: نظرًا لقلة تعدادها وانفصاهلا عن الشعوب احمليطة هبا متاًما. مثلها مثل تركيا، تستفيد إسرائيل ابألساس 

ي يعطيها التفوق املطلوب عسكراًي، دون أن تكون ابلضرورة عضًوا يف حلف الناتو بشكل من حتالفها مع الغرب، والذ
 62.رمسي، فهي شريك للحلف يف املتوسط

، واليزال مستمًرا 1947القوة اجلوية اإلسرائيلية هي األوىل يف املنطقة بال منازع، وهو أمر ثبت جبالء أثناء حرب تعت ر    
جًوا مسألة شديدة الصعوبة، السيما وأهنا متتلك أنظمة دفاع جوي من األكثر تطورًا يف العامل،  إىل اليوم، فمهامجة إسرائيل
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البحرية اإلسرائيلية أيًضا ال يكافئها يف املنطقة إال القوتني التكية واإليرانية، كما متلك قوات الدفاع اإلسرائيلية على األرض، 
ومة الفلسطينية هة القوى غري املتوازية، نظرًا لتارخيها الطويل يف احلروب مع املقاوعلى عكس نظريهتا التكية، خ رة أك ر يف مواج

هة ، تستعني دول يف أفريقيا، مثل كينيا، خب رة إسرائيل تلك ملساعدهتا على مواج-على سبيل املثال  - وامليليشيات اللبنانية
عكس إيران، ونظرًا لطبيعتها الدميغرافية الغريبة على املنطقة، لكن، وعلى  .األخطار العسكرية غري املتوازية املتفشية يف القارة

المتتلك إسرائيل أي عوامل ثقافية مشتكة تُتيح هلا أن تتبىن قوى من هذا النوع تعزز هبا نفوذها، أو حىت تدافع هبا عن 
ول كتكيا ومصر ان، ودنفسها، فإيران تعتمد كما ابت واضحا على املذهب الشيعي املنتشر يف جنوب العراق وجنوب لبن
 63 واخلليج ُمتاح هلا، ولو نظراًي، دعم أي قوة سنية أو عربية، وهي ثقافة منتشرة بطول املنطقة وعرضها.

لذلك، وإدراًكا هلشاشتها الدميغرافية، مل تتنب إسرائيل أي مواقف واضحة من األزمات اجلارية يف الشام خالل األعوام       
ن االجنرار إىل أي صراع مع الفصائل السورية، بل واللبنانية أيًضا، اليت اجنرت إىل الساحة السورية، األخرية، وأنت بنفسها ع

إميااًن منها أبهنا ستخرج على األغلب خاسرة، السيما وأهنا مرفوضة من كافة شعوب املنطقة وتعاين بشكل عام من ضغط 
ة معينة هنا وهناك، مثلما جرى يف سوراي، وحماوالت بري معنوي منذ أتسيسها، ابستثناء هجمات جوية انجحة على أهداف
صامت" للحفاظ على تفوقها اإلستاتيجي الصعب "فاشلة إلضعاف محاس يف قطاع غزة. تعت ر إسرائيل اليوم يف وضع 

الذي بنته على مدار عقود، وقد تعصف به أي حرب مفتوحة، خاصة مع قوى غري متوازية متتلك مقومات إحراج إسرائيل  
 .كما جرى يف حاالت كثرية

 إيران: التفوق والرهان على الالتوازي. -6
متتلك إيران القوة العسكرية األك ر يف اخلليج، وهي القوة العسكرية األوىل من حيث التعداد يف املنطقة متفوقة بذلك        

، 1979يرانية عام ىل ما قبل الثورة اإلعلى تركيا ومصر، بيد أن األسلحة اليت متتلكها قدمية نسبًيا، ويعود جزء كبري منها إ
. لذلك، تعتمد 66وهو ما يعين أنه من الناحية التقنية البحتة، متتلك تركيا وإسرائيل ودول اخلليج أسلحة أكثر تطورًا منها

 اإيران أكثر من غريها على صناعتها العسكرية الداخلية، حيث تنتج صواري  ابلستية يصل مداها إىل ألفي كيلومت، كم
 66.تعتمد يف بث نفوذها اإلقليمي على القوى العسكرية غري املتوازية

سفينة جمهزة  62تتحكم إيران متاًما يف القسم الشرقي من مضيق هرمز، ومتتلك قوة حبرية غري تقليدية يف اخلليج، منها      
سيما وأن األخرى من املضيق، الأبسلحة مضادة للسفن، تُتيح هلا الضغط بقوة على دول اخلليج الواقعة على الناحية 

، واليت متتلك العتاد 64الوالايت املتحدة هي املدافع األساسي عن تلك الدول وتوازهنا مع إيران وليس دول اخلليج نفسها
 لولكن ال متلك اخل رة يف استخدامه، وتعاين ابلطبع من احنياز الكفة اإلستاتيجية لصاحل إيران ابلنظر للتعداد السكاين وعوام

 67.أخرى اترخيية وجغرافية
تستخدم إيران القوة غري التقليدية بشكل كبري حىت يف مضيق هرمز، فقواهتا العسكرية ال تقتصر على األقسام ال رية      

والبحرية واجلوية التقليدية، بل تضم أجنحة مثل قوات احلرس الثوري وقوات القدس، إذ تشكل عوامل قوة للنظام اإليراين يف 
، على سبيل املثال 62ل واخلارج، وهي مزودة أبسلحة صغرية غري تقليدية تستطيع هبا إحلاق الضرر بشكل كفءالداخ

حبامالت النفط، وهي حوادث هلا سوابق ابلفعل يف اتري  العسكرية اإليرانية بعد الثورة، إذ نشرت طهران ألغاًما حبرية، 
 .إلكتونية )ع ر اإلنتنت( على دول اخلليج املصدرة للنفطواستولت أحيااًن على سفن أجنبية، بل وقامت هبجمات 

ابإلضافة إىل ذلك، تُعت ر القوى غري املتوازية العمود الفقري للدور اإليراين يف املنطقة، بدًءا من جنوب العراق وحىت       
لبنان، بل وامتداًدا أيًضا إىل غرب أفغانستان، حيث تستثمر إيران يف األسلحة والذخائر "الصغرية" اليت تستخدمها امليليشيات 

زود هبا حلفائها يف املنطقة لبث نفوذها ومواجهة أعدائها بشكل غري مباشر، كما كان األمر  يف واجلماعات املسلحة، وت
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م، "تـَُعد إسرائيل العدو 1979ألسباب تعود إىل قيام الثورة اإلسالمية اإليرانية و  .2114حرب حزب هللا مع إسرائيل عام 
مها نظرًا ائيل اخلطر األساسي على إيران بقدر ما هي عدو لنظااألول إليران، بيد أنه على املستوى اإلستاتيجي ال متثل إسر 

، ومؤخرًا، يبدو أن أخطار أكثر إحلاًحا وأقرب جغرافًيا، تستحوذ على تركيز صّناع القرار والعسكريني 69لسياساته يف املنطقة"
ع خط النفوذ اإليراين دد بقطيف طهران، وهي أخطار "تندرج حتت الالتوازي العسكري، وتتمثل يف داعش يف الغرب، اليت هت

 61املمتد من العراق إىل لبنان، وعودة طالبان يف الشرق، واليت هتدد مكتسبات إيران يف مشال وغرب البالد."
لكل هذه العوامل، ُتعد إيران هي القوة األوىل يف املنطقة من انحية تبين والتعامل مع الالتوازي، وهي ظاهرة عسكرية     

 الكثريين، حىت على أمثال الوالايت املتحدة والصني.وتعطي إيران تفوقًا إستاتيجًيا ملحوظًا على تركيا التزال عصية على
 .وإسرائيل واخلليج، السيما يف الشام والعراق، وتعّوض أتخرها عنهم يف القوة العسكرية التقليدية

 اململكة العربية السعودية: التسلح، املال وهشاشة القوة. -ج
عكس القوى املعروفة يف املنطقة، تعت ر قوة اململكة العربية السعودية العسكرية حديثة بشكل كبري، إذ تشكلت على       

بشكل ضئيل بعد أتسيس هذه الدولة، ومل تلق اهتماًما كبريًا حىت قيام الثورة اإليرانية، ودخول نظام صدام حسني العراقي 
. منذ ذلك الوقت، تقوم دول اخلليج مبا فيها اململكة العربية السعودية، والتزال، ابالعتماد على 199161إىل الكويت عام 

الوالايت املتحدة بشكل رئيسي، ويف نفس الوقت بتعزيز عتادها العسكري بشكل غري مسبوق يف املنطقة، ورمبا يف العامل، 
ًقا ملعهد البحوث من طبحيث و األسلحة والذخائر بكميات كبرية. حيث تنفق جزًءا كبريًا من ميزانيتها الثرية جللب أحدث 

، 62من جتارة السالح العاملية ٪7، 2112و 2112أجل السالم العاملي، مثّلت واردات األسلحة إىل اخلليج بني عامي 
األخرية  موكانت ابألساس معدات وأنظمة دفاع صاروخي، بشكل عام، تتزايد صفقات السالح املوجهة للخليج يف األعوا
بني عامي  12نظرًا للمخاوف من الدور اإليراين، حيث تـَُعد السعودية خامس أك ر مستورد، بعد أن كانت يف املرتبة الـ 

إس إيه من الوالايت  16طائرة إف  166، 2114من املتوقع أن تتسلم السعودية خالل العام و  .211263و 2116
، ابإلضافة إىل ذلك، تسلمت السعودية ابلفعل املئات من صواري   66بريطانيا املتحدة، ودفعات إضافية من طائرة اتيفون من

كيلومتًا(، وبدأت يف التفاوض مع الوالايت املتحدة، ألول   311كروز من طراز ستورم شادو من بريطانيا )مبدى يصل إىل 
 66يا وكوراي اجلنوبية.واليت ال ميلكها من حلفاء الوالايت املتحدة سوى ترك 84H -AGMمرة، الستالم صواري 

وعلى الرغم من هذه الصفقات الكبرية اليت قد ال حتلم هبا دول مثل إيران، تعاين السعودية من غياب اخل رة العسكرية      
واملوارد البشرية الكافية لتستطيع حتقيق فارق جوهري بذلك العتاد، خاصة بوجه إيران اليت تـَُعد عدوها األول واألساسي،  

 غياب التنسيق العسكري بينها وبني بقية دول منطقة اخلليج نقطة ضعف واضحة مقارنة ابلقوى العسكرية كما ويعت ر
األخرى يف املنطقة، وهو ما يعين أهنا حتتاج إىل االعتماد على قوى خارجية بشكل كبري لضمان توازن الكفة اإلستاتيجية، 

كل االلتزام األمريكي أبمن اخلليج حجر األساس للتوازن اإلستاتيجي يشإذ  .64وهو دور تقوم به الوالايت املتحدة منذ عقود
بني إيران واخلليج، خاصة يف مضيق هرمز ذي األمهية للوالايت املتحدة نظرًا ملرور جتارة النفط العاملية كلها ع ره، وهو أمر 

ي أبسره يف مجيع ثر على االقتصاد العامللن يتأثر على األرجح ابخنفاض مبيعات النفط إىل الوالايت املتحدة نظرًا ألنه يؤ 
من  ٪16مليارًا سنواًي، وهو ما ميثل  71األحوال، لذلك، ينفق األمريكيون على تواجدهم العسكري يف املضيق حوايل 

ن ع ميزانية وزارة الدفاع )البنتاغون(، حيث يتمركز األسطول اخلامس األمريكي يف دولة البحرين أبهدافه املعلنة: إثناء إيران
 67.أي عمل عدواين يف املضيق وضمان بقائه مفتوًحا

ابلنظر لالرتكاز العسكري األمريكي يف أسيا، اجلاري مؤخرًا، وحماوالت ختفيف تواجدها يف اخلليج، متر دول اخلليج      
ون كافًيا خالل كاليوم بنقطة حتول فيما خيص عقيدهتا العسكرية والدفاعية، إذ يبدو أن االعتماد على واشنطن وحده لن ي
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العقود املقبلة، وهو ما يعين أنه حباجة إىل توحيد الصف اخلليجي يف اجملال العسكري أكثر من ذي قبل، وهي خطوة تدفع 
، بطبيعة احلال، سيكون حتقيق حلم  62حنوها السعودية واإلمارات والبحرين بشكل رئيسي، يف حني تعارضها ُعمان بوضوح

قوى العسكرية لتلك الدول بشكل منفصل، وغياب التدريبات املشتكة، وتباًعا، القدرة على كهذا صعًبا نظرًا لتطور ال
تشغيل األنظمة الدفاعية بشكل مشتك، أيًضا، ابلنظر للخالفات السياسية املوجودة حالًيا، السيما بني السعودية وقطر، 

 .اخلليج ابلتايل ستكون هناك عقبات كثرية أمام أتسيس مظلة عسكرية جامعة لدول
 تركيا: هشاشة القوة الناعمة. -د

تتمتع تركيا، الدولة الوحيدة اليت مل ُتستعمر بشكل رمسي أو فعلي يف املنطقة، بقوة عسكرية تقليدية تفوق العرب      
لعامل الرئيسي ا واإليرانيني، وهي القوة اليت ورثتها عن العثمانيني، السيما القوة البحرية اليت هُتيمن على شرق املتوسط، وتـَُعد

 69للتوازن الغريب مع روسيا يف البحر األسود.
ستعَمرة يف املنطقة، بل واستفادت من عضويتها حبلف الناتو،      

ُ
مل تسلم فقط تركيا من التفكك الذي حلق ابلبلدان امل

، لتعزيز وحتديث قوهتا بشكل كبري، ومحاية أراضيها من االحتاد السوفييت أثناء احلرب الباردة، 1962الذي انضمت له عام 
تر مع إيران إابن الثورة، ابستخدام أنظمة الدفاع اجلوي األمريكية املوجودة على ومن أي خطر إيراين أثناء سنوات التو 

أمهية تركيا إستاتيجًيا للغرب، واهتمام الغرب أبمنها، حىت أثناء العهد العثماين، نظرًا ملخاوفه من التوسع ف .41أراضيها
يف مأمن عن  نية ال ميلكها غريها يف املنطقة، فهيالروسي، التزال تعطي تركيا إىل اليوم مساحة للتحرك بثقة، وضماانت أم

 التفكك نظرًا لرسوخ دولتها وجيشها.
نقطة الضعف الرئيسية لتكيا عسكراًي، السيما مع تطور األحداث اجلارية يف الشام مؤخرًا، وابلنظر حلداثة الدور التكي      

يف التعامل مع القوى غري املتوازية، مثل امليليشيات ، هي غياب اخل رة 2112يف املنطقة، والذي مل يكن موجوًدا قبل 
، كما تفعل إيران مع حزب هللا، أو العدوة منها 41واجلماعات املسلحة، سواء الصديقة منها اليت حتتاج إىل دعم بشكل معني

 .واليت ال جتدي معها الوسائل العسكرية التقليدية، كما أدركت منذ زمن املؤسسة العسكرية اإلسرائيلية
بشكل عام، يُعطي الناتو تفوقًا لتكيا على مستوى العسكرية التقليدية يُتيح هلا ردع أي هجوم، بقواهتا املتطورة أو حىت      

، ولكنه ال يعطيها الكثري للتعامل مع التحدايت اجلديدة والفريدة يف املنطقة، 42أبنظمة دفاع الناتو املوجودة على أراضيها
ا ختيلنا نظراًي حراًب ، إذا م-على سبيل املثال  -ظاهرة الال توازي العسكري، واجلديدة على تركيا  واليت تتمثل ابألساس يف

بني تركيا وإيران )وهو احتمال بعيد ابلطبع( سيكون لتكيا تفوقًا ملحوظًا من الناحية اجلوية، ولكن على األرض، وابلنظر 
ون مثل احلرس الثوري، كما كان األمر إابن حرهبا مع العراق، سيك المتالك إيران ألجنحة عسكرية غري تقليدية يف جيشها،

 .من الصعب ختيل تعامل القوات التكية النظامية معها، وسيكون التفوق على األرجح لصاحل طهران
 داعش.. ومعركة دمشق: صدمة القوى الك رى أم ف  جيوستاتيجي؟؟!... -رابعا
تركيا يف مأزق، أو هكذا يدعي كثريون، استناداً للضغوط املتزايدة عليها، داخليًا وخارجياً، لتتدخل عسكرايً مبواجهة      

الدولة اإلسالمية ابلعراق والشام )داعش( يف مدينة عني العرب )كوابين(، القريبة من احلدود التكية وذات التعداد السكاين 
متكاملة من أطراف عدة كإيران والغرب واألكراد إلسقاط دورها وحتجيمه، هكذا يقول الكردي، فهي خاضعة ملؤامرة 

، غري أن الواقع بعيد جداً عن هذه الرؤى السطحية لألزمة يف الشام، واليت ال ختلو أصالً من مؤامرات من 43املتعاطفون معها
شاشة وفقدان الكثري من  حني يتسم نظريه التكي ابهلاجلميع وعلى اجلميع، فالوجود اإليراين فيها يتسم ابلفعل ابلصالبة، يف
 .الرصيد الذي بناه على مدار سنوات.. فيما يلي نفّصل أسباب ذلك
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كثرياً ما تكلم احملللون عن التحالف الوثيق بني حكومة كردستان العراق وتركيا، إثر االنفتاح التكي على حكومة كردستان       
فط رة ألربيل يف مواجهة السلطة املركزية العراقية يف بغداد، ال سيما فيما خيص تصدير األكراد للنبقيادة "البارزاين"، ودعم أنق

دون الرجوع لبغداد، وهو ما يعطيهم استقالاًل اقتصادايً، غري أن وصف هذا التحول يف املوقف التكي جتاه املسألة الكردية 
فاألمر مل يعُد جتلياً للتحول يف الرؤية  .46بيل أصبحت يف "جيب"أنقرةابلتحالف كان أكثر مما ينبغي، وكذلك االعتبار أبن أر 

التكية للملف الكردي بشكل عام، ومل خيُل أيضاً من أمر واقع كان ليفرض نفسه نظراً للتفس  الذي مر به العراق بعد عام 
ح هلا أن وضعه غريها، وهو ما أاتم، لذا، كان لزاماً على تركيا أن تضع بع  البي  يف سلة كردستان العراق، وإال 2113

 .تشكل الواقع الكردي
أضِّف إىل ذلك، أن ابتعاد تركيا عن أربيل كان يعين توجه األخرية إىل طهران، وهو ما يؤدي هليمنة إيرانية كاملة على      

يران، أو يف جيب إ امللف العراقي، لذا، كان انفتاح تركيا على كردستان ضروراًي لكيال تصبح أربيل بغداد أخرى يف جيب
 46."إسرائيل"العبني آخرين استثمروا يف كردستان سياسياً وعسكرايً مثل 

جراء انفتاحها على كردستان، أصبحت تركيا أك ر مستثمر يف كردستان العراق، وأحد أهم منافذ نفط كردستان للسوق      
نفط األكراد(، إىل جانب ذلك أسست تركيا مدارس )وإن مل تكن املنفذ الوحيد، إذ أن إيران أيضًا تستقبل  44العاملية

وجامعات ومنابر إعالمية يف كردستان العراق أكثر من أي دولة أخرى، ال سيما وهي صاحبة دراية واسعة ابملنطقة، غري أن 
ط أمحر ابلنسبة ، فهذا خ47تركيا مل تذهب بعيداً يف استثمارها لتصل إىل ترسي  وتوطيد كردستان العراق عسكرايً واستخباراتياً 

 .لتكيا فيما خيص كردستان، وقد يزعزع مستقبالً الوضع يف جنوب شرق تركيا
على العكس منها قامت إيران، وإن كانت هي األخرى ضد فكرة االستقالل الكردي نظراً الحتوائها على أقلية كردية،      

دعم كردستان  ستخبارايت يف كردستان، أن تدفع بثقلها يفغري أنه حتّتم على إيران، األكثر توجّساً من "إسرائيل" ودورها اال
، وهو ما يعين عالقات أوثق بني الطرفني، وإن مل تكن ابدية للعيان 42يف اجملاالت العسكرية واالستخباراتية ملنافسة "إسرائيل"

بني "أردوغان"  القة الشخصيةنظراً الفتقادها العنصر الناعم والرمزي الذي هيمن على عالقات تركيا وكردستان، ال سيما الع
 ."و"البارزاين
أحد أهم أسباب الدعم اإليراين العسكري لكردستان دون حساسية، هو أن املسألة الكردية ليست ملحة يف إيران كما      

ها، حيث ري هي يف تركيا، ألسباب عدة، أوهلا أن طبيعة املسألة الكردية إثنية، واترخيها يف عداء مع الدولة التكية أكثر من غ
تقع غالبية األكراد، واثنيها أن النظام اإليراين ليس قومياً ابلدرجة األوىل، وال جيشها أو أي من أقطاب سلطتها )وإن كان 
مشروعها اإلقليمي جتلّياً للدور الفارسي على مر التاري  بطبيعة احلال، إال أنه ليس قومياً ابملعىن احلديث الصلب كما احلال 

ا ومؤسستها العسكرية(. ليُكن أن هذه األخرية استثمرت أكثر يف العوامل الناعمة، ما املشكلة يف ذلك؟ أال ابلنسبة لتكي
يقول الكثري من العارفني ابلعالقات الدولية: إن القوة الناعمة أهم من الصلبة، أو على األقل ال تقل عنها أمهية؟: ففي أوقات 

اد، ون املساحات اليت يتم فيها استثمار القوة الناعمة يف حالة اهنيار )املدن، اال قتصالتحول وإعادة رسم اخلرائط، غالباً ما تك
طبيعة احلياة اليومية، اإلعالم، إخل(، مما جيعلها يف هذه اللحظات قوة هشة ال انعمة، يف حني تكون العوامل الصلبة هي 

ائن رئيس(، يف هذه األوقات، تكون املساحات كك احملدد الرئيس ملاهية التحول وإىل ما يؤول )القدرات العسكرية بشكل
 .تعرى من كل شيء حىت مل يعد سوى هيكله العظمي يف عملية إعادة تشكيل، قبل أن يكتسي جمدداً بكافة أشكال احلياة

 على مدار القرن املاضي، كانت إيران حريصة أن تستثمر بقوة يف هذا "اهليكل العظمي" للمنطقة، بوجودها العسكري     
املمتد من "حزب هللا" بلبنان إىل ميليشياهتا الشيعية ابلعراق وحىت "احلوثيني" ابليمن، يف حني كانت تركيا مهتمة بشكل 
أساسي بغزو احلياة اليومية، من الشركات إىل املسلسالت، ابفتاض أن املنطقة لن تنحدر فجأة إىل مستنقع التحول التارخيي 
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ن املفتض أن يؤدي اندالع "الربيع العريب" إىل إعادة احلساابت التكية فيما خيص الذي هي واقعة فيه اليوم، كان م
إستاتيجيتها يف املنطقة، ولكن املراجعة مل تكن سوى مراجعة سياسية تدفع ابجتاه تبين الثورات يف معظم الدول اليت اندلعت 

ألدوات واقعيًا إىل نفوذ تركي، ودون امتالك ا فيها بشكل مثايل، دون امتالك رؤية واضحة ابلضرورة لكيفية ترمجة ذلك
 .الكافية على األرض لتحقيق هذا الدعم لغاايته

مل تراهن إيران على الربيع أو حتاربه )سوى يف سورية ألسباب واضحة(، وأنت بنفسها عن االحتفاء به، ماضية يف     
ثمار استاتيجيتها اليت وضعتها قبل "الربيع العريب"، ويف حني استثمرت تركيا كثريًا يف بنية ما قبل الربيع، مث أعادت االست

أن  ن القدرة الصلبة على حتقيق استقراره يف املقام األول، ودون إدراك أن الربيع ال ميكنسريعاً يف الربيع نفسه، كان ذلك دو 
يكون فقط ما آل إليه يف شهوره األوىل بشكله الرومانسي، وأنه يتطلب عوامل أكثر جذرية لتحقيق أهدافه، وأن اجنذاب 

عارضة على األرض )كما جرى مع اإلخوان يف مصر، وامل الكثري من رموزه لـ"النموذج التكي" ليس كافياً إلعادة تشكيل الواقع
السورية "املعتدلة" الكائنة بتكيا، اللذين ال يعدوان اليوم جمرد "جتّمعات إسطنبولية"، واجهات هشة تقيم املؤمترات 

 49واملهرجاانت، وتقطن يف إسطنبول(.
ل إن كل حلفاء كيا، يف حني مل تستضف إيران أحداً، بمعظم من يراهنون على تركيا وتراهن تركيا عليهم استضافتهم تر       

إيران يف مواقعهم ميارسون أدواراً توّسع ابلفعل من نطاق النفوذ اإليراين الصلب على األرض، يف حني "مهرجي املعارضة" 
ونون رصيداً ثقافياً كالسورية واملصرية كائنون بتكيا، ال يوسّعون سوى من نطاق النفوذ التكي يف الفضاء اإلعالمي، )وهم سي

 هلا يف املستقبل ال شك، ولكنهم ليسوا رصيداً إستاتيجياً على األرض(.
، 71لعل تركيا قد حاولت الرهان على حصان املليشيات السنية اليت نشأت بعد الثورة السورية، ومبا فيها "داعش" أحياانً     

ت قدرهتا على موازنة الدور اإليراين، وإبقاء كردستان حتواليت غضت عنها الطرف بشكل واضح نظراً لصعودها السريع، و 
سقف "اخلطوط احلمراء" التكية. غري أن تبيّن أي من هؤالء بشكل صريح من قبل دولة عضوة حبلف "الناتو" كتكيا، تقع 

واألكراد(، ال  ياألزمة على حدودها مباشرة )على العكس من إيران، اليت حيجبها عن مليشيات السُّنة حزام الشيعة العراق
خيلو من مقامرة، كما أنه ليس سهاًل، بعكس إيران اليت تتبىن من تشاء حينما تشاء نظراً لتحررها من أي التزامات أخالقية 

متطرفة" بشكل مفتوح، وإن  ")وهو ما يعين عدم قدرهتا على تبين حركات ُسنية  71غربية، كتكيا امللتزمة ابلتحالف الغريب
صلحتها، وهي األزمة اليت تواجهها اآلن مع "داعش"، واليت ال تصب مواجهتها عسكرايً يف مصلحة كان ذلك يصب يف م

 للمكتسبات األمريكية ابلعراق(. "تركيا، ولكنها اضطرت لاللتزام مبواجهتها يف إطار التحالف الغريب، نظراً لتهديد "داعش
و دولتها وجيشها، وامتيازات وجودها ابلتحالف الغريب، وه عدا ذلك، كل ما متلكه تركيا من قوة صلبة على األرض هو     

ات ما يقّيدها بطبيعة احلال، ال سيما يف امللفات اليت تنظر فيها لنفسها ابعتبارها مركزاً "عثمانياً"، يف حني من يعطوهنا االمتياز 
ديد مثنه ون أغلى من قدرهتا على تس"الغربية" لتحقيق أهدافها ال يروهنا كذلك، مما   يعين أن ما ترمي إليه أحيااًن يك

 .إستاتيجياً 
جَمل، كانت رؤية وسياسة إيران )ابلنظر ملصلحتها القومية واملذهبية، ولوضعها يف املنظومة الدولية( أبعد نظراً،      

ُ
يف امل

ابلنظر أيضًا غلو" )وأكثر واقعية يف التعامل مع احلقائق على األرض، من رؤية وسياسة تركيا اليت هندسها "أمحد داود أو 
 ملصلحة تركيا القومية واملذهبية، ولوضعها يف املنظومة الدولية(.

يبقى أن نقول من خالل هذا العنصر أن اإلقرار بصالبة الدور اإليراين وهشاشة التكي ليس حتّيزاً لطرف على حساب      
ها ة على األرض. إيران، وإن مل يعجب مشروعآخر، فالتحّيزات والتفضيالت واالنتماءات ال تغين عن احلقائق املوجود

الكثريين، ابتت أبعد نظرًا من تركيا بشكل عام يف سياساهتا ابلشام، وأكثر واقعية، وأكثر إدراكًا ألمهية القوة الصلبة يف 
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تغري مستمر، حيث  خطوط املعركة يف دمشق أضحت يفإذ  .املرحلة التارخيية االستثنائية والتأسيسية اليت متر هبا املنطقة حالياً 
 إعادة مجيع القوى الرئيسية يف املنطقة مثل تركيا وإيران والسعودية إىل« الدولة اإلسالمية»دفعت القوة الفوضوية لتنظيم 

التفكري يف عقود من العالقات اإلقليمية اإلستاتيجية. ويتجلى هذا بشكل أوضح يف العراق وأكثر من ذلك يف سوراي حيث 
ة ابلوكالة تعكس توازن القوى. وعلى الرغم من أن الفوضى هي اليت يبدو أهنا تطفو على السطح فإن هذه تدور معركة طائفي

 72احلراك يسري متماشيا مع اإلستاتيجية بعيدة املدى للوالايت املتحدة يف املنطقة.
وفيما انتقد الكثري من احملللني قرار واشنطن بعدم أخذ دور مباشر الحتواء األوضاع والعنف يف سوراي أو االعتماد على     

سار يف العراق. فإن الضرورات اجليوسياسية العاملية للوالايت املتحدة تعمل يف م« الدولة اإلسالمية»القوات احمللية ملكافحة 
. إن رف  واشنطن 73الشرق األوسط من خالل حتمل القوى اإلقليمية ألعباء إدارة مشكالهتا احلفاظ على توازن القوى يف
يف الشرق االوسط هو مثل عملية إنضاج بطيء للثمار، وكذلك تلعب تركيا حبذر الستعادة نفوذها   االجنرار إىل حرب برية

االستقرار،  ليت غذت العنف يف املنطقة وأدت لزعزعةالسابق يف حدودها اجلنوبية لكي توازن املنافسة السعودية اإليرانية ا
ع في العراق مثال، جند أن اململكة العربية السعودية واألردن يعمالن مفوهذا وفق أجندة جيوبوليتيكية ابتت جد معقدة. 

كما تعمل تركيا مع  ،  «الدولة اإلسالمية»رجال القبائل العربية السنية الساخطة لتوسيع ائتالف القبائل العراقية اليت تقاتل 
. هذا التعاون السين ال خيلو من التحدايت، ولكن كل من تركيا واململكة العربية 76كل من القوات الكردية وحكومة بغداد

السعودية ترغبان يف تشكيل مستقبل كل من سوراي والعراق وفقا ملصاحلهما اإلستاتيجية. والرايض وأنقرة مها يف هناية املطاف 
النفوذ يف املنطقة. ولكنهما مضطرين أيضا للتعامل مًعا ضد إيران. ويعد العراق جوهرَا الستاتيجية إيران يف منافسني على 

الشرق األوسط. ألهنا ميكن أن تكون مبثابة نقطة انطالق للنفوذ اإليراين يف العامل العريب، أو كما فعلت ذلك مرات عديدة 
 .يف التاري ، تكون مبثابة أساس انطالق للغزو

ر )الذي خدم اترخييا كطريق ومم« بشار األسد»دعم إيراين طويل األمد حلكومة الرئيس السوري  جنبا إىل جنب مع     
الدولة »للدعم املادي اإليراين إىل حزب هللا(، كثفت إيران وجودها العسكري ع ر كل من سوراي والعراق يف حماربة 

ن بية السعودية حتاوالن توسيع نفوذمها يف كل من هذه الدول، وقد اضطرات إيرا. يف حني أن تركيا واململكة العر 76«اإلسالمية
إىل اختاذ موقف دفاعي تسعى من خالله لالحتفاظ بعناصر النفوذ اليت كانت تتمتع به يف الفتة بني الغزو األمريكي للعراق 

فاوض و أحد العوامل اليت دفعت طهران للتإابن الربيع العريب. وهذا االنعكاس اإلستاتيجي ه 2111واالضطراابت يف عام 
مع الوالايت املتحدة للمساعدة يف احلصول على االعتاف مبوطئ قدم هلا يف العامل العريب واحلفاظ على مكانتها كقوة 

 إقليمية.
يؤدي إىل عالقة عمل واهية بني أنقرة والرايض، واخلطة األمريكية « الدولة اإلسالمية»ومبا أن التهديد الذي تشكله      

ملوازين القوى يف املنطقة تنطوي على تغيري أكثر من ثالثة عقود من العالقات املتوترة مع حليفها السابق إيران. إال أن التنسيق 
للوالايت املتحدة. خصوًصا وأن املنافسة املباشرة بني طهران والرايض تشكل خطرا كبريا جدا  مع إيران هو حافز ابلنسبة

زعزعة االستقرار اإلقليمي، وهذا يستلزم دور تركي أك ر يف املنطقة. وهكذا نرى خطوط املعركة تتالقى، وتتداخل  وتعمل على 
ية تعت ر كورقة ت راية اإلحياء الروسي اجليوبوليتيكي يف ابانإيرانومتتزج يف توازن القوى الصاعدة، ما دفع إبيران االنضواء حت

 ورهان روسي رابح يف املنطقة، على األقل حسب احلساابت اإلستاتيجية اإلقليمية. 
 :12طهران واجتاهات تفادي خارطة طريق سايكس بيكو  –حمور موسكو  -خامسا

اطورايت: غني على حمورية روسيا كقوة قارية وسطية متحالفة مع ثالث إم ر تقوم اإلم راطورية الروسية اجلديدة اليت حيلم هبا دو 
األوىل آسيوية وفق حمور موسكو طوكيو، مفضال التحالف مع الياابن على الصني واهلند، والثانية أوروبية وفق حمور موسكو 
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اإلنكليزي، والثالثة إسالمية  لثانية نتيجة التحري برلني، مفضال أملانيا على فرنسا ومعت را احلرب مع أملانيا أثناء احلرب العاملية ا
وهنا يعت ر  74وفق حمور موسكو طهران، معت را إيران ال تركيا وال السعودية أهنا احلليف القاري الطبيعي لروسيا اإلم راطورية.

دوغني أن اإلم راطورية اإلسالمية يف اجلنوب يف املستقبل البعيد )اخلالفة اجلديدة( ميكن أن تغدو العنصر األهم يف أوراسيا 
اجلديدة إىل جانب اإلم راطورية األوروبية يف الغرب وإم راطورية احمليط اهلادي يف الشرق وروسيا يف الوسط. لكن مثة اجتاهات 

 77وسياسية خمتلفة يف العامل اإلسالمي إضافة إىل مشاريع جيوبوليتيكية يناق  بعضها اآلخر، وتتمثل يف:أيديولوجية 
أوال، ابألصولية اإليرانية ذات النمط القاري، وهي معادية ألمريكا وللنزعة األطلسية حسب ما يراه دوغني، كما أهنا فعالة  

 من الناحية اجليوبوليتيكية.
 ماين التكي ذو النمط األطلسي.اثنيا، النظام العل

 اثلثا، النزعة العروبية يف سوراي والعراق وليبيا والسودان. 
 رابعا، النمط السعودي الوهايب املتضامن جيوبوليتيكيا مع األطلسية. 

ي دولة هلكن وحسب دوغني، فإن إيران تتمتع ابألولوية يف هذه املسألة ألهنا تستجيب جلميع املعايري األوراسية: ف      
قارية ك رى ترتبط ارتباطا شديدا آبسيا الصغرى، وهي تقليدية ومعادية جذراي ألمريكا، وتركز على املنحى اإلجتماعي يف 
سياساهتا، وحتتل ذلك املوقع الذي جيعل حمور موسكو طهران احلل األمثل لعدد ضخم من املشكالت ابلنسبة لإلم راطورية 

جنوبيا ميكن لروسيا أن تصل على الفور إىل املياه الدافئة وهو اهلدف اإلستاتيجي الذي اجلديدة، إذ إبدخال إيران قطبا 
. وبغياب هذا املخرج حنو املياه الدافئة متتعت اجليوبوليتيكا األطلسية منذ أايم 72سعت إليه روسيا بطرق خاطئة ملئات السنني

ني أنه  يف القرن التاسع عشر على آسيا وعلى الشرق، يف حإنكلتا اإلستعمارية بورقة راحبة هي األهم، حيث هيمنت كليا 
كان مبستطاع إيران أن تكون يومذاك كما اليوم احلل اجلذري هلذه املعضلة الك رى. وبواسطة إيران تكون اإلم راطورية الروسية 

اطق الشاطئية على تالل املناجلديدة يف مأمن اتم من تنفيذ اخلطة األطلسية التقليدية خلنق اآلماد القارية لليابسة ع ر اح
امتداد األوراسيا، وخباصة إىل اجلنوب والغرب. كما أن إقامة حمور موسكو طهران سيخرق الطوق األطلسي دفعة واحدة يف 
أضعف نقاطه، وسينتج لروسيا آفاقا ال حدود هلا حنو احلصول على جسور جديدة داخل األوراسيا وخارجها، وتلك النقطة 

 79األكثر جوهرية.
إن إيران من الناحية اجليوبوليتيكية هي آسيا الوسطى حسب تعبري دوغني، مثلما أن أملانيا بكل دقة هي أورواب      
 Pax. وعلى موسكو كمركز ألوراسيا أن تسلم إليران يف إطار اإلم راطورية اجلديدة رسالة إقرار السالم اإليراين )21الوسطى

Persica ها. جيوبوليتيكي آسيوي وسطي قادر على جماهبة التأثري األطلسي يف املنطقة أبسر ( يف هذه املنطقة وإقامة حلف
وإيران املعادية تقليداي لكل من تركيا والعربية السعودية، ستنه  هبذه املهمة بطريقة أفضل بكثري مما ميكن أن ينه  به 

. وليس احلديث 21راينملؤازرة اإلستاتيجية للجانب اإليالروس الذين لن حيلوا مشاكلهم اجليوبوليتيكية يف هذا املركز املعقد إال اب
هنا عن إم راطورية إيرانية يف آسيا الوسطى، بل عن إم راطورية آسيا الوسطى اليت ميكنها على أسس فيدرالية أن تقيم التكامل 

تجانس استاتيجيا ملبني خمتلف الشعوب والثقافات يف حلف جيوبوليتيكي جنويب موحد، وتصوغ بذلك التشكيل اإلسالمي ا
والتعددي إثنيا وثقافيا، واملرتبط أوثق االرتباط مبصاحل كامل اإلم راطورية األوراسية. ويف هذا اإلطار ال بد لتكيا من أن تكون  
كبش الفداء ألنه لن تؤخذ مصاحلها ابحلسبان يف كازاخستان وآسيا الوسطى، فضال عن توكيد دعم اإلنفصالية الكردية يف 

فسها ومطالبة األرمن األتراك ابحلكم الذايت هبدف ختليص الشعوب القريبة من إيران إثنيا من التخلص من اهليمنة تركيا ن
األطلسية العلمانية، وكتعوي  لتكيا يعرض عليها التوسع جنواب يف العامل العريب ع ر بغداد ودمشق والرايض، وإما تشجيع 
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ل األبعد ضمن على اإللتزام اجلذري ابلنهج اجليوبوليتيكي وعلى الدخول يف املستقب األصوليني املؤيدين إليران يف تركيا ذاهتا
 22املعسكر اآلسيوي الوسطي.

أما اخلط الثاين للحلف األوراسي مع اجلنوب فهو املشروع العرويب الذي يشمل جزءا من آسيا األمامية ومشايل أفريقيا.       
ه ى شاطئ أورواب اجلنويب الغريب، وهلذا ابلذات كان احلضور اإلنكليزي ومن بعدوهلذا احللف أمهيته يف مسألة السيطرة عل

األمريكي أحد الثوابت التارخيية اإلستاتيجية يف هذه املنطقة، فمن خالل السيطرة على الشرق األوسط وأفريقيا الشمالية  
كامل املشروع السياسي واالقتصادي، إال أن تكان األطلسيون يهيمنون تقليداي وال يزالون على أورواب القارية بسبب الضغط 

العرويب مع اإلم راطورية األوراسية العامة حيسن أن يعهد به للقوى األوروبية اليت عادت إىل املشاريع األوروبية األفريقية اليت 
غلغل املتعمق األعظم ابلتال متثل من وجهة نظر اجليوبوليتيكا سوى قارة واحدة. واإلم راطورية األوراسية ذات االهتمام احليوي 

 حنو جنويب القارة األفريقية جيب أن تسيطر يف املستقبل املنظور وبصفة كلية على أفريقيا حىت الصحراء ابالعتماد على احللف
 23العرويب مث حتاول التجذر استاتيجيا يف األرض األفريقية كلها، ولن يعود البحر املتوسط سوى جمرد حبرية داخلية.

بب خصوصية الصورة الشيعية الفارسية لإلسالم اإليراين، فإن على املشروع العرويب التطلع إىل إقامة حلف مستقل وبس      
معاد لألطلسية تكون أقطابه األوىل كل من العراق وليبيا وفلسطني احملررة وسوراي أيضا ضمن شروط حمددة، أي الدول العربية 

اليت ترف  بصورة أكثر جذرية أمنوذج السوق الرأمسالية الذي يفرضه الغرب.         اليت تعي اخلطر األمريكي أكثر من سواها و 
أما املصاحل اجليوبوليتيكية للعربية السعودية فتتفق كل اإلتفاق مع صيغة معينة من العوملة، ألن الرفاه اإلقتصادي والعسكري 

بة يف وقد وقفت اململكة السعودية يف مرات كثرية عقمؤسس على دعم الوالايت املتحدة اليت حتمي مصاحل األسرة املالكة، 
وجه إقامة املدى العريب الكبري ألن ذلك يناق  مصاحل األسرة احلاكمة ومصاحل األطلسيني. وإيران الثورية هي عموما العدو 

ريق الثورة اإلسالمية طرقم واحد للسعوديني، وعلى هذا يرى دوغني أن الطريق اإلجيايب الوحيد إلقامة املدى الكبري اجلديد هو 
مع التوجه إىل طهران، ففي هذا السياق ميكن حل النزاعات القومية وإحياء التقليد الديين، وعلى الصعيد اجليوبوليتيكي يعين 

 إقامة حلف قاري جبار قادر كل القدرة على مواجهة املشاريع العوملية يف املنطقة. 
 هناية الفوقية األمريكية والف  الشرق أوسطي: -4

بينما يرى ابفل ابييف أن روسيا اإلحتادية يف عهد فالدميري بوتني حتاول التمسك بنظرية القوة العظمى وتتصرف على هذا 
، يؤكد فيكتور برابكي 26األساس رغم افتقارها إىل املوارد الكافية، مث تدعو يف الوقت نفسه إىل عامل جديد متعدد األقطاب

اج إىل حرب ك رى لوقف هذا التدهور. ويقول اخل راء اإلستاتيجيون الروس يف هذا أن وضع أمريكا يف تدهور مطرد وحتت
السياق حتديدا: إن الوالايت املتحدة تفقد موقعها كقوة متفوقة يف العامل، بعدما فشلت يف اختبار أن تكون القطب األوحد، 

ى يف موقع تعد متلك املوارد الكافية لتبق ابلتورط يف الصراعات الدائمة للشرق األوسط، واستنزاف قواها فيها حىت مل
. وحسب رأي اخل راء املنضوين يف األكادميية الروسية للعلوم، فإن العامل اليوم يف منتصف املرحلة املضطربة للدورة 26الصدارة

إن املؤشرات احلادة . و 24التطورية العاملية، واليت بدأت يف مثانينيات القرن العشرين وتنتهي يف منتصف القرن الواحد والعشرين
. لكنها 2119و 2112أبزمة مالية لن تكون بعمق أزمة عامي  2119و 2117لعدم اإلستقرار ستنتهي ما بني عامي 

 2121و 2114ستكون مبثابة انتقال اإلقتصاد العاملي إىل أسس تكنولوجية جديدة. وإن جتدد قوى اإلقتصاد ما بني عامي 
لقوى العاملي ونشوب صراعات عسكرية وسياسية خطرية تتورط فيها الدول العاملية سيفضي إىل تبدالت مهمة يف ميزان ا

. وعلى هذا، فإن قرن اهليمنة 27وكذلك الدول النامية، وسيكون الشرق األوسط وآسيا الوسطى حمور هذه الصراعات
تقسيم أكثر عدال  بية ستؤدي إىلاألمريكية العسكرية والسياسية على العامل قارب على اإلنتهاء، يف حني أن التعددية القط

للثروة يف أرجاء العامل مع حتول عميق للمؤسسات الدولية مثل األمم املتحدة وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل. وإن مركز 
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النمو االقتصادي هو يف صدد اإلنتقال من الغرب والذي حقق أهم إجنازاته من خالل الثورة الصناعية إىل الشرق اآلسيوي. 
، وذلك ألن هذين البلدين األكثر كثافة 22على الصني واهلند اإلستعداد لسباق اقتصادي غري معهود كما يقول برابكيو 

سكانية يف العامل سيحددان اجتاهات النمو وسرعته يف العامل، على أن املعركة الرئيسية على رايدة العامل ستكون بني أمريكا 
ا حىت ال ختسر موقعها األول؟، وذلك ألن أي حساب استاتيجي راهن يف والصني. والسؤال هو: كيف ستتصرف أمريك

أمريكا يرف  أي افتاض خسارة أمريكا للتفوق العاملي، ابعتبار الصلة الوثيقة بني هذا التفوق والرفاهية األمريكية يف القرن 
فإن  عن االنتماءات السياسية. وكذاالواحد والعشرين، وهذا مبثابة األمر املسلم به لدى النخب األمريكية بغ  النظر 

االحتماالت الرايضية للحركية اجليوبوليتيكية العاملية تصل إىل نتيجة حمددة وهي أنه ليس أمام أمريكا من خيار للحفاظ على 
موقعها إال من خالل االنتصار يف حرب واسعة النطاق وابألسلحة التقليدية. وهنا يرى برابكي أن استخدام الوسائل غري 
العسكرية إلزاحة املنافسني عن الساحة كما حدث مع اإلحتاد السوفييت السابق ما زالت تعمل حىت اليوم، السيما وقد 
تطورت التكنولوجيات ذات العالقة. لكن دوال مثل الصني وإيران ابتت برأي برابكي عصية على التالعب اخلارجي هبا، 

، والوسيلة الوحيدة لتجنب 2126فإن قيادة العامل ستتغري كما هو متوقع عام  لذلك إن استمرت احلركية اجليوبوليتيكية احلالية
ذلك هو إشعال حرب ك رى. والبلد الذي يواجه حتدي خسارة القيادة أي أمريكا ليس لديه خيار سوى توجيه الضربة أوال، 

ملرشحة لتكون ليس استهداف القوة اوهذا ما دأبت واشنطن على فعله طيلة اخلمسة عشر عاما السابقة، وإن التكتيك املتبع 
البديل اجليوبوليتيكي منها بل استهداف البلدان ذات العالقة هبذه القوى املرشحة للصعود واليت تبدو مالئمة يف تلك 
اللحظة، أي مثلما جرى يف اهلجوم على يوغوسالفيا وأفغانستان والعراق، على أن اهلدف املباشر آنذاك كان حل مشكالت 

صرفة أو مشكالت إقليمية صغرية، لكن اللعبة األك ر اآلن تتطلب هدفا أك ر، حيث يعتقد احملللون العسكريون اقتصادية 
الروس أن إيران إضافة إىل سوراي واجملموعات الشيعية مثل حزب هللا ستكون اهلدف األرجح أمريكيا يف سياق إعادة توزيع 

 29القوى يف العامل.
يف تونس، بشكل مغاير،  2111إليه آنفا، يقرأ برابكي جمرايت الربيع منذ أواخر العام وعلى هذا األساس املشار      

فيقول: إن أمريكا صنعت الظروف املالئمة كي يندمج العامل اإلسالمي يف خالفة واحدة، وأن املقصود من إنشاء هذا الكيان 
صاحلها يف ملوارد العاملية من الطاقة البتولية، وضمان ماجلديد مساعدة أمريكا أو القوة املتفوقة اآلفلة يف اإلمساك مبفاتيح ا

آسيا وأفريقيا، وكل ذلك استعدادا للقوة املتضخمة للصني، وعلى هذا فإن اخلطوة األمريكية الثانية هي التخلص من سوراي 
ام اإليراين من خالل نظوإيران اللتني تقفان كعقبة يف وجه اهليمنة األمريكية حسب زعم برابكي. ومبا أن حماوالت زعزعة ال

االنتفاضة املدنية قد فشلت، فإن احملللني العسكريني يشكون يف أن الوالايت املتحدة بصدد صياغة سيناريو تدخل عسكري 
شبيه ابلذي جرى يف أفغانستان والعراق، وأن حظوظ هذا السيناريو عالية رغم املشكالت اليت عاانها األمريكيون يف 

اء يف االحتالل أو خطط االنسحاب، وأن مفتاح األمر كله هو تطبيق مشروع الشرق األوسط اجلديد أفغانستان والعراق سو 
والذي سيتسبب أبضرار ابلغة لروسيا والصني، ويفسح اجملال أمام خوض احلرب الك رى. واهلدف هو إخراج روسيا والصني 

 يا الوسطى عن روسيا، وقطع الصني عن أهممن منطقة البحر املتوسط ومن الشرق األوسط، وفصل جنويب القوقاز وأس
موردي مادة النفط إليها. وإن حتقيق هذا املشروع األمريكي سيدمر تطلعات روسيا لنمو مستقر ومسامل، إذ إن منطقة جنويب 
 القوقاز اخلاضعة للنفوذ األمريكي ستسل أمواج الصدمة حنو الشمال القوقازي، وسيكون اإلسالميون هناك فتيل التفجري
حسب برابكي، وستنتقل الثار إىل املناطق ذات األغلبية املسلمة يف روسيا، أي تكرار سيناريو أفغانستان يف مثانينات القرن 

 91العشرين.
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وبناء على هذا التحليل اجلغراسياسي الذي يشبه نظرية الدومينو، فإن سقوط سوراي بعد ليبيايعين ابلنسبة للنظام        
الروسي احلايل اقتاب اخلطر من إيران الدولة احلاجزة ما بني مسلمي آسيا الوسطى ومسلمي العامل العريب، واليت تفصل بني 

قوقاز امللتهب من خالل حتالفها مع أرمينيا. ولو تزعزع أمن إيران أيضا ابنتقال احلراك أذربيجان األمريكية اهلوى وبني ال
الثوري إليها فإن الطوق اإلسالمي ذي النمط األطلسي، كما يعت ر اخل راء الروس، سيعود لريتسم على طول احلزام الشاطئي 

ما كان بية ع ر استخدام العامل اإلسالمي الفعال كمبا يعزل روسيا داخل السهوب، وخينق اقتصادها بل يدمر وحدهتا التا
لدى تفكيك اإلحتاد السوفييت. وهبذا تنتهي روسيا االحتادية وتعود لتكون موسكو الك رى كناية عن روسيا املصغرة، بعد 

 انفصال املناطق اإلسالمية عنها. 
 خامتة:
ة لدول در ما هي انجتة عن لعبة املصاحل اإلستاتيجيإن التحوالت اجليوسياسية اجلارية يف منطقة الشرق األوسط، بق    

املنطقة ولقوى خارج اإلقليم، فهي كذلك انجتة عن عوامل اترخيية غريت على مر الزمن العالقات بني الدول الشرق أوسطية 
 واإلقليمية.

أدى إىل دميومة  ملتحدة األمريكية،إن الدعم املطلق الذي حيظى به الكيان الصهيوين من العامل الغريب السيما من الوالايت ا   
اإلسرائيلي واستبعاد أي حل إلقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس. وهذا ما أجج مشاعر -الصراع العريب

 الظلم واإلحباط إزاء "اجملتمع الدويل".
ور داعش العربية، أدت إىل ظه إن العواقب الوخيمة على خمتلف األصعدة، للتغريات اليت طرأت يف العديد من الدول   

وهتديد دميومة الدول الوطنية ابملنطقة، وزعزعة استقرارها، واىل هتيئة الظروف لتقسيم الدول وفقا الستاتيجيات اهليمنة وإعادة 
 اقتسام مناطق النفوذ بني القوى، على شاكلة سايكس بيكو.

اد سياسية واإليديولوجية بني القوى اإلقليمية، حيرض على إجيإن بروز الصراعات الدينية النائمة على وقع املنافسة ال   
حتالفات إستاتيجية، وعلى استمرار العداوات على املسارح اإلقليمية مما يؤجج الصراعات ويزيد من عدم االستقرار. وذلك 

 على حساب املصاحل اإلستاتيجية للدول العربية يف املنطقة واألمة اإلسالمية ككل.
الالت املستمرة يف سوق الطاقة الدولية واملتتبة عن بروز الطاقة غري التقليدية، السيما يف الوالايت املتحدة إن االخت   

األمريكية، واالنشغاالت بشأن التغريات املناخية واالتفاق النووي اإليراين، وضعت على احملك األمهية اإلستاتيجية لدول 
 ساؤالت حول إعادة تشكيل خريطة املنطقة.اخلليج ابلنسبة للوالايت املتحدة، واىل ت
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 الدولة الفاشلة واجتاهات األمن الرخو
Failed state and lax security trends 

 
 البتول منال دليلة عمران: الباحثة                                                                    

اجلزائر-20جامعة البليدة  طالبة دكتوراه بقسم العلوم السياسية        
     Batoul Manal Dalila Omrane 

 
 :امللخص
الكثري من املؤشرات تؤكد أن القرن احلادي والعشرين هو مرحلة مهمة من بزوع اجتاهات ومقارابت نظرايت الالدولة     

واليت أتخذ يف ذلك شكال من مناذج اهنيار الدولة وانكشافها أمنيا وهو ما يدخل يف إطار العديد من املسارات على غرار 
وتصريف شؤوهنا العامة مبا فيه التحكم يف أدوات العنف الرمسية. على أن يكون الفشل الدواليت أو عجز الدولة عن إدارة 

األمن يف ظل ذلك عبارة عن مساحة من فوضى تداخل الفواعل الرمسية وغري الرمسية حتول فضاء الدولة إىل منطقة رمادية 
 هشة السيادة خمتقة ومروضة خارجيا.

 الكلمات املفتاحية
 خو، اهنيار الدولة، الفوضى، التهديد.الدولة اهلشة، األمن الر  

Abstract: 
   Many indicators confirm that the twenty-first century is an important stage 
of the emergence of trends and approaches to theories of non-state, which take 
the form of models of the collapse of the state and its security exposure, which 
falls within the framework of many paths such as state failure or the inability 
of the state to manage and manage its public affairs, including Control of 
official instruments of violence. In light of that, security is an area of chaos 
overlapping official and unofficial actors, turning the state’s space into a fragile 
gray area with sovereignty infiltrated and tamed externally. 

Keywords: fragile state, loose security, state collapse, chaos, threat. 
 
 : قدمةامل
واكب عصر األحادية القطبية تشكل خطاب سياسي وأكادميي حول تراجع احلروب بني الدول أو احلروب الدولية  و    

تزايد الصراع الدموي و احلروب الداخلية يف كثري من أحناء العامل خاصة يف العامل النامي، إذ  أفلحت املشكالت السياسية 
 صراعات يف أن تفرض نفسها على اجملتمع الدويل أبسره و ابتت دول أبكملهااالقتصادية و االجتماعية النامجة عن هذه ال

وكياانهتا مهددة من الداخل، وتشكك يف استمرارها و وجودها كمجتمعات متكاملة هلا هوايهتا اخلاصة املتميزة، ووصلت 
 طراابت الداخلية.ة هلذه االضمؤسسات الدولة يف هذه اجملتمعات إىل درجة من الضعف أفقدهتا القدرة على التصدي بفاعلي
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هذا النوع من االضطراابت و املشاكل الذي كشفته هناية احلرب الباردة، قدم إطار تفسريي لصنف جديد من الدول هي    
الدول الفاشلة، اليت حولت الدول من فاعل منظم ومسري للعالقات الدولية إىل خطر يهدد استقرار وامن وسالمة اجملتمع 

 الدويل .
بذلك إن أمهية موضوع املداخلة تكمن يف دراسة هذه الظاهرة املميزة لعامل ملا بعد الثنائية واملؤثرة يف طبيعة املصفوفة و    

األمنية الوطنية و الدولية، واليت كانت حمل نقاش بني العديد من املفكرين و إحدى ابرز مواضيع البحوث األكادميية يف 
ي على اعتبار أن تصدير مشاكل هذه الدول أمر حمتمل، بل هناك من ينظر إليه على املراكز البحثية، وعلى مستوى العمل

 انه أمر حتمي فقد أصبحت حمور اهتمام خمتلف الفواعل الدولية، ومن ابرز املواضيع املدرجة يف أجندة املراقبني الدوليني.
ذه الظاهرة نا سنركز أهدافنا على تقدمي تشخيص هلابلنظر هلذه األمهية األكادميية والعلمية ملوضوع الدولة الفاشلة، فإن   

انطالقا من امليكانيزمات اليت تشتط وجودها، واإلفرازات الداخلية والع ر وطنية للفشل الدواليت. لنقدم يف األخري صورة 
الية كواضحة وعميقة عن الدولة الفاشلة. بناء على املعطيات السابقة. إن طبيعة موضوعنا تفرض االنطالق من اإلش

 التالية:
ما طبيعة وحدود فشل الدول و أثرها على املصفوفة األمنية، ابلنظر للفراغ اإلستاتيجي الداخلي واخلارجي الذي     
 حتدثه؟
 ׃اإلطار النظري للدراسة -أوال 
 .النقاشات النظرية لتحول النزاعات وأتثريها على الدول:1
تشري العديد من الدراسات يف فتة ما بعد احلرب الباردة إىل أن احلروب يف ما بعد الثنائية مل تعد نتيجة لصراع من     

 أجل القوة بني الدول الك رى ولكن لضعف الصغرى.
 The" يف مؤلفه حتول احلرب "Martin Van Creveldحيث أشار اإلستاتيجي "مارتن فان كريفلد" "   

transformation of war" إىل أن اهنيار الدولة "The callapes of state ستكون الظاهرة املميزة هلذا "
اليت  Clausewitz."1العصر، حيث سنشهد حتول يف مفهوم احلرب، خيتلف يف مفهوم احلرب الذي قدمه كلوزويتز "

هي امتداد للسياسة بوسائل أخرى بني الفواعل الدولية.و بذلك سيكون اهنيار الدولة سبب و نتيجة للنوع اجلديد من 
 احلروب.
 the state, war and the state of" فقد تناول يف مؤلفه "Kalvi V.Holstأما "كالفي هولسيت" "   

war دور الدول الضعيفة ،"The weak Stat ستقرار العاملي لفتة ما بعد احلرب الباردة، فحسب هذا يف الال ا
املفكر العالقات بني الدول الصناعية أصبحت حمكومة أكثر فأكثر بقواعد قانونية دولية، مما جعلهم يتخلون عن اللجوء 

بـ "حروب  فللقوة املسلحة، ابملقابل فإن العنف ال يزال موجودا يف بع  املناطق األخرى، حيث أيخذ أشكاال أخرى تعر 
 اجليل الثالث" أو "حروب الشعوب" و اليت تتميز ابخلصائص التالية:

"، و عندما أتخذ هذا الشكل فإننا نكون بصدد احلديث Inter-étatiqueهذه احلروب مل تعد ما بني دولتية "1-
 2عن الدول الصغرى و املتوسطة و ليس الدول الك رى اليت تريد توسيع هيمنتها.

                                                             

1  Maurice Ronai. Failed states. « Claire d’étude stratégiques n°20-2eme trimestre. 1997 
obtenu en parcourant׃www.cirpes.net/article-pdf.php3 ?id-article=83. 
2 Jean Jacques Roche ; Théories des relations internationales, 5eme édition, Paris : 
Montrchrestien.2004. P109. 



 

438 

 Laت تتميز بغياب جبهات أو محالت عسكرية نظامية و هو ما يسميه "هولسيت" "خبصخصة احلرب" "هذه النزاعا2-
privatisation de la guerre"1 

تصبح التفرقة بني املدين و العسكري تقريبا غري ظاهرة مما يؤدي لظهور شعب مدين أكثر عرضة للعنف و التطرف. و 3-
( هي حروب من هذا النوع 1996عام  32من أصل  36يفة يف هذا العصر )يشري هولسيت إىل أن أغلب النزاعات العن

". Le dilemme de l’état faibleواليت يتمثل سببها الرئيسي يف "معضلة الدول الضعيفة" " -حروب أهلية–
ز كحيث يف الوقت الذي حتاول فيه الدول فرض قوهتا السلطوية، فإن توسع الدولة يصبح حمدودا جدا بسبب وجود مرا 

حملية للمقاومة، كما تعاين هذه الدول من تسلط البريوقراطية و الفساد و من االنقسام االجتماعي، و بذلك فإن الدولة 
 الضعيفة جتد نفسها يف دائرة مغلقة ليس لديها القدرة على خلق شرعية بتحقيق األمن أو أي خدمات أخرى.

و يف إطار دراسته حلالة دول أمريكا الالتينية و عملية الدمقرطة اليت شهدهتا هذه الدول، توصل هولسيت لوجود عالقة     
 2بني تقوية الدولة و التزامها ابلقيم الدميقراطية و بني زوال العنف.

إقليمها و  على فرض سيطرهتا علىو بذلك فإن السالم يف العامل يصبح مرهون بقوة الدولة يف الداخل و مدى قدرهتا     
 سيادة دولة القانون، و ليس بتوازن القوى كما كان سابقا.

" فإنه يرى أن هناية كل حرب دولية أدت لقيام نظام دويل جديد Pierre Hassnerابلنسبة "لبيار هسنر" "      
ية العالقات ت و صعود الدولة القومية، و بربر يتميز بظواهر معينة، حيث أن احلرب العاملية األوىل أدت الهنيار اإلم راطوراي

االجتماعية غذت صعود احلركات الشمولية اليت كانت سببا يف اندالع احلرب العاملية الثانية، هناية هذه األخرية أدت إىل 
ني الدوالتية، و لكن بأفول النازية و الفاشية، أما هناية احلرب الباردة فريى املفكر أهنا أدت الهنيار االشتاكية و احلروب ما 

" حمل نقاش: عن مصدر K.Waltzالعنف يف العامل مل ينته فقط مصادره قد حتولت، مما جيعل نظرية كينيث والتز "
 احلروب؟:

 الطبيعة الشريرة لإلنسان )الصورة األوىل( -أ  
 النظام االقتصادي و السياسي )الصورة الثانية( -ب     
 3ورة الثالثة(.أم النظام الدويل )الص -ج     
هسنر يرى أن السمة األساسية يف عامل ما بعد احلرب الباردة هي املواجهات ماحتت الدولتية، احلروب األهلية، احلركات     

الع ر وطنية لالجئني و املافيا الع ر وطنية، مما يستوجب عدم التوقف عند دراسة مصادر احلروب عند الصور الثالث اليت 
 ذكرها والتز.

حيث يرى أن أزمة الشرعية هي يف نفس الوقت سبب و نتيجة هلذا الوضع، فغياب الشرعية أو سلطة معتف هبا يفتح    
" "احلرب Charles Trillyالباب للعنف الذي مل يعد ما بني الدول. و لكن يعطي صيغة جديدة ملقولة "شارل تريلي" "

 ."La guerre fait l’état et l’état fait la guerreتصنع الدولة، و الدولة تقوم ابحلرب" "

                                                             

1 Charles Philippe David ; Jean-Jacques Roche ; Théories de la sécurité internationale. 
Paris : Montchrestien. 2002. P120. 
2 Jean Jacques Roche ; opcit. P110. 
3 Pierre Hassner ; par- De le totalitarisme et la guerre obtenu en parcourant : 
www.telequebec.trc/ site/idees/chasseurs-idees-1999//archive.20000917/thene/html. 

http://www.telequebec.trc/
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ألهنا من جهة، مع مرور الوقت تطرح فكرة القيام ابحلرب و السعي لبناء دولة من طرف فئات حملية، و عادة ما يكون    
 ذلك ع ر ممارسة اجلرائم جبميع أشكاهلا، و من جهة أخرى قد تؤدي ملواجهة احلكومة جلزء أو ألغلبية شعبها.

 1مليون شخص يف العامل قتلوا من طرف حكوماهتم. 161نر أن حوايل حيث يذكر هس 
" الذي يرى أن العنف يرجع جلهود و مساعي الدولة اليت خسرت شرعيتها Delmasو هو يف ذلك يتفق مع دملاس "

 للمحافظة على سلطتها.
 أهنا تؤدي روب ما بني الدولتية إالو على املستوى الدويل فإنه و إن كانت األشكال اجلديدة للعنف غري مرتبطة ابحل     

لتأثريات متبادلة بني الدول، ليس فقط ع ر جتارة األسلحة و املخدرات، شبكات اجلرمية املنظمة، و تدفقات الالجئني، و 
 لكن بشكل أعمق ع ر مسارات املنافسني وما أمساه هسنر "برجوازية ال ربري، وبربرية ال رجوازي".

نف يكمن أن يضع الوسائل التكنولوجية املتطورة بني أايد ال ميكن مراقبتها و التحكم فيها فخصخصة و دمقرطة الع    
بسبب ضعف دوهلا، و اليت توجد أساسا إما يف اجملتمعات املا بعد مشولية أو املا بعد حربية، و هو ما يشكل خطرا على 

 2اجملتمعات ال رجوازية.
خبطر خارجي تشكله جيوش دولة أخرى، و إمنا من هتديد ذات صنع داخلي و بذلك فإن الدول الك رى مل تعد مهددة     

 يف دول ضعيفة من هجرة، إرهاب...
" فيشري إىل أن هناية احلرب الباردة تفرض رؤية جديدة للعنف Jean-jacques Rocheأما "جون جاك روش" "    

 الدويل، وتستدعي إعادة النظر يف مواضيع األمن.
 La mafiatisationمافيوية العالقات الدولية " " وtransnationaleالعنف الع ر وطين "حبيث ظهر مفهوم     

des relations internationales ،وهذا الشكل اجلديد من العنف الذي هو يف نفس الوقت داخلي وخارجي "
 هو عنف سياسي وإجرامي يف نفس الوقت.

 ملة وداخليا أبجهزة حكوماهتا.عنف سياسي راجع لتهميش الشعوب خارجيا بقوى العو     
)مثل كارتل املخدرات الكولومبية، حجز الرهائن...( واخلطر  وعنف إجرامي انتج من األعمال اإلجرامية للمنظمات اإلرهابية

هو أن هذا النوع من التنظيمات قد اكتسب قوة مكنته من السيطرة على مقاطعات معينة، وبدأت تطرح فكرة احلكم 
فإن العنف املافيوي بدأ أيخذ بعدا سياسيا، وبدأ اإلطار الفي ري الذي يعطي للدولة التحكم يف مركز  الفدرايل، وبذلك

 العنف الشرعي، يف التاجع.
 وبذلك فإنه حسب هذا املفكر عامل بعد احلرب الباردة أما أمساه "موريس برتران".    
"Maurice Bertrand" عامل ما بعد واستقاليا :"Le monde poste westphalienne  أو عامل ما بعد "

 "، يتميز ابخلصائص التالية:Le monde poste clausewitzienكلوزويتز "
 الدولة مل تعد تتحكم يف استخدام العنف الشرعي وأصبحت بذلك متثل التهديد األول ملواطنيها.   -1

                                                             

1 Ibidem. 
2 Ibidem. 
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مضموان بضعف الدول واألمن ال جيب " "املستقبل اجلميل للحرب" يكون Delmasأن ما أطلق عليه "دملاس" " -ب   
النظر إليه من زاوية عسكرية ما بني دوالتية فقط،ولكن جيب أن أيخذ بعني االعتبار األشكال املتعددة لألمن،مبا فيها اهليمنة 

 J. Galtung"1اليت حتدث عنها "جون ڤالتون" "
العنف الذي متارسه أبنية أو مؤسسات السلطة " هو La violence Structurelleويقصد املفكر هنا العنف البنيوي "

التون، وذلك ڤيف جمتمع معني، بشكل مينع األفراد من حتقيق ذاهتم، وهو جمتمع يفتقر للعدالة االجتماعية املرادفة للسالم عند 
 .2إما من طريق: النخبوية املؤسسية املركزية، اإلثنية العنصرية أو الطبقة القومية

د أن "النقديني" يرون أن الدول يف عامل ما بعد احلرب الباردة مل تعد قادرة على حتقيق أمن مواطنيها ويف نفس السياق جن    
بل أكثر من ذلك  أصبحت هذه الدول مصدرا لالامن مواطنيها، فالتحجج بقوانني "األمن القومي" لت رير االنقالابت 

نة على السياسية، يعمل على أمننة عالقات السيطرة واهليمالعسكرية واالختطافات السياسية والتهميش النظامي للمعارضة 
املستويني الوطين والعاملي، حبيث أن أجهزة احلكومات مل تعد تعمل لتحقيق أمن مواطنيها املدنني يف كثري من الدول وإمنا 

عدة اال امن  ، وأصبح بذلك أمن بع  الفئات يبىن على قا3تسعى حلماية وحتقيق األمن لفئات معينة )رجال السلطة(
سبتم ر تدعم طروحاهتم  11الغذائي والصحي والتبوي وترهيب األغلبية العظمى من السكان. ويرى النقديون أن أحداث 

حيث أن هذه األحداث تظهر من جهة تنامي دور الفواعل غري الدولتية يف أتثري على السالم الدويل، حيث أهنا على األقل 
أخرى تظهر أنه حىت قوة ك رى مثل الوالايت املتحدة األمريكية مل تعد قادرة على  هي اليت نفذت اهلجمات، ومن جهة

الال أمن الذي راح ضحيته مواطنوها بسبب سياساهتا يف الشرق  محاية أمن مواطنيها، بل أكثر من ذلك أصبحت هي مصدر
 .4األوسط والشرق األقصى

 الواقعية اإلثنية: . 2
قبل التطرق إىل معظلة األمن يف النزاعات اإلثنية نشري إىل أن هناية احلرب الباردة جعلت بع  انصار مقاربة كانت هتتم    

فقط بدراسة العالقات الدولية حيولون وحدة التحليل من الدولة حنو اجلماعات اإلثنية ذلك الن الدول مل يعد ابإلمكان 
 5ديد للنزاعات. حيث أن يف كثري من األحيان مل يعد هلا وجود نتيجة للنزاعاعتبارها وحدة مركزية يف الشكل اجل

                                                             

1 Jean Jacques Roche ; quelle politique de sécurité pour l’après-guerre froide ? une 
approche réaliste de sécurité a l’aube du XXIe siècle. Obtenu en parcourant. 
http://www.dandurand.uqam.ca/download/pdf/etudes/roche/politiques_de_securite.pdf. 
2 Violence structurelle. Obtenu en  parcourant ; www.wikipedia.org/wiki/violence 
structurelle. 
3  Dario Battistella. Théories des relations internationales. 5éme ed. Paris : 
Monthrestien.2004.p451. 
4  IBIDEM. 
4-Christian Geiser;Approches théoriques sur les conflits ethniques et les réfugiés: obtenu 
en parcourantm http1 
: //www.paixbalkans.org/ ontributions/geiser-parant_bosnie.pdf 

 

http://www.wikipedia.org/wiki/violence
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عند الواقعيني الفوضى هي مسة أساسية للنظام الدويل و هو كذلك ألنه ال توجد به سلطة مركزية إبمكاهنا تنظيم و توجيه 
ات اإلثنية تندلع اقع اإلثين فريون أن النزاعالعالقات الدولية و قد عمل أنصار الواقعية اإلثنية على نقل منطق الفوضى إىل الو 

                                                     ليس فقط بسبب غياب سلطة شكلية إمنا بسبب غياب سلطة شرعية، فاختفاء الدولة " رمز النظام" يؤدي للفوضى.                            
 معضلة األمن و النزاعات اإلثنية:

حاول التطبيق املعضلة األمنية على النزاعات اإلثنية  Posenمعضلة األمن انبعة من اخلصائص الفوضوية للنظام فبوزان    
من خالل اإلشارة إىل منطق اهنيار الدولة أو ضعفها فشلها أو انقسامها كنتيجة هلذه النزاعات مما جيعل اجلماعات اإلثنية 

هذه اجلماعات مل تعد تثق يف أي طرف حلماية مصاحلها و بذلك فإن الشك يؤدي حتاول ضمان بقائها بوسائلها اخلاصة، 
ملعظمة األمن مما جيعلها يف مواجهة مع بقية اجلماعات األخرى من أجل حتقيق هدفها األمين، هذا الشك يتصاعد عندما 

ركزية، و تفكك ان قوة السلطة املال تستطيع الدولة التدخل من أجل فرض النظام بني اإلثنيات، حيث تشهد هذه الدولة فقد
 السلطة راجع لتعدد اجلماعات، ضعف احلكومة املركزية، و الدور الذي تلعبه التحالفات.

فاملعضلة األمنية جتعل اجلماعة اإلثنية، تسعى إما لزايدة إمكانياهتا العسكرية أو ختفي  إمكاانت الطرف اآلخر، و    
 شرح درجة تفاقم املعضلة األمنية يف النزاعات اإلثنية.                                                    حسب بوازان هناك أربع أسباب أساسية ت

 صعوبة التمييز بني القدرات الدفاعية و اهلجومية للجماعات. -1
 أولوية اهلجوم على الدفاع.     -2
 ة أكثر فعالية.صعوبة التفرقة بني دعم الدولة هلوية إثنية، و خلق قوة عسكري -3
يف حالة اهنيار دولة متعددة اإلثنيات فإن وضعية دولة أخرى حساسة جدا ابلنظر ملا ميكن أن تقوم به اجلماعات  -6

  1األخرى.
 مقاربة األمن اإلنساين:-3
يرى أنصار املدرسة اللي رالية أن هناية احلرب الباردة، تستدعي مراجعة التصورات األمنية، ألنه حدث حتول يف طبيعة      

التهديد اليت مل تعد عسكرية وإمنا أصبحت اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية وبيئية، كما شهدت مرحلة ما بعد الثنائية 
 إىل الفرد.حتول يف موضوع األمن من الدولة 

(" )غياب Sécurité économiqueبناءا على ذلك فقد ظهر مفهوم األمن اإلنساين الذي هو )أمن اقتصادي()    
 Sécurité( )التوفري االحتياجات الغذائية(، وأمن صحي )Sécurité alimentaireالفقر(، وهو أمن غذائي )

sanitaire)توفري الرعاية الصحية واحلماية من األمراض( )( وهو أمن بيئي ،Sécurité environnemental )
( )احلماية املادية من التعذيب، احلرب، العنف Sécurité personnelle)مواجهة التحوالت البيئية(، وهو أمن فردي )

(، Sécurité communautaireالداخلي، اجلرائم، استخدام املخدرات وحىت االنتحار(، وهو أمن مجاعي مشتك )
( )التمتع ابحلقوق Sécurité politiqueثقافة واحلماية املادية للجماعات اإلثنية(، وهو أمن سياسي ))حفظ بقاء ال

 2املدنية واحلرية العامة(.
فاألمن اإلنساين يهتم ابلفرد، اجلماعات، اجملتمعات وإن كان ال يهمل الدولة، إال أنه إذا استدعى األمر فإنه يتم التضحية    

ها من أجل األفراد، وبناءا على ذلك فإن مقاربة األمن اإلنساين تؤسس حلق التدخل اإلنساين يف بسيادة الدول ومصاحل

                                                             

1-Iibidem. 
2 Dario Battistela.opcit.. 2004. P456. 
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الشؤون الداخلية للدول واليت قد تصل حلد استخدام القوة العسكرية. على املستوى النظري فقد تطور هذا املفهوم نتيجة 
 ستفايل:التمركز والنموذج الوا-االنتقادات اليت وجهت لالجتاه الدواليت

" خالل فتة الستينات والسبعينات، على تطوير حبوث السالم، حيث John Galtungفقد عمل "جون قالتون" " *
" )السالم اإلجيايب الذي ال يعين Une approche positive de la paixدعى لتطوير نظرة  إجيابية للسالم "

يصدر  عية والتعاون من أجل القضاء على العنف البنيوي الذيغياب العنف املنظم فقط( بل يقوم أيضا على العدالة االجتما
 عن البىن الدولتية.

" يف سنوات السبعينات، دعم بلورة منوذج أيخذ بعني االعتبار توفري احتياجات األفراد، John Burton"جون بورتون" "*
 وحيقق االستقرار والعدالة على املستوى العاملي.

" يف Richard Ullman" و "ريتشارد أوملان" "Lester Brownرها "ليست براون" "املقاربة اللي رالية اليت طو  *
هناية السبعينات، جند مفهوم األمن ابتعد عن االفتاضات الواقعية املتمركزة حول األمن العسكري، واهتم أكثر  ابلتهديدات 

 اليت تواجه الشعوب.
"، هتدف لتجاوز سيادة الدول هبدف تقوية حركة K.Booth"بع  املقارابت النقدية كذلك اليت طورها "كني بوث"    

 انعتاق األفراد.
( ، أشاروا كذلك من Matha Fnnemore، مارات فينيمور Nicholas Onufبع  البنائيني )نيكوالس أونيف *

 1لدول.اخالل تركيزمها على املعايري والقيم،إىل انه جيب العمل على شرعية التدخل اإلنساين، بشكل يتجاوز سيادة 
أما على مستوى الواقع العملي الدويل، فقد ظهر مفهوم األمن اإلنساين على أجندة األمم املتحدة، يف التقرير اإلمنائي    

" يف تقريرها حول Ramphalوأعيد استخدامه من طرف جلنة رانفال " 1996للتنمية البشرية حول التطور اإلنساين لعام 
 احلكم الشامل.

نساين يعيد النظر يف حق الدولة يف اهليمنة على األمن، فقد أشارت اللجنة الدولية للتدخل يف سيادة الدول وألن األمن اإل   
 .2إىل أن األمن اإلنساين هو مسؤولية دولية، مرتبط حبقوق األفراد

 ماية".لية احلوهو ما أدى لزايدة التدخالت الدولية يف الشؤون الداخلية للدول ابسم "التدخل اإلنساين" مث "مسؤو    
 .الدولة الفاشلة مقاربة مفاهيمية:-اثنيا
بناء على اإلطار النظري السابق تقدميه نتناول يف ما يلي تقدمي مفهوم للدولة الفاشلة اليت الزال النقاش حوهلا مفتوحا     

اسة، ومتكننا من الدر  ومازالت ختفي وراءها حقائق خمتلفة، لذلك سنقدم أوال تعاريف مرتبطة هبذه الظاهرة تساعدان يف
 تشخيص الظاهرة:

 مفهوم الدولة:-1 
ليس هناك تعريف موحد للدولة، وهذا يرجع إىل االجتاهات العديدة وامليادين املعرفية اليت تشكل الدولة أحد مواضيعها       

 األساسية.

                                                             

1 Barbara Delcourd ; Théorie de la sécurité. Obtenu en parcourant.  
www.ulb.ac.be/students/bespo/documents/cours/thèories de la%2520sécurité.pdf. 
2 Charles Philippe David ; Jean-Jacques Roches ; opcit ; pp112-113. 

http://www.ulb.ac.be/students/bespo/documents/cours/thèories
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م يستطيع بنجاح احتكار االستخدا" الدولة )أبهنا ذلك اجملتمع اإلنساين الذي Max Weberيعرف "ماكس في ر" "     
. أي أن ما مييز الدولة عند ماكس في ر هي كوهنا مركز العنف الشرعي. أما القانونني فقد 1الشرعي للقوة داخل إقليم معني(

عرفوا الدولة انطالقا من ثالثة عناصر هي: وجود السكان واألرض والسلطة العامة املنظمة، وبذلك فقد يتم تعريفها على 
 2على أهنا: "كيان سياسي قانوين، ذو سلطة معتف هبا يف رقعة جغرافية حمددة على جمموعة بشرية معينة".ذلك 

 وظائف الدولة ابملعىن الضيق:
 هو أن تتحكم الدولة يف مركز العنف الشرعي داخل حدودها.

 وظائف الدولة ابملعىن الواسع:
 من احتياجاهتا شعبها من أمن ومتثيل )دميقراطية، احتام القوانني هي متتع الدولة بقدرات وإرادة لتحقيق احلد األدىن   

 .3واحلرايت...( وأتمني االحتياجات الغذائية، الصحية والتبوية
 دولة القانون:-2
 دولة القانون هي الدولة اليت يتم فيها احتام القواعد القانونية من طرف احلكام واحملكومني، وتتميز ابخلصائص التالية:    

 أن هذه الدولة كشخص معنوي عام ال تتصرف ضد القانون.
 تصرفات حكامها حمدود ابلنصو  القانونية. -1
 جيري فيها احتام ترتيب املعايري والقواعد القانون و تفتض هذه القاعدة وجود هرم قانوين يقع الدستور يف قمته. -ج
 الوضع.يف حالة النزاعات، حتكم الدولة بقواعد دستورية تتالءم مع  -د
أهم مميزة يف دولة القانون هي احتام حقوق اإلنسان، املتمثلة أساسا يف متكني املواطنني من التظلم يف حالة تعسف -ه

 .4السلطة، ابإلضافة احتام وضمان متثيل مصاحل كافة الفئات واألقليات
 مفهوم الدولة الفاشلة: -3
، بعد اهنيار اإلحتاد السوفييت، 1991اشات اإلستاتيجية منذ "، النقFailed Stateدخل مفهوم الدولة الفاشلة "    

أغلب النزاعات اليت وقعت كانت حروب أهلية اليت أثرت بشكل   1966حينما أشار املنظرين اجليوسياسيني إىل أنه منذ 
 كبري على الدول.

 راي، رواندا،...( نسانية خانقة )هاييت، ليبداية ربط املصطلح ابحلالة الصومالية، مث امتد إىل املناطق اليت تشهد أزمات إ    
. حيث أطلق هذا املصطلح من 5مث اجلمهورايت السابقة لإلحتاد السوفييت اليت فقدت السيطرة على مناطق من أقاليمها

" لوصف بع  الدول اليت ابت فشلها يف B.Klintonطرف اإلدارة األمريكية يف عهد الرئيس األمريكي "بيل كلينتون" "
 ائفها الرئيسية ميثل هتديدا لألمن الدويل.لعب وظ

                                                             

 .42.  2116. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع الدولة رؤية سوسيولوجيةعبد العايل دبلة،  1 
 .42نفس املرجع.     2

3  Kathia Lègare. Les états défaillants dans la filière terroriste. Un apport nécessaire ou 
contingent ? . Obtenu en parcourant:www.hei.ulaval.ca/…/hei/document/document 
4 Thierry Leterre ; Etat de choit et droit de l’homme: . Obtenu en parcourant: 
http://Tlrdhttp://tlrdoc.free.fr/pages/ddhedd.htmoc.free.fr/pages/ddhed. 
5 Etat en déliquescence. Obtenu en parcourant : http//fr.wikipedia.org/wiki/Etat en 
déliquescence. 



 

444 

الدولة الفاشلة، شأهنا شأن العديد من الظواهر يف العالقات الدولية مل يتم بعد وضع تعريف شامل جلميع أبعادها، فهذا    
 املصطلح هو مصطلح مطاط، اختلفت اجلهات السياسية واألكادميية يف تعريفه.

"الدولة الفاشلة هي "الدولة اليت تواجه مشاكل حقيقية تعرض وحدهتا William Olsonابلنسبة "لويليام أولسون" "   
 .1وبقاءها واستمرارها للخطر"

" فهو يرى أن الدولة الفاشلة )هي الدولة اليت ال متلك Roland Zimmermanأما ابلنسبة "لروانلد زميرمان " "   
. ابلنسبة 2تستطيع القيام بوظائفها األساسية وخاصة احتام القانون(قوة أو سلطة شرعية على إقليمها وهي الدولة اليت ال 

ملركز أحباث األزمات يف كلية لندن للدراسات االقتصادية فإن الدولة الفاشلة تع ر عن )حالة اهنيار الدولة أو الدولة العاجزة 
 .3دها(عن أداء وظائف التنمية األساسية ومحاية أمنها، وفرض سيطرهتا على أراضيها وحدو 

" إىل أن الدولة الفاشلة هي الدولة الغري قادرة على تسيري حتدايت Stratigic Assementبينما يشري معهد "    
النزاعات االثنية العشائرية، القبلية أو الدينية، مما يؤدي لفوضى داخلية وانتهاكات حلقوق اإلنسان اليت تبدأ ابهنيار دولة 

 .4القانون إىل حركة الالجئني
  ׃و قبل أن حناول تقدمي تعريف إجرائي للدولة الفاشلة، حناول التميز بني مفهوم الدولة الفاشلة ومفاهيم أخرى   
 ":Soft State or Weak State" ومفهوم الدولة الضعيفة "Failed Stateالتمييز بني مفهوم الدولة الفاشلة "   
" إشارة للدولة Gunnar Myrdalمفهوم الدول الضعيفة استخدم خالل الستينات من طرف املفكر "قوانر مريدال "   

اإلفريقية حديثة االستقالل أو الدول احلديثة النشأة،حيث  بدا انسجامها و استقرارها معرضا للخطر فقد كانت قائمة على 
اداي ىت دينية أو ثقافية، كانت موجهة بسلطات ضعيفة و مل تشهد منوا اقتصحدود غري واضحة املعامل، بدون وحدة وطنية أو ح

 حيقق احتياجات شعوهبا.
يف خانة هذه الدول جند أغلب حاالت الفشل الدواليت،  وبذلك فإن التمييز بني املصطلحني يبدو شكلي أكثر منه    
 .5واقعي
 يشجع الفئات املهمشة )أقلية،اثنيات...( للحصول على فعدم تقدمي خدمات وتوجيه سلطات الدولة للصاحل العام     

 مزااي معينة بطرق غري شرعية قد تصل الحنالل اجلهاز الدواليت.

                                                             

1  Daniel  Lévine et autre ; opcit.. 
2  Robert Schutte. La sécurité humaine et l’Etat Fragile. (Traduction : Antonia 
C.Durnsteiner﴿.Human security-journale-.issu. Feb 2007 pp 92-94. 92-94., Obtenu en 
parcourant http://www.peacecenter.sciences-po.fr/journal/issue3pdf/issue3_FF_Robert-
Schutte.pdf 
3  Oumar ba ; Dorly castaned et Maria Guabrielsen, les états fragiles constituent ils une 
menace pour la sécurité international. . Obtenu en parcourant : 
www.peacecenter.sciences-po.fr/conf-etats fragiles. 
4  Maurice Ronai ; Opcit. 
5  Serge sur ; sur les états défaillants. Obtenu en 
parcourant http//mmm.fulei.org/revue/serge-sur.serge-
sur.ip ?locale=fr&view=page2safhat.net/blog/?p=578. 
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هي الدولة اليت زالت أو اهنارت كلية أجهزهتا الدولتية و تنظيمها السياسي بسبب   the callapes stateالدولة املنهارة   
هي الدول  l’état assailli  . أما الدولة املختقة 1ية( مثل يوغوسالفيا سابقاطبيعة داخلية )حروب أهل صعوابت ذات 

 اليت تواجه تسرابت و فوضى قادمة من الدول اجملاورة مثل الزايري سابقا.
و هنا جند أيضا عالقة بني خمتلف هذه املفاهيم ألن األحداث عادة ما تكون متشابكة يف ما بينها و هذا يؤدي إىل أن    

 الفشل الدواليت الذي  قد يكون معداي، و الدولة الفاشلة قد تصدر اضطراابهتا و مشاكلها جلرياهنا.
" و هي الدولة اليت تتبىن Rogue Stateالدولة املارقة "مصطلح آخر من إنتاج اإلدارة األمريكية و هو مصطلح  -ب   

سياسات هتدد حميطها،بتعديها على االتفاقيات الدولية، حقوق اإلنسان و متارس دكتاتورية بوليسية، ومتتلك أو تسعى 
 2.المتالك أسلحة الدمار الشامل

ليت رجية ذلك ألن العقوابت و اإلجراءات اخلارجية او من زاوية معينة، الدولة املارقة هي دولة فاشلة مستقبال و بقوة خا    
 تتخذ ضدها تؤدي لفشلها وحىت اهنيارها.

وبذلك نتوصل إىل أن الدولة الفاشلة هي الدولة اليت ضعفت سلطتها و أجهزهتا الدولتية بشكل مل تعد قادرة على أداء     
 وظائفها األساسية و هو ما خيلق فجوات يف اجملاالت التالية:

السيطرة الكلية على اإلقليم، اخلدمات العامة للمواطنني، أي عدم استقرار سياسي و اجتماعي و ضعف اقتصادي، و     
 تطور النشاطات الغري شرعية، و هو ما يؤدي إىل ظهور العنف اجلماعي ضد السلطة.

    مؤشرات الفشل الدواليت وأسبابه: -اثلثا
 دليل الدول الفاشلة:   -1   
"، Foreign Policy" وجملة "Fund for peaceبدأ كل من "صندوق دعم السالم" " 2116ابتداء من عام     

 Thomsonبنشر تقرير سنوي حول الدول الفاشلة يعتمد هذا التقرير على أقوى وأك ر نظام جلمع املعلومات "
Dialog ة تقارير إعالمية دولية وحملية وواثئق عمومي" الذي يضم أعداد هائلة من املصادر املفتوحة من أخبار ومقاالت و

 Conflictوتقارير وزارة اخلارجية األمريكية ابإلضافة إىل دراسات مستقلة.  كما يستعمل الصندوق كأداة للتحليل برانمج "
assement system tools" اليت تعرف اختصارا بـ "Cast" وهي أداة لتقييم الصراعات "Softwar indexes". 

، ولإلشارة فإن 2116دولة فقط عام  76و 2114دولة عام  164دولة مقارنة بـ  177العام تضمن الدليل هذا    
التقرير يتضمن فقط الدول ذات السيادة، أي ذات العضوية يف األمم املتحدة، فبع  األقاليم مثل: اتيوان، فلسطني،  

 كوسوفو ال تندرج ضمن الدليل التايب الذي ينشره الصندوق.
" يتاوح كل مؤشر Indicators of state vulnerabilityمؤشرا إلنكشافية الدولة " 12تب الدول بناء على تر    

األقل استقرار( ليكون جمموع النقاط اليت حتتسب للدولة بناءا على هذه املؤشرات  11األكثر استقرار / 1) 11إىل  1ما بني 
 3كثر فشال.نقطة وتكون أعلى الدول حصوال على النقاط هي األ 121

                                                             

1 Kathia Légaré ; Opcit. 
2Serge sur ; Opcit. 
3 Fund for peace, « Failed States FAO », 23 December 2007. obtenu en parcourant: 
www.fundforpeace.org/failed states index FAO.htm 
Randolph Compton . 

http://www.fundforpeace.org/failed%20states%20index%20FAO.htm
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وهذه املؤشرات قسمها الدليل إىل مؤشرات اجتماعية واقتصادية وسياسية، تظهر مدى إنكشافية الدولة يف مواجهة نزاع    
 معني:

 :املؤشرات االجتماعية
 تصاعد الضغوط الدميغرافية: -1

 تتعلق ابرتفاع الكثافة السكانية وأتثريها على توزيع املواد الغذائية واملواد الضرورية حلفظ البقاء. ● 
كثافة املناطق املأهولة وأتثريها على حرية املمارسات اإلنسانية مبا فيها اإلنتاجية االقتصادية، حرية التنقل، التفاعالت   ● 

 االجتماعية، املعتقدات الدينية.
 ملشاكل احلدودية واحتالل األراضي.إاثرة ا ● 
 1الضغوطات الناجتة عن توزيع السكان )التوزيع العمري، أو حسب اجلماعات املختلفة املتنافية(. ● 
 احلركة العشوائية لالجئون أو التنقل الداخلي: -2

االستئصال اإلكراهي جلماعات واسعة الذي ينتج عن النزاعات أو األعمال القمعية، خيلق  نقص التغذية، انتشار    
األمراض، ندرة املياه الصاحلة للشرب، واضطراابت، مما يؤدي ملشاكل إنسانية واسعة داخل الدولة الواحدة أو فيما بني 

 2الدول.
 :املظلومة رغبة يف التأثري لدى اجلماعاتاملرياث العدائي الشديد الذي يولد ال -3
 واليت يكون سببها عدم املساواة والعدالة. ●
 ويضم هلذا املؤشر اجلرائم اليت مل يتم معاقبة مرتكبيها يف حق مجاعة أو طائفة. ●
 مؤسسة اإلقصاء السياسي. ●
 3سيطرة أقلية معينة على األغلبية. ●
 اهلجرة الدائمة واملدعمة لألفراد: -6
 علق هبجرة العقول و املثقفني، املعارضني السياسيني الفارين من االضطهاد أو السياسات القمعية.وتت ●
اهلجرة اإلرادية "للطبقات الوسطى" خاصة االقتصادية: مثل املقاولني، رجال األعمال، التجار بسبب تدهور األوضاع  ●

 4االقتصادية و تنامي الشعور ابالغتاب الداخلي.
 السياسية:*املؤشرات 

 إجرامية الدولة وفقداهنا لشرعيتها: -6
 انتشار الفساد املرضي، النهب املؤسسايت. ●

                                                             

1 The fund for peace; «Demographic pressures», 23 December 2007. obtenu en parcourant: 
www.fundforpeace.org/web/content/ 
2 The fund for peace; « Massive movement of refugees and internally displaced peoples », 
23 December 2007. Obtenu en parcourant. www.fundforpiace.org/web 
content/fsi/fsi_2.htm 
3 The fund for peace; « legacy of vengeance-seeking group grievance ». 23 décembre 2007. 
Obtenue en parcourant: www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_3.htm. 
4 The fund for peace; « Chronic and sustained human flight. 23 décembre 2007. Obtenu 
parcourant: www.fundforpeace.org/web/content/fis/fis_4.htm 

http://www.fundforpeace.org/web/content/
http://www.fundforpiace.org/web
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 غياب الشفافية واحملاسبة وكل معايري احلكم الراشد. ●
 1ضعف الثقة يف املؤسسات السياسية بشكل جيعل املواطنني يقاطعون االنتخاابت.●
 التدهور احلاد يف تقدمي اخلدمات العامة: -4
 ال تؤدي وظائفها اجلوهرية مثل: التعليم، الشرطة، تدهور النظام الصحي، النقل. الدولة ●
 زايدة النشاطات الغري شرعية، مبا فيها جتار املخدرات، هتريب البضائع والسلع، هتريب رؤوس األموال إىل اخلارج. ●
احتكار الوكاالت األمنية خلدمة النخب املهيمنة "قوات األمن، البنك املركزي، مؤسسة الرائسة، اجلمارك  ●

 2واالستعالمات".
 انتشار انتهاك حقوق اإلنسان واحلرمان من تطبيق القواعد القانونية: -7
 ظهور سلطة مشولية أو دكتاتورية تعمل على تعطيل املسار الدميقراطي، وعمل الدستور. ●
 انفجار العنف السياسي اجتاه الشعب املدين. ●
 ارتفاع عدد املسجونني السياسيني، أو املعارضني خلطط احلساابت واملؤسساتية. ●
 تقييد احلقوق املؤسسات واالجتماعية لألفراد، اجلماعات واملؤسسات الثقافية. ●
 تقييد احلرايت )حرية الصحافة، حرية الرأي، املمارسات الدينية(. ●
 3االستخدام الداخلي للوسائل العسكرية ألهداف سياسية. ●
 تعدد األجهزة األمنية بشكلي يؤدي خللق دولة داخل دولة: -2
تكون رافضة  وجود ميلشيات خاصة حممية ومدعومة من طرف الدولة، موجهة ضد املعارضة أو كل طائفة ميكن أن ●

 للنظام.
 مصاحلها.خنبة عسكرية تستخدمها النخب املهيمنة لتحقيق  ●
 4ظهور ميليشيات خاصة مسلحة قد تذهب حلد املواجهة العسكرية مع القوات النظامية "الشرعية". ●
 : تنامي االنشقاقات داخل النخب  -11
 االنقسام بني النخب احلاكمة و مؤسسات الدولة. ●
استخدام النخب احلاكمة لشعارات سياسية قومية تذكر بتجارب حدودية قومية )مثل صربيا( أو التماسك اإلثين )الذي  ●

 5يدعو للتطهري العرقي مثال أو الدفاع عن املعتقدات(
 : تدخل أطراف سياسية خارجية -12

                                                             

1 Fund for peace, criminalization and delegitimisation of the state. 23 décembre 2007. 
Obtenu en parcourant. Www. fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_7.htm 
2 The fund for peace; « progressive deterioration of public sense » 23 December 2007. 
obtenu en parcourant : www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_9.htm 
3 The fund for peace; « Widespread violation of human rights ». 23 décembre 2007. Obtenu 
en parcourant: www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_9.htm 
4 The fund for peace; « Security apparatus ». 23 décembre 2007. Obtenu en parcourant: 
www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_11.html 
5 The fund for peace; « rise of factionalised elites ». 23 December 2007. Obtenu en 
parcourant: http://www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_11.htm. 
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لتأثري على الوحدات أو الفاعلني بغية االتدخل العسكري أو الشبه عسكري يف الشؤون الداخلية للدول من طرف خمتلف  ●
 التوازن احمللي للقوى أو احليلولة دون تسوية نزاع معني.

 1اإلعتماد املفرط على تدخل املاحنني، و قوات حفظ السالم. ●
حيث تقسم هذه الدول إىل أربع )2دولة 177استنادا هلذه املؤشرات فإن "صندوق دعم السالم" وضع دليل ترتييب )        
 فئات:

 :الفئة األوىل: الدول األكثر إنكشافية
دولة، تبدأ ابلسودان يف املركز األول برصيد  32يرمز هلا ابلرمز األمحر، و تضم الدول الواقعة يف حالة خطر، و هبا      

 نقطة، و أغلب الدول يف هذه اخلانة هي دول إفريقية. 91.1نقطة، و تنتهي ابلنيجر برصيد  113.7
 ة: دول ذات إنكشافية مقلقة:الفئة الثاني
نقطة و تنتهي بدولة  92.2دولة، تبدأ بكولومبيا برصيد  97و هي الدول يف خطر كامن، أو يف منطقة احلذر، تضم     

نقطة، و يرمز هلذه الدول ابللون ال رتقايل، و تصنف اجلزائر داخل هذه اخلانة يف  41.1برصيد  192الباهاماس يف املرتبة 
 نقطة. 76.9رصيد ب 29املرتبة 

 الفئة الثالثة: دول تواجه خماطر معتدلة:
 32.6نقطة و تنتهي بدولة ال رتغال برصيد  96.9دولة، تبدأ ال رابدوس برصيد  33و يرمز هلا ابللون األصفر تضم     

ايت املتحدة نقطة و الوال 36.1برصيد  167نقطة، و يوجد يف هذه الفئة العديد من الدول الغربية: فرنسا يف املرتبة 
 نقطة. 32.6برصيد  166نقطة، أملانيا يف املرتبة  33.4برصيد  141األمريكية يف املرتبة 

 الفئة الرابعة:
و برصيد 143دولة،يرمز هلا يف الدليل ابللون األخضر تبدأ ابألراضي املنخفضة يف املرتبة 16املستقرة، وتضم الدول وهي   

نقطة. و هذه اخلانة تضم الدول  17.1، برصيد 177دول استقرارا اليت حتتل املرتبة نقطة، وتنتهي ابلنرويج أكثر ال 22.4
  3نقطة. 26.1برصيد  142نقطة، وكندا يف املرتبة  22.6برصيد146االسكندينافية ابإلضافة إىل الياابن يف املرتبة 

 الفشل الدواليت بني الظروف الداخلية و األوضاع اخلارجية: -رابعا
و أن رأينا أن الفشل يظهر عموما بضعف السلطة الدوالتية بسبب غياب الشرعية و السلطة، و بذلك فإن  كما سبق      

وضعية دولة فاشلة يف نتيجة ملسار تفكك انتج من ظروف داخلية متاكمة و أوضاع جيوبوليتيكية حتدثها فواعل خارجية 
 تتمثل يف ما يلي:

حيث أن دول اجلنوب خرجت منهكة اقتصاداي، سياسيا،  4ة استعمارية طويلة. عجز يف البناء الوطين للدولة، بعد فت  -  
 اجتماعيا من االستعمار مما أثر سلبيا على بناء أجهزهتا الدوالتية و بناها السياسية.

                                                             

1 The fund for peace; “intervention of other states or external political actors”. 23 décembre 
2007. Obtenu en parcourant: http//www. fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_12.htm 

 .11*أنظر امللحق رقم   2
3The fund for peace ،"Failed states liste 2007״. obtenu en parcourant http//www. 
Fundforpeace.org/web/Inex scors 2007. Html 
4 Jean Paul Marthoz ; Les Banlieues du monde, Obtenu en parcourant www.enjeux-
internationaux .org/articles/num11/banlieudesmond.pdf. 
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مل 1226-1226التقسيم املصطنع للحدود: فالتقسيم االستعماري للدول املستعمرة الذي جرى يف معاهدة برلني  -  
. مما أدى إىل مجع  مجاعات من اثنيات و عشائر خمتلفة داخل 1عني االعتبار االنتماءات اإلثنية الدينية و العشائريةأيخذ ب

 دولة واحدة، و من جهة أخرى فقد فصلت احلدود السياسية بني مجاعات عرقية و إثنية واحدة.
مناخ سياسي سادت فيه السلطوية السياسية على مجيع ميادين احلياة بشكل مكن النخب من السيطرة على موارد  -  

الدولة مبا فيها املساعدات اخلارجية كما عملت هذه األخرية على تقوية أجهزة الردع )املنظمات الرقابية، اخلالاي السرية، 
ة ممكنة يف السلطة، و ذلك على حساب النجاح العملي يف توفري أدىن أجهزة الشرطة...( بشكل يضمن بقاءها أك ر فت 

 احتياجات شعوهبا.
عسكرة دول اجلنوب، حيث عملت النظم السياسية هلذه الدول على حتجيم و تقوية دور املؤسسات العسكرية و القوات  -

إن هذا األمر أدى لزايدة  .2صنع خياهلا شبه العسكرية إما لبقائها يف السلطة أو ملواجهة أعداء يف الغالب ما تكون من
تدخل العسكر يف شؤون السياسة و هو ما جعل هذه الدول عرضة لالنقالابت العسكرية و التنافس على السلطة بني 

 النخب املدنية و العسكرية.
اقتصادي  ى توزيعتعدد أشكال و أمناط التعددية سواء أكانت اثنية لغوية أو دينية، مع عدم قدرة النظم السياسية عل -

 سياسي و اجتماعي عادل بني خمتلف األقليات، من شأنه إاثرة النعرات اإلثنية.
هناية احلرب الباردة أفقدت العديد من الدول قيمتها و وظيفتها اإلستاتيجية اليت كانت تتمتع هبا خالل مرحلة التنافس  -

ون أصبحت تدير شؤوهنا الداخلية و اخلارجية مبفردها، بد اإلستاتيجي بني القطبني مما أدى من جهة إىل أن هذه الدول
مساعدات مالية و سياسية، فوقع االهنيار الذي كانت جممل شروطه متوفرة من قبل و من جهة أخرى سقطت العديد من 

ام تغريات قد مقواعد إدارة العالقات الدولية و اليت من أمهها عدم  املساس ابلوحدة التابية للدولة، حىت ال يفتح الباب أ
تتجاوز احلدود اإلقليمية للدولة الواحدة، فسقوط هذه القاعدة شجع عدد من اجلماعات األهلية املصادرة هويتها أو املقموعة 

 3على بلورة أهدافها و اليت من أمهها بناء دول مستقلة عن الدول اليت كانت اتبعة هلا.
و زايدة حجم القروض اخلارجية، جعل العديد من الدول ختضع لسياسة تراكم املشاكل اهليكلية السياسية و االقتصادية  -

و شروط املؤسسات املالية و التمويلية العاملية لتغطية عجزها، و اليت فرضت عليها من جهة برامج إعادة اهليكلة و هو األمر 
قيا ليشمل ر حيث اتسع الفقر أفالذي دفع احلكومات خلف  اإلنفاق احلكومي يف العديد من اجملاالت مما أدى لزايدة الفق

 أوسع الفئات الوسطي، و ينحدر هبا إىل ما يقرب من خط الفقر.
و من جهة أخرى فقد أدت سياسات التحرر االقتصادي إىل  إرخاء قبضة الدولة على أصوهلا فأصبحت عالقاهتا هبا  -

ليشيات و الك رى يف كثري من الدول تستخدم معالقة املنظم بوحدات تتبع إدارهتا ، أكثر من ذلك فإن الشركات األجنبية 
 4مجاعات مسلحة أو شركات األمن اخلاصة من أجل محاية نفسها، ومصاحلها.

                                                             

1 Benoît Dupont et Autres ; La gouvernance de la sécurité dans  les états faible et défaillants 
.revue du centre nationale de la recherche scientifique.volV.2007. Obtenu en parcourant : 
http//champpenal.revues.org. 
2Ghassan Salamé ; Appels d’empire.ingérance à l’age de la mondialisation .fayard, 1996.p66.          

.متحصل عليه:  حتوالت ما بعد احلرب الباردة  2-      
www.alsawida.com/modules.php?name=forums&file=vientopic&t=3114&stant=o&po. 

4 Benoît Dupont et autres ; Opcit. 
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آتكل شرعية النظم السياسية بسبب فشل هذه النظم يف إشباع احلاجات األساسية لشعوهبا املادية منها و املعنوية و  -
حلكم يف التنظيم، املشاركة السياسية و التمثيل و هو ما شكل إفالسا ملسارات ا املتمثلة أساسا يف حرية التعبري و التفكري و

 هذه البلدان.
الفراغ الذي أحدثته النظم السياسية يف اجملاالت االقتصادية و االجتماعية و السياسية، أو ما أمساه غسان سالمة"ابلثقب  -

 1لتعوي  األجهزة الدولتية يف أداء وظائفها. يف األمن االجتماعي" أدى لصعود فواعل ما حتت دوالتية تسعى
سامهت العوملة و التطورات التكنولوجية يف ظهور خماطر جديدة على الدولة و من أمهها حتول العديد من املنظمات  -

اإلجرامية إىل شبكات إقليمية و عاملية حيث استطاعت هذه املنظمات اإلجرامية توسيع نشاطاهتا خارج حدود دوهلا و 
" الدبلوماسية الع ر وطنية Suzan Strangeربت يف ما بينها خالقة سوقا دولية للمافيا أو ما أمسته "سوزان ستانج" "تقا

 La diplomatie transnationale de la mafias ."2 للمافيا "
 :امتةاخل
إن هناية احلرب الباردة فرضت نظرة جديدة للعنف الدويل واستدعت مراجعة األداء الوظيفي للنظم السياسية ودول       

العامل مل يعودوا متخوفني من الدول اليت تعمل على تكريس القوة وجتميعها فقط وإمنا أصبحوا خيشون فقدان القوة والقدرة 
 لة أحد حتدايت العامل اجلديد.لدى الدول الصغرى، فأصبحت الدول الفاش

 بناء على ما قدم على مستوى التحليل فإننا نتوصل إىل االستنتاجات التالية:       
من الناحية النظرية إن االهتمام األكادميي ابلفشل الدواليت وأفول الدول، ليس حديثا، وإمنا يعود ألوىل الكتاابت اليت   -  

تاري ، ابإلضافة إىل أن هذا النوع من النقاش ما بعد احلرب الباردة قد أعاد النقاش اهتمت أبفول اإلم راطورايت ع ر ال
األوروين الذي  ساد خالل فتة اخلمسينات حول قدرة الدول على التحكم يف العنف مع جتاوز النظرة الستاتيكية لواقعية 

 احلرب الباردة.
 :ظر لتقوي  مؤسساهتا أو كفاعل دويل، أيخذ منطني أساسنيأن اخلانة التصنيفية اجلديدة للدول أبهنا فاشلة ابلن - 
الفشل اجلزئي والذي يقصد به ضعف السلطة احلكومية وترهل جهاز البريوقراطي الذي ينجر عنه عجز الدولة على     

دولة، لفرض سيطرهتا على كامل إقليمها، كما قد يصل إىل الفشل الكلي الذي يؤدي لالهنيار الشامل للسلطة املركزية ل
 والذي يغلق حالة من الفوضى الشاملة مبا ال يسمح ألي من اجلماعات املتصارعة ابلسيطرة على احلكم بشكل كامل.

 و بذلك فإن خانة الدول الفاشلة ليست متجانسة، وإمنا تتميز ابلتدرج، واختالف احلاالت.    
الشرعية، الدولة الفاشلة تشكل فضاء فارغ من القانون و ابلنظر للتقارب البنيوي بني السلطة الدولية والشرعية، فإن  -   

وهو ما جيعل الفشل الدواليت ال يقتصر على اجملال األمين فقط، وإمنا يشمل خمتلف اجملاالت: السياسية، االقتصادية، املالية 
 القانونية.

فاشلة، حيث ريقية أك ر معقل للدول الإن خريطة الدول الفاشلة موزعة ع ر خمتلف قارات العامل، ولكن تبقى القارة اإلف -  
 دولة إفريقية. 21دولة مصنفة يف اخلانة احلمراء للدول اليت األكثر فشال يوجد 32من بني 

إذا كانت الدولة الفاشلة تشكل مصدرا لالاستقرار العاملي ابعتبارها بنية مالئمة لتطور الشبكات اإلرهابية وخمتلف  - 
عت ر يف حد ذاهتا خطرا على اجلماعة الدولية، وال جيب التعامل معها كعدو يسمح ابنتهاك التنظيمات اإلجرامية فهي ال ت

                                                             

1 Ghassan Salam ; Opcit. Pp 66-67. 
2 Amondine Scherrer ; le G8 Face au crime organiser. N°11 Février 2005. p [1-40]. 
Obtenus en parcourant : www.g8.utranto.ca/gouvernance/ Scherrer 998g.pdf. 
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سيادته. وهو ما جيعل احلل األمين املندرج حتت غطاء مكافحة اإلرهاب أو غري ذلك من امل ررات ال خيدم سوى مصاحل 
 الدول الك رى، وال يقدم عالج للحالة املرضية هلذه الدول.

على م رر التدخل اإلنساين ومسؤولية احلماية وغريها من املفاهيم، يهدف يف كثري من األحيان النتقا  إن التكيز  - 
مكوانت سيادة الدول ملصلحة مفهوم احملاسبية الدولية، وهو م رر شكلي للسيطرة على الثروات الطبيعية هلذه الدول، حيث 

 فإن بريقها جيذب العيون األجنبية الطامعة أيضا.أنه كما متثل املوارد الطبيعية دافعا للتقاتل احمللي، 
إن مواجهة الفشل الدواليت يقتين البحث عن مقاربة شاملة، متعددة األبعاد ومتنوعة احللول، تشرك خمتلف الفواعل  - 

جلودة السياسية ا الدولية، اإلقليمية و حىت الفواعل غري الدولتية، تدعو لالرتقاء التنموي االقتصادي واالجتماعي وزايدة معايري
هلذه الدول وتقويته الشفافية بشكل أيخذ بعني خصوصية كل دولة على حدا ، وليس حلول منطية تندرج ضمن اهليمنة 
التفكيكية على العامل. فالدولة الفاشلة هي مشكلة مركبة تقتضي حلوال مركبة، وطاملا أن العامل يوجه حسب املصاحل ال رغماتية 

 نتوقع مزيدا من الدول الفاشلة، وتدهور حاالت دول أخرى لدرجة االهنيار.للدول الك رى، فإننا 
" منذ أزيد من قرن وهي أننا قد نشكو من متطلبات الدولة، Joseph.R.Stayerنتوصل يف األخري لنتيجة قدمها "   

عناه انتشار الطغيان اليت ال ة موحنتج ضد تعدايهتا املتزايدة، ولكن يستحيل علينا التفكري يف احلياة بدوهنا... فغياب الدول
تقبله سوى األقوام األكثر ختلفا و بدائية لذلك فدراسة عامل الدول الفاشلة الدولة الصورية يقدم ألولئك الذين يدعون لعامل 

 بال حدود وعامل بال دول قومية، منوذجا عن الفوضى اليت هتدد العامل.
 قائمة املراجع

 أوال.  ابللغة العربية:
 الكتب: 

 .     2116عبد العايل دبلة، الدولة رؤية سوسيولوجية. القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، -1
 ب اإلنتنت:

 حتوالت ما بعد احلرب الباردة. متحصل عليه من:-1  
www.alsawida.com/modules.php?name=forums&file=vientopic&t=3114&sta

nt=o&po. 
 اثنيا ابللغة االجنبية:

A: les ouvrages: 
1- Charles Philippe David ; Jean-Jacques Roche ; Théories de la sécurité 
internationale. Paris: Montchrestien. 2002. 
2- Dario Battistela. théories des relations internationales. 5eme ed Paris: 
Montchrestien. 2004. 
3- Jean Jacques Roche ; Théories des relations internationales, 5eme édition, 
Paris : Montrchrestien.2004. 
4  - Salamé Ghassan ; Appels d’empire.ingérance à l’age de la 
mondialisation .fayard, 1996.  
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B: les sites:         
1- Ba  Oumar; castaned Dorly et Guabrielsen Maria, les états fragiles 
constituent ils une menace pour la sécurité international. Obtenu en 
parcourant : www.peacecenter.sciences-po.fr/conf-etats fragiles. 
2- Delcourd Barbara ; Théorie de la sécurité. Obtenu en parcourant. 
www.ulb.ac.be/students/bespo/documents/cours/thèoriesde. La 
%2520sécurité.pdf. 
3- Dupont Benoît et Autres ; La gouvernance de la sécurité dans  les états faible 
et défaillants .revue du centre nationale de la recherche 
scientifique.volV.2007.obtenu en parcourant: http//champpenal.revues.org. 
4- Daniel Lévine ; autre ; états défaillants et terrorisme. Obtenu en 
parcourant:http//www.idedn.fr/portail/rapports/57-rapportc6.pdf. 
5- Drid Chandler ; comment le state building affaiblit les états. Obtenu en 
parcourant: 
www.dridchandler.org/pdf/journal_articles/cahier%20marxistes.pdf. 
6- Geiser Christian; Approches théoriques sur les conflits ethniques et les 
réfugiés: obtenu en parcourant http: //www.paixbalkans.org/ 
ontributions/geiser-parant_bosnie.pdf 
7- Glume  Gallia; responsabilité de protéger, obtenu en parcourant : 
www.opérationspaix.net /responsabilité-de-proteger. 
8- Hassner Pierre ; par- De le totalitarisme et la guerre. obtenu en 
parcourant :www.telequebec.trc/site/idees/chasseurs-idees 
1999//archive.20000917/thene/html. 
9- Holtz  Prière; république centre africaine : anatomie d’un état fantôme. 
Obtenu en parcourant. www.crisisgroup.org/home/index.cfm?1=1. 
10- Kathia Lègare. Les états défaillants dans la filière terroriste. Un apport 
nécessaire ou contingent ?. Obtenu en 
parcourant:www.hei.ulaval.ca/…/hei/document/document 
11- Maurice Ronai. Failed states. « Claire d’étude stratégiques n°20-2eme 
trimestre. 1997. obtenu en parcourant׃www.cirpes.net/article-pdf.php3 ?id-
article=83. 
12- Roche ; Jean Jacques- quelle politique de sécurité pour l’après guerre 
froide ? Une approche réaliste de sécurité a     l’aube du XXIe siècle. Obtenu 

http://www.ulb.ac.be/students/bespo/documents/cours/thèoriesde
http://www.telequebec.trc/
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en parcourant. 
http://www.dandurand.uqam.ca/download/pdf/etudes/roche/politiques_de_s
ecurite.pdf. 
 13- Sur Serge; sur les états défaillants. Obtenu en      
parcourant : http//mmm.fulei.org/revue/serge-sur.serge-
sur.ip ?locale=fr&view=page2safhat.net/blog/?p=578. 
14- Thierry Leterre ; Etat de choit et droit de l’homme: Obtenu en  
parcourant:   
http://Tlrdhttp://tlrdoc.free.fr/pages/ddhedd.htmoc.free.fr/pages/d dhed 
15- Marthoz  Jean Paul; Les Banlieues du monde, Obtenu en parcourant ; 
www.enjeux-internationaux .org/articles/num11/banlieudesmond.pdf. 
16- Robert Schutte. La sécurité humaine et l’Etat Fragile. (Traduction : 
Antonia C.Durnsteiner﴿.Human security-journale-.issu. Feb 2007 pp 92-94. 
, Obtenu en parcourant http://www.peacecenter.sciences-
po.fr/journal/issue3pdf/issue3_FF_Robert-Schutte.pdf 
17- Scherrer  Amondine; le G8 Face au crime organiser. N°11 Février 2005. 
p [1-40]. Obtenu en parcourant : www.g8.utranto.ca/gouvernance/ 
Scherrer 998g.pdf. 
18- Etat en déliquescence. Obtenu en parcourant : 
http//fn.wikipedia.org/wiki/Etat en déliquescence The failed States  
19-Les seigneurs des guerres adorent les états incontrôlés. Obtenu en 
parcourant : meridien.canalblog.com/archives/2007/02/06/3922243.html  
20- Violence structurelle. Obtenu en  parcourant ; 
www.wikipedia.org/wiki/violence structurelle.    
21- Index 2007, Foreign Policy, July/August 2007. Obtenu en parcourant : 
www.forignpolicy.com/story/cms.php?story_id=3865. 
22- Fund for peace, « Failed States FAO », 23 December 2007. Obtenu en 
parcourant: www.fundforpeace.org/failed states index FAO.htm 
23- The fund for peace; «Demographic pressures », 23 December 2007. 
Obtenu en parcourant: www.fundforpeace.org/web/content/ 
24- The fund for peace; « Massive movement of refugees and internally 
displaced peoples », 23 December 2007. Obtenu en parcourant. 
www.fundforpiace.org/web content/fsi/fsi_2.htm 

http://www.wikipedia.org/wiki/violence
http://www.fundforpeace.org/failed%20states%20index%20FAO.htm
http://www.fundforpeace.org/web/content/
http://www.fundforpiace.org/web
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25- The fund for peace; « legacy of vengeance-seeking group grievance ». 23 
décembre 2007. Obtenue en parcourant: 
www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_3.htm. 
26- The fund for peace; « Chronic and sustained human flight. 23 décembre 
2007. Obtenu parcourant: www.fundforpeace.org/web/content/fis/fis_4.htm 
27- The fund for peace; «Uneven economic development along group lines». 
23 décembre 2007. Obtenu en parcourant; 
www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_5.htm 
28- Fund for peace, Shap and/or severe economic decline, 23 December 2007. 
Obtenu en parcourant;  www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_6.htm 
29- Fund for peace, criminalization and delegitimisation of the state. 23 
décembre 2007. Obtenu en parcourant. Www. 
fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_7.htm 
30- The fund for peace; « progressive deterioration of public sense » 23 
December 2007. Obtenu en parcourant: 
www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_9.htm 
31- The fund for peace; « Widespread violation of human rights ». 23 
décembre 2007. Obtenu en parcourant: 
www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_9.htm 
32- The fund for peace; « Security apparatus ». 23 décembre 2007. Obtenu en 
parcourant: www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_11.html 
 
33- The fund for peace; « rise of factionalised elites ». 23 December 2007. 
Obtenu en parcourant: 
http://www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_11.htm. 
34- The fund for peace; “intervention of other states or external political 
actors”. 23 décembre 2007. Obtenu en parcourant: http//www. 
fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_12.htm 
35- the fund for peace ،"Failed states liste 2007 ״.  obtenu en parcourant 
http//www. Fundforpeace.org/web/Inex scors 2007. Htm. 
34http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMdictionaire?iddictionnai
re=1593. 
 

http://www.fundforpeace.org/web/content/fsi/fsi_3.htm
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 ثورة الصفوة
الساموراي يف الثورة اإلصالحية يف الياابندور   

م2060-2092   
The Elite Revolution 

The role of the samurai in the reformist revolution in Japan (1868-
1890) 

       بسام داود القباطيالباحث: 
Bassam Dawod Al.Qubati 

 
 :لخصامل

زيد عن الياابن احلديث عوامل عزلة على اجملتمع الياابين، امتدت على ما يشكلت اجلغرافيا وسياسة أسرة توكوجاوا يف اتري  
م(. وجدت الياابن نفسها يف هناية تلك الفتة أمام ضغوطات غربية لالنفتاح، وابلرغم من الرف  1266-1434قرنني )

كل سبباً ، إال أن ذلك شللتدخالت األجنبية اليت المست غرية الثقافة الياابنية عمومًا وطبقة الساموراي بشكل خا 
مباشراً للتحرك حنو التغيري؛ فعملت فئة شباب الساموراي على إعادة احلكم اإلم راطوري املباشر؛ ابلتفافهم حول اإلم راطور 

م. حيث قاد الساموراي وشاركوا وأشرفوا على جماالت التغيري واإلصالح 1242امللقب )ميجي( وإهناء عهد اإلقطاع يف عام 
اليت محلت اسم امليجي، واستفادت الثورة من تقاليد هذه الطبقة وخ راهتا السابقة اليت شكلت اللبنات األوىل حنو  يف الثورة

عملية التحديث، وضرب الساموراي مثاًل حيتذى به يف دور الصفوة يف إحداث التغيري وتوجيهه حنو التحديث والتطوير 
رصة مواتية تماعية مقابل املصلحة العامة للياابن والشعب الياابين، فجاءت الفبقبوهلم التنازل عن كل مميزاته اخلاصة كطبقة اج
 للسري حنو ايابن حديثة يف فتة زمنية قصرية.

Abstract 
  Japanese geography form and the policy of Tokugawa era have been causes 
for isolation in Japan for over 2 centuries (1636 - 1854). In the end of that 
period, the American military campaign forced Japan to open its ports and 
openness on the world. That foreign stress was against the Japanese culture and 
the Samurai's traditions, but it was a direct cause of changing in Japan. So that, 
the Samurai supported the direct rule of Emperor Moutso-hito and overthrew 
the rule of Tokugawa in 1868. Young samurais led and oversaw the Meiji 
Revolution, and they shared and used their experience and skills in support of 
change and the continuation of the modernization process in the different 
fields. Through their acts and deeds; we can say that they presented an 
honorable example for the altruism, when they abdicated their all privileges 
versus the general interest for Japan and Japanese people. 
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 :املقدمة 
يوجد لكل شعب من الشعوب ميزات أساسية يف اترخيه وجمتمعه. ومن ضمن ما متيزت به الياابن، طبقة الساموراي       

عسكرية كان هلا وضع خا . وأشارت كلمة ساموراي إىل )الشخص الذي خيدم( أو )يقدم خدمة إىل  كطبقة اجتماعية
م كقوة عسكرية خاصة تعمل على حفظ االمن يف العاصمة واألقاليم دون أن 9النبالء(، وقد بدأ ظهورها يف مطلع القرن 

تدرجيياً إىل الصفوة الياابنية من حكام وإقطاعيني م 12تنضم يف جيش نظامي، وزاد شأهنا مع الوقت فانضمت يف هناية القرن 
م. متيز املنتسبون هلذه الطبقة عن 1242املستأثرة ابجملالني السياسي والعسكري، وظلت كذلك حىت هناية عصر اإلقطاع 

الصالحيات  عدوهنم حبمل األمساء العائلية وحبمل السالح املتمثل ابلسيفني )أحدمها طويل للقتال وآخر قصري لالنتحار(. وم
الواسعة اليت متتع هبا الساموراي، كان البد من وضع ضوابط واضحة لسلوكهم تضمن عدم استخدام السالح واستغالل 
صالحياهتم لتحقيق أغراض شخصية على حساب اآلخرين؛ ولذلك طُورت جمموعة من الضوابط األخالقية للساموراي 

ثالث ركائز: الوالء، اإلخال ، والشرف، وتتضمن عدد من القيم  مسيت بوشيدو )بوشي: حمارب، دو: طريق(، تقوم على
وما بعدها؛ اجلميلي،  142،  2111)العدل، الشجاعة، االلتزام، الصدق، احتام األسالف، واحلكمة(. )أعفيف، 

2116 ،91-94) 
( اليت نسبت إىل لقب إم راطور الياابن يف تلك 1291-1242ومن معامل التاري  الياابين أيضًا الثورة اإلصالحية )     

اري  الفتة )ميجي( مبعىن املستنري )حمور البحث وسيتم تناوله يف املنت(. وبربط املعلمني )الساموراي والثورة(، يتنبه املهتم ابلت
اتمة  ليت شكلت منعطفًا يف الياابن بني فتتني بوضعني متفاوتني يف عدة جوانب، من عزلة شبهإىل تلك النقلة النوعية ا

وثبات سياسي واجتماعي ومنط اقتصادي جامد إىل انفتاح على العامل وما سايره من تغريات يف عدة جماالت؛ فأصبحت 
 معه الياابن يف مصاف الدول املتقدمة خالل ما يقرب من ثالثة عقود فقط.

وال ميكن إعادة ذلك التغيري يف تلك الفتة إىل جمرد )تدافع _ استجابة( حنو حتدي ألحداث معينة أن تواجدت يف      
مكان آخر ستخرج بنفس النتيجة، بل كانت له مقومات اقتنت أبسبابه وانتهت بنتائج مثلت بداية جديدة مؤثرة ملا بعدها. 

خا ؛  لك التجربة الياابنية يف ذلك العهد عموماً ويف ثورته اإلصالحية بشكلوابلربط بني هذه وتلك، وابحتساب أمهية ت
 جتسدت املشكلة التارخيية هلذا البحث. 

وحىت ال يتم األمر إبعادة ذكر وتكرار ما تناوله الكثري من الباحثني واملؤرخني يف عمومية املوضوع، ركز البحث على      
الباحث بوضع عدد من التساؤالت ختدم ذلك العنوان، فدارت حول )ملا ظهرت  جزئية حمددة متثلت يف عنوانه؛ فانطلق

احلاجة إىل تغيري وإصالح؟ من هي الفئة الرئيسية اليت قامت هبا الثورة وقادت اإلصالح؟ وكيف كانت حتركاهتا للوصول 
 للتغيري؟ وفيما كانت تلك التحركات؟(

، مع مادته العلمية من مصادر خمتلفة: عربية ملؤرخني وابحثني عربولإلجابة على تلك التساؤالت؛ سعى الباحث جل     
معربة ملؤرخني وهيئات ايابنية، وترمجة لبع  األحباث األجنبية. وظهرت صعوبة وحيدة متثلت يف احلصول على ترمجات 

موسوعة  دم استيعاباألعالم واملناطق يف املوسوعات، ونظرًا لعدم القدرة على احلصول على موسوعة ايابنية شاملة، وع
واحدة لكل تلك التاجم؛ فتم االعتماد مبا هو مستطاع يف املوسوعة العربية امليسرة واملوسوعة ال ريطانية اإللكتونية 

(Britannica مع احليطة أبخذ األنسب عند توفره يف موسوعات إلكتونية أخرى. وعلى معلومات من بع  مصادر ،)
 البحث.
ة بشكل أفضل ومعرفة الفرق ومدى التغيري احلاصل ابلثورة اإلصالحية؛ مت الرجوع إىل فتة اترخيي ولكي يتضح املوضوع    

سابقة لعهد امليجي كتمهيد للوصول إىل األسباب غري املباشرة للتغيري، مث املضي ابلتعرض لألسباب املباشرة للثورة، وبعدها 
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م، العام الذي أكملت فيه الياابن 1291البحث حبده الزمين يف العام  االنتقال للثورة اإلصالحية آبليتها وجماالهتا. لينتهي
 بناء مؤسساهتا السياسية والدستورية. 

واختتم البحث ابخلامتة اليت مشلت النتيجة العامة ملنت البحث، واالستنتاجات اجلزئية للباحث اليت تطرق من خالهلا إىل     
 من عدد من التوصيات لعدد من اجلهات.

 ت:تعريفا
 ميجي: لقب اإلم راطور )موتسو هيتو( واسم عهده.

 شوجن: لقب القائد العسكري العام واحلاكم العام يف عصر توكوجاوا.
 دامييو: لقب حاكم املقاطعة التابع للشوجن.
 ابكوفو: اسم احلكومة يف عصر اإلقطاع.
 ساجني: اسم احلكومة يف عهد ميجي.

 أواًل: عصر العزلة )متهيد(.
لموقع والشكل التضاريسي للياابن أبرخبيله اجلزري يف أقصى شرق القارة األسيوية، أن جعلها يف شبة عزلة، فلم كان ل      

تستطع املياه احمليطة هبا من فصلها التام عن بع  جرياهنا؛ ولنا بذلك أن نتوقع مدى اخلصوصية اليت ميزت هذا البلد 
 وسكانه يف الفتات القدمية.

اجلغرايف والشكل التضاريسي عاماًل وحيداً يف االنعزال، فقد عاشت الياابن يف عزلة ملا يزيد عن القرنني  ومل يكن املوقع     
م(، الذي أخذ امسه من 1413-1242) Tokugawa Era (1)م( يف عصر توكوجاوا1266-1434من الزمن )

. ويف الوقت الذي أضفى فيه الشوجن إايسو  Iyeasu Tokugawa(3)إايسو توكوجاوا (2)أسرة مؤسسه الشوجن
املزيد من القدسية لإلم راطور وأظهر الوالء له، جرده من السلطة املدنية وأصبح هو احلاكم الفعلي يف البالد وله كل 

 (.36،  1996الصالحيات والسلطات، يف حني كان اإلم راطور رمزاً شكلياً للحكم والسلطة. )درويش، 
العزلة، عملت حكومة توكوجاوا اليت عرفت ابسم )ابكوفو( على طرد األجانب األوروبيني من جتار ولتطبيق تلك      

م، لينتهي األمر إبصدار قوانني خالل 1434-1423ومبشرين وغريهم، وإغالق مراكزهم التجارية والدينية يف الفتة من 
( مع عقوبة اإلعدام على 2111 اخلارج، )رايشاور،تلك الفتة منعت مغادرة الياابنيني إىل اخلارج ومنعت رجوع من هم يف

فابتدأت بذلك العزلة السياسية للبالد واليت  (16من خرج أو من تبقى منهم يف اخلارج يف حال رجوعه، )حامد، د.ت،  
  .(4)م1266استمرت حىت 

                                                             
عصر توكوجاوا )توكوغاوا(: يعرف يف بع  املصادر أيضًا عصر إدو. نسبة إىل مدينة إدو )طوكيو القدمية( عاصمة ذلك العصر،  1()

 مدينة كيوتو. )الباحث(بينما كان مقر اإلم راطور يف 
م(. كان الشوجن احلاكم الفعلي للياابن منذ القرن 796م )2: لقب للقادة العسكريني، ابتدأ يف القرن Shogunشوجن)شوغن(  2()
 (1111م،  1927، 2م، وكان اإلم راطور رمزاً للسيادة فقط. )انتهى هذا اللقب بسقوط عصر توكوجاوا(. )املوسوعة العربية امليسرة، مج12

م(، ولد يف ميكاو يف عشرية ماتسو دايرا، وضع كرهينة حتالف لدى عشرية أخرى، اختطفته 1416-1663إايسو توكوجاوا: ) 3()
م، عاد إايسو سيداً على عشريته وحتالف مع القائدين نوبوانغا وهيدي يوشي فاصبحوا الثالثي الذي سيطر على كل 1641عشرية معادية حىت 
م، استطاع إايسو فرض سيطرته على مناطق أكثر؛ فدخل يف نزاع مع زعماء آخرين، 1692يدي يوشي قائد التحالف الياابن. عقب وفاة ه
. اختذ من مدينة إدو مركزاً حلكمه 1416م، وتنازل عنه البنه يف 1413م، وأخذ لقب شوجن من اإلم راطور عام 1411استطاع هزميتهم عام 
  (/https://ar.wikipedia.org/wikiايسو-ايه-وتويف فيها. )توكوجاوا

 م: هو العام الذي وقع فيه الياابن اتفاقية مع اجلانيب األمريكي وفتحت مبوجبه ميناءين، كما سيأيت الحقًا.1266عام  4()
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أورواب ممثلة ابلتجار  ببقاء التجارة مع وابلرغم من تلك العزلة، فرضت احلاجة للتجارة اخلارجية إجياد فجوة يف تلك العزلة؛     
بينما خصصت مركز يف  (69،  1996درويش، ،Nagasaki (1)اهلولنديني فقط يف منفذ صغري يف منطقة جنازاكي

( وحىت ال تثار نقطة تعجب 61،  1999للتجارة اجملاورة مع الصني وكوراي. )ضاهر،  Okinawa (2)منطقة أوكيناوا
ن غريهم من األوروبيني. يبدو أنه كان نوع من الثمن أو املقابل للدور العسكري اهلولندي ومساعدة على بقاء اهلولنديني دو 

، 2111؛ رايشاور،61،  1999م. )ضاهر، 1432-1437قوات الشوجن يف قمع انتفاضة الياابنيني املتنصرين 
ارعون إىل رف  ون منازع جعلتهم يس.( وعلى ذلك ميكن االستنتاج أبن رغبة سلطات التوكوجاوا يف تثبيت سلطاهنم د9 

وإبعاد بل وحماربة ما قد يسبب إضعاف سيطرهتم، أكان على الصعيد االقتصادي املتمثل مبراكز الدول األوروبية التجارية أو 
 عن طريق التوغل الفكري والديين املتمثل ابملسيحية.

ىل بشكل رئيس على الزراعة، حيث ُقسمت الياابن إ وقد انتهجت سلطة توكوجاوا النظام االقتصادي اإلقطاعي القائم     
( وبلغت 27،  1926)انكمورا، وجريس،  ،(Daimyo (3)إقطاعيات على رأس كل منها حاكم عرف بلقب )دامييو

 ,Howell)من انتاجية أرض الياابن بينما توزعت البقية على عدد كبري من اإلقطاعيني،  %26ملكية التوكوجاوا على 
2008, Japan entry https://international.uiowa.edu/)   واختلف عدد تلك اإلقطاعيات خالل

( 91،  1929إقطاعية. )رايشاور،  296-266بني  -حبسب عوامل مثل الصراعات والضم واملنح  -ذلك العصر 
 ارجية، اهتم التوكوجاوا بتأمني الداخل بعدد من السياسات لضمان االستقرار ومنعوإلمتام السيطرة الداخلية جبانب العزلة اخل

الدامييو )حكام اإلقطاعيات( من االنتفاضة ضدهم. على سبيل املثال، أقامت الباكوفو )حكومة التوكوجاوا( نظام )احلضور 
كوجاوا( لفتة حمددة كل عامني جبانب )عاصمة حكم التو  Edo (4)البديل(، الذي فرض على الدامييو أن يقيموا يف إدو

الشوجن. مع اضطرارهم إىل ترك زوجاهتم وأطفاهلم خالل العامني يف إدو )كرهائن( لضمان عدم معارضتهم يف تلك الفتة. 
(Segal, 2015, Meiji and Taisho. www.colorado.edu/) 

كل ا؛ أن ظهر التمايز يف اجملتمع الياابين. وقد تشوكان من آاثر ذلك النظام االقتصادي اإلقطاعي يف عصر توكوجاو      
اهلرم االجتماعي من أربع طبقات، فكان البالط من اإلم راطور واألمراء يف قمة اهلرم، من بعدهم كانت طبقة سادة اإلقطاع 

الطبقة األخرية يف  ممن حكام املقاطعات )الدامييو( وفئة احملاربني الساموراي، مث طبقة الفالحني واحلرفيني، وكان التجار ه
) ويظهر تساؤل هنا حول احندار التجار  62،61،  2111؛ رايشاور،27،  1926قاعدة اهلرم. )انكمورا، وجريس، 

كطبقة يف أسفل السلم االجتماعي! لكن ابلنظر إىل طبيعة االقتصاد اإلقطاعي القائم على اإلنتاج الزراعي وكفاف الفالحني 
مام التجارة احلرة من جهة اثنية؛ ميكن استنتاج أن التجار خرجوا من دائرة عملية اإلنتاج من جهة، وغلق معظم املنافذ أ

                                                             
ليون م ، أقام فيها ال رتغا14انجازاكي: مدينة اقصى جنوب الياابن، تعت ر أهم حواضر تلك اجلزيرة كيوشو، أسست يف منتصف القرن 1()

م. كانت مركزًا للتنصري؛ مما جعلها عرضة 1262م، مث فتحت للدول األوروبية يف 1266مركزًا جتارايً، مث للهولنديون مث األمريكيون يف العام 
ية. نم دمرها األمريكيون ابلقنبلة النووية عقب انتهاء احلرب العاملية الثا1966أغسطس  4م. يف 1237حلمالت السلطة كان آخرها يف العام 

 (/www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregionsانجازاكي؛ 1226.   2للمزيد، )املوسوعة العربية، ج
أوكيناوا: مقاطعة من سلسلة جزر تقع يف جنوب الياابن، تشكل مبساحاهتا ثلثي جزر ريوكيو تقريبا.  2()

https://www.britannica.com/place/Okinawa-prefecture-Japan                                      
 تعين )الكبري( وميو )أرض(،  واليتدامييو: احلاكم اإلقطاعي حتت سلطة الشوجن يف عصر التوكوجاوا، تكون اإلسم من شقني داي  3()

 https://www.britannica.com/topic/daimyoاألرض الكبرية او اخلاصة. 
إدو: مدينة تقع على الضفة الغربية من خليج طوكيو شرق الياابن، االسم القدمي للعاصمة طوكيو، كانت املركز احلقيقي للسلطة يف  4()

  (www.us- japan.org/edomatsu)م، 1242عصر توكوجاوا، ومن بعد انتقال اإلم راطور إليها يف 

https://international.uiowa.edu/
https://www.britannica.com/place/Okinawa-prefecture-Japan
http://www.us-japan.org/edomatsu
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تلك، بل كانوا من مستهلكي انتج تلك العملية، وهذا الوضع فرض نفسه يف البداية، وال ميكن تغيريه بشكل سريع، ولعل 
لة متـأخرة من توكوجاوا، ليكون ارتقاؤها يف مرح ذلك ما أرجع هذه الطبقة يف رتبتها االجتماعية يف فتات طويلة من عصر

 حكم التوكوجاوا. 
يالحظ اتفاق معظم املؤرخني يف مصادر البحث حول التقسيم الطبقي للمجتمع الياابين أبربع طبقات ابلشكل املذكور      

والنهضة العربية( منتسيب تلك  ةأعاله تقريباً، وتبقت فئة مل تذكر يف تصنيفهم هلامشيتها. وقد عرض كتاب )النهضة الياابني
الفئة، فكانت "من الدابغني، اجلزارين، قارعي الطبول، صانعي األحذية، هذا ابإلضافة إىل قطاع الطرق واخلارجني عن 

( والقارئ هنا جيد أن املؤلف قد مزج بني عدة 63،  1999)ضاهر،  "Geisha (1)القانون، وأحياء فتيات اجليشا
رجون عن القانون، اجليشا( دون تفصيل بني املهمش، املنبوذ، أو االثنني معًا. وجاء تفصيل بع  شرائح )مهن وضيعة، خا

ذلك يف كتاب )أصول التحديث يف الياابن( فكانت املهن املذكورة مهناً جنسة جرى نبذها وهتميش أصحاهبا ألسباب دينية 
عية، ميكن للباحث أن يضيف إن اخلارجني ( وعند الوقوف عند األصول االجتما216،  2111وأخالقية. )أعفيف، 

عن القانون مل يشكلوا أبنفسهم فئة اجتماعية منفصلة أو مستقلة إال يف إطار الفعل اإلجرامي، فهم من حيث األصل جزء 
من طبقات اجتماعية ضمن اهلرم الطبقي مل يكونوا يف األصل مهمشني، ولكن وصمهم سلوكهم املشني أو أعماهلم اإلجرامية 

يكونوا خارج التقسيم فتم نبذهم. أما ابلنسبة للجيشا، فال يرجح الباحث وصفهن بشرحية منبوذة خاصة مع طبيعة  أبن
عملهن يف فن الضيافة والتفيه؛ فذلك ربطهن ابلتواجد مع أو ابلقرب من الطبقة االرستقراطية بغ  النظر عن منتسيب تلك 

يف حبثه  (David Howll)قائمة التهميش االجتماعي. ويضيف  الطبقة، ويبدو أن املأخذ األخالقي قد وضعهن يف
من اجملتمع، ويلفت النظر أيضًا إىل فئة رجال الدين كطبقة  %3-2شرحية املتسولني إىل هذه الفئة، حيث شكلت نسبة 

بة سمن السكان، يف حني كانت النسبة األك ر هي لعامة الشعب من فالحني وحرفيني وجتار بن %1خاصة ال تزيد عن 
 Howell, 2008, Japan entry) تقريباً. %7-4، يف حني كانت الطبقة العليا بنسبة 91%

https://international.uiowa.edu/)   
 اثنياً: احلاجة إىل التغيري واإلصالح )األسباب غري املباشرة للثورة(.  
ابلرغم من اعتبار عصر توكوجاوا عصراً مظلماً إقطاعياً، إال أنه أتلق يف جزء من املخيلة الشعبية ألجيال الحقة ابعتباره      

عصراً للسالم واالستقرار الداخلي، ويتم االحتفال به على أنه أك ر تعبري عن الثقافة الياابنية األصيلة قبل وصول ودخول 
فمن ميزته أنه   (/Howell, 2008, Japan entry https://international.uiowa.edu)الغربيني. 

أاتح فتة سالم عملت على تعميق التاث والثقافة الياابنية، مع زايدة التجانس بني السكان وزايدة شعورهم القوي بقوميتهم. 
ة اثنية، أدى االستقرار السياسي وهنج التوكوجاوا االقتصادي إىل حدوث قفزة يف ( ومن جه92،  1929)رايشاور، 

                                                             
جيشا )غيشا(: اختلفت يف هذه الفئة اآلراء )قواميس، موسوعات، مواقع حبث( حيث يعدها البع  جزء من أدب وفن ايابين قائم  1()

هن بعيدات و  على فتيات ميتهن فنون الضيافة والتفيه لتقدميها لزابئنهن من الطبقة االرستقراطية، حيتفن املوسيقى والرقص والغناء، وفن احملادثة،
 ;https://www.merriam-webster.com/dictionary/geisha)أن يكن حمظيات أو بغااي.  على

https://www.britannica.com/art/geisha)     
 www.japan-guide.com/e/e2102.html;)          )  وإن جتاوز ذلك الوصف )الفين( يف بع  اآلراء إىل حد تقدمي ملذات

يث كانت األخرية هي (، حOiranجسدية، ال يعين ذلك ان كل جيشا هي ابئعة هوى )يوجد خلط يف هذه النقطة بني اجليشا واألويران )
 اليت متثل الدعارة اليت كانت مقننة حينها، إمنا ذهب ذلك الوصف مبطلقه للجيشا أثناء تواجد االحتالل األجنيب الذي نقل هذه الصورة عن

/ ; https://ar.wikipedia.org/wiki)أويران#اإلحنطاط اجليشا. أنظر: 
  (https://ar.wikipedia.org/wikiغيشا#مفاهيم_خاطئة/

https://international.uiowa.edu/
https://international.uiowa.edu/
https://www.merriam-webster.com/dictionary/geisha
https://www.britannica.com/art/geisha
https://www.japan-guide.com/e/e2102.html
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( وأفادت العزلة أيضًا يف جتنيب الياابن الضغوط 91،  1929العملية اإلنتاجية الزراعية وما ترتب عليها. )رايشاور، 
اكم املايل النقدي ؤثرات اخلارجية وزايدة الت اخلارجية لتتعدى الفائدة إىل تطوير البناء االقتصادي واالجتماعي مبعزل عن امل

 (61،  1999نتيجة عدم تسربه للخارج ع ر تبادالت جتارية غري متكافئة. )ضاهر، 
ابملقابل، ميكن استخدام مقولة )دوام احلال من احملال(، فبقاء العزلة وعدم التأثر ابخلارج ليس له أن يبقى يف إجيابيته مع      

اقتصادي متنامي يف بلدان أخرى. وميكن القول إن ميزة العزلة توافقت مع وضع الياابن إىل منتصف حراك إنساين وتغري 
القرن الثامن عشر حني كانت املقارنة بينها مع الدول األخرى ممكنة ابلتقارب أو ابلتفوق نسبة إىل الطبيعة االقتصادية اليت 

عية خر للصناعة والتجارة. ولكن ابلنظر إىل ظهور الثورة الصناارتبطت ابألرض وزراعتها كمنتج وكمادة أولية بشكل أو آب
واكتشاف القوة البخارية يف أورواب يف تلك الفتة؛ فمن الطبيعي أن يبدأ ميزان املقارنة ابلتأرجح مث امليل حنو الدول الصناعية 

ة البخارية يف ريف املنتجات. ومع القو األوروبية ونظامها الصناعي القائم على احلصول على املادة األولية وفتح أسواق لتص
أورواب أصبح النقل والبحث والوصول ألسواق خارجها أكثر سهولة وأقل زمناً، ولنا أن نتوقع ثبات حال الياابن يف الفتة 
ة ر الالحقة للثورة الصناعية وعدم قدرهتا للتحول إىل دولة صناعية مع تلك العزلة والنهج اإلقطاعي، وذلك ال يعين ابلضرو 

 أال تصبح سوقاً للمنتجات األوروبية.
وبدأت املآخذ ترصد على عصر توكوجاوا بسياساهتا وعزلتها الطويلة وتظهر بع  من عالهتا يف فتهتا األخرية، فقد       

كان لسياسة أتمني الداخل من التمردات والتحالفات أن جلأت احلكومة إىل إجبار حكام اإلقطاعيات يف املكوث يف 
( جعل عدد 63،  2111إدو أو ترك عائالهتم كما مر معنا، ومع ما تطلبه ذلك من كلفة مادية، )رايشاور، العاصمة

من أولئك اإلقطاعيني يف حالة أتهب ضد نظام التوكوجاوا. وكان لسياسة الفصل وعدم التواصل بني اإلقطاعيات فيما بينها 
رة على عدم معرفة أبوضاع اإلقطاعيات األخرى؛ فيسهل السيطوعدم وجود طرق مواصالت داخلية أثر يف إبقاء الفالحيني 

عليهم واستمرار إلزامهم ابلطاعة، إال أنه مع مرور الوقت خرج بع  الفالحيني )على فتات( عن طواعيتهم يف أايم اجملاعة 
 (29،21والعوز فظهرت بع  التمردات يف أواخر عصر العزلة. )حامد، د.ت،  

اية عصر توكوجاوا، مل يكن يف السياسة اإلدارية واالقتصادية، بل تعداه إىل تراتب اهلرم االجتماعي؛ وذلك اخللل يف هن       
فقد أدت سياسة اإلقطاع االقتصادي لقتة طويلة إىل تكدس الثروة واألموال لدى شرحية من التجار، )العبد، د.ت، 

 ي يف السلم االجتماعي عن طريق املصاهرات أو( ومل يكن من املستغرب سعي هذه الفئة من التجار إىل التق121 
( كما اضطر بع  احملاربني 26؛ حامد، د.ت،  76،  2111مع طبقة اإلقطاعيني والساموراي، )رايشاور، (1)التبين

ًء جارة ابتداإىل التنازل عن بع  امتيازاهتم الطبقية والعمل يف الت -يف ذلك العصر -من الساموراي بعد فتة السالم الطويلة 
م تقريباً. ويبدو أن التفاوت الرحبي قد أدى إىل صراع اجتماعي الحق متثل يف حتامل أهل 19من الثلث األول من القرن 

الريف الزراعي املنتج على أهل املدينة من احلكام واإلداريني املستهلكني دون مقابل، كذلك بني احملاربني العسكريني وفئة 
 (41،41،  1996الرأمساليني اجلدد. )درويش، 

م، اجتمعت معضالت ثالث على الباكوفو شكلت إشارات حنو ضرورة إحداث 19ويف النصف األول من القرن       
تغيري يف سياسة السلطة أو حلها، كان أوهلا ما شهدته السلطات من أزمات مالية يف الربع الثاين من القرن، كما تسبب 

                                                             
التبين: املقصود به حينها: نظام اجتماعي يتمثل بتزويج الرجل البنته برجل ذي موهبة وكفاءة، شريطة أن حيمل املتزوج لقب أسرة  1()

العروس؛ ليخلف األب يف عمله، أو يضم أحد الشباب إىل أسرته حىت دون أن يزوجه إذا مل يكن لألب أوالد ذكور وخيشى أن خيتفي اسم 
وأحياانً يتم ذلك يف  حال وجود أبناء ذكور خالني من املواهب وال يعتمد عليهم وخيشى رب العائلة من اإلساءة لسمعة العائلة وامسها. العائلة، 

 (96،93م،  2112)أنظر هامش: هيئة اإلذاعة والتلفزيون الياابنية، 
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ما دمرته يف ضرر اقتصادي أكثر من نفعه. والثانية متثلت في -األحيان يف كثري من  -اجلهد املبذول لتقليص النفقات 
واحدثته اجملاعة يف األرخبيل يف ثالثينيات القرن التاسع عشر. أما اثلثة تلك املعضالت كانت يف بوادر الوصول والدخول 

ستعمار الصني  عقب بعد وصول أخبار ااألجنيب املتوقع بعد الظهور املتكرر للسفن األجنبية قبالة السواحل الياابنية، خاصة 
 Howell, 2008, Japan entry) .(1842-1840) (1)حرب األفيون األوىل

https://international.uiowa.edu/)   كانت تلك التقلبات قد حركت مياه العزلة الراكدة يف الياابن وسياسة
ا، إال أن املوجة األعظم اليت أدت إىل إغراق سفن تلك السياسة متثلت يف املطامع األجنبية ورغبتها يف إهناء عزلة التوكوجاو 

 الياابن وفرض معاهدات تلزم الياابن بفتح موانئها للتجارة اخلارجية.
ات ملطالبة السلطة يف الياابن م إرسال بعث19ولتحقيق مطامع الغرب، حاولت أمريكا واجنلتا وروسيا قبل منتصف القرن      

( ونظرًا الستمرار العالقة القدمية مع هولندا، نصحت األخرية 24،  2111فتح املوانئ أمام التجارة البحرية، )رايشاور،
سلطة توكوجاوا وضغطت أيضًا لقبول تلك املطالب، ولكن ظلت سلطة توكوجاوا على موقفها إبحكام العزلة. 

( وأمام هذا املوقف تطلب األمر استخدام القوة، وهذا ما انتهجه 46، 1996يش، ؛ درو 24،  2111)رايشاور،
م إىل سواحل الياابن مطالبة بفتح البالد مع الوالايت املتحدة. وأدرك 1263األمريكيون قبل غريهم بوصول محلة حبرية يف 

معاهدة   أمام الباكوفو سوى التوقيع علىالشوجن أن املقاومة العسكرية مستحيلة؛ نظرًا لقوة السفن األمريكية، ومل يكن 
 (2)م؛ ففتحت تلك املعاهدة ميناء شيمودا1266مع الوالايت املتحدة يف العام التايل  Kanagawaكاانجاوا 

Shimoda (3)وميناء هاكوداته Hakodate ،أمام السفن األمريكية لإلمدادات والصيانة، لكنها مل تشمل بنود جتارية 
(Sumikawa,1999, The Meiji restoration, The Meiji Restoration, Root of 

Modern Japan. www.lehigh.edu)   ،مع السماح لقنصل أمريكي ابإلقامة يف شيمودا. )حامد، د.ت
م، مت التوقيع على اتفاقية جتارية مع الوالايت املتحدة؛ فتحت الياابن مبوجبها ثالث موانئ للتجارة 1264( وىف يوليو 33 
 (36)حامد، د.ت،   .كية ابإلضافة إىل امليناءين السابقنياألمري
وكانت تلك جمرد بداية لسلسلة من معاهدات غري متكافئة بني أطرافها،  اليت ُأج ر الشوجن على توقيعها مع القوى      

 Sumikawa,1999, The Meiji restoration, The Meiji) الغربية وفتح الياابن أمام جتارة تلك القوى.
Restoration, Root of Modern Japan. www.lehigh.edu)  ويرجع عدم التكافؤ يف تلك

املعاهدات إىل فقدان السيادة اجلمركية للياابن على موانئها بعدم قدرهتا على حتديد نسبة الضرائب على السلع الواردة إىل 
م حماسبة األجانب على جرائمهم أمام احملاكم الياابنية بل يف حماكم بلداهنم كميزة لألجانب، )هيئة اإلذاعة أراضيها، وإىل عد
 ( األمر الذي ظهرت فيه الياابن كمستعمرة فاقدة للسيادة الكاملة على أراضيها.32،  2112والتلفزيون الياابنية، 

                                                             
خرية استرياد األفيون وانتهت بعد عامني هبزمية الصني، م، حني منحت األ1261حرب األفيون األوىل: نشبت بني إجنلتا والصني يف  1()

موانئ امام السفن األجنبية، مع تعوي  مايل  6فاضطرت إىل توقيع معاهدات غري متكافئة مع الدول الغربية الك رى حينها، فتحت هبا الصني 
 (39قوة بشرية.  إلجنلتا، وهكذا أصبحت الصني شبه مستعمرة. )أنظر: هيئة اإلذاعة والتلفزيون: ميجي 

م.  1971، وضعت كمدينة إدارية يف عام 2كم116شيمودا: ميناء يقع يف اجلزء اجلنويب الشرقي من حمافظة شيزوكا. مساحتها  2()
 كانت ميناء حلركة املرور البحرية يف عصر توكوجاوا. 

(https://mimirbook.com/ar/1ad2bee7b28)  
هاكوداته: ميناء يقع على مضيق توسغار جنوب حمافظة هوكايدو يف مشال الياابن. ازدهرت كميناء يف اترخيها، وأصبحت قاعدة  3()

 (https://www.britannica.com/place/Hakodate)م. 1729للصيد الياابين يف 

https://international.uiowa.edu/
https://mimirbook.com/ar/1ad2bee7b28
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نظر عن تدق آخر املسامري يف نعشها، فبغ  ال -تحركاهتا تلك ب -وهكذا كانت حكومة التوكوجاوا يف تلك الفتة      
أسباب توقيع تلك احلكومة ملعاهدات غري منصفة، وقبوهلا بتلك البنود اجملحفة، كان كل ذلك عرضة وحجة إلعالن املعارضة 

ت هو اإلجراءا والرف  لتلك اإلجراءات من الداخل؛ وغدت سببًا مباشرًا من أسباب التغيري، فكان الوقوف أمام هذه
 النقطة اليت ابتدأ هبا التحرك حنو الثورة اإلصالحية.  

 اثلثاً: اهنيار عصر توكوجاوا )األسباب املباشرة للثورة(.  
كان للوصول الغريب واألمريكي إىل السواحل الياابنية ابلسفن البخارية القوية جديدة العهد واملشاهدة على الياابنيني،       

 Kyoto (1) الرأي والتعامل مع تلك القوة بني سلطة توكوجاوا يف العاصمة إدو ورأي مدينة كيوتوأن أوجد اختالف يف
( وقد محَّل الساموراي بشكل رئيسي حكومة 22،  2111مقر البالط ومن جتمع حوله من دامييو وساموراي، )رايشاور،

م راطور ودعوا إىل توحيد البالد حتت سلطة اإل توكوجاوا مسؤولية ما آلت إليه األوضاع، فتجمعوا يف كيوتو حول البالط
( كردة فعل تعكس 111،  2116والتخلص من األجانب، فتعالت صرخة )جمدوا اإلم راطور واطردوا ال رابرة(. )اجلميلي، 

 العمق القومي ورف  التدخل اخلارجي.
م(؛ وأدى إىل ظهور املقاومة 1241-1266وقعت حكومة توكوجاوا عدة اتفاقيات مع عدة أطراف غربية يف الفتة )     

ممثل احلكومة لتوقيع االتفاقيات مع األجانب،  (2)م ابغتيال القائد انؤسوكي1241وأعمال االنتقام ابتدأت يف العام 
م، ويالحظ ابتداء 1242( واستمرت عمليات االغتياالت لقادة أجانب أيضًا حىت 142،141،.  1999)ضاهر، 

( وميكن إعادة ذلك أبن الوالء األول ظل للوطن 22،  2111ئلة توكوجاوا نفسها، )رايشاور،املقاومة من قبل فرع من عا
وليس لألشخا  وما فرضته القوة العسكرية األجنبية جتاه سلطة التوكوجاوا مل تستطع أن تغري مفهوم الوالء عند مجيع أفراد 

 أسرة توكوجاوا.
و طرهتا وهيبتها أمام تلك التحركات وأمام ميول بع   اإلقطاعيات حنومل تقف سلطة إدو دون اختاذ تدابري لفرض سي     

اليت أعلنت رفضها لسياسة إدو وحتدت الشوجن بشكل صريح؛  Choshu (3)البالط، وكان من بينها مقاطعة تشوشو
احلملة؛ فعاودت م، لكنها مل حتقق مأرهبا يف تلك 1246مما دفع احلكومة إىل إرسال محلة عسكرية لتأديب املقاطعة يف عام 

 (114،  1929م، وأيضاً فشلت يف إخضاع تشوشو. )رايشاور، 1244الكرة يف العام 
م، تويف الشوجن ومل يكن له وريث 1244قد تكون بع  الظروف ساعدت على التحرك حنو التغيري؛ ففي أغسطس      

بالد؛ قدم مع هذه اخللفية والوضع العام للفخلفه من املنصب عضو من أسرة فرع آخر من التوكوجاوا مناصرة لإلم راطور. ف
( وأمام الضعف املتزايد لسلطة التوكوجاوا؛ 16،  2117 م إىل البالط. )راحبي،1247هذا الشوجن استقالته يف نوفم ر 

                                                             
م، وأصبحت العاصمة اإلم راطورية للياابن 796كيوتو: إحدى املدن الك رى يف الياابن. أسسها اإلم راطور كوامو وأقام فيها عام  1()
م، حني حلت حملها مدينة طوكيو كعاصمة إدارية وسياسية، تعت ر من أهم املراكز الثقافية والتارخيية يف الياابن. ويف 1242م حىت عام 796بني 

؛ 1633.  2املية الثانية، استثنتها القيادة العسكرية األمريكية من محالت القصف اجلوي. )أنظر: املوسوعة العربية، جاحلرب الع
http://arab-ency.com.sy/overview/9285) 

بورغ( حبق  يإيي انؤسوكي: كان يتأس فعليا نظام الشوجنية بصفته اتيرو )األك ر سناً( حينها، قاد محلة قمع عرفت ابسم )انسي 2()
 تاحلركة املعارضة لسياسة توكوجاوا عقب فتح املوانئ لألجانب، لكنه اغتيل يف حادثة ساكورا دامون )نسبة على اسم بوابة  القلعة اليت جر 

  ( (https://www.nippon.com/ar/views/b06902عندها احلادثة( على يد املعارضني من احملاربني الساموراي. 
. )مقاطعة تشوشو/ ايماغوتشي حمافظةواليت تقع يف العصر احلايل يف  إيدو فتةتشوشو: كانت إقطاعة يف الياابن يف  3()

https://ar.wikipedia.org/wiki)                                                                                    

https://www.nippon.com/ar/views/b06902
https://www.nippon.com/ar/views/b06902
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%BA%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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 (Tosa (2)، توساSatsuma (1)قامت جمموعة من شباب الساموراي من ثالث مقاطعات كبرية )تشوشو، ساتسوما
ابسم  -( وسيطروا على البالط، وأعلنوا 29،  2111وبع  اإلقطاعيات الصغرية ابنقالب يف كيوتو، )رايشاور،

 (.117،114،  1929م. )رايشاور، 1242يناير  3عودة احلكم اإلم راطوري املباشر، وذلك يف  -اإلم راطور
الشوجن وتقدميها لإلم راطور وإعالن احلكم  مل يكن حلكم التوكوجاوا أن يسقط هبذا الشكل ابلرغم من استقالة     

اإلم راطوري، فمهما كان من ضعف يف سلطة التوكوجاوا إال أنه تبقى من ارتبطت مصلحته هبا، وهؤالء مل يقبلوا تلك 
ت نالتحركات من شباب الساموراي، فجمعوا قواهم يف إدو وتقدموا حنو القصر اإلم راطوري، لكن قوة املوالني لإلم راطور متك

من ردع ذلك التمرد، بل ومهامجة معقلهم يف إدو، حمققني انتصارا وسيطرة لإلم راطور، وفرار فلول املتمردين حنو الشمال، 
( وأمكن القول مع سقوط إدو انتهى عصر توكوجاوا أو عصر إدو وابتداء عهد جديد يف 111،  2116)اجلميلي، 
 الياابن.
 هتا وجماالهتا(.أدوا –رابعاً: عهد اإلصالح )الثورة   
توارثت فئة الساموراي ع ر ثقافتها املتاكمة عدداً من التقاليد العسكرية والقومية وعدداً من املبادئ منها الشرف والوالء،      

ذلك اإلرث جعل جمموعة كبرية من هذه الفئة غري املنطوية حتت أتثري سياسة الباكوفو وقراراهتا ومعاهداهتا تتبىن شعار )اجملد 
إلم راطور والطرد لل رابر(، ومل يكن ذلك التبين شكليًا أو رأايً سياسيًا، إمنا كان دعوة للتحرك والعمل مبوجبه للوصول إىل ل

 ثورة وتغيري يف الشكل السياسي الياابين وإعادة احلكم املباشر لإلم راطور.
ذي األربعة عشر عامًا يف  Moutso-hito  (3)توافق ذلك التحرك للساموراي مع وصول اإلم راطور موتسو هيتو     

( وال 16،  2117( للياابن، )راحبي، 122م ليصبح اإلم راطور الـ)1247ذلك الوقت احلرج إىل العرش يف ف راير 
يستغرب مع خ رته البسيطة وصغر سنه أن ذهبت مسؤولية التحرك حنو التغيري والثورة يف بدايتها وبداية عهده إىل الساموراي 

( يعتقد الباحث أن صغر سن اإلم راطور جاء إجيابياً لسري الثورة اإلصالحية 23،22،  2112به. )بونعمان، احمليطني 
 حينها والتغيري يف الياابن يف عهد امليجي إمجااًل. فبتلك الفئة العمرية، لنا أن نعتقد أن اإلم راطور مل يتأثر خالهلا بشكل كبري

لسياسة اسة العصر السابق له؛ مما أدى إىل عدم اكتاثه بتكتهم السياسية ومآل تلك ابتقاليد احلكم الياابنية املرتبطة بسي
آنذاك فقد يذهب الظن إىل اجلديد من تقنيات   -على من هم يف سنه ومكانته  –وصانعيها، وإن كان هناك من أتثري 

لالنفتاح اخلارجي   رغبة واهتمام اإلم راطوروافدة وقوة غربية حديثة جذبت إليها األنظار واالنتباه، وهذا قد يساعد يف تفسري
 واستجالب وكسب املعارف وتقنيات تلك قوة، كما سيأيت معًنا.

                                                             
ساتسوما: مقاطعة ايابنية يقع جزء منها اليوم يف حمافظة كاغوشيما وجزء آخر يف حمافظة ميازاكي. اشتهرت بدورها يف حتديث  1()

وكوجاوا فكانت احدى تالتحديث، كانت مركزاً جتاراي خالل فتة توكوجاوا، وأدت هذه التجارة إىل اثراء املقاطعة، كان هلا عداء اترخيي مع عائلة 
 ( (https://www.britannica.com/place/Satsumaاملناطق اليت قادت اإلطاحة حبكومة الشوجن. 

أصبحت إحدى املقاطعات  1761منذ  توسا: إحدى املدن التابعة مبحافظة كوتشي احلالية، يعود اترخيها إىل القرن السابع امليالدي. 2()
م.   1242املعارضة حلكم التوكوجاوا، واستمرت يف معارضتها وشاركت يف إسقاطها عام 

(https://www.britannica.com/place/Tosa-historical-region-
Japan)                                                                                                                                                                        

تويف والده اإلم راطور )كومي تينو( م، كان ولياً للعهد، وحني 1262نوفم ر3موتسو هيتو: ولد يف كيوتو العاصمة القدمية للياابن يف  3()
م، وعرف عهده ابسم )ميجي( والذي 1912م، واستمر على العرش حىت وفاته يف 1247ف راير 3م خلفه وتوىل العرش رمسياً يف 1274يف يناير

 (114يعين احلكم املتنور، وأطلق عليه هذا االسم بعد وفاته. )أنظر: اجلميلي: جذور هنضة الياابن.  

https://www.britannica.com/place/Satsuma
https://www.britannica.com/place/Satsuma
https://www.britannica.com/place/Tosa-historical-region-Japan
https://www.britannica.com/place/Tosa-historical-region-Japan
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وحىت تسعى الثورة يف منهجية صحيحة وطرائق سليمة، وجب عدم التحرك بعشوائية سلبية تفقد الثورة أمهيتها وتوقف     
رة تسعى لتحقيقها، وذلك ما كان إبعالن اإلم راطور لسياسة الثو مسريها، فوجب وضع اإلطار النظري هلا واألهداف اليت س

( ويوردها الباحث 26،  2112م، )بونعمان، 1242وهنجها اإلصالحي املتمثل مببادئ اإلصالح اخلمسة يف مارس 
 (116العبد، د.ت،  ) :(نصاً من مالحق كتاب )دراسات يف اتري  الشرق

 ي العام. )سياسة دميقراطية(سًتدعى اجملالس وحتكم األمة وفقاً للرأ
 سيتضامن رجال الطبقتني العليا والدنيا بغري متييز وحجة شاملة يف مجيع املشروعات واألعمال. )تنظيم اجتماعي وتكامل(
جيب أن يكون املوظفون املدنيون والعسكريون على وفاق، وسيعامل الشعب العادي من حتقيق أهدافهم والشعور ابلرضا 

 قلق. )توافق ومحاية(دون أن يساورهم 
ستلغى العادات والتقاليد القدمية غري الالئقة، وسيقوم كل شيء على أساس العدل واملساواة. )مساواة اجتماعية، وعدل 

 سياسي(
 )تعليم وتطوير( السعي يف سبيل املعرفة بني أمم العامل وبذلك تزدهر رفاهية اإلم راطورية.

رج نت احلاجة قائمة إىل فريق يعتمد عليه اإلم راطور للعمل يف أكثر من جانب لتخولتحقيق تلك التطلعات النظرية كا     
الياابن من أزمتها إىل طريق االستقرار من جديد؛ فاجتمعت عدة فئات من النظام القدمي غلب الساموراي على جمموعها، 

 الته. فكانوا األنسب للخوض مع اإلم راطور يف مشروع تطبيق مبادئ اإلصالح يف مجيع جما
 اجملال اإلداري والسياسي.

بعد اإلطاحة ابلباكوفو )حكومة التوكوجاوا(، مت تشكيل جملس جديد لتسيري أمور الدولة عرف ابسم )ساجني(. وكان     
( وجرى تقسيم املناصب 132،  1926رشاد، ) على هذا اجمللس ممارسة السلطة حينها خب رة ومعرفة غري تقليديتني،

فوة العهد السابق من النبالء والدامييو والساموراي. ففي حني ذهبت املناصب الك رى لرجال البالط الك رى فيه بني ص
والدامييو وكبار الساموراي، كانت املناصب األصغر ذات املسؤولية التنفيذية واملسئولة عن التصرف الفعلي إىل جمموعة نشطة 

( تراوحت سين أولئك عشية الثورة بني 91،  2111؛ رايشاور،132،  1997من شباب الساموراي، )درويش، 
نية أكثر قابلية للتغيري. وكوهنم مارسوا السلطة خارج احلدود اليت مسح هبا  27-61) سنة تقريباً(، فكانوا هبذه الفئة السِّ

ية تتناسب ر وضعهم االجتماعي يف الفتة السابقة؛ فإهنم آمنوا بتفوق املوهبة على الوضع االجتماعي فتحفزوا لوضع أفكار ثو 
( وهنا يذهب الباحث ابلرأي إىل أن الساموراي يف هذه الفتة قد أحسنوا ابلتنبه إىل 91،  2111واملرحلة. )رايشاور،

التغيري السياسي واإلداري ليس لضمان عملية التغيري واإلصالح فقط، إمنا لإلشراف واملشاركة وتوجيه تلك العملية مع بداية 
احملاربني إىل مهام أخرى منها الدبلوماسية والسياسية وإن كان بشكلها البسيط مع بداية حترك  حتوهلم التدرجيي من ثقافة

 الياابن من دولة تقليدية مغلقة إىل دولة حديثة ومنفتحة.
كان لفرض سيطرة السلطة املركزية الثورية أن تعمل على تغيري الوضع اإلداري للدولة؛ فتغلبت على مقاطعات أسرة       
م، ابدر دامييو اإلقطاعيات 1249إقطاعية حتت سيطرة حكامها من الدامييو. ويف  211وا، يف حني بقيت أكثر من توكوجا

الكبرية اليت شاركت يف الثورة )ساتسوما، تشوشو، توسا( إىل التنازل عن إقطاعياهتم ووضعها حتت سلطة اإلم راطور؛ فثبتهم 
مت منح  ية اتبعة ملركز الدولة مبرتبات توازي خمصصاهتم كإقطاعيني، يف حنياإلم راطور كممثلني للسلطة عليها كوحدات إدار 

احملاربني من ساموراي تلك اإلقطاعيات مرتبات أيضاً ليشكلوا القوة الرادعة لإلقطاعيات الصغرية اليت ستتخلف عما عملته 
م. 1271ذلك مت إهناء نظام اإلقطاع يف اإلقطاعيات الك رى، ذلك قاد اإلقطاعيات األصغر إىل االقتداء واالمتثال. وعلى 



 

466 

حمافظة. )حامد،  63م، استقر وضع اإلدارة امللحية لفتة ميجي بشكله النهائي على ثالث مدن رئيسية و1222ويف عام 
 (64،66د.ت،  
وبدأت احلكومة املركزية )ساجني( أتخذ شكلها يف هذا العهد ابلتدريج، حيث أنشئت يف ابدئ األمر ثالث وزارات      

( وظل عدد ممن كانوا قابضني على زمام األمور قبل الثورة يف 133)املعارف، املالية، اجليش مث احلربية(، )العبد، د.ت،  
النبالء ميارسون السلطة العليا إال أن عددهم كان يف اخنفاض، ومع الوقت أصبحت دوائر أعماهلم بعدها، فاستمر الدامييو و 

( وقد يتساءل أحدان هل بقاء 27،  1992متشيو، وأورشيا، ) معظم الوظائف القيادية حتت أيدي شباب الساموراي.
ن هذا األمر مل يعد تغيريا!؟ يبدو أ –وإن كان الشكل اإلداري مغايراً  -الطبقة القيادية قبل الثورة يف مواقع القيادة بعدها 

يغب عن تلك الطبقة، فقد قامت إبعطاء الفرصة للطبقة الرديفة املستحقة أتهياًل لينضموا معها وليس لورثتهم أو خمتاريهم. 
ويبدو أن األمر قد ارتبط ابقتالع جذور الشك من قلوب الناس، ومكافأة اخل رة واملوهبة، وهي اخلطوة اليت جنت منها 

 الياابن الكثري يف متكني أهل القدرة على الظهور والعطاء.
ومبا متكن منه الساموراي من القيام بدور وكسب ملناصب مهام إدارية وسياسية أبهليتها ومهارهتا يف العهد اجلديد؛      

انعكس على سلوكهم يف تسليم ذلك الدور واملهام إىل غريها عن استحقاق األهلية دون إجبارهم على ترك تلك األدوار 
 السياسي املشار إليه يف مبادئ اإلصالح اخلمس سالفة الذكر، مل تكن لتتحقق واملهام، فنالحظ إن تطبيق املساواة والعدل

م 1279بني ليلة وضحاها. فبما تعلق ابجملالس االستشارية والتمثيلية، كانت تعقد وجتتمع بطلب من اإلم راطور إىل العام 
اابت جمالس ة، والعام الذي تاله انتخحني تعودت السلطة اجلديدة على الدميقراطية؛ فتم تنظيم أول انتخاابت جمالس عام

م من تسع وزارات 1226( وابلنسبة للحكومة فقد تشكل أول جملس للوزراء يف عام 113،  2111بلدية. )رايشاور،
أحد زعماء الساموراي السابقني،  Ito Hirobumi (1)هريوبومي برائسة وزير أول )رئيس وزراء( هو إيتو

( وشغل وظائف تلك الوزرات خرجيون من جامعة طوكيو )اليت 136،  ؛ العبد، د.ت116،  2111)رايشاور،
( وكان أولئك من اجملتمع الياابين الذي مل يعد يعرف الطبقية السابقة، 117،  1929م(. )رايشاور، 1277أتسست 

 ومل يعد االنتماء الطبقي هو معيار التمثيل والوظيفة.
ضع ا السياسية العمل على سن دستور للبالد، نتيجة للمطالبات بو وليكتمل شكل السلطة اجلديدة، تبقى ملؤسساهت     

( 111،  1996م ابسم اإلم راطور بوضع ذلك الدستور، )درويش، 1221دستور للبالد، وعدت احلكومة يف عام 
م. ومل يغب دور الساموراي يف هذه النقطة وإن وقع على جهد شخص واحد منهم، 1291على أن يتم العمل به يف عام 

م، مت تكليف إيتو )سابق الذكر( بوضع دراسة لألنظمة ال رملانية األوروبية مع مراعاة الثقافة الياابنية. )رايشاور، 1222في ف
( ويف هذه النقطة يذكر كتاب )جذور هنضة الياابن( نقالً عن إيتو لتوصية اإلم راطور له "إن حياة البالد 114،  1929

لية جمرد تقليد لألوروبيني، بل جيب أن يكون موافقاً لطبيعة األمة وأخالقها، فكل املسؤو هي يف هذا الدستور، جيب أال يكون 
( هنا نالحظ أمهية األمر ابلنسبة للقيادة العليا لوضع ضوابط متس كل اجملاالت 126،  2116اجلميلي، ) "...تقع عليك 

م هو الوصول وعدم االجنراف يف مسار التغريب. فاألهيف البالد، وشدة احلر  على تزكية الروح الياابنية ومراعاة خصوصيتها 
إىل إجيابية ما ميلكه الغري يف حضارهتم وليس نقل حضارهتم مبجملها؛ وعلى ذلك مت تقدمي إيتو لدستور على النموذج األملاين 

                                                             
(، ولد مبقاطعة تشوشو، درس البوشيدا يف صغره، شارك يف اسقاط التوكوجاوا، أصبح من أهم 1919-1261هريويومي:  ) إيتو 1()

م بعد احتالهلا من الياابن، 1916مرات، ومت تعيينه حاكماً عاماً لكوراي عام  6ساسة امليجي، أوكل إليه وضع دستور للياابن، عني رئيساً للوزراء 
 (62.  1926مة الكورية. )هيئة اإلذاعة والتلفزيون الياابنية، حث اغتالته املقاو 
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، ومت املوافقة (1)مع الكثري من الدقة واالهتمام بتفاصيل جديدة جلوانب الشخصية الياابنية مستمدة من الكونفوشيوسية
 (116،  2111م. )رايشاور،1229عليه وإصداره يف 

ظهر جلياً أبن عهد اإلصالح يف بدايته اعتمد على دامييو وساموراي العصر السابق، ولكن مل يكن التأثر ابلثورة وتوجهها      
د فيه أن الفئة الدنيا من الساموراي قد غريت من سلوكه لساموراي اخلاصة ا املتعلق بتقاليد امتساوايً، ففي الوقت الذي ُوجِّ

ومسحت للتغيري أن يطوهلا، كانت ردة فعل بع  كبار الساموراي خمالفًا بتمسكهم بتقاليدهم الشكلية واملادية؛ )ضاهر، 
م، أسس بع  الساموراي 19( مما أوجد خالفاً مع سلطات عهد الثورة. ففي منتصف سبعينيات القرن 262،  1999

( 133؛ العبد، د.ت،  116،  2111السياسي حزاًب سياسيًا معارضًا حلكومة امليجي، )رايشاور،ممن تركوا العمل 
( ومع تقهقر الطابع 114،  1929وابملقابل هناك من ذهب إىل أتسيس حزب سياسي مؤيد لتلك السلطة. )رايشاور، 
قد األول كرية لإلبقاء عليه خالل العالعسكري وتقاليده اخلا  مبحاريب الساموراي القدامى، قامت بع  احملاوالت العس

للثورة بني املعسكر القدمي اخلالص من الساموراي واملعسكر اجلديد من فئات الشعب الياابين، كانت خامتتها هزمية النموذج 
 (262،  1999م بشكل هنائي. )ضاهر، 1277القدمي يف 

 اجملال العسكري.
ا العسكرية عصر توكوجاوا جرس تنبيه للعسكرية الياابنية إلهناء فروسيته شكل هتديد القوة العسكرية الغربية يف هناية    

م يف الياابن أن لطبقة الساموراي ميزة 19والعمل على تعديل األداة واألسلوب القتايل. أثبتت أحداث الستينات من القرن 
. )متشيو، وكذلك يف تدريب جيش حديث مزدوجة، إذ كان إبمكان السلطة االنتفاع هبا إدارايً وأمنياً يف حفظ متاسك البالد

( حيث ابتدأ األمر يف مقاطعة تشوشو قبيل الثورة أبن ختلت عن مفهوم الساموراي البايل للقتال 26،  1992وأورشيا، 
ابلسيفني، وخلقت وحدات من محلة البنادق من فئة الساموراي وغريهم وتدريبه ملقاومة القوى الغربية وحماوالت الباكوفو 

، 2111م من صد هجوم وحتقيق انتصار على املوالني للتوكوجاوا؛ )رايشاور،1244هم، ومتكنوا يف عام إلخضاع
 ( ويبدو أن تلك األحداث لفتت األنظار بشكل جدي حنو تطوير اجليش وأسلحته وأساليبه.93،92 
اهرها يف أمراء البالط ش يف الثورة بظونتيجة لظروف الثورة اليت انطلقت ابنقالب على نظام التوكوجاوا، كانت قيادة اجلي     

واإلقطاعيني، يف حني وقع العبء عمليًا على كاهل جمموعة من شباب الساموراي من ذوي الرتب الكبرية واملتوسطة من 
( ففي هذا اإلطار مت التوجه إىل االستفادة التامة من 117،  1929املقاطعتني األك ر ساتسوما وتشوشو. )رايشاور، 

وراي لقادهتم واالستعداد للموت يف سبيل مبادئهم إىل والء للدولة وبناء جيش قوي وحديث؛ ليصبح جيش كل والء السام
 (274،  1999القوى والفئات الياابنية. )ضاهر، 

ومن البديهي القول إن حكومة امليجي بعد الثورة اهتمت بوضع اجليش وعملت على تطويره وحتديثه، فمع األطماع      
ألوضاع الداخلية كان على تلك احلكومة أو غريها أال تبدأ من الصفر، بل كان عليها أن توفر عناصر ثورية ملمة اخلارجية وا

ابجملال العسكري الياابين ومعرفة االحتياجات األساسية والفرعية وما ميكن إضافته وإبقاؤه يف هذا اجملال، وليس مبستغرب أن 
 يب الساموراي من الشباب الثوريني لالهتمام بذلك األمر.يتوفر لتلك احلكومة ما سعت إليه يف حمار 

                                                             
االكونفوشيوسية: مذهب ديين وفكري صيين، وهي ترجع إىل الفيلسوف الصيين كونفوشيوس الذي ظهر يف القرن السادس قبل امليالد  1()

األخالق واملعامالت  أجدادهم مضيفاً إليها جانباً من فلسفته وآرائه يفداعياً إىل إحياء الطقوس والعادات والتقاليد الدينية اليت ورثها الصينيون عن 
ة يف األداين ر والسلوك القومي. وهي تقوم على عبادة إله السماء أو اإلله األعظم، وتقديس املالئكة، وعبادة أرواح اآلابء واألجداد. )املوسوعة امليس

 (762،  2111، 2واملذاهب واألحزاب املعاصرة، ج
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( وأوكلت مهمة بناء جيش 112،  2116م النظام العسكري القدمي، )اجلميلي، 1273أحلت احلكومة يف       
الذي ابشر العمل  ،Yamagata Aritomo (1)حديث إىل زعيم مقاطعة تشوشو من الساموراي هو ايماغاات أريتومو

؛ العبد، د.ت، 262،267،.  1999عصري ابالستناد إىل مناذج  أوروبية متطورة من التنظيم. )ضاهر،  على بناء جيش
( وأمام 11،  2116( فطبق النموذج األملاين للقوات ال رية، بينما البحرية اتبعت النموذج الفرنسي. )اجلميلي، 161 

م، )العبد، 1273اموراي( مت تطبيق التجنيد اإلجباري منذ حل وإلغاء الطبقة العسكرية القدمية )اليت كانت مبعظمها من الس
( فكان مجيع الذكور فوق سن العشرين وحىت الثالثني مكلفني بتأدية اخلدمة 67؛ حامد، د.ت،  161د.ت،  

العسكرية، وأعفي كل من كان يعول أسرة، وحتددت اخلدمة أبربع سنوات، يسمح للبقاء يف سلك العسكرية بعدها ملن يريد 
( وعلى ذلك ابدر القادة إىل حتديث املؤسسة العسكرية وجتنيد أعداد كافية من االفراد 67يتطوع. )حامد، د.ت،   أن

 (19،  2117راحبي، ) املتعلمني وضباط متدربني يف تسلسل قيادي متطور واستاتيجية تتوافق مع العهد اجلديد.
ذلك وإن كان اجليش السابق املتمثل ابلساموراي قد مت حله، فغدا بذلك الفعل اجليش الياابين جيش من الشعب كله،      

ال يعين أن قوام اجليش اجلديد قد استثناهم أو كان حكراً على غريهم، فقد تشكل ذلك اجليش من شرائح الشعب الياابين. 
لوطين مبن فيه م من خالل حتركات اجليش ا1277ولعل ذلك الوضع كان جتانسًا حمموداً لصاحل الياابن، وذلك اتضح يف 

من حماريب ساموراي سابقني لقمع وإمخاد متردات من تبقى من كبار الساموراي وما استطاعوا حشده من معارضني النتزاع 
امتيازاهتم يف اجليش، واستطاع اجليش الوليد واحلديث من سحق ذلك التمرد ليضع شهادة وفاة للنظام العسكري القدمي. 

احث عند هذا احلدث لإلشارة إىل موقف شباب الساموراي من مبدأ الوالء سابق ( ويقف الب94،  2111)رايشاور،
الذكر، حيث مل أتخذهم النفعية يف قبول إلغاء وضعهم السابق كخطوة لتحديث اجليش اليت ستصب يف املصلحة العامة 

ابقني، بل كان والئهم سعلى حساب مصلحتهم الشخصية، أيضاً مل أتخذهم العصبية يف الذهاب يف صف طبقتهم وقادهتم ال
 لإلم راطور والياابن واجليش الوطين، وهو دليل على مدى أتثري الثورة يف بع  قناعاهتم يف بع  تقاليدهم الشكلية.

ومن جهة أخرى فيما خيص الشخصية العسكرية وتقاليد الساموراي، كان لدى قادة ثورة امليجي الذين جاءوا أساساً      
ور ابإلذالل الذي أحلقته هبم القوة العسكرية الغربية، فقد كان لتلك القوة أتثري قوي على من ساتسوما وتشوشو، شع

شخصيتهم وعقوهلم وخياهلم، ومع الثورة وأحداثها واكتساهبم معارف واحتكاك ابلغرب، استناروا ابلقدر الذي أدركوا فيه أن 
ية. )خان، ا تستند إىل وحدة سياسية وقوة اقتصادية وصناعالقوة العسكرية احلديثة ال تعتمد على تقاليد ومظاهر شكلية أمن

( وعلى ذلك ميكن أن نفهم أبن قادة الثورة واإلصالح احلقيقيني كانوا شغوفني بتحقيق استقالل عسكري، 29،  1993
ة وأيضًا يلكنهم أدركوا أنه من العبث حتقيق ذلك االستقالل دون اللجوء إىل بناء شامل وموازي للبىن السياسية والعسكر 

 (93،  2111االقتصادية، وخلصوا ذلك يف شعار جيد للمرحلة بعد الثورة )بلد غين وجيش قوي(. )رايشاور، 
 اجملال االقتصادي.

وابلعودة إىل اهلرم االجتماعي يف عصر توكوجاوا جند أن فئة التجار كانت يف قاعدة ذلك اهلرم كوهنا فئة غري منتجة يف      
نظام اإلقطاع، وعلى ذلك النظام جند أن الساموراي أيضاً كانت فئة غري منتجة، لكنها حلت مع طبقة الصفوة. وما حيسب 

                                                             
م(، ولد يف مقاطعة هاجي كان جندي ورجل دولة ايابين يعود إىل طبقة  الساموراي يف تشوشو،  1922-1232ماغاات اريتومو: )اي 1()

م، كما كانت له مهام أخرى مدنية، فقد توىل منصب رائسة الوزراء مرتني 21كان له اتثري قوي يف ظهور الياابن كقوة عسكري يف بداية القرن 
م. 1922م(. تويف يف العاصمة طوكيو عام 1911-1292(، )1291-1229منفصلتني )

https://www.britannica.com/biography/Yamagata-Aritomo)                                                                                            
) 
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اإلقطاع كان دورهم العسكري يوازن عدم فعاليتهم يف اإلنتاج، ولكن مع مرور  للساموراي دون التجار أهنم يف بداية عهد
الوقت وطول فتة السلم يف عصر توكوجاوا، اهتز ذلك اهلرم االجتماعي بتوجه بع  الساموراي إىل العمل التجاري ومصاهرة 

وراً يف الناحية عي لعب بع  الساموراي دالتجار لطبقة اإلقطاعيني والساموراي. ومن بعد منتصف فتة نظام توكوجاوا اإلقطا
 (29،  1993املالية والتجارية، على الرغم من الفكرة املعادية للتجارة لدى طبقتهم. )خان، 

بدأت الياابن يف الدخول إىل العامل املتحضر مع بداايت عهد امليجي، لكنها مل تتخلى عن عادات وتقاليد ساعدهتا      
واجلديد، فقد كان لنظام العائلة الياابنية دور يف أمهية العمل اجلماعي كعامل مساعد على جناح  على الـتأقلم مع املستحدث

( ومل 31،  1926اجلهود االقتصادية والتجارية يف الياابن يف فتة تغريات اجتماعية واقتصادية كبرية. )انكمورا، وجريس، 
التجارية، وبتدرج حتوهلا  Mitsui (1)الت أسرة ميتسويتغب العائالت من الساموراي يف تلك اجلهود. ومن تلك العائ

أخذت معها كغريها من العائالت من أخالق الساموراي  -منذ عصر اإلقطاع  -من اجملال احلريب إىل اجملال االقتصادي 
التعليم، تضمن  نومبادئهم لتعكسه يف جماهلا اجلديد، ومن ذلك: كانت ختتار موظفيها من الفئة األصغر سنًا، توفر هلم قدراً م

هلم العمل طول احلياة، وجتمعهم رابطة الوالء. وجبانب تلك املبادئ، طورت األسر التجارية أخالقاً جديدة متثلت يف احلث 
( ولعل تلك الصفات 211،  2111على التفاين يف العمل، واحلر  على الفائدة املالية، وترشيد اإلنفاق. )أعفيف، 

لك األسر يف العمل التجاري وعلى استقطاب كوادر وأتهيلهم، حيث غدت مؤسساهتا واألخالق قد شجعت استمرار ت
 وشركاهتا من ك رايت املؤسسات حىت الوقت احلاضر وكل ذلك انصب يف مصلحة الياابن العامة.

دركوا مدى أأما عن فئة الشباب من الساموراي الذين كانوا عماد الثورة، فقد نبعت األهداف اإلصالحية لديهم بعد أن      
 اإلفادة االقتصادية اليت تقدمها التكنولوجيا احلديثة عند توظيفها يف جماالت اإلنتاج، فتبنت شرحية منهم ابإلضافة إىل التجار

وميكن إرجاع األمر هنا ملبدأين مهمني يف  (269،  1999ضاهر، ) واحلرفيني األفكار اإلصالحية على نطاق واسع.
إحالل الكفاءة حمل هبات التوظيف دون م ررات، واآلخر هو توجيه طاقات اجملتمع إىل أنشطة عملية اإلصالح، أحدمها هو 

خان، ) منتجة وجديدة تليب االحتياجات احلقيقية للمجتمع والكف عن املمارسات القدمية غري اجملدية يف املاضي اإلقطاعي.
1993  ،64) 
قطاع وما رافقه من تغيري اجتماعي من أربع طبقات إىل طبقتني وخالل العقد األول من عهد امليجي، ومع إلغاء اإل     

)ارستقراطية وعامة(، وتغيري اقتصادي ال يعتمد على األرض الزراعية فقط، نتج عنه تغري يف املؤسسات اإلدارية واالقتصادية. 
وىل النبالء وأيضًا أن يت وأصبح من الطبيعي أن يقوم ابلتجارة كل من يريد من عامة الشعب ابإلجتار مبحصوله )األرز(،

والساموراي إدارة املشروعات الزراعية والصناعية والتجارية، وأصبح ألول مرة للسكان واأليدي العاملة احلرية التامة الختيار 
 (31،31،  1926أعماهلم دون قيد طبقي أو سياسة اقتصادية حمصورة. )انكمورا، وجريس، 

هتمني ابجملال االقتصادي بعد الثورة أن الدخول يف املشروعات احلديثة اجلديدة وعلى ذلك، رأى بع  الساموراي امل     
أكثر مالئمة من النمط التقليدي منها، واعت روا أن املهن اجلديدة إذا رتبت تنازلياً أتيت يف مقدمتها األعمال املصرفية. وكانت 

ة األعمال ساس إنشاء شركات مسامهة، كما عرقلتهم قيود إدار التقاليد السابقة متنع التجار من القيام ابألعمال املصرفية على أ
والعادات الصارمة، وقد وجد التجار صعوبة يف التعامل وتطبيق اللوائح املصرفية بلغة رمسية وكتابة مناسبة إىل حد ما، بينما  

صارف فرصة إنشاء امل كان الساموراي بتعليمهم وثقافتهم أفضل من غريهم يف ذلك، ومن جهة اثنية، رأى الساموراي يف

                                                             
م، اتسع نشاطها التجاري 1491ميتسوي: أسرة أتسست يف العاصمة إدو واستقرت يف مدينة أوساكا فكانت مقراُ لنشاطها يف  1()

 (199،  2111م.  )للمزيد، أنظر: أعفيف، 1273وفتح فروع يف معظم املدن الرئيسية، أسست بعد الثورة أول مصرف خا  يف 
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فريدة لدخول عامل األعمال دون أن يفقدوا ماء وجههم، فقد شاع أن إنشاء املصارف هو خدمة للبالد وعالمة على 
 (69،  1993التحضر، فأصبحت الصرافة بذلك عمالً وطنياً جبانب ميزهتا املادية. )خان، 

ة انتساب البنوك على املستوى العمل اخلا ، بل حيسب هلذه الفئومل يقتصر عمل الساموراي املايل والنقدي يف الصرافة و     
إىل إحدى عائالهتا الذي تدرج يف األعمال اإلدارية حىت أصبح وزيراً   Shigenobu Okuma (1)شيغنوبو أوكوما

ملوازنة ا م، وعمل على وضع النظم املهمة يف العمل املايل، من أمهها: وضع أنظمة البنوك واملصارف، نظام1273للمالية 
( وأوكل إىل شركة ميتسوي من 127-126،  2116والضرائب وال ريد، سك العملة الوطنية )الني(، )اجلميلي، 

 (61الساموراي مجع واستبدال العملة القدمية ابلعملة اجلديدة. )حامد، د.ت، صي
قرار الوضع اقة البخارية، ومتاشيًا الستوأولت حكومة امليجي اهتمامًا إبنشاء املؤسسات الصناعية احلديثة املزودة ابلط     

بعد الثورة وقمع وإهناء التمردات وحماولة لـتأمني ذلك االستقرار، ازداد اهتمام احلكومة يف إنشاء عدد من الصناعات الدفاعية 
وفرة  ( فازدادت احلاجة إىل23، 1996وأخرى تنتج سلعاً جبودة قابلة للتصدير وليس لالستخدام احمللي فقط؛ )درويش، 

ساموراي آخر إىل  Masayoshi Matsukata (2)نقدية للقيام بذلك؛ وحتقق ذلك بوصول ماسايوشي ماتسوكاات
م، الذي فرض على البالد حالة من التقشف وترشيد النفقات لتوفري السيولة الالزمة للنشاط 1221رأس وزارة املالية يف عام 
 (.99،  2111الصناعي العام. )رايشاور، 

 تدابري احلكومة لتفادي عجز يف ميزانيتها املتعلقة ابلنشاط الصناعي، أن أبقت الصناعات احلربية فقط حتت رقابتها، ومن     
للقطاع اخلا  أبسعار  -واليت ال تستطيع توفري كلفتها التشغيلية  -يف حني اجتهت إىل بيع املصانع واملعامل اململوكة للدولة 

أو منحها كحوافز النتشار الصناعة لإلقطاعيني وكبار الساموراي القدامى .( 99،92،  2111زهيدة، )رايشاور،
( ولعل اشراك القطاع 116،  2116لتحويلهم إىل صناعيني جدد واالستفادة من قدراهتم اإلدارية والفنية. )اجلميلي، 

فجوة لتسرب  ، األوىل هي سداخلا  يف إدارة املشاريع الكبرية اليت كانت تديرها الدولة قد أعطى فائدة مضاعفة للحكومة
مايل غري انفع خبسارة تلك املنشآت وعدم حتقيق مكاسب منها، والثانية هي إعطاء فرصة للقطاع اخلا  ليكون شريكاً يف 

 التنمية بتوفريه املنتج وتوفري فر  عمل أخرى للمواطنني خارج ميزانية الدولة.
لثورة، البنكي والصناعات الدفاعية واالنتاجية يف هناايت العقد األول لوبعد توجه حكومة امليجي حنو النشاط املصريف و      

انت البحري(، مبد شبكة من السكك احلديدية، واليت ك -اجتهت أيضاً مع مطلع العقد الثاين إىل صناعات النقل )ال ري 
ها، ومن وإجيابياهتا إن ساعدت ؛ مما زاد من انتشار الصناعة وزايدة انتاج%27.6تزداد سنوايً على مدى ذلك العقد مبعدل 

منه للخارج، وظهرت أسر عمالقة  %61على ظهور أنشطة اقتصادية أخرى متثلت يف استخراج الفحم والعمل على تصديره 
، Sumitomoمن أسر الساموراي اهتمت هبذا النشاط )املواصالت والنقل( منها: ميتسوي سابقة الذكر، وسوميتومو 

                                                             
م(، ولد إلحدى عائالت الساموراي، وتعلم يف أحدى املدارس اخلاصة أببناء الساموراي، كما 1922-1232شيغنوبو أوكوما: ) 1()

يف  درس يف احدى املدارس األوروبية التنصريية يف مدينة انجازاكي، واكتسب هناك خ رة كبرية يف التعامل مع األوروبيني، فكان أحد املفاوضني
ومت إنشاء بنك الياابن مع احلق يف إصدار سندات قابلة للتحويل. حبلول منتصف العقد، استقرت  خارجية ميجي، شغل منصب وزير للمالية

لتعليمي أسس  ا العملة وعادت املالية احلكومية إىل وضعها الطبيعي، ومت تعيينه أيضاً وزيراً للخارجية أربع مرات، ومرتني رئيس للوزراء.، ويف اجملال
 (127،124لتصبح جامعة اوسيدا الحقا. )أنظر: اجلميلي: جذور هنضة الياابن.   كلية يف طوكيو يف منطقة واسيدا،

م( رجل دولة استقرت إصالحاته املالية واستعادت مالية احلكومة الياابنية يف مثانينيات 1926-1236ماسايوشي ماتسوكاات: ) 2()
م( كما شغل منصب رئيس الوزراء 1297م / 1221ة مرتني )القرن التاسع عشر ، مما أعطى الياابن عاصمة للتحديث،  منصب وزير املالي

م( ويف املرتني يتقاعد بسبب معارضة واسعة لتعامالته القاسية مع 1294/ 1291ايضًا ملرتني )
 (  (https://www.britannica.com/biography/Matsukata-Masayoshiال رملان.

https://www.britannica.com/biography/Matsukata-Masayoshi
https://www.britannica.com/biography/Matsukata-Masayoshi
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( وأنشأت األخرية خطوط مالحة حبرية 32،  1926انكمورا، وجريس، ) .Mitsubishiوكذلك شركة ميتسوبيشي 
م تربط الياابن ببع  املوانئ يف الصني. وسامهت هذه اخلطوط يف ترويج وتوزيع البضائع واملنتجات الياابنية. 1226عام 

اابين احلرير والقطن الي ( وجبانب هذه الصناعات املهمة أيضاً، ظهرت الصناعات النسيجية من24،  1996)درويش، 
 32،  1926الذي شكل يف هناية العقد صادرات ايابنية أساسية دعمت من اقتصاد عهد امليجي. )انكمورا، وجريس، 

 اجملال التعليمي.
ابلرغم من عزلة عصر توكوجاوا، مل يكن التعليم منعدماً يف الياابن يف تلك الفتة، ولكن ظل له خصوصيته، فكان هناك      

ما ميكن تسميته ابلنظام الثنائي املتمثل ابلفصل بني مدارس أبناء الساموراي ومدارس أبناء العامة، وإن تشاهبا من حيث 
ارج إطار متويل السلطة احلاكمة. ولكن تغري احلال ابلنسبة ملدارس أبناء الطبقة العليا نشأة تلك املدارس مببادرات خاصة خ

م وأصبحت تنعم ابهتمام رمسي من قبل حكام املقاطعات؛ وذلك حلاجتهم لكوادر أكثر أتهياًل 17بعد منتصف القرن 
م؛ مع بقائها عند املستوى األويل من التعلي يف حني بقيت مدارس العامة دون دعم رمسي ومعرفة أعلى لتسيري إدارة مقاطعاهتم،

وبنهاية عصر توكوجاوا تفاوت العدد بني النوعني؛  حيث كان الغرض منها تعليم أولئك القراءة والكتابة بشكل أساسي.
منشأة. )أعفيف،  1333ألف مدرسة بينما كانت مدارس ومراكز أبناء الساموراي  11بلغت مدارس العامة ما يزيد عن 

.( والتباين واضح بني غلبة عدد مدارس العامة، لكن النوعية كانت قد ذهبت إىل الفصيل اآلخر؛ 619،611 ، 2111
 (97،  1929ونتيجة ذلك أن أصبحت طبقة الساموراي طبقة متعلمة مبعظمها إن مل تكن مبجملها. )رايشاور، 

ان مرتبط وا، وما تلقاه الساموراي من تعليم كمل يوجد تنوع كبري من حيث املنهج التدريسي يف نظام تعليم توكوجا     
ابخللفية الفكرية للمذهب الكونفوشيوسي، وال ميكن القول ابن التعليم الكونفشيوسي تعليمًا دينياً صرفاً، ولكن كان مزجيًا 

الواقعي الذي  يمن األخالقيات السياسية العامة واألخالق الفردية والتطبيقات العملية. وابلرغم من ذلك، كان الفكر العمل
مت التدرب عليه من خالل ذلك التعليم مقدمة لفهم الفكر الغريب احلديث من جهة، وحتصني ضد التغريب من جهة اثنية. 

 (92،  2112)هيئة اإلذاعة والتلفزيون الياابنية، 
األكثر  املعارف هو مع انطالق إصالحات ميجي، كانت املبدأ اخلامسة من مبادئ اإلصالح املتعلقة ابلتعليم ومجع     

استجابة واستعداداً فطراي لدى الشعب الياابين، فكان العمل عليها يف اجتاهني، اجتاه يهتم ابلعملية التعليمية وتطويرها يف 
 (77،74،  1996الداخل، واالجتاه اآلخر تعلق ابلتعليم واالبتعاث يف اخلارج. )درويش، 

تاكمة خالل االلتفات حنو تطوير النظام التعليمي دون جتاهل اخل رة التارخيية املابلنسبة لتحديث التعليم يف الداخل مت      
عصر التوكوجاوا، من خالل إحداث موازنة بني العمل على مواكبة مستجدات التحديث، وعدم إحداث قطيعة مع التاث 

التجارب الفاشلة السلبية.  ليد أو استنساخالثقايف الياابين بتحديث املضامني والطريقة واملنهج التدريسي دون السقوط يف التق
( وألمهية حتقيق تلك الرؤاي يف التعليم يف سنوات ميجي األوىل، أنشئت وزارة التعليم من أصل 94،  2112)بونعمان، 

م، حيث ركزت الوزارة بشكل رئيسي على التعليم االبتدائي واملتوسط مع 1271ثالث وزارات شكلت قوام احلكومة يف 
 (116،  2116شائها. )اجلميلي، بداية إن
واهتمت احلكومة بشكل أساسي بتحديث مسار التعليم إبلغاء النظام املزدوج يف املدارس القائم على فصل املدارس       

( فأنشأت املدارس االبتدائية واملتوسطة، وجعلت التعليم إجباراًي من العام 67،  1993على أساس طبقي؛ )خان، 
( فكان يف البدء ست سنوات، مث عدلت الفتة اإللزامية اإلجبارية إىل ثالث 131،131،  م، )العبد، د.ت1272

( وإمجااًل، كانت سنوات املرحلة االبتدائية ست سنوات، ومخس للمرحلة 41م. )حامد، د.ت،  1221سنوات يف 
األسس املرجوة من ( وعلى ذلك تكون فتة أحد عشر عام دراسي كفيلة بوضع 112،  2111املتوسطة. )رايشاور، 
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اخلصوصية الياابنية يف شخصية الطالب الياابين، ينتقل بعدها إىل الدراسة األعلى دون قلق من التغريب مع احتكاك أك ر 
 مبا هو غريب من مادة ومعرفة ومعلم.

وابلنسبة للمنهج الدراسي لتلك املدارس، إن جاز لنا االفتاض من أجل توفريه كان جيب على القائمني عليه إما اعتماد      
منهج غريب متكامل وتطبيقه، أو البقاء على القدمي مع حماولة حتديثه، أو املزج بني اخليارين، ووقعت املسؤولية يف ذلك على 

املتأثر ابلتبية الغربية؛ لذلك    Fukuzawa Yokichi (1)و التبوي فوكوزاوا يوكيتشىأحد أفراد الساموراي أيضًا ه
كانت نظرته يف حتديث املنهج الدراسي منصبة ليكون منهجًا عمليًا يتوافق مع متطلبات احلياة املادية، فرف  إدخال 

م الئحة بنظام 1272حلساب؛ فوضع يف عام الدارسات الفلسفية واألدبية القدمية وركز على اللغات األجنبية والكتابة وا
( والذي مل يدم طوياًل البتعاده عن الثقافة الياابنية والتوجه املراد، 69تعليمي على النموذج األمريكي،  )حامد، د.ت،  

 ( الذي ركز على خلق إدارة مستنرية قادرة على131م ابلنموذج األملاين، )العبد، د.ت،  1221ذلك أدى إىل تغيريه يف 
التمييز بني الصواب واخلطأ مع التكيز على التاري  القومي والقيم االجتماعية وفكرة الوالء لإلم راطور. )حامد، د.ت، 

( ونالحظ هنا سياسة املرونة القائمة يف مسلكية احلكومة دون اإلصرار على  نظام دون غريه، بل كان السعي حنو 41 
لذي جيب أن تبين عليه الياابن أساس البناء السليم للجيل أو األجيال األنسب وليس املناسب فقط هو هدف السلطة ا

القادمة اليت سيتحدد معها وجه البالد مستقباًل، ومل يشكل التاجع نوعاً من اخلطأ أو املأخذ على القائمني به كون الياابنيون 
 صحيح. )سلطة ومواطنني( رغبوا ابألفضل ولو على حساب إعادة التجربة للوصول إىل مسار

كان لالهتمام يف تطوير التعليم منذ بداايت امليجي وقرار احلكومة يف جعل التعليم من اهتمام الدولة ورعايتها عامل       
مهم يف إبعاد كثري من املؤثرات السلبية املرتبطة بسلبيات التعليم قبل الثورة وخصوصًا سيطرة املؤسسة الدينية التعليمية 

( وذلك جعل احلكومة اجلديدة يف حاجة إىل معلمني بفكر وأداء غري 114،  2116اجلميلي، ) .واألرستقراطية اإلدارية
تقليديني متناغمني مع فكرة اإلصالح والتحديث ونبذ التقليدية يف التعليم القدمي مبؤسساته ومناهجه. وكون طبقة الساموراي 

حاهتا؛ فأصبح ، وكان الشباب منها األكثر انفتاحاً للثورة وإصالهي الطبقة األكثر تعليماً ومعرفة وأتهيالً هناية العصر السابق
معلمو املدارس يف النظام اجلديد يف األغلب من شباب الساموراي، كما دخلت الفتيات أيضًا يف هذا اجملال العملي. 

بتدائية املدارس اال ( وملزيد من مواكبة القادم اجلديد ونظرة حنو املستقبل؛ مت توازاًي مع انشاء97،  2112)بونعمان، 
( 131واملتوسطة انشاء مدارس إلعداد املعلمني بشكل أكثر تناسباً مع املعارف والكتب الغربية املتمجة؛ )العبد، د.ت،  

لذلك مت االستعانة خب رات أجنبية للتدريب يف تلك املدارس، فكانت مبساعدة خبري أمريكي متأثر ابلفلسفة السويسرية يف 
 (41د.ت،   التعليم. )حامد،

وإلبراز أمهية عنصر املعلم يف العملية التعليمية يف تلك الفتة؛ أورد تنصيص جاء يف جواب اإلم راطور لسؤال حول      
 ."أسباب تقدم الياابن بوقت قصري بقوله ".... وتعلمنا من أخطائنا وأعطينا املعلم حصانة الدبلوماسي وراتب الوزير

يعتقد الباحث أن اختيار هؤالء املعلمني من فئة الساموراي يف فتة الثورة االصالحية ( و 111،119،  2112بونعمان، )
مع متاشى مع الثقافة العامة والتقاليد الياابنية اليت فرضت نوعاً خاصاً من التبية يصعب توافقها مع بيئة الطفل )البيت واجملت

                                                             
م( ولد يف أوساكا، تعلم اهلولندية يف انجازاكي، عند فتح موانئ الياابن حاول  التواصل مع 1911-1236فوكوزاوا يوكيتشى: ) 1()

، وتعلمها يف 1241القوات األجنبية، كانت لغتهم اإلجنليزية، وعزم على تعلمها؛ فتطوع يف بعثة حكومية اىل الوالايت املتحدة  ملصاحبتها عام 
لتعليم  وعام واحد، وعينته احلكومة متمجاً رمسيا. كان له دور رايدي يف إصالح التعليم وأحدث تغيريات جذرية يف نظام التعليم، افتتح معهد كيي

م. )أنظر: اجلميلي: 1291 م. مت تغيري االسم إىل مدرسة كييو للدراسات الغربية واليت حتولت بدورها على جامعة يف1242اللغة اهلولندية. ويف 
 (131-122جذور هنضة الياابن.  
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التعليم ستقدام خ راء أجانب يف اجملال العسكري أو االقتصادي و واملدرسة( مامل يكن كل القائمني يف ذلك ايابنيني. فقد مت ا
العايل يف فتة الثورة، أما يف اجملال االجتماعي أو التعليمي ابلنسبة لطالب مدارس أولية يصعب حتقيق ذلك لوجود فوارق  

ية الياابنية وما ميكن روبية واهلو كبرية وغري مرغوب هبا ليس من ابب التواصل واللغة فقط وإن كان ممكناً، بل بني اهلوية األو 
أن ينعكس سلبًا على نشأة الطفل الياابين فكراًي واجتماعياً، فكان ابإلمكان استرياد الكتاب من اخلارج إلمكانية ترمجته 
وتروي  مادته لتنسجم مع الثقافة الياابنية، أما املعلم فيصعب )تشكيله( ألنه عبارة عن جمموعة سلوك ومفاهيم عميقة 

عب توجيهها لتوافق الطبيعة الشخصية والثقافية املرادة ألولئك األطفال. وأما ابلنسبة للمعلمني من الساموراي فإن يص
سلوكهم وتربيتهم على تلك الصفات املذكورة سابقاً سوف جتعلهم يركزون على تالميذهم يف التفاين يف سبيل الواجب للفرد 

نني اموراي وما سينقلونه سلوكاً لطلبتهم، يغلب الظن أهنم مل يعت روا وجود مواطواجلماعة والوطن. وعلى تلك اخلصال يف الس
 متعلمني )مستقباًل( خطراً على مصلحتهم كفئة متعلمة ومميزة، بل اعت روه رصيداً قومياً ُيضيف قوة إىل الياابن. 

التعليم يف املرحلة  عليم تسهيالت مجة ملزيد منمل يقتصر االهتمام الرمسي على املدارس االبتدائية فقط، بل قدمت وزارة الت     
( اليت كانت حكراً على الفتيان 77،  1996املتوسطة )مخس سنوات(، ويف املدارس الثانوية )ثالث سنوات(، )درويش، 

( فتم إنشاء أول مدرسة اثنوية للبنات يف 114،  2116يف ابدئ األمر، ولكن ما لبثت أن مشلت الفتيات، )اجلميلي، 
( ولنا أن نتوقع أن فئة شباب الساموراي قد حظوا 41م. )حامد، د.ت،  1911م. وأول كلية للبنات عام 1222

بفر  االبتعاث الذي أهتمت به حكومة امليجي يف بدايتها؛ كوهنم األكثر استحقاقاً ملا كان هلم من خلفية ثقافية وعلمية، 
ول من العناصر املؤهلة أتهيل علمي متخصص وحديث ( فشكلوا  بعد عودهتم الرافد األ116،  2116)اجلميلي، 

( 136،  2112ليعززوا مناصب اإلدارة ومواقع العمل املخصصة كخطوة إجيابية حنو بناء الياابن احلديثة، )بونعمان، 
)أثناء عمله يف اخلارجية( يف معرض حديثه عن مهمته "عملنا على إرسال حنو  (1)ويستدل على ذلك بقول إيتو هريويومي

مئيت طالب إىل بلدان العامل املختلفة بعد أن طلبنا منهم أن يعمل كل عشرين طالب منهم يف اختصا  معني وكسب اخل رة 
( ويتضح األمر أبن مسألة االبتعاث مل تكن عشوائية دون ميزة 126،  2116اجلميلي، ) "العملية يف جمال االختصا 

د املعرفة العلمية فقط دون العملية، أما عن قوله )بلدان العامل( فالقصاختيار الطالب أو التخصص وعدم االكتفاء مبسألة 
 هنا دول أورواب )العلمية والصناعية( ليتحقق الوصول إىل غاية املعرفة واخل رة.

ويرى الباحث أن االبتعاث ألعداد كبرية أمر مل يكن مبالغ فيه يف بداية عهد اإلصالح، فقد احتاجت حكومة امليجي      
رفد اجلوانب اإلدارية والفنية بكوادر خمتصة؛ كون هذه الشرحية مل تكن متوفرة بشكل كاف، وكان ابإلمكان ختفي   لسرعة

تلك األعداد ابستمرار بسياسة استقدام وإحظار العلم  والتخصص وتعليمه يف الداخل عن طريق استمرار جلب اخل راء 
( ملنح أعداد أك ر املزيد من التحصيل التأهيل، وعلى ذلك 116 ، 2116واملختصني والعلماء إىل الياابن؛ )اجلميلي، 

جاء االهتمام إبنشاء اجلامعات، ومل يغب دور طبقة الساموراي عن هذا األمر، فأنشئت جامعة طوكيو اإلم راطورية كأول 
( يف 112،  2111م من جتميع لعدد من املنشآت واملراكز التعليمية السابقة، )رايشاور،1277جامعة ايابنية  يف عام 

، وكذلك مت (2)م على يد أوكوما1222فتة كان للساموراي دورًا يف احلكومة املوجودة، وأنشئت جامعة واسيدا يف عام 
 (114،  2116م. )اجلميلي، 1291إىل جامعة محلت نفس االسم يف عام  (3)حتويل مدرسة كييو اليت أسساها فوكوزاوا

                                                             
 سبقت ترمجته. 1()
 سبقت ترمجته. 2()
 سبقت ترمجته. 3()
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قدان درساً يف أمهية الصفوة يف القيام بعملية التغيري واإلصالح، وإن ارتبط هبذه العملية فختاماً، أعطت طبقة الساموراي      
االمتيازات اخلاصة هبم أكانت مادية أو معنوية، ولكن حَتَمُّل املسؤولية املعروفة عن هذه الفئة االجتماعية الياابنية كان حافزاً 

 لقى على عاتقها، ومتكنت من نقل الياابن إىل مصاف الدول أن مل تكن يفذاتياً هلا للقيام مبا قامت به من ابب الواجب امل
مقدمتها. وإجالاًل لتلك الثقافة الياابنية العامة والتضحية من تلك الفئة خاصة؛ استمر التشرب من تلك الثقافة مع كل ما 

زاهتا اخلاصة ها فخلعت باستجد من حتديث وتكنولوجيا، حيث متاشت معها طبقة الساموراي مبا يتوافق مع خصوصيت
ووضعت السيفني عن خاصرهتا وأقلعت عن تصفيف شعرها املميز، ولكن سلوكياهتم وثقافتهم وأفكارهم ظلت يف تعامالهتم 
يف مجيع نواحي احلياة مصدر إهلام وإكبار لألجيال الياابنية. خبالف الكثري من الذين متسكوا بقشور املظاهر فتغربوا فيما 

 وا أشباه أطالل ممسوخة اهلوية ال تُعرف سابقتها من جديدها.دون ذلك، فأصبح
 
 : اخلامتة 

وجيه التغيري وتطويعه إن عملية ت –ابلنسبة للتغيري والقدرة عليه  -من خالل ما مت عرضه يف املنت السابق، ميكن القول      
من مقومات ومعطيات  دور يف تطويع ما لديههي األهم من التغيري نفسه؛ فليس كل تغيري يكون إجيابياً، فللعنصر البشري 

مادية ومعنوية يف االستفادة من كل تغيري. فاإلنسان ليس مبقدوره أن يظل اثبتًا يف جماالت حياته املختلفة؛ ملخالفة ذلك 
رورة ضلسنة التغيري. ولكن مبقدوره توجيه عملية التغيري مبا يتناسب مع حاضره ويتوق إليه يف مستقبله دون أن يفرط ابل

 مباضيه.
 النتيجة العامة.

كان استمرار العزلة اليت فرضتها سياسة التوكوجاوا على الياابن يتناق  مع املتغريات الدولية بعد ظهور الثورة الصناعية       
رضه ف وما انتجته من أطماع غربية استعمارية، وعلى ذلك كان التغيري يف الياابن أمر البد منه. فكان بطريقتني، أوالمها مت

م على سواحل الياابن، والثانية عن طريق حترك داخلي، كان بثورة 1266خارجياً، وهذا ما كان ابحلملة العسكرية األمريكية 
م(. وكان لصفوة اجملتمع من شباب الساموراي دورًا يف إسقاط حكم توكوجاوا 1912-1242وإصالحات عهد ميجي )

يت الدولة ومؤسساهتا؛ فخرجت الياابن بكل تلك اإلجيابيات واملنفعة ال مث تبين اإلصالحات والتحديث جلوانب وجماالت
صبت يف مصلحتها والسري أبوضاعها حنو األفضل، دون أن تفقد تلك الطبقة والياابنيون عموماً املهم من خصوصيتهم من 

 وح خاصة.حديثة بر تقاليد وموروث، بل وظفوا ذلك ليتماشى مع عملية التغيري واإلصالحات لتظهر الياابن كدولة 
 االستنتاجات اجلزئية:

إن مل يكن للتاري  ع رة وعظة ودروس يستفاد منها عند الرجوع إليها، فإن قراءة التاري  ستغدو نوعاً من الثقافة العامة      
 يتعارض الدون حتقيق نتيجة، ومبدأ أن )التاري  ال يعيد نفسه( أو كما يقول قائل )ال جيوز املقارنة بني عصرين(، فذلك 

مع الفائدة التارخيية الناجتة عن القياس على ما كان واألخذ به ملعاجلة مشكالت تتشابه يف الظروف واملسببات والسلوك وإن 
اختلفت ابملقومات واملعطيات املادية والشخو  لكل عصر ومرحلة. وعلى ذلك خرج الباحث مبوضوع حبثه بعدد من 

 ا واالستفادة منها:االستنتاجات اليت ميكن القياس عليه
 

 مسألة اهلوية والقومية ورفض األجنيب.
ظهر من البحث التمسك الياابين ابلوطن وشدة االنتماء له بكل ماله من ماض وحاضر، ورف  االعتداء األجنيب     

عمل على تعميق لوالتدخل الغريب اخلارجي مهما كانت م رراته، كما اتضح أن ردت الفعل الياابنية كانت يف اجتاهني، األول ا
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اهلوية والقومية كأمر واجب يف كل األحوال، يزداد وجوابً وحرصاً مع كل ما ميس به من جراء عدوان غاشم أو حتالف جائر 
أو تدخل أجنيب يؤدي إىل فقدان أو انتقا  للسيادة الوطنية. أما االجتاه الثاين، يف حال الندية واالعتاف ابلسيادة فإن 

ال يعد خيانة أو ضموراً يف القومية، إمنا ينصب يف مبدأ التكافل والتكامل بني الشعوب دون تفرد ابمتياز التعامل مع اخلارج 
 أو حتيز أبي عنصرية كانت.

 الوالء والتبعية. 
يدية للساموراي وعاًء حلفظ سلوكيات هذه الطبقة، اليت توارثتها إىل ما قبل الثورة اإلصالحية، شكلت الثقافة التقل     
زهتا ونقلتها أثناء الثورة وما بعدها يف سلوكيات العامة، فكان من تلك الثقافة الوالء الذي حتول يف مصلحة البالد وعز 

اباللتفاف حول رمز وطين واحد )اإلم راطور(، وإن أخذ البعد الديين يف اإلم راطور خصوصية ايابنية، إال أن ذلك املبدأ يف 
 ملصلحة الوطن العامة. الوالء يبعد الشقاق والتنافس اجلزئي

 التضحية واإليثار. 
عرفاً قائمًا  الذي أصبح -كان للساموراي وضعهم املميز خالل فتة طويلة من اتري  الياابن، وامتالكهم لذلك الوضع       
 مل يتعارض مع حتركات الثورة وجماالت التغيري، ولنا ابلعودة إىل بع  نقاط هذا األمر دلياًل على ذلك:  -

 تنازلوا عن إقطاعياهتم وأمالكهم مقابل هنضة اقتصادية للياابن عمومًا.
 فقدوا مكانتهم االجتماعية املميزة مقابل وضع اجتماعي ساوى بني الياابنيني.
 خسروا امتيازاهتم القيادية واإلدارية مقابل إرساء مقومات جديدة تفيد الياابن.

أدى واجبه حنو وطنه، أو طلب وأخذ الثمن ممن يقوم خبدمة بالده وشعبه، ومع ذلك اإليثار والتضحية، ال جيب املن ممن 
 وإمنا تكون املصلحة العامة هي الغاية العليا.

 
 الكفاءة واخلربة. 
قاد الساموراي الثورة وجوانب عديدة بعدها وأقاموا عدد من اإلصالحات خالل عهد ميجي، تلك القيادة مل تكن عن     

فرض أو حماصصة أو إمالءات خارجية، بل كان تواجدهم يف تلك املواقع عن استحقاق لكفاءهتم حينها، ومع ذلك مل تكن 
ب جهة وقدرة وخ رة أولئك من جهة اثنية هي املعيار الرتقاء تلك املناص حصرية فيهم، إمنا كان وضع الثورة يف بدايتها من

واألعمال. وكما كانت الكفاءة واخل رة مها سبب تويل تلك الطبقة ملهام القيادة ومناصب العمل املهمة؛ فإن التضحيات 
شعب الياابين اجلديدة من أفراد ال واملآثر مل تشفع ألفراد هذه الفئة لالستمرار بذلك الدور عند وجود األفضل من الكفاءات

مبجمله. فلم تكن العصبية أو التبعية هي املعيار، ابملقابل مل يكن الشك واإلقصاء مها منطلق الثورة يف التخلص من قيادات 
 عهد سابق، فالكفاءة واحلاجة للخ رة هي من استوعبت اجلميع يف الياابن احلديثة.

 االنفتاح واملرونة
الثورة وتوجهاهتا يف بناء الياابن احلديث يف عهد ميجي، واختلفت الرؤى واآلراء بنوعية التحديث، إال تعددت أعمال     

أن العمل بتوافق دون تعارض صب يف اجتاه واحد يف هناية املطاف، والحظنا تعديل لبع  حماوالت التحديث دون إصرار 
نفسه ليتم العمل واألخذ به؛ من أجل الوصول إىل نتائج على رؤية أحادية، إمنا كان األنسب يف أي اجتاه هو ما يفرض 

 أفضل لتحديث أمشل.
 :جـ. التوصيات
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على ما أمكن للباحث من إمجاله من نتيجة واستنتاجات، ومع انتظار ما ميكن إضافته من قبل ابحثني آخرين، ميكن        
 التوجه حنو وضع عدد من التوصيات لعدد من اجلهات:

والدراسات من جامعات ومراكز وهيئات، االهتمام مبثل هذه التجارب بتوفري مصادر االطالع من كتب مراكز البحث 
 وأحباث ودراسات، والعمل على حث بع  الباحثني حنو التوجه لدراسات أكثر قرابً وتشاهباً للوضع احمللي.

ة عن ال تلك اخل رات من جتارب مماثلمؤسسات العمل اخلارجي والعالقات الدولية، ابلتواصل أكثر واملساعدة على إيص
 طريق عمل مراكز لعالقات ثنائية أكثر خصوصية ويف ختصصات خمتلفة.

مؤسسات سياسية وإدارية، األخذ من جتارب اآلخرين دون دفن الرأس يف الرمال خوفاً من أي تغيري، وعدم االكتفاء مبا هو 
 ة ال ختدم الصاحل العام.قائم ابلرغم من مساوئه أو عدم فعاليته مع سياسات جزئي

املؤسسات التعليمية، استمرار عملية التحديث لعناصر املؤسسة )أداة، آلية، ومنهج(، وعدم اجلمود والبقاء يف ثبات العملية 
التعليمية. وحماولة مواكبة املتغري القابل للتطبيق وإعطاء الفرصة للتغيري. فالزمن ميضي واملعطيات تتغري واجلديد القادم ال 
يتوقف، فيجب إال نتك فجوة تتسع بني مقومات العصر وبني القائمني على جيل هذا العصر مبا قد تفرضه طبيعة التعامل 
الناجتة عن تفاوت بني جيل املعلمني وجيل املتعلمني. طبيعة وتقنية احلاضر هي من ستفرض نفسها بشكل أك ر، فعلينا 

 .اإلخالل ابلثوابت واخلصوصية االستعداد الستيعاهبا والتعامل معها وهبا دون
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 حتليل املقومات الطبيعية لبناء معمل للصناعات االنشائية يف حوض وادي دهوك

Analysis of the natural components of building a factory for 
construction industries in the Dohuk Valley Basin 

 
                أ.م.د. أنور سامل رمضان 

               كلية الرتبية  -اجلامعة املستنصرية  
          Anwer Salim Ramadhan     
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              م.د. أمحد كاظم عباس 
       مديرية تربية الكرخ الثالثة –وزارة الرتبية  

          Ahmed KazimAbaas     
     Ministry of Education Third Karkh Education Directorate  

 : امللخص
يقع احملافظة املذكورة، و  داراي ضمن حمافظة دهوك مشال العراق يف قضائي دهوك ومسيل منإيقع حوض دهوك 

( مشاال، وقوسي طول N"31.1'11°37( و)N"11.1'64°34احلوض فلكيا بني دائريت عرض )
(62°67'12.1"E( و )61.1'12°63"E( شرقا، مساحة احلوض حوايل )متت دراسة اخلصائص 2كم  396.26 ،)

( Arcgis,11.3ية )ة نظم املعلومات اجلغرافالطبيعية للحوض وحتويل بياانته للصيغة الرقمية على شكل خرائط تالئم بيئ
مث متت عملية مطابق اخلرائط لسبعة منها متثل هذه اخلصائص واستنتاج مناطق النشاط اجليومورفولوجي، مث استخدام هذه 
 الطبقة )النشاط اجليومورفولوجي( مع طبقة الغطاء األرضي وشبكة الطرق فضال عن التكوينات اجليولوجية الختيار املوقع

 املالئم لبناء املعمل.
متت عملية التطابق مبرحلتني، األوىل للخصائص الطبيعية والثانية لنتاج العملية األوىل وبقية اخلصائص البشرية، 
وقد مت إجراء عملية التطابق مرتني، يف األوىل مت تفضيل التكوينات القوية، واألخرى فضلت التكوينات اجليولوجية املفككة، 

هرت لنا ثالث أصناف )صنف مناسب للبناء،  وصنف حيتاج إىل إجراءات وصنف غري مناسب(، وقد كانت ويف املرتني، ظ
 21.42(، )% 9.27((، واملرة الثانية ))% 22.16(، )% 76.36(، )% 3.61نسب هذه األصناف، ابملرة األوىل ))

%( ،)2.61 %.)) 
 الكلمات املفتاحية

 املوقع األمثل، الصناعات اإلنشائية، التكوينات اجليولوجيةمناطق النشاط اجليومورفولوجي، اختيار 
 

Abstract  
The Dohuk Basin is administratively located within the Dohuk Governorate 
in northern Iraq in the districts of Dohuk and Sumail of the aforementioned 
governorate. The basin is located astronomically between latitudes (36:46:10) 
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and (37:00:31) in the north, and arcs of length (42:47:18) and (43:08:51) east, 
the area of the basin is about (395.24 km2), the natural characteristics of the 
basin were studied and its data was converted to digital format in the form of 
maps that fit the environment of geographic information systems (Arcgis, 
10.3). Then the process of matching the maps was carried out for seven of 
them representing these characteristics and a conclusion Areas of 
geomorphological activity, then using this layer (geomorphological activity) 
with the layer of the land cover and the road network as well as the geological 
formations to choose the appropriate site for building the laboratory. 
The overly process took place in two stages, the first for the natural 
characteristics and the second for the product of the first process and the rest 
of the human characteristics. The matching process was carried out twice. In 
the first, strong formations were preferred, and the other preferred disjointed 
geological formations. The percentages of these varieties were, for the first 
time ((3.50%), (74.35%), (22.14%)), and for the second time ((9.87%), 
(81.62%), (8.50%)) . 

Key words: 
 areas of geomorphological activity, optimum site selection, construction 

industries, geological formations. 
 

 : املقدمة
تعد دراسة العمليات اجليومورفولوجية من الدراسات اجلغرافية الطبيعية املهمة،كوهنا تدخل بشكل مباشر أو غري 

 للمنطقة املستهدف دراستها، فيجب ان تتجنب بع  االستعماالت مناطق النشاط مباشر يف حتديد االستعماالت األرضية
 اجليومورفولوجي وتستوطن املناطق املستقرة جيومورفولوجيا أو املناطق ذات النشاط اجليومورفولوجي املعتدل.

بنظر  ذيهدف البحث إىل إجياد أفضل موقع لبناء معامل الصناعات اإلنشائية يف حوض وادي دهوك مع األخ
االعتبار املخاطر اجليومورفولوجية واحملددات الطبيعية والبشرية ملوقع املعمل، فمناطق االحندار الشديد ومناطق التاكيب اخلطية 
ال ميكن أن تصلح إلقامة معامل فيها، فضال عن املناطق البعيدة نسبيا عن املدن أو املناطق غري املخدومة وال سيما بشبكة 

هلا نقل املنتوج إىل األسواق احمللية، فالبحث جيمع اجلانب الطبيعي واجلانب البشري معا إلنتاج دراسة نقل ميكن من خال
جغرافية، مت اعتماد خط تقسيم املياه حلوض هنر دهوك كمنطقة حبث، فضال عن أن هذه املنطقة تضم مدينة دهوك وجزء 

 من مدينة مسيل ضمنها.
 ين ميكن بناء معمل للصناعات اإلنشائية يف منطقة متضرسة حبيث أتخذميكن صياغة مشكلة البحث كالتايل ) أ 

 يف احلسبان اجلانب الطبيعي وبع  اجلوانب البشرية هلا؟(.
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ولإلجابة على هذا السؤال كفرضية، ميكن لنا صياغة اجلواب كالتايل ) ختتلف منطقة البحث من انحية خصائصها  
ة والنبات قة وأخرى، إذ تتنوع اخلصائص اجليولوجية والتضاريس مع االحندار والتبالطبيعية والبشرية اختالفا واضحا بني منط

الطبيعي فضال عن التنوع البشري من انحية املستقرات البشرية وشبكة النقل من منطقة إىل أخرى، ولغرض مجع اخلصائص 
، فتكون هذه املواقع مثلى يت يضعها الباحثنيالطبيعية والبشرية، سنجد أن املواقع املثلى تتوزع بشكل يتناسب مع املعايري ال

يف مناطق معينة عندما تعتمد الصناعات اإلنشائية على التكوينات اجليولوجية القوية، فيما تكون املواقع املثلى يف مناطق 
 أخرى عندما تعتمد هذه الصناعات على التكوينات اجليولوجية الضعيفة او املفككة(.

 موقع منطقة البحث::  1 – 1
يقع حوض دهوك إداراي ضمن حمافظة دهوك مشال العراق يف قضائي دهوك ومسيل من احملافظة املذكورة، ويع  

(، وقوسي طول 1( مشاال )خريطةN"31.1'11°37( و)N"11.1'64°34احلوض فلكيا بني دائريت عرض )
(62°67'12.1"E(و )61.1'12°63"E( شرقا،  مساحة احلوض حوايل )كم مربع.  396.26 

 ( موقع منطقة البحث.1طة )خري

 
.وزارة املوارد املائية، اهليئة العامة للمساحة، خريطة العراق االدارية، مبقياس 1من عمل الباحثان ابعتماد -املصدر :

 .2114، بغداد  1:1111111
 (.Arcgisنظم املعلومات اجلغرافية).2 
 : أسلوب البحث : 2 – 1

يئة برامج بل دهوك وحتويل البياانت إىل خرائط رقمية ميكن التعامل معها ببمت البحث بدراسة اخلصائص الطبيعية جل 
(، وقد متت دراسة اخلصائص الطبيعية املؤثرة على توزيع مناطق نشاط العمليات Arcgisنظم املعلومات اجلغرافية وال سيما )

 ( :129 – 126 .، 2121اجليومورفولوجية أوال ومن مث إجياد املوقع األمثل، وكما يلي )العبيدي ،
 التكوينات اجليولوجية املكونة حلوض دهوك. .1
 ( املوزع على سبعة درجات احندارية.Young,1976االحندار حسب تصنيف يونغ ) .2
 الشبكة النهرية اليت تغطي حوض دهوك. .3
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 التاكيب اخلطية للحوض كوهنا مناطق ضعف تنشط هبا العمليات اجليومورفولوجية. .6
( splineدهوك )خرائط السطوع الشمسي ودرجة احلرارة ومعدل جتميع األمطار حسب طريقة )اخلصائص املناخية حلوض  .6

 اليت توفرها نظم املعلومات اجلغرافية(.
( لتطابق اخلرائط واستخراج املناطق املتوقع overlyوبعد عمل خرائط هذه اخلصائص الطبيعية يتم استخدام طريقة التطابق ) .4

 اجليومورفولوجية فيها.نشاط العمليات 
(، تستخدم هذه اخلريطة مع خريطة البعد عن املستقرات البشرية ) املدن 4مت استخراج خريطة واحدة من خطوة رقم ) .7

والقرى( وخريطة شبكة النقل وخريطة التكوينات اجليولوجية، مث تتم عملية التطابق بني هذه اخلرائط إلجياد املوقع األمثل لبناء 
 املعمل.

د نوع الصناعات االنشائية، فإذا كانت الصناعة تعتمد أو تفضل التكوينات اجليولوجية الصلبة يتم إعطاء وزن كبري أو حتدي .2
أفضل لطبقة التكوينات الصلبة من طبقة التكوينات الضعيفة، أما إذا اعتمدت الصناعات على التكوينات املفككة حيدث 

 ء الوزن.العكس ويتم تفضيل التكوينات الضعيفة يف إعطا
ستنتج لنا خريطتني، إحدامها تفضل التكوينات الصلبة واألخرى تفضل التكوينات املفككة، مع األخذ بنظر االعتبار مناطق  .9

 نشاط العمليات اجليومورفولوجية فضال عن قرب املوقع من املدينة وشبكة النقل.
 اثنيا : اخلصائص الطبيعية والبشرية ملنطقة البحث :

طبيعية على جممل الدراسات اجلغرافية سواء كانت هذه الدراسات طبيعيةأو بشرية، فهي تؤثر تؤثر اخلصائص ال
على توزيع مناطق نشاط العمليات اجليومورفولوجية بشكل مباشر إذ حتدد هذه اخلصائص قوة أو ضعف العملية 

تمد على ما توفره أن هذه الصناعات تع اجليومورفولوجية، فضال عن حتديد نوع الصناعات اإلنشائية يف املنطقة املدروسة كون
 الصخور من معادن الزمة لقيامها.

تتنوع منطقة البحث من انحية خصائصها وتكويناهتا اجليولوجية، فهي حتتوي على أكثر من مكشف صخري 
كبرية   ةيعود لتكوينات جيولوجية متعددة منها القوي ومنها املفكك ومنها متوسط القوة، وللتكوينات اجليولوجية عالق

ابجلوانب الطبيعية واجلوانب البشرية، فهي تؤثر من خالل درجة مقاومتها على شدة العمليات اجليومورفولوجية، إذ ترتبط 
شدة العميات اجليومورفولوجية عكسيا مع درجة مقاومة الصخور، بينما ترتبط التكوينات اجليولوجية ابجلوانب البشرية من 

 (.2،   1996ملعادن واألحجار واحلصى وغريها من مواد البناء والتعدين )سيساكيان، انحية إمداد النشاط البشري اب
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 ( املكاشف الصخرية ملنطقة البحث.2خريطة ) 

 
 املصدر : من عمل الباحثان ابعتماد:

Varujansissakian,dikranhagopian,emanhasan, geological map of al_mosul 
quadrangle, sheet nj_38_13 , 1995.\ Arcgis,10.3. 

تتضمن التكوينات القوية املكاشف الصخرية لتكويين عقرة وبيالسيب، والتكوينات متوسطة املقاومة 
عي( لضعية أو املفككة، فهي )بقية التكوينات وتكوينات العصر الراب)كولوش،كورمالة(، أما املكاشف الصخرية للتكوينات ا

. 
كما تنتشر التاكيب اخلطية يف حوض دهوك بشكل كبري جدا، إذ تعرف التاكيب اخلطية أبهنا متثل تعابري 

هرة خطية ذات اجيومورفولوجية ثنائية البعد تشري إىل معامل خطية سطحية أجزاؤها مرتبطة بصورة مستقيمة. فضال عن أهنا ظ
أصل جيولوجي ميكن مالحظتها على املرئيات الفضائية، أو الصور اجلوية على شكل اجتاهات أو خطوط مستقيمة تقريبا 

(، وتعد التاكيب اخلطية مناطق 63،  2119ويتاوح طول التاكيب اخلطية مابني أمتار إىل عدة كيلومتات )اجلنايب، 
  1.16جليومورفولوجية، وقد كانت أطوال هذه التاكيب تتاوح يف حوض دهوك من )ضعف جيولوجي تنشط هبا العمليات ا

 (.3كم(، خريطة )  6.24كم( إىل )
 (( التاكيب اخلطية يف منطقة البحث.3خريطة 
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( بتاري  landsat 8,b6( وصور)pic geomatica,2113من عمل الباحثان ابعتماد برانمج ) -املصدر:
(14/7/2114.) 

م( 314م( عن مستوى سطح البحر، فيما تبلغ ادىن نقطة فيه )1376لى ارتفاع يف حوض دهوك )كما سجل أع
(، أما االجتاه العام لالرتفاع، فيزداد االرتفاع كلما اجتهنا من اجلنوب الغريب إىل شرق 6عن مستوى سطح البحر )خريطة 

ابالرتفاع  السيما إذا ما علمنا أن درجة احلرارة تقل احلوض ومشاله، يؤثر مدى ارتفاع احلوض على العمليات اجليومورفولوجية
مت عن مستوى سطح البحر، وبعملية  111( درجة مئوية كلما ارتفعنا 1.46عموداي عن مستوى سطح البحر وإهنا تقل )

أدىن  م(، أي أن الفرق يف درجة احلرارة بني1169رايضية بسيطة يتبني أن املدى بني أعلى وأدىن ارتفاع يف احلوض هو )
 ( درجة مئوية.4.77وأعلى ارتفاع يف اجلبل حوايل )

 ( التضاريس يف منطقة البحث.6)خريطة

 
 (.DEM( ومنوذج االرتفاع الرقمي )Arcgis 11.3املصدر :  من عمل الباحثان ابعتماد برانمج )

 ،(113،   2111أما االحندار يف حوض دهوكفيعرف أبنه امليالن االفقي عن مستوى سطح البحر )الدليمي، 
يعد االحندار احملرك الرئيس للعمليات اجليومورفولوجية فلوال االحندار ملا كان هناك أي حركة ملواد سطح األرض، ومن خالل 

( املتضمن سبع درجات Young,1976( صنف االحندار يف حوض دهوك على أساس تصنيف يونغ )6خريطة )
( درجة، األراضي 2 -1) األراضي املستوية: يكون احندارها بني ) (،123،  2112احندارية، وهي كما يلي )داوود، 
( درجة، 11-6( درجة، األراضي خفيفة االحندار: اليت تكون زاوية احندارها بني )6-2بسيطة االحندار: زاوية احندارها )

ية احندار هذا الصنف بني ( درجة, االراضي شديدة االحندار : زاو 12-11األراضي معتدلة االحندار: تكون زاوية احندارها )
( درجة، 66 -31( درجة، أراضي شديدة االحندار جدا : تضم أشد السفوح احندارا، إذ يتاوح احندارها بني )12-31)

 ( درجة(.66األراضي شبه العمودية: واليت يكون احندارها أكثر من )
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 ( االحندار يف منطقة البحث.6خريطة ) 

 
 (.DEM( ومنوذج االرتفاع الرقمي )Arcgis 11.3ابعتماد برانمج )من عمل الباحثان   -املصدر :

 
 ( اخلصائص املناخية جلبل دهوك.1جدول )

معدل المجاميع الشهرية لالمطار )ملم(معدل درجة الحرارة)م(معدل سطوع الشمس ساعة \ اليومالشهر

4.337.596كانون الثاني

4.298.998شباط

5.813.1985.7إذار

6.2918.0760.5نيسان

9.1423.9222.6مايس

11.2430.310.1حزيران

12.0833.760.1تموز

11.3233.260اب

10.1228.50.4ايلول

7.1822.7617.2تشرين االول

6.0914.460.9تشرين الثاني

5.179.7788.9كانون االول

 8.1520.36sum=530.1المعدل السنوي
املصدر: ابعتماد : إقليم كردستان العراق، وزارة النقل واملواصالت، اهليأة العامة لألنواء اجلوية والرصد الزلزايل، قسم املناخ،  

 (.2112 - 2111اصر املناخ,بياانت غري منشورة، دهوك )بياانت عن
كما يؤثر املناخ بشكل مباشر يف العمليات اجليومورفولوجية وبكافة عناصره، إذ يعد املناخ من العوامل الرئيسية 

ساس أ املنشطة واملساعدة على تنشيط خمتلف العمليات اجليومورفولوجية يف حوض دهوك، فهو يوفر احلرارة والرطوبة ومها
(، اعتمد البحث على البياانت املناخية حملطة دهوك القريبة أو املالصقة 123،  2112العمل اجليومورفولوجي )داوود، 

شرقا  11 63مشاال و   61 34للسفح الشمايل جلبل دهوك وداخل حدود حوض دهوك واليت تكون احداثياهتا كالتايل )
متت دراسة العناصر املناخية )اإلشعاع الشمسي ودرجة احلرارة  م عن مستوى سطح البحر(، وقد 649وعلى ارتفاع 

 واألمطار( فقط كوهنا العوامل الرئيسية.
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 ( مناطق الظل واالشعاع يف منطقة البحث.4خريطة ) 

 
 (.DEM( ومنوذج االرتفاع الرقمي)Arcgis 11.3من عمل الباحثان ابعتماد برانمج )  -املصدر :

الشمسي على العمليات اجليومورفولوجية بشكل كبري جدا،  كون أن اإلشعاع الشمسي يؤثر عدد ساعات السطوع 
(، وكيميائيا فاحلرارة تدخل كعامل مساعد تسرع 63،  . 2111هو املصدر الرئيس للحرارة على سطح األرض )شرف، 

اختالف عامل متدد احلرارة فيزايئية و من وترية العملية الكيميائية، ففضال عن العمل الفيزايئي للحرارة واملتعلق ابلتجوية ال
والصقيع فللحرارة دور كبري يف تسريع وترية العمليات الكيميائية وزايدة نشاطها، لذا تكون املناطق املعرضة دائما لإلشعاع 

( أن 1(، ويالحظ من جدول )4الشمسي أكثر نشاطا من املناطق الظلية من انحية العمليات اجليومورفولوجية )خريطة 
(ساعة/يوم يف 12.12( ساعة/يوم يف شهر شباط و )6.29ل ساعات سطوع الشمس يف حمطة دهوك تراوحت بني )معد

( درجة يف شهر 33.74( درجة مئوية يف شهر كانون الثاين و)7.6شهر متوز، فيما كان معدل درجة احلرارة يتاوح بني )
 متوز.

 (( معدل احلرارة يف منطقة البحث .7خريطة  

 
من عمل الباحثان ابعتماد إقليم كردستان العراق، وزارة النقل واملواصالت، اهليأة العامة لألنواء اجلوية والرصد املصدر : 

الزلزايل، قسم املناخ، حمطات)دهوك، زاخو، العمادية، سرسنك، سوران، شقالوة، خبات(، بياانت عناصر املناخ,بياانت 
 غري منشورة.
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(، فاألمطار العامل الرئيس اخلا  2و  7حيان إال مبساعدة االمطار)خريطة أتثري احلرارة ال يتم يف أغلب األ

ابلعمليات الكيميائية، إذ يعد املاء أحد اهم املذيبات الكيميائية وأحد أهم العناصر املؤثرة جيومورفولوجياـ، لذا ختتلف مناطق 
جليومورفولوجية يلة يف جماريها املائية من انحية شدة العمليات االوداين أو املناطق كثرية اجملاري املائية عن املناطق اخلالية أو القل

ملم( يف شهري أب  92ملم( و ) 1السائدة يف املنطقتني، وقد كانت معدالت جتميع األمطار يف حمطة دهوك تتاوح بني )
 وشباط وعلى التوايل .

 معدل االمطار يف منطقة البحث. 2خريطة )) 

 
عتماد إقليم كردستان العراق، وزارة النقل واملواصالت، اهليأة العامة لألنواء اجلوية والرصد املصدر : من عمل الباحثان اب

الزلزايل، قسم املناخ، حمطات )دهوك، زاخو، العمادية، سرسنك، سوران، شقالوة، خبات(، بياانت عناصر املناخ,بياانت 
 غري منشورة.
ع مطار تتحرك القطرات ابجتاه االحندار مث تتجمع مبجاري خاصة تتبأما الشبكة النهرية للحوض فعند تساقط األ          

االحندار العام أو مناطق الضعف لتشق لنفسها جماري ترتفع برتبتها كلما زادت وتشعبت، تؤثر هذه اجملاري مبساعدة االحندار 
المطار يف جداول حلوض وجتمع ايف تنشيط العمليات اجليومورفولوجية، ففضال عن العمل الكيميائي للماء يساعد احندار ا

،  . 2111أك ر رتبة على زايدة سرعة املياه اجلارية املؤثرة على النشاط احليت للماء فضال عن عمليات التعرية )الدليمي، 
233.) 
( اليت تساعد على تنشيط كافة العمليات 9يتسم حوض دهوك بوجود العديد من اجملاري املائية )خريطة        
 وجية، إذ تعمل اجملاري املائية عمال حتيا وتعرواي وإرسابيا.اجليومورفول

وقد كان الغطاء األرضي متنوعا يف منطقة البحث، فهناك األراضي الزراعية واألراضي اجلرداء وحىت األراضي 
ار املوقع ياحملروقة،كما يتضمن الغطاء األرضي كل من البناء احلضري واملسطحات املائية، وقد يساهم الغطاء األرضي ابخت

(، فضال عن أن 11األمثل للمعمل من خالل تفضيل صنف األراضي الزراعية او اجلرداء على غريها من األصناف )خريطة 
املعمل جيب أن ال يبتعد كثريا عن البناء احلضري حىت ميكن أن ينتقل فيه اجلهد البشري )العمال( بسهولة، فضال عن أن 

 املنشأ.املدينة تعد السوق القريب للمعمل 
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 (  الشبكة النهرية يف منطقة البحث.9خريطة)

 
 (.(DEM( ومنوذج االرتفاع الرقميArcgis 11.3املصدر : من عمل الباحثان ابعتماد برانمج )

 
 

 ( الغطاء األرضي يف منطقة البحث.11خريطة )

 
 املصدر : من عمل الباحثان ابعتماد

1. Al – maamar , A.F., 2012 . series of land use land cover maps of Iraq scale 
1:250000 al-mosul quadrangle sheet NJ-38-13 (lulcm). Geosurv , Baghdad , 

Iraq . int . rep . no . 43452. Baghdad , Iraq. / 2. Arcgis , 10.3. 
كما تنتشر يف منطقة البحث شبكة من طرق النقل، إال أن هذه الشبكة ال تغطي منطقة البحث كلها، ولذا سيتم 
 تفضيل املناطق القريبة للطريق عن املناطق البعيدة عنه، وللطريق اتثري مباشر يف اختيار موقع املعمل، فهو طريق الوصل بني



 

489 

 ن أن الطريق هو الواصل بني املعمل وبع  املواد اخلام أو نصف املصنعة اليتاملعمل والسوق واليد العاملة واملعمل، فضال ع
 حيتاجها املعمل يف عملية اإلنتاج.

 
 

 شبكة النقل يف منطقة البحث. 11خريطة )) 

 
 (Arcgis 11.3املصدر : من عمل الباحثان ابعتماد برانمج )

 اجليومورفولوجية:اثلثا: عملية التطابق وبناء منوذج ملناطق نشاط العمليات 
( اخلرائط الداخلة يف هذه العملية، إذ حتتوى كل خريطة على pixelتتمحور عملية التطابق حول قيم خالاي )

( ولكل خلية قيمة معينة، تعتمد هذه القيمة أمهية الطبقة )اخلريطة( اليت تعتمد ابلتايل على pixelعدد حمدد من اخلالاي )
ارتباطها مع الظاهرة املراد قياسها واستخراج اخلريطة النهائية هلا، فمثال، عند استخراج مناطق نوع اخلاصية املمثلة هلا وشدة 

النشاط اجليومورفولوجي جيب أن أتخذ طبقة التكوينات اجليولوجية واالحندار والتاكيب اخلطية والشبكة النهرية واإلشعاع 
تم ابلظاهرة املدروسة، فعندما أتخذ كل خلية وزهنا اخلا  ي الشمسي أمهية أك ر من غريها من العناصر وُكٌل حسب عالقته

تطابق اخلرائط بعملية اجلمع الرايضية لتأخذ كل خلية يف اخلريطة النهائية جمموع أوزان نفس اخللية يف كل الطبقات املدخلة 
 (.426،  . 2119مقسمة على عدد الطبقات )اخلزرجي، العذاري، العبيدي،
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 العمليات اجليومورفولوجية. ( مناطق نشاط12خريطة )

 
 (.DEM( ومنوذج االرتفاع الرقمي)Arcgis 11.3املصدر : من عمل الباحثان ابعتماد برانمج )

( لتطابق سبعة خرائط تعكس Arcgis( يف بيئة نظم املعلومات اجلغرافية )overlyمت استخدام خاصية التطابق )
 ة امهية أو وزن خا  هبا تبعا لشدة عالقتها بنشاط العملياتاخلصائص الطبيعية حلوض دهوك، وقد أعطيت لكل خريط

( وطبقة %12( لكليهما، والتاكيب اخلطية )%21اجليومورفولوجية، فأعطي خلريطيت االحندار والشبكة النهرية وزن )
(، %7( لكليهما، ولطبقة االرتفاع عن مستوى سطح البحر )%9( ولطبقيت احلرارة واألمطار )%17السطوع والظل )

(،مل تدخل طبقة التكوينات اجليولوجية بعملية التطابق مع أمهيتها الشديدة، 11( خريطة )%111ليصبح جمموع األوزان )
وذلك ألن جبل دهوك مكون من تكوين جيولوجي واحد وهو تكوين بيالسيب املقاوم، وهلذا ال ميكن إدخاله يف هذه العملية 

 الواحدة، وقد مت تصنيف مناطق جبل دهوك إىل ثالثة أصناف، وهي:اليت تعتمد على اختالف اخلصائص للمنطقة 
 مناطق نشاط العمليات النشطة جدا : .1

تتصف هذه املناطق بعدة خصائص، إذ حتتوى على تراكيب خطية تساعد على نشاط العمليات اجليومورفولوجية فيها،  
دار الشديدة أماكنها األصلية، فضال عن درجات االحنكما تتميز ابلشبكة النهرية اليت حتت وتنقل املفتتات الصخرية من 

  2.17وساعات السطوع الشمسي العالية )أي ال أيتيها الظل يف ساعات السطوع الشمسي(، مساحة هذا الصنف حوايل )
 ( .%1.64( بنسبة )2كم
 املناطق متوسطة النشاط : .2

ة، فضال عن النهرية ذات أحواض التجميع الكبري  تتميز هذه املناطق أبهنا بعيدة نسبيا عن التاكيب اخلطية والشبكة
ساعات السطوع املتوسطة )أي أيتيها الظل يف بع  ساعات السطوع الشمسي(، يشكل هذا الصنف أغلب مناطق جبل 

دهوك إال أنه يتميز بنقصانه  p،q( يسود هذا النوع %92.92( أي بنسبة )2كم341.14دهوك إذ كانت مساحته )
ليات اجليومورفولوجية، فبع  أجزائه تكون ظلية أو أيتيها الظل لعدة ساعات يف اليوم ويف بعضه ألحد شروط نشاط العم

 اآلخر يكون احنداره معتدال أو متوسطا أو يف بع  األجزاء يكون بعيد نسبيا عن التاكيب اخلطية أو اجلداول النهرية.
 املناطق ضعيفة النشاط: .3



 

491 

 يدة عن التاكيب اخلطية، بعيدة عن اجلداول النهرية (، ال ينتشر هذا الصنفتكون هذه املناطق )ذات احندار بسيط، بع
يف جبل دهوك إال يف نقاط معينة وقليلة املساحة جدا إذ تكاد ال تذكر، وتتواجد يف وسط وأطراف حوض دهوك وبع  

 (.%4.66( ونسبته )2كم  26.17املناطق املتفرقة، مساحته )
 ملوقع األمثل لبناء معمل الصناعات اإلنشائية:رابعا: عملية التطابق واختيار ا

 الصناعات اإلنشائية اليت تعتمد على التكوينات اجليولوجية القوية: .1
( أوهلا فضال عن خريطة الغطاء األرضي وشبكة 12ومت فيها تطابق أربع خرائط، كانت طبقة العمليات أو خريطة )

ملوقع و وزن لكل طبقة ابالعتماد على وزن الظاهرة وأتثريها يف اختيار االطرق والتكوينات اجليولوجية، وقد مت إعطاء أمهية أ
لكل من طبقة الطرق والتكوينات اجليولوجية (، وقد  %31لطيقة الغطاء األرضي و %21لطيقة العمليات و  %21اىل )

الءمتها إلنشاء م مت تفضيل التكوينات القوية على غريها يف طبقة املكاشف الصخرية، وقد استنتجت ثالث مناطق حسب
 املعمل إىل:

 وقع مناسب جدا :م .1
يظهر هذا الصنف يف مناطق متفرقة من حوض دهوك، ويتواجد عند جبل سبيبس بشكل كبري، كون أن هذه املناطق 
ذات تكوينات جيولوجية قوية )عقرة( حتتوي على اجلري الذي يدخل كعنصر أساس يف الصناعات اإلنشائية وأمهها 

تكون هذه املناطق ذات نشاط جيومورفولوجي بسيط أو قليل، فضال عن أن هذه املناطق تبعد عن املدن مبا االمسنت،كما 
كم وخمدومة بشبكة نقل جيدة ،كل ذلك جعل منها مناطق مناسبة إلنشاء املعمل، كانت مساحة هذا النوع   1يزيد عن 

 (.13( من منطقة البحث )خريطة % 3.61( بنسبة )2كم  2.34)
 تاج إىل إجراءات:موقع حي .2

حتتاج هذه املناطق إىل إجراءات حمددة ملعاجلة اخللل الذي جعلها تكون يف املرتبة الثانية من انحية مالءمتها إلنشاء 
املعمل، فهي إما تعاين من ابتعادها عن شبكة النقل، أو ذات نشاط جيومورفولوجي متوسط أو شديد، فضال عن ابتعادها 

 (.% 76.36( بنسبة )2كم  177.36ها ) عن املدن،وقد كانت مساحت
 موقع غري مناسب : .3

ال يناسب هذا املوقع بناء معمل للصناعات اإلنشائية وذلك الفتقاره العديد من ظروف املالئمة، فهو ذات نشاط 
 22.16( ونسبته )2كم  62.21جيومورفولوجي عايل وغري خمدوم بشبكة نقل فضال عن ابتعاده عن املدن، مساحته )

%.) 
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 ( املوقع األفضل لبناء املعمل على أساس تفضيل التكوينات القوية.13يطة )خر 

 
 (.DEM( ومنوذج االرتفاع الرقمي)Arcgis 11.3املصدر : من عمل الباحثان ابعتماد برانمج )

 
 ( املوقع األفضل لبناء املعمل على أساس تفضيل التكوينات املفككة.16خريطة )

 
 (.DEM( ومنوذج االرتفاع الرقمي)Arcgis 11.3ابعتماد برانمج )من عمل الباحثان  -املصدر :

 الصناعات اإلنشائية اليت تعتمد على التكوينات اجليولوجية املفككة: .2
مت العمل يف هذا التطابق بشكل مشابه للسابق، حىت يف أوزان وأمهية كل طبقة، إال أن املختلف هنا، هو تفضيل 

ة من ة يف طبقة التكوينات اجليولوجية، وقد مت استنتاج ثالث مناطق مشاهبة للسابقاملكاشف الصخرية املفككة أو الضعيف
 انحية مالءمتها لبناء املعمل إىل:

 موقع مناسب جدا: .1
(، إذ إن هذه املناطق فضلت كوهنا ذات تكوينات مفككة تصلح 16يظهر هذا الصنف حول طرق النقل )خريطة 

كالطابوق واحلصى وحىت اإلمسنت،  فضال عن أهنا قريبة على طرق النقل واملدن وهي ألنواع معينة من الصناعات اإلنشائية  
 ( .% 9.27( ونسبته )2كم  23.66ذات نشاط جيومورفولوجي بسيط أو متوسط، كانت مساحة هذا الصنف ) 

 موقع حيتاج إىل إجراءات: .2
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ة،كابتعاده إذ ينقصه أحد شروط املالئم هذا الصنف حيتاج إىل إجراءات مشاهبة لليت احتاجها الصنف الذي سبق ذكره،
عن املدن أو شبكة النقل أو أنه يعاين من نشاط جيومورفولوجي متوسط أو عايل، فضال عن أن التكوينات اجليولوجيه له 

 (.% 21.42( ونسبته )2كم  196.44قوية أو متوسطة القوة كانت مساحته )
 موقع غري مناسب: .3

شروط املالئمة، فهو ذو تكوينات جيولوجية قوية، وبعيد عن املدن وغري خمدوم  ينقص هذا املوقع شرطني أو أكثر من
( ونسبته 2كم  21.22بشبكة طرق، فضال عن أنه يعاين من نشاط جيومورفولوجي متوسط أو عايل، مساحته كانت )

 .16(، خريطة % 2.61)
متثل هذه املناطق املدن وما حوهلا، ، أن هناك مناطق بيضاء أو فارغة داخل اخلريطتني 16و  13يالحظ من خريطة 

كم من املناطق اجملاورة للبناء احلضري، وذلك ألن الصناعات اإلنشائية   1إذ استبعد الباحثان مساحة البناء احلظري وحوايل 
 ذات نسب تلوث عالية، لذا ال ينبغي بنائها داخل أو قرب املدن واجملمعات البشرية.

 االستنتاجات:
 عية يف منطقة البحث تنوعا واسعا.تنوع اخلصائص الطبي

 يتنوع الغطاء األرضي بني مناطق البحث ،كما ختتلف هذه املناطق من انحية خدمتها بشبكة النقل. .1
 خيتلف نشاط العمليات اجليومورفولوجية من منطقة إىل أخرى داخل منطقة البحث تبعا لالختالف يف خصائصها الطبيعية. .2
البحث خيتلف من انحية مالءمتها لبناء معمل للصناعات اإلنشائية، تبعا لالختالف يوجد أكثر من صنف داخل منطقة  .3

 يف اخلصائص الطبيعية والبشرية.
 التوصيات:

دراسة املنطقة دراسة جيولوجية جيومورفولوجية هيدرولوجية متكاملة من مجيع النواحي حىت يتم إنشاء قاعدة  .1
 بياانت للخصائص الطبيعية فيها.

 من اجلوانب البشرية بشكل متكامل، وإنشاء قاعدة بياانت بشرية عنها. دراسة املنطقة .2
 دراسة املنطقة من انحية مقومات التوطن الصناعي استنادا لقاعدة البياانت الطبيعية والبشرية السالفة الذكر. .3
 

 المصادر والمراجع المعتمدة

اانت لألنواء اجلوية والرصد الزلزايل، قسم املناخ، بيإقليم كردستان العراق، وزارة النقل واملواصالت، اهليأة العامة  .1
 (.2112 - 2111عناصر املناخ، بياانت غري منشورة، دهوك )

، جيومورفية وهايدرومورفومتية حوض هنر دايىل يف العراق ابستخدام 2119اجلنايب، ن راس عباس ايس خضر،  .2
 التبية / ابن رشد. ، أطروحة دكتوراه )غري منشورة(، جامعة بغداد،كليةGISتقنية 
، املتغريات الدميوغرافية يف 2119اخلزرجي، رعد مفيد، العذاري، أمحد عبد الستار، العبيدي، أمحد كاظم عباس،  .3

انحية صالح الدين )قضاء شقالوة ( وأتثريات احملددات اجليومورفية على اجتاهات توسعها احلضري، جملة مداد اآلداب، 
 ، اجلامعة العراقية، كلية اآلداب.2119 – 2112عدد خا  ابملؤمترات 

. علم أشكال سطح األرض التطبيقي، البصرة، الدار اجلامعية للطباعة والنشر 2112داود، تغلب جرجيس. .6
 والتمجة.
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. التضاريس األرضية دراسة جيومورفولوجية عملية تطبيقية، مان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2111الدليمي، حسني خلف. .6
 .1ط 
 ، اجليومورفولوجيا التطبيقية، عمان، األهلية للنشر والتوزيع.2111حسني خلف،  الدليمي، .4
 ، اجلغرافية املناخية والنباتية، السعودية، دار املعرفة اجلامعية.2111شرف، عبد العزيز طريح،  .7
()جي 13_32، ترمجة أزهار علي راغب، تقرير عن جيولوجية لوحة املوصل )اجني 1996سيساكيان، فاروجان خاجيك،  .2
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 التعلم القائم على الدماغ واملرونة العصبية وأتثرياهتا على صحة اإلنسان
Brain based learning, neuroplasticity, and its effects on human’s  

Health 
 

 أميمه عبد الرزاق إبراهيم زبريأ.م.د.                                    
 جامعة املوصل. املوصل، العراق. -كلية الطب                                         

Assist Prof. Dr. Omaima Abdul Razzaq Ibrahim Zubair  
College of Medicine / University of Mosul. Mosul, Iraq. 

 
:امللخص  

هتدف الدراسة إىل تسليط الضوء على التعلم القائم على الدماغ واملرونة العصبية وأتثريمها يف حتسني وتطوير أساليب التدريس 
لدى الطلبة وصحتهم. أن تغيري البيئة الدراسية املعتمدة على خمتلف املدخالت احلسية واحلركية له التأثري الكبري يف زايدة 

 لومات الدراسية. استيعاب قدرات الطلبة للمع
 %31كان االعتقاد السائد سابقا أبن الذكاء وراثي، إال أن تقدم االحباث والدراسات املتخصصة وجدت أن ما نسبته 

فقط يعتمد بصورة اساسية على اجلانب الوراثي، وما تبقى يعتمد على طريقة ادخال املعلومات ومعاجلتها أبساليب شيقة 
 تضمن عدم نسياهنا. 

ة طرق اساسية يف ادخال املعلومات تعتمد على االدخال املرئي واالدخال السمعي واالدخال احلركي، وأفضل هناك ثالث
 املدخالت هو ما مجع بني االنواع الثالثة. 

ميكن للفرد أن خيت ر نوع االدخال املفضل لديه حسب قائمة حمددة متكن املعلم واملتعلم من معرفة األسلوب املالئم هلم يف 
س، ويرتبط هذا بصورة أو أبخرى ابملرونة العصبية حيث يوجد نوعان من املرونة العصبية اإلجيابية والسلبية، وتكون التدري

 أتثريات املرونة اإلجيابية ذات أتثري كبري على تعلم اإلنسان وعلى صحته. 
 الدماغ مما يزيد من تنشيط خالايان حتفيز الدماغ ابستمرار وارسال االيعازات العصبية له يؤدي إىل زايدة نشاط الدماغ 

ويزيد من تفاعل االعصاب مع بعضها البع  وهذا بدوره يؤدي اىل  استمرار عمل الدماغ بطريقة منظمة وصحية و ينعكس 
هذا على صحة كبار السن و الذين يعانون من جلطات دماغية او مشكالت يف اإلدراك، حيث يالحظ  أتخر ظهور 

لتلف العصيب لدى االشخا  الذين لديهم نشاط إجتماعي وفيزايئي وعلمي أكثر من اقراهنم اعراض اخلرف والزهامير وا
 الذين ليس لديهم نشاطات متنوعة. 

 الكلمات املفتاحية: التعلم القائم على الدماغ، املرونة العصبية، صحة االنسان، أساليب التعلم.
Abstract : 
Effective teachers never stop exploring different ways to improve student 
achievement. As there is no single, perfect solution, educators look to research 
to guide their practice. Recent innovations in science have allowed an 
unprecedented look into the way the brain works. 
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As long as you are making an effort to discover and use educational research 
to help your students, you are using the spirit of brain-based learning in your 
classroom. 
This summary aim to high light important topics regarding brain based 
learning and its effect on education and on the health of the human body as a 
whole. 
Introduction  
One can start thinking by looking on, how the brain work? To answer this 
question, we should know that the brain contains billions of nerve cells 
arranged in patterns that coordinate thought, emotion, behavior, movement 
and sensation(1)(2). A complicated highway system of nerves connects your 
brain to the rest of your body, so communication can occur in split seconds.  
The 12 Brain/Mind Learning Principles in Action that were formulated by 
Caine G et al, in their third edition include: 

 “The brain is social. It develops better in concert with other brains.” 
 “Complex learning is enhanced by challenge and inhibited by stress.” 
 “Every brain is uniquely organized.” 

Higher-order skills such as critical thinking, planning, decision-making and 
persistence are the key to success for today’s students(3). 
It was commonly believed that intelligence is a fixed characteristic that remains 
largely unchanged throughout a person’s life. However, recent discoveries in 
cognitive science have revealed that the human brain physically changes when 
it learns, and that after practicing certain skills it becomes increasingly easier to 
continue learning and improving those skills. This finding—that learning 
effectively improves brain functioning, resiliency, and working intelligence—
has potentially far-reaching implications for how schools can design their 
academic programs and how teachers could structure educational experiences 
in the classroom(4). 
Brain-based learning refers to teaching methods, lesson designs, and school 
programs that are based on the latest scientific research about how the brain 
learns, including such factors as cognitive development—how students learn 
differently as they age grow, and mature socially, emotionally, and cognitively 
(2). 
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Brain based learning described as a new educational discipline that “unites the 
knowledge of neuroscience, psychology, and education, with the objective to 
optimize the learning and teaching process.” The ramifications of this new 
educational discipline have been profound in classrooms all over the world (5). 
brain-based learning has been focused on neuroplasticity—the concept that 
neural connections in the brain change, remap, and reorganize themselves 
when people learn new concepts, have new experiences, or practice certain 
skills over time (4). 
The biological or neurological basis of learning styles 
It  shows that the brain processes information with high sensory contrast than 
information with low sensory contrast (6). This is because the brain constantly 
prefers important and modern information more than the old and less 
important ones,  as the brain organizes the information inter to it through 
different senses automatically and that neurons are able to learning and 
acquisition (7). 
The outermost layer of the cerebrum is the cerebral cortex, the "gray matter" 
of the brain. Deep folds and wrinkles in the brain increase the surface area of 
the gray matter, so more information can processed. The gray matter that can 
either thicken or shrink, it has sensory and motor signals working in parallel, 
its neural connections can refine or weaken, etc. However, all these physical 
changes in the brain are very important for the individual abilities of a person 
(8). 
The principle of how student brains change says that the brain can rewire itself 
and remap the very boundaries as well as add and even take away gray matter 
based on experiences. Teachers need to know that the way they teach can 
either build up or reduce brain size (9). 
When you were born, you had almost all the neurons you will ever have, and 
many more neuronal connections than you have today. The brain continues 
to change and grow throughout your lifetime because the connections 
between neurons are plastic. As you grow up, your experiences and 
environment help your brain decide which connections are important and 
useful (10). Our genes contribute about 30-40% of who we are. Nevertheless, 
new science now tells us that the environment affects our genes to help either 
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“switch on” or “switch off” the expression of individual genes,  "this is why 
DNA is not our  destiny" (9).  
If you could increase your brainpower, then theoretically you could 
accomplish almost anything. While having a healthy and strong body is highly 
important as well, most of us would probably agree that our activities are more 
reliant on our cognitive abilities rather than our physical ones(11). There are 
ways you can bring about measurable improvements in person's life by 
focusing on ways to increase the IQ and focus. Through enrolment in certain 
courses that let the person increase his inelegance and focus to a profound 
degree and this made him become sharper and learn faster even it will lead to 
improve social IQ (12). This in the same base that training the brain has just 
the similarity way of normally train the body.  
 
Brain plasticity or neuroplasticity and its relation to our life 
Neuroplasticity is the ability of the brain to grow and change with age, be it 
for better or worse. It does so by organizing neurons and synaptic connections. 
As per neuroscientists, neuroplasticity is the ability of the brain to make and 
reorganize synaptic connections in response to learning experiences and 
injuries(13)(14). 
Simply, it refers to the capacity of the nervous system to change, and this 
change is not unique to central nervous system (CNS) injury or as a response 
to rehabilitation protocols. Neurons have the capacity to change their 
structure and function, according to the inputs generated by activity and 
learning; in fact, neuronal change is the basis for memory and behavioral 
change, resulting from experience. Plasticity takes place constantly, whether 
we are undergoing intense training or doing absolutely nothing(15).  
Furthermore, plasticity can be positive (adaptive) or negative (maladaptive)(16). 
This depend on the ability of the brain to change and adapt through its 
neuroplasticity property. There are two types of neuroplasticity, the structural 
plasticity, which control the experiences, and memory, which has the ability 
to change the brain physical structure. The other type of plasticity is the 
functional plasticity, which control the function of the brain and let it to move 



 

500 

from damaged area to undamaged area. This special gift help sick person to 
adapt new pathway to rebuilt the neuron to restore the function.  
Our routine makes routes in our brain.  We can empowering the brain 
through re -rout our brain with mind fullness, to make better habits and more 
helpful thoughts patterns. This can induced by certain mental activity, which 
could be a thought, feeling, or action. Followed by creation of neural 
structures as the neurons fire together forming a brief connection by 
communicating through gaps called synapses. Then, after repletion of this 
mental activity lead to strengthening of neural connection by neurons wire 
together to make circuit that is more lasting. New thoughts and skills carve 
out new pathways and with repletion and practice strengthen these pathways 
forming new habits. 
 Brain-based learning confirms the fact that every human has a unique brain. 
He is able to learn and acquire if the appropriate conditions are provided for 
him, and his ability to learn increases and thinking about stimulating neurons 
and activating them with appropriate environmental stimuli (17). Experiential 
learning methods relate to the way the brain works (18). 
Brainpower, neuroplasticity and brain derived neurotropic factor 
Brain-Derived Neurotropic Factor (BDNF) determines this exceptional 
ability of the brain to wire and re- wire, which help our brain to adapt and 
learn and it improves all forms of plasticity. The BDNF is affected by certain 
factors that lead to increase and decrease brain activity. These factors include 
age, body weight, exercise, diet and stress. As a person can control the level of 
BDNF secretion.  (19)(20)(21). For example: exercise will increase the BDNF at 
any age, as it spur the neurogenesis (22), while high-energy diets like fat and 
sugar will decrease the BDNF secretion which seem to occur also prior to 
weight gain (23). On the other hand, high cortisol act against the BDNF (24). All 
these factors are crucial to help students use their outmost brainpower through 
creating a learning environment and classroom strategy where all students can 
thrive. 
The Educational Benefits of Brain-Based Learning 
Not only can brain-based learning boost your students’ academic progress, but 
also it can even improve classroom behavior and promote a positive learning 
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environment in school. Brain-based learning helps students relax in order to 
improve alertness. ... Teaches play music, introduce soft scents and dim 
lighting to promote a stress free learning arena. Stimulate social skills to 
improve the experience. 
The learning methods that students use during their studies are among the 
important aspects that may affect in one way or the other to their ability to 
learn and produce better performance (25). 
Despite the different methods, skills and strategies of students in learning, it is 
related to the learner's ability to develop the necessary plans that help him 
achieve his goals. Students need to learn how or how they can obtain 
information or resources and benefit from them, and this is only possible by 
providing students with learning methods that may help them. 
On focused reading, good listening, and effective application of the 
information they acquire, and despite the efforts made by students towards 
learning, we find that their learning deteriorates and regresses to back; because 
students do not find the real opportunity to acquire good learning methods 
and to search for information, its organization and utilization from it ( 25). 
In order to overcome these problems, teachers must strive to achieve a balance 
in teaching methods, and if this balance is achieved, all students will learn in 
part in a learning style they prefer, which leads to a great level of comfort and 
desire to learn (26). 
In this field, we can translate this in context of modalities that enhance the 
development of neuroplasticity 
Modalities for neuroplasticity 

• Visual   
• Auditory 
•  Motor  

A context oriented brain compatible promise it comes like this: in the 
structured setting of the classroom information is received primarily by eyes 
and ears, and then processed  through the brain neural network then delivered 
through motor system by writing , speaking ,reading this lead to three 
diagnostic tools modalities visual auditory and motor. 
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Study after study show that memory improves when more than one sense is 
stimulated at the same time.  The early pioneer in multimodal learning, Edgar 
Dale found that people learn better from pictures and words than from words 
alone.  In more recent years, Richard Mayer has established that learners who 
receive input in a variety of senses ( multimodal learning) have better recall 
than learners who receive input that is only visual or auditory (27). 
You can differentiate your learning modalities using VARK test 
The acronym “VARK” is used to describe four modalities of student learning 
that were described in a 1992 study by Neil D (28). These different learning 
styles—visual, auditory, reading/writing and kinesthetic—were identified after 
thousands of hours of classroom  
The VARK questionnaire, as a learning preference assessment tool, consists 
of 16 multiple-choice questions, each having four choices. All choices 
correspond to the four sensory modalities which are measured 
by VARK (visual, aural/auditory, read/write, and kinesthetic). 
https://vark-learn.com/strategies/multimodal-strategies/ 
Learning Strategies Compatible with Brain-Based Learning 

 Multisensory learning 
 Social-emotional learning 
  Multiple intelligences 
 Experiential learning (also known as “hands-on” learning)  

Brain learning emphasizes that the inter-individual variation in learning and 
thinking patterns are due to their dependence on one of the two hemispheres 
of the brain to receive information and treatment, as individuals classified 
according to the way they learn and think based on the hemisphere of the brain 
that they rely on it to process information. The left pattern depends on the left 
half of the brain, and it is known as academic brain. The right pattern depends 
on the right hemisphere of the brain and it's called the innovative brain.  
The brain can learn better and more effectively when both are involved. The 
two halves work together to process, store and retrieve information, and this 
is usually known as the integrated pattern. 
In light of the discoveries of learning patterns, which based on the functions 
of the two hemispheres of the brain in information processing, many criticisms 

https://vark-learn.com/strategies/multimodal-strategies
https://vark-learn.com/strategies/multimodal-strategies
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were made of the curricula, which are common in schools, institutes and 
educational universities, as well as teaching method. This is because they 
biased to a class of individuals who have the left hemisphere of the brain 
dominate. Such approaches and methods Focusing on verbal processing, 
attention to the aspects of imagination, analysis, criticism and thinking, logical, 
mathematical inference, research, experimentation, and writing when there is 
no sufficient attention to the category of individuals who have the right half of 
the brain have been given. 
The teacher can play three main roles according to the brain-based learning 
model to make 
The learning process is effective for learners, and these roles are she : 
1- Involve learners with real interactive experiences such as group discussions 
and volunteer work 
Interact with other cultures and practice practical activities. 
2- Providing learning opportunities that raise self-challenging for learners, 
provided that such opportunities are valuable and meaning for learners in order 
to stimulate their brains. 
3- Encouraging and training learners in intensive problem analysis in order to 
develop their foresight ability and develop their abilities to actively process 
information (29) 
Five Tips to Model Your Curriculum after how students learn 
When you are planning brain-based learning, activities for your students keep 
these five tips in mind in class: 

 Brain-based learning is not only theoretical but practical, too. Model 
your assignments in ways that mirror challenges students that may face 
in real life. (problem based learning) 

 Brain-based learning is encompasses social-emotional development. 
For that when you  plan for  lessons keep in mind to  teach students 
social and team-building skills.(team based learning) 

 A students' learning environment can enhance or impair their academic 
achievement. Avoid creating lessons or situations that make students 
feel overly anxious, threatened, or helpless. Drama based. 
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 Lessons should not just involve memorizing words or facts. Use 
activities and lessons to help students learn how to problem solve and 
develop critical thinking skills that will benefit them for their entire 
academic career.(game based learning) 

 Not every brain-based learning strategy will be a good fit for your 
students. Try out a variety of different strategies to find the best ones for 
your class. Try all three modalities for neuroplasticity.  

 
Effect of brain based learning on human's health 
In dealing with neuroplasticity and proper activities to stimulate the brain, this 
can improve humans' life. This can be done  through creating new neuronal 
junction, more stimulation and more activities, even in situation like stroke or 
brain disabilities occur, each stimulus enhance the brain to evolve and develop 
and lead to recovery from illness which is the basic of physiotherapy that 
should be done after each serious operation, injury or stroke. It has impact in 
increasing memory, decrease dementia; even can deal with serious mental 
disorder like dyslexia. 
Our brains need variety.  We need to add novelty and variation for our 
neurons to fire until they wire. 
In two observations large population-based cohort studies (Epidemiological 
Clinic pathological Studies in Europe; EClipSE) in an investigation of the 
relationships of brain pathology at death, clinical dementia and time in 
education, found that Longer years in education were associated with 
decreased dementia risk and greater brain weight (30). 
As we all know the effect of natural adrenalin release on the human body and 
its benefit in keeping body in active state. Adrenaline produced from the 
medulla of the adrenal glands and its release in response to a stressor or 
perceived threat. This stressor can be emotional, physical or environmental.  
The steps to the adrenaline response and release are as follows: 

1. A stressor is perceived 
2. This stimulates signals to the brain 
3. The brain sends signals to the chromaffin cells of the adrenal glands 
4. Adrenaline is released 
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The release of adrenaline activates specific physiological reactions, which are 
intended to prepare the body to respond to the perceived stressor or threat. 
The responses include: 
-Stimulation of the liver to break down glycogen into glucose (to provide 
quick energy to the body) 
-Relaxation of the smooth muscles in the lungs and respiratory tract to 
enhance inspiration and lung capacity 
-Stimulation of the beta-adrenergic receptors in the myocardium to increase 
cardiac contractility and heart rate 
-Contraction of the arteries in the skin to divert blood flow. 
-Redistributing blood to the muscles and altering the body's metabolism, to 
maximize blood glucose levels (primarily for the brain) (31).  
The activation of the brain linked to keep human body stay active and give 
the daily push for continuing life activities. This feature can be clearly seen in 
countries where there were their people have  lots of activities especially to 
those elderly people as in China and in developed country as the population 
pyramid have the inverse glass shape. They all engaged in elderly activity with 
their elderly community or younger community. Both sexes have enrolled in 
dancing lesson, Kun Fu, Yoga, playing games, book club, learning different 
language, etc. Although that their ages exceeded the 60-80, they are more 
healthier than many other similar age who live in developing country who 
have restricted to the old culture and have no such interest in elderly health or 
in keeping them active.  They believe that their brain should stay in active state 
to retain their full health, they insist to learn new skills, new language to stay 
in active state. 
According to Baltes and Baltes (1990), successful aging requires eight essential 
components: length of life, biological health, mental health, cognitive 
efficiency, social competence, productivity, personal control, and life 
satisfaction (32). Moreover, these components are dynamic and interactive with 
one another so that if one component is lacking, this may negatively affect the 
other components. Cognitive efficiency is clearly one component that 
influences the others. For example, experiencing normal age-related cognitive 
declines can adversely affect length of life and biological health      
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Positive and negative neuroplasticity are the mechanisms by which cognitive 
reserve is considered increased, maintained, or decreased. Being exposed to an 
enriching environment that provides the motivation for the person (or animal) 
to adapt promotes positive neuroplasticity, resulting in more dendritic 
connections, larger brains, and thus more cognitive reserve (33) (34). Researchers 
found that rats in the enriched environmental condition developed larger 
brains, had more dendritic connections between neurons, and had larger 
amounts of neurotropic growth factor compared to rats placed in the other 
two environmental conditions. These findings support the role that 
environmental press exerts on brain morphology. It has been shown in 
subsequent studies that these morphological changes translate into better 
cognitive functioning (i.e., memory and problem solving) as measured by time 
to complete mazes which is typical in studies of this nature (35). Ways to protect 
and improve cognitive health are suggested to encourage positive 
neuroplasticity and discourage negative neuroplasticity.(36) Findings from 
research  suggests that educational level, as a measure of cognitive reserve, 
helps delay the symptoms of developing Alzheimer’s disease(37). 
How can we use brain plasticity to our advantage? 
Recovery from strokes 
A stroke occurs when the blood supply to the brain is cut- off. It deprives the 
brain cells of oxygen and nutrients and if prolonged it can cause the cells to 
die, seizing the brain function. Neuroplasticity can help the brain to 
recover the damage due to stroke. It works around the dead cells and helps to 
construct new neural pathways triggering the rehabilitation process. 
Recovery from mental illnesses 
Mental illnesses occur due to affected neural networks. They hamper the 
signaling of the brain and deteriorate its neural connections. Neuroplasticity 
helps to repair these neural networks resuming proper signaling and restoring 
healthy synaptic connections. In this way, it potentially helps with the 
recovery from mental illnesses.   
Strengthened senses 
Neuroplasticity has the incredible benefit of strengthening senses. If a certain 
area of the brain controlling a particular sense damaged, then the brain can 
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rewire the function and some other area might pick it up. In addition, losing 
function in one area enhances the functions in the other areas. For instance, if 
you have lost a sense, neuroplasticity may heighten the others. This is the 
possible reason for why do blind people have exceptional hearing. They may 
not have the sense to see but have a high hearing ability. 
Enhanced memory and learning 
As mentioned above, whenever you learn or memorize something new, your 
brain undergoes physical changes to retain it. For example, if you have learned 
a new language, your brain will start making new pathways and trigger 
synaptic connections that will help your body know how to do it well. Every 
new lesson that you will learn will potentially connect new neurons and 
change the default mode of your brain’s operation. It is likely to enhance your 
memory and learning abilities. The healthier the neural connections, the 
greater will be your cognitive abilities enhancing memory, learning, and other 
mental abilities (38). 
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على القيم الدينية واالجتماعية يف اجملتمع اجلزائري من وجهة نظر طلبة  - -tik tokأتثري تطبيق 
 اجلامعة اجلزائرية

 -دراسة ميدانية-
 
The Impact of Mobile Applications on The Decline of Religious and 

Social values in Algerian Society according The standpoint of 
Algerian University Students. - tik tok application as a model 

- Field Survey - 
- 
 د. أميمة رزاقي               
     جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية

          Dr.omaima rezagu 
      El amir Abd elkader University 

          omaima@yahoo.com    
 امللخص:
للقيم دور هام يف متاسك اجملتمعات واحلفاظ على هويتها يف زمن متسارع تسيطر عليه املادايت وت رر فيه الغاايت          

 الوسائل، وذلك لكون القيم هي لب الثقافة وعمود الفكر وهي ما يقوم الفرد نفسيا وخلقيا فيتجلى ذلك يف سلوكه اإلنساين.
تها تبقى القيم اثبتة يف وجه ما يعصف هبا من قيم دخيلة، وثقافات غازية محلولكن يف عصر التقنية إىل أي مدى         

 العوملة الثقافية بتقنياهتا احلديثة؟
لذلك جاءت هذه الدراسة لتبحث يف مدى أتثر قيم الشباب العريب مبوفدات العصر من تطبيقات حتويها اهلواتف         

 211الثمامنائة  2121فاق مستخدموه اليوم حسب احصائيات سنة  الذي - -tik tokالذكية، ومنها تطبيق تيك توك 
مليون مستخدم ع ر العامل، وقد قمنا من خالهلا إبجراء دراسة ميدانية على عينة من طلبة اجلامعة اجلزائرية، واليت خلصت 

يعة االستخدام ومدى ىل طببدورها إىل نتيجة مهمة مفادها وجود أتثري هلذا التطبيق على ثقافة املستخدم ولكن ذلك راجع إ
 وعي املستخدم، وابلتايل كانت هذه الفئة االجتماعية املدروسة أكثر وعيا أثناء استخدام هذا التطبيق.

 اجملتمع اجلزائري.-القيم االجتماعية -القيم الدينية -tik tok–الكلمات املفتاحية: تطبيق 
Abstract : 
           It’s clear as the sun and evident as the day that values play an 
important role in the cohesion of societies and the preservation of their 
identity in face the challenges of an accelerated age dominated by materialism 
which based on the principle of « the end justifies the means», because values 
are the core of culture and the pillar of thought. In fact, it straightening the 

mailto:omaima@yahoo.com
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mankind psychologically and morally, and this is reflected in his human 
behavior. 
            I have tackled in this research the question of:  in the age of technology, 
how the values could remain constant in the face of outsider values afflicting 
them, and invasive cultures that have been campaigned by cultural 
globalization with its modern technologies? 
           Aiming at finding an answer to this question; I examined how the 
values of Arab youth were affected by the  applications contained in 
smartphones, including the application of tik tok; whose users today  - 

according to the statistics of the year 2020 -  exceeded  800  users around the 
world, so I conducted a field survey on a sample of Algerian University 
students, which in turn concluded an important conclusion that this 
technology affects the user’s culture, but that is due to the nature of use and 
the user awareness. In sum, this studied social segment was more aware while 

using this application. 
Key words : tik tok application- Religious and Social values- Algerian 

Society. 
 

 املقدمة:
من األفكار اليت سادت جمتمعاتنا يف اآلونة األخرية القول: أبننا أصبحنا نعيش أزمة قيم، هذه األزمة اليت محلتها         

العوملة الثقافية اليت غزت العامل بعد سقوط املعسكر الشرقي وظهور ما يعرف ابألحادية القطبية بزعامة الوالايت املتحدة 
أبدع فيه العقل البشري وكل ما وصل إليه من تكنولوجيا حديثة، خاصة وسائل اإلعالم األمريكية، حاملة معها كل ما 

واالتصال، وأبرز ما ميز هذه املرحلة هو ظهور شبكة األنتنت ومعها وسائل التواصل االجتماعي اليت اجتاحت حياتنا دون 
ىل العاملية، ومن د احمللية واإلقليمية لتصل إقيد أو شرط، حيث متيزت بسهولة االستخدام وبسرعة االستجابة وجتاوزت احلدو 

وسائل التواصل االجتماعي تطبيقات الفيس بوك واالنستغرام والتيك توك وغريها، هذا األخري بلغ عدد مستخدميه قرابة 
 املليار خاصة أنه مفتوح ومتاح للجميع، األمر الذي أدى إىل التخوف منه ومنعه يف بع  الدول.  

ى ا العربية كغريها من اجملتمعات العاملية تلقت موفدات التكنولوجيا احلديثة وأقبل عليها كل أفراد اجملتمع علجمتمعاتن        
اختالف فئاهتم وأعمارهم، مستقبلني ما محلته من قيم وأفكار وعقائد وحىت عادات دخيلة على جمتمعاتنا األمر الذي خلف 

 أزمة فعليه خاصة على النشء الصاعد.
ولعل أسباب هذه األزمة اليت ظهرت للعيان كانت نتيجة لالنفتاح غري مدروس اجلوانب الذي محلته العوملة الثقافية          

ا للمجتمعات التابعة، ابإلضافة إىل عدم قدرة املناهج التعليمية هلذه اجملتمعات على ترسي  القيم الكافية وتثبيتها يف أجياهل
 افظة على اهلوية الدينية واالجتماعية.الصاعدة، أو على األقل احمل
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ولكون القيم الوافدة اليت تتلقاها اجملتمعات ع ر الوسائط اإلعالمية احلديثة تشكل خطرا حقيقيا على النشء مهما         
ية ر حاول البع  انكار هذه احلقيقة أو هتوينها، جاءت هذه الدراسة يف هذا السياق لتكشف عن رأي طلبة اجلامعة اجلزائ

حول مدى أتثر القيم الدينية واالجتماعية يف اجملتمع بفعل وسائل التواصل االجتماعي، ومنها تطبيقات اهلواتف الذكية 
. خاصة وقد أصبحت موفدات التكنولوجيا احلديثة شريكا أخر إىل جانب األسرة واملدرسة -tik tok-وحتديدا تطبيق 

يدة حظ على هذه الوسيلة حتديدا هو فتح الباب أمام قيم وعقائد وأخالق جديف التبية والتعليم والتثقيف، ولكن ما يال
 أدى البع  منها إىل تدين القيم االجتماعية والدينية يف هذه اجملتمعات. غالبا على اجملتمعات املستخدمة،

ولكون طلبة اجلامعات هم النخبة وقد وصلوا إىل مرحلة يستطيعون فيها تقيم األشخا  والسلوكيات وحىت الظواهر         
االجتماعية والوسائل وغريها ارأتينا إجراء دراسة ميدانية تس ر أفكارهم وتوجهاهتم حنو أتثري تطبيقات اهلواتف الذكية ومنها 

 ة واالجتماعية يف اجملتمع اجلزائري.على القيم الديني tik tokتطبيق 
على القيم الدينية واالجتماعية  -tik tok -وعليه صيغ إشكال الدراسة الرئيسي يف التساؤل التايل: إىل أي مدى أثر تطبيق 

 ةيف اجملتمع اجلزائري من وجهة نظر طلبة اجلامعات اجلزائرية؟ وقد فرض علينا التساؤل الرئيسي للدراسة تفريعه إىل عد
 تساؤالت اثنوية وهي:

 لدى الطلبة اجلامعيني اجلزائريني؟ -tik tok-ماهي عادات استخدام تطبيق  -
 لدى الطلبة اجلامعيني اجلزائريني؟ -tik tok-ماهي دوافع استخدام تطبيق -
 على القيم الدينية واالجتماعية من وجهة نظر طلبة اجلامعة اجلزائرية؟-tik tok-ما مدى أتثري تطبيق -
 النشأة والتطور:  tik tokأواًل: تطبيق  

شهد اإلعالم يف العقدين األخريين تطورات كبرية متثلت يف ظهور الوسائل اإلعالمية اجلديدة مبا تشمله من قنوات      
د امتدادا عفضائية وأنتنيت، ومها الطريقتان اللتان مهدات الطريق لنظام إعالمي جديد يقوم على أساس العوملة اإلعالمية اليت ت

( مث أييت اإلعالم اإللكتوين ليع ر عن 19،  2116طبيعيا للعوملة على الصعيدين السياسي واالقتصادي.)علي موسى، 
مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي يف وسائل االتصال؛ حيث ظهرت على إثره وسائل التواصل االجتماعي واملتمثلة بعدد 

رة املهمة ع ر شبكة اإلنتنت، وهي عبارة عن مصطلحات تشري إىل استخدام من االستخدامات واملمارسات املعاص
تكنولوجيات شبكة األنتنت ع ر احلاسوب واهلاتف احملمول لتشغيل واستثمار االتصاالت يف حوار تفاعلي من خالل 

ة، تسمح إبنشاء وتبادل يجمموعة من التطبيقات املرتبطة بشبكة الويب واألنتانت، واليت تستند إىل أسس فكرية وتكنولوج
احملتوى الذي ينتجه املستخدم، وقد قامت هذه الوسائط االجتماعية إبدخال تغريات كبرية وواسعة لالتصال بني املنظمات 

( ومن هذه الوسائط االجتماعية 316،  2116واجملتمعات واألفراد من خالل تقنيات االتصال املستخدمة، )قندجلي، 
 صر الفيس بوك واالنستغرام والتويت ، ماي سبيس، لينكد أن، والتيك توك الذي عليه مدار حبثنا.على سبيل املثال ال احل

 شبكة خدمة )ابلصينية(، هي Douyin وهو التطبيق املعروف يف الصني ابسم دوين تيك توك وتطبيق       
ة الصينية، ُتستخدم منصة الوسائط االجتماعية إلنشاء جمموعة متنوع دانس ابيت مملوكة لشركة ،الفيديو ملشاركة اجتماعية

 3ثوان  إىل دقيقة واحدة أو 3من املقاطع املرئية القصرية، من أنواع مثل الرقص والكوميداي والتعليم، واليت تتاوح مدهتا من 
 ، د (.2121دقائق لبع  املستخدمني.)دون توقيع، 

 الظهور والنشأة:
اختلف الباحثون يف حتديد موعد إطالق تطبيق تيك توك للجمهور بصورة دقيقة، حيث يرى الباحثان "هيو زيو"         

، وهو ما اتفق معه "يل زو"، بينما يشري الباحث "شينجيان" وآخرون 2114و"توجنيو وانج" أنه مت إطالق املنصة يف عام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AA_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B3
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ن تيك توك ظهر يف البداية كتطبيق منفصل؛ حيث أطلق منفردا يف ، وتكمن األزمة يف أ2112إىل أن إطالقه مت يف عام 
 ByteDance، وكالمها اتبع لشركة 2112يف أغسطس  musical.lyقبل أن يتم دجمه يف تطبيق  2117مايو 

إحدى شركات التكنولوجيا الصينية، ووفقا للموقع الرمسي للشركة هدفت عملية الدمج إىل مجع اثنني من أك ر وأسرع 
تطبيقات الفيديوهات القصرية منوا يف العامل، ابإلضافة إىل تقدمي خ رة قوية موحدة للمستخدمني، وبناء على هذا الدمج، مت 

 (1422،  2121.)يونس، عبد الغفار، إدخال خصائص تفاعلية يف التطبيق اجلديد
 االنتشار والتوسع:

لغة، كما احتل صدارة متجر التطبيقات يف  27دولة بواقع  161تطور تيك توك بصورة متزايدة حيث انتشر يف         
 261وصل عدد مستخدمي التطبيق أكثري من  2112دولة ومنطقة جغرافية حول العامل، وحىت ديسم ر 161أكثر من 
مليون مستخدم نشط شهراي يف الصني، وهو ما جيعله ظاهرة ثقافية عاملية.)املرجع  611ن مستخدم نشط يوميا، ومليو 

 (1422السابق،  
مليار عملية تنزيل يف مجيع أحناء  2مليون مرة يف الوالايت املتحدة، ووصل إىل  131مت تنزيل تيك توك أكثر من         
اليت تستثين مستخدمي أندرويد يف الصني، ويف الوالايت  Sensor Towerاألحباث املتنقلةوفًقا لبياانت من شركة  العامل،

انضم مشاهري   2112يف استخدام التطبيق، ويف عام  هوك وتوين فالون جيمي املتحدة بدأ العديد من املشاهري مبا يف ذلك
إىل تيك توك أيًضا، وتبعهم العديد من املشاهري اآلخرين،         بي ر وجوستني مسيث وويل ألبا وجيسيكا لوبيز  جينيفر آخرون مثل
مليون مستخدم نشط شهراًي يف مجيع  211، عما يقرب من Douyin ابستثناء TikTokأبلغت  2121يف يوليو 

يف أغسطس، زادت التنزيالت وأصبح   music.lyبعد الدمج معأحناء العامل بعد أقل من أربع سنوات من وجودها، و 
حققت تيك توك جنًبا  2119ر ، يف ف راي2112تطبيق تيك توك هو التطبيق األكثر تنزياًل يف الوالايت املتحدة يف أكتوبر 

 2119إىل جنب مع دوين، مليار تنزيل على مستوى العامل، ابستثناء عمليات التنزيل على نظام أندرويد يف الصني، يف عام 
إىل  2111ذكرت وسائل اإلعالم أن تيك توك هو تطبيق اهلاتف احملمول السابع األكثر تنزياًل على مدار العقد، من 

 فيس ، متجاوزًا2119و 2112يف   Appleالتطبيق األكثر تنزياًل على متجر تطبيقاتكان أيًضا   .2119
 ، د (2114)دون توقيع،  وإنستغرام ويوتيوب بوك

منهم أقل  %73.49عاما، و 26منهم أقل من  %42.97ووفقا لإلحصائيات حول مستخدمي تطبيق تيك توك فإن 
مليون مرة. )يونس، عبد الغفار،  611أكثر من  google playعاما، ومت حتميل التطبيق على متجر التطبيقات  31من 

2121  ،1423). 
 :اثنيا: القيم نشأة املفهوم وتطوره

واالقتصاد وعلم   جماالت خمتلفة كالفلسفة والتبيةمفهوم القيمة من املفاهيم اليت اهتم هبا الكثري من الباحثني يف        
االجتماع وعلم النفس وغري ذلك من اجملاالت، وقد ترتب على ذلك نوع من اخللط والغموض يف استخدام املفهوم من 
ختصص آلخر، بل يستخدم استخدامات متعددة داخل التخصص الواحد، فال يوجد تعريف واحد ملفهوم القيم يعتف به 

 (31،  1992املشتغلني به )خليقة، مجيع 
أن القيام هو: االستقامة واالعتدال، ويقال استقام له األمر، وورد أقمت فمن الناحية اللغوية جاء يف لسان العرب         

(، فالقيمة 692الشيء وقومته فقام مبعىن استقام واعتدل واستوى، واستقام فالن أي مدحه وأثىن عليه )ابن منظور، دط،  
لكلمة أما يف املعاجم الغربية فهي مأخوذة من ان الناحية اللغوية حتمل معىن اإلجيابية والصواب واالستقامة واالعتقال، م

تدل أصال على اسم النوع من الفعل )قام(؛ مبعىن وقف واعتدل وانتصب وبلغ واستوى، وتدل جمازا على   valeurالفرنسية

https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D9%8A_%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%87%D9%88%D9%83
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A_%D9%87%D9%88%D9%83
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1_%D9%84%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%B2
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A3%D9%84%D8%A8%D8%A7
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AB
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%88%D9%8A%D9%84_%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%AB
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%B1
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%A8
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
https://www.wikiwand.com/ar/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85
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يف معامالهتم بكونه عوضا للمبيع، فهي كما يقول الزبيدي مثن الشيء  ما اتفق عليه أهل السوق وقدروه، وروجوه
 (27،  1921ابلتقومي)ميموين، 

وكما قلنا سابقا فإن حقول تعريفات القيم ختتلف وتتعدد ابختالف التخصص، وحنن يف هذا البحث ما يهمنا منها       
هو ما ارتبط ابلدين واجملتمع، لذلك ستنطرق إىل مفهومها من الناحية الدينية واالجتماعية. فمن الناحية الدينية جاءت 

تب حي السماوي من شأن يف احلكم على قيم األشياء واألعمال، فتك ر بشعور ما يت الداينة املسيحية فأبرزت ما للتعاليم والو 
عليها من ثواب، وقد أكثر اإلسالم يف هذا وأبرزه، يف صورة واضحة بينما يربط احلياة الدنيا ابألخرى، وهلذا االرتباط شأنه 

ى املباح واحملرم، يف احلكم على احلسن والقبيح وعليف تقومي األشياء واألعمال واحلكم عليها، وخطاب هللا تعاىل هو الفيصل 
واحلسن ما وافق الشرع واستوجب الثواب، والقبيح ما خالف الشرع ويتتب عليه العقاب يف اآلخرة، فأعمال الدنيا مقومة 

، 1992حسب نتيجتها يف اآلخرة، وقيمة األشياء من حيث ما حتصله لإلنسان من حسن األفعال أو قبحها)خليقة، 
النظرة اإلسالمية للقيم تتصف ابلكمال، ألهنا تنبع من املذهبية الكاملة، وألن مصدرها هو هللا تعاىل، ويف إذا فإن ( 33 

إطارها يتحرك اإلنسان وميارس وظيفته يف احلياة، وهي تلك املفاهيم واملعاين اليت يولد اإلنسان مبوجبها والدة رابنية، ويعيش 
 (49-46،  1619)عبد اجمليد بن مسعود، لنفس على تنفيذ مراده يف الكون. يف ظالل طاعة هللا مع محل ا

ن عملية التقييم من الناحية االجتماعية تقوم على أساس وجود مقـيـاس ومضاهاة يف ضوء مصاحل الشخص من إ        
عملية  انـب آخـر. فـفـي القيموفـي ضـوء مـا يـتـيـحـه لـه اجملتمع من وسائل وإمكاانت لتحقيق هذه املصاحل مـن جـ جانـب

لـالنـتـقـاء مـن  مستوى أو مـعـيـار»انتقاء مشروط ابلظروف اجملتمعية املتاحة، فالقيم كما يعرفها العديد من علماء االجتماع 
( 33،  1992، بني بدائل أو ممكنات اجـتـمـاعـيـة مـتـاحـة أمــام الــشــخــص االجــتــمــاعــي فــي املوقف االجتماعي )خليقة

هي مفهوم يدل على جمموعة من املعايري واألحكام، تتكون لدى الفرد من خالل وعليه فإن القيم من الناحية االجتماعية 
تفاعله مع املوقف واخل رات الفردية واالجتماعية، حبيث متكنه من اختيار أهداف وتوجيهات حلياته يراها جديرة لتوظيف 

تمام أو االجتاهات أو السلوك العملي أو اللفظي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة. )أمحد الطيب إمكاانته، وتتجسد خالل االه
( وينطوي معىن القيم على مضمون واقعي وتقبله مجاعة اجتماعية معينة، كما أن هلا معىن حمددا 46،  1629الشنقيطي 

 (.64،  1616يا، حيث تصبح بضوئه موضوعا معينا أو نشاطا خاصا. )مساعد بن عبد هللا حمل
ولكن ما يالحظ على القيم اليوم ويف سياق العوملة يبدو أهنا خسرت من مشوليتها والثوابت األخالقية من قوهتا إزاء عنف 
 النزاعات واملطالبات، ويبدو أن فكرة نسبية القيم اليت ترسخت تدرجييا يف خطاابتنا مل تعد مقنعة مبا يكفي ملقاربة املسألة هل

ين القيم؟ حراب على القيم؟ أم هتجينا لقيم منبثقة من تواري  خمتلفة ؟ يف مواجهة أزمة القيم اليت طبعت القرن العشر نشهد أفول 
 (.31،  2119يفرض التفكري االستشرايف حول مستقبل القيم نفسه كضرورة )جريوم بندي، 

 طبيعة الدراسة ومنهجها:
( والذي تستخدمه العلوم الطبيعية the descriptive methodتندرج هذه الدراسة ضمن حقل الدراسات الوصفية؛ )

 واالجتماعية، ويعتمد على املالحظة أبنواعها ابإلضافة إىل عمليات التصنيف واإلحصاء مع بيان وتفسري تلك العمليات
كما يهدف هذا النوع من الدراسات إىل اكتشاف الوقائع ووصف الظواهر   (14،  2116)عبود عبد هللا العسكري، 

وصفا دقيقا، وحتديد خصائصها حتديدا كيفيا أو كميا .... حىت يتيسر إدراكها وفهمها فهما دقيقا بتبيني العناصر اليت 
وضع تعميمات عن  فيد يفتتكون منها وارتباط بعضها ببع ، ودور كل منها يف أداء وظيفتها واستخال  دالالهتا مبا ي

 (.61،  2111)مروان عبد اجمليد إبراهيم ، الظاهرة أو الظواهر حمل الدراسة.
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على القيم الدينية واالجتماعية يف اجملتمع اجلزائري من وجهة  -tik tok-أتثري تطبيقوانطالقا من املوضوع املتناول "      
ات اليت رة التأثري القيمي من الناحية االجتماعية والدينية بفعل املوفدنظر طلبة اجلامعة اجلزائرية" فإننا سنحاول وصف ظاه

ذا على منهج املسح ابلعينة فيما خيص اجلانب امليداين من الدراسة، حيث يوصلنا همعتمدين يف ذلك حيملها هذا التطبيق، 
 يمة.املنهج إىل مجع البياانت واملعلومات عن العينة املختارة واخلاصة ابلبحث بطريقة سل

اعتمدان على استمارة االستبيان واليت يعرفها رشيد زروايت أبهنا :" منوذج يضم جمموعة أما فيما خيص أداة الدراسة فقد 
، 2112)رشيد زروايت، أسئلة، توجه إىل األفراد من أجل احلصول على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف

 ساهلا إىل املبحوثني عن طريق بريدهم اإللكتوين.(، وقمنا بتنفيذ هذه االستمارة عن طريق إر 172 
ممت الباحثة صمتثل جمتمع البحث يف هذه الدراسة يف كل الطلبة الذين يزاولون دراستهم يف اجلامعات اجلزائرية. وقد 

ركة مبحواث، وقد كانت املشا 61استمارة االستبيان واليت تضمنت مجلة من األسئلة اليت وجهت للمبحوثني وكان عددهم 
/ 23/12يف االستبيان مفتوحة وبصفة جمانية لكل الطلبة الذين يدرسون يف جامعات اجلزائر وذلك خالل الفتة املمتدة من 

على الشباب اجلزائري، وقد مت  -tik tok-م وذلك بغرض معرفة مدى أتثري تطبيق 2121/ 23/13م إىل 2121
سنة( والثانية من )من  26إىل  12الفئة األوىل الشرحية العمرية من )تقسيم االستمارة إىل ثالث فئات عمرية متباينة؛ تظم 

فما فوق( وتنوعت أجناسهم بني الذكور واإلانث، ولكن عدد املتفاعلني مع استمارة  36سنة ( والثالثة )من  36إىل  26
-بعدم استعماله لتطبيق  استمارة فقط، ومع إجابة .أحد أفراد العينة 36االستبيان أو عدد االستمارات املستجعة كان 

tik tok-   مفردة. 36حتديدا كان العدد 
كما جيدر بنا التنبيه هنا إىل أن أغلب أفراد العينة املدروسة هم من طلبة الدراسات العليا جبامعة األمري عبد القادر بقسنطينة     

ة عالقاهتا م فيه الباحثة وهم امتداد لشبكألهنم زمالء الباحثة، وكذا طلبة جامعة فرحات عباس بسطيف وهو املكان الذي تقي
 االجتماعية ابإلضافة إىل جامعة بليدة ومسيلة واجلزائر العاصمة

ويف هذه الدراسة مت االعتماد على العينة العمدية أو القصدية، حيث قمنا ابختيار أفراد العينة قصداي مبا خيدم أهداف   
 الدراسة.

ة ا بتحديد الفئات وعرضناها على أستاذين حمكمني كاان من محلة الدكتوراه يف اجلامعللتأكد من صدق استمارة االستبيان قمن
اجلزائرية، حيث قام كل واحد منهما إببداء رأيه حول مدى صالحية االستمارة للقياس، مث عملنا مبا قدموه لنا من توجيهات 

ا لتطبيق ة االختبار حيث استعانت بزميلة هلومالحظات، ولقياس ثبات استمارة االستبيان استخدمت الباحثة أسلوب إعاد
من عينة الدراسة امليدانية، بعد مرور أسبوع على  %24.6( تسعة طلبة؛ أي ما يوافق 19استمارة املسح امليداين على )

، %29تطبيق االستبيان، ومت حساب نسبة تطابق نتائج التحليلني بتطبيق معادلة )آلفا كرو نباخ( وقد كانت نسبة الثبات
 وهي نسبة كافية للتأكيد على ثبات النتائج.

 خمطط الدراسة امليدانية
 : قمنا من خالله جبمع البياانت العامة عن العينة املعنية ابلدراسة.احملور األول
 .-tik tok-تضمن التعرف على عادات استخدام الطلبة للجزائريني لتطبيق  احملور الثاين:

 -tik tok-من خالله قمنا ابلتعرف على دوافع استخدام الطلبة للجزائريني لتطبيق  احملور الثالث: 
 : سعينا من خالله إىل الكشف عن أتثري هذا التطبيق على القيم االجتماعية والدينية يف اجملتمع اجلزائري. احملور الرابع

 نتائج الدراسة امليدانية للعينة املدروسة:
 امة عن العينة املعنية ابلدراسة.: البياانت العاحملور األول
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 ( يبني خصائص العينة حسب اجلنس:11اجلدول رقم )
 النسب % التكرارات اجلنس            التكرار

 34.28 12 الذكور
 65.71 23 اإلانث
 100 35 اجملموع

      
وهو ما يعادل  %46.71بنسبة يتضح من خالل اجلدول أعاله توزيع العينة حسب اجلنس إذا يغلب عليها عنصر اإلانث 

مفردة تقريبا، وذلك راجع إىل اعتماد الباحثة على الصدفة يف اختيار العينة، وكذا تفاعل العنصر النسوي أك ر مع  23
استمارة فقط  12، كما مت استجاع %36.6استمارة االستبيان املوجهة إليهم، على خالف الذكور الذين بلغت نسبتهم 

 زعة على فئة الذكور.من االستمارات املو 
 ( يبني توزيع املبحوثني حسب العمر:12اجلدول رقم )

 النسب % التكرارات الّسن                    التكرار
 11.42 4 26إىل  12من
 74.28 26 36إىل 26من
 14.28 5 فما فوق36من

 100 35 اجملموع
 

من خالل النتائج الواردة يف اجلدول يتبني أن فراد العينة تتباين أعمارهم وفق مستوايت ثالث ولكن تغلب الفئة ذات         
يف  ،%16.22سنة فما فوق بنسبة  36، تليها الفئة من %76.22سنة بنسبة  36إىل  26املرحلة العمرية املمتدة من 

سنة كانت قليلة جدا مقارنة ابلفئات العمرية السابقة وذلك راجع إىل عدة  26إىل  12حني أن الفئة العمرية املمتدة من 
 أسباب منها:

 االستمارات وزعت على طلبة احمليطني ابلباحثة وهم أغلبيتهم من محلة املاست أو املاجستري يف طور اعداد مشاريع الدكتوراه.-
 فية.هنا قادرة على استشراف املستقبل يف ظل العوملة الثقاهذه الفئة العمرية واعية مبا حيدث ومميزة ملا حيصل، كما أ-
 حبكم سن هذه الفئة؛ كانت أكثر جتربة هلذه الوسيلة اإلعالمية االتصالية احلديثة.-

 الذكية اهلواتف تطبيقات استخدام عادات احملور الثاين:
 وعدمه:-tik tok-( يبني توزيع املبحوثني حسب استخدام تطبيق 13اجلدول رقم )
 النسب % التكرارات االستخدام        التكرار

 97.14 34 نعم
 2.85 1 ال
 100 35 اجملموع

 
 .-tik tok-من خالل اجلدول أعاله يتبني أن كل أفراد العينة أعربوا عن استخدامهم لتطبيق           
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ظل هذا الزخم التكنولوجي وهي نسبة عالية جدا ومقبولة يف  ،%97.16إال واحدا فقط، وكانت نسبة املستخدمني 
 والتويج املفتوح هلذه التطبيقات واهلواتف الذكية، اليت أصبحت جزءا من حياتنا، وشريكا لنا يف أوقاتنا.

 .-tik tok-( يبني توزيع املبحوثني حسب بداايت استخدام لتطبيق 16اجلدول رقم )
 النسب % التكرارات بداية االستخدام                      التكرار

 2.94 01 عدة أشهر
 00 0 سنة

 97.05 33 عدة سنوات
 100 34 اجملموع

 
من  %97.16، وقد أعرب -tik tok-يشري اجلدول أعاله إىل توزيع املبحوثني حسب بداايت استخدام تطبيق       

ة واحدة أبن حني أجابت مفرد أفراد العينة أن استخدامهم هلذا التطبيق يرجع إىل مدة طويلة نوعا ما وهي عدة سنوات، يف
استخدامها هلذا التطبيق حديث ويعود إىل عدة أشهر، يف حني حصلت مدة االستخدام سنة واحدة على نتيجة صفرية 

 وهذا راجع إىل أن:
 دخول هذه التطبيقات إىل حياتنا ليس وليد اليوم بل يعود لعدة سنوات.-
 يومي وما حتمله معها من خدمات للمستخدمني.الشغف واالعجاب هبذه التطبيقات ذات التحديث ال-
 احلاجة املاسة ملسايرة كل جديد خالل حلظة ميالده.-
 .قوة هذا التطبيق وحضوره إذ فرض نفسه منذ الوهلة األوىل لظهوره-

 ( يبني توزيع املبحوثني حسب مدة استخدام تطبيقات اهلواتف الذكية16اجلدول رقم )
 النسب % التكرارات التكرار            مدة االستخدام               
 23.52 08 أقل من ساعة

 00 00 من ساعة إىل ساعتني
 17.64 06 ثالث ساعات فما فوق
 58.82 20 حسب الظروف
 100 34 اجملموع

 
من طرف أفراد العينة املدروسة،  -tik tok-( إىل درجات استخدام تطبيق 16تشري بياانت اجلدول رقم )          

ويقصد ابالستخدام هنا: املشاهدة والتحميل والنشر وإنشاء املنصات وغريها من اخلصائص اليت حيتويها هذا التطبيق، وقد 
أعرب أفراد العينة املدروسة أهنم يستخدمون هذا التطبيق حسب ظروفهم احلياتية واالجتماعية وذلك بنسبة عالية قدرت 

ن استخدامهم هلذا التطبيق  يقل عن ساعة يوميا، أما ابقي املفردات منهم أعربوا أ %23.62يف حني أن  ،%62.22ب
  فقد أقرت أن استخدامهم هلذا ال رانمج يفوق ثالثة ساعات يوميا.

 -tik tok-( يبني توزيع املبحوثني حسب رؤيتهم جلاذبية تطبيق 14اجلدول رقم )
 النسب % التكرارات وجهة النظر                                 التكرار

 52.94 18 نعم جذابة
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 41.17 14 ال ليست جذابة
 5.88 02 أحياان
 100 34 اجملموع

  
حيث -tik tok-( إىل توزيع املبحوثني حسب رؤيتهم جلاذبية تطبيق 14تشري البياانت الواردة يف اجلدول رقم )       

لكون هذه الفئة تعت ر هذا النوع من التطبيقات على أهنا جتدها جذابة، وذلك  %62.96تعرب نسبة معت رة منهم قدرت ب
من ضمن أولياهتا ع ر اهلاتف كما أهنا تشكل مصدرا هاما للتفيه والتسلية من خالل مضمون الفيديوهات القصري واملمتع، 

تابعني ابإلضافة إىل اإلبداع يف صناعة املضمون الذي يتماشى مع وقت الفيديو القصري وكذا خاصة التفاعل السريع مع امل
الذين يتلقون احملتوى بسهولة، وميزيت التعليم والتعارف وغريها، لذلك هو كما وصفه البع  مكان للتجميع الثقايف ... يف 

ومع ذلك يستخدموهنا، يف حني يرى البع  وهو قليل جدا  %61.17حني قدرت نسبة الفئة اليت ال جتدها جذابة ب
 العينة اإلمجالية.من  %6.22أهنا جذابة أحياان وذلك بنسبة 

 -tik tok-احملور الثالث: دوافع استخدام الطلبة اجلزائريني لتطبيق 
 -tik tok-( يبني توزيع املبحوثني حسب دوافع استخدام تطبيق 17اجلدول رقم )

 النسب % التكرارات دوافع االستخدام                       التكرار
 23.80 10 دوافع نفسية
 23.80 10 دوافع اجتماعية
 23.80 10 دوافع دينية

 28.57 12 دوافع معرفية تثقيفية
 100 42 اجملموع

 
إىل أن دوافعهم الستخدام هذا التطبيق راجع ابلدرجة األوىل إىل اكتساب -tik tok-يذهب مستخدمو تطبيق         

، يف حني %22.67وذلك بنسبة قدرت ب املعرفة والثقافة فهو كما يطلق عليه "مكان للتجميع الثقايف ال مثيل له"، 
 ، وهي نسب متقاربة فيما بينهما.%23.21تساوت الدوافع النفسية واالجتماعية والدينية بنسبة 

 -tik tok-( يبني توزيع املبحوثني حسب الدوافع النفسية الستخدام التطبيق 12اجلدول رقم )
 النسب % التكرارات الدوافع النفسية                               التكرار

 16.66 04 اهلروب من الواقع
 66.66 16 اهلروب من الروتني والراتبة اليومية
 16.66 04 االستمتاع والتويح عن النفس
 00 00 حتقيق الذات وإثبات النفس
 00 00 فرض الشخصية والتباهي

 100 24 اجملموع
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يرجع إىل اهلروب -tik tok-( يتضح أن السبب النفسي وراء استخدام تطبيق 12من خالل نتائج اجلدول رقم )      
من الروتني والراتبة اليومية ابلدرجة األوىل، حيث جتد فيه هذه الفئة متنفسا وقاضيا على امللل، يف حني شكل كل من اهلروب 

لدافع الثاين لالستخدام؛ حيث أصبح هذا التطبيق مكاان لتجمع الشباب من الواقع واالستمتاع والتويح عن النفس ا
واملراهقني الذين يقومون ابلرقص على أغاين متنوعة وميارسون ألعااب خمتلفة. كما أن هذا التطبيق يعطي فرصا جديدة 

ت النفس حازا على اللمستخدمني لل روز والظهور، يف حني أن دافع فرض الشخصية والتباهي ودافع حتقيق الذات وإثب
نتيجة صفرية، ولعل هذين الدافعني مها نقطة االختالف اليت متيز الشباب الواعي عن املراهقني الذين كان هدفهم من 
استخدام هذا التطبيق هو حب الظهور والتباهي حسب ما أشارت إليه بع  الدراسات السابقة اليت أجريت على فئة 

 املراهقني.
 -tik tok-توزيع املبحوثني حسب الدوافع االجتماعية الستخدام تطبيق ( يبني 19اجلدول رقم )

 النسب % التكرارات دوافع اجتماعية                     التكرارات
 9.52 04 اهلروب من املشاكل االجتماعية
 4.76 02 التخلص من القيود االجتماعية
 33.33 14 االنفتاح على العامل اخلارجي

 38.09 16 ودولياالتواصل حمليا 
 14.28 06 تشكيل صداقات جديدة

 00 00 احلرية املطلقة يف تكوين صداقات افتاضية غري مراقبة
 100 42 اجملموع

 
 tik-( إىل نتائج توزيع املبحوثني حسب الدوافع االجتماعية الستخدام تطبيق 19تشري البياانت الواردة يف اجلدول رقم )

tok- إىل أن الدافع االجتماعي األول وراء استخدام هذا التطبيق هو التواصل  %32.19املبحوثني بنسبة ، ويفيد أغلب
حمليا ودوليا، يف حني أن الدافع الثاين من ذلك هو االنفتاح على العامل اخلارجي كون هذ النوع من التطبيقات يتيح نوعا من 

مستخدمني ذا االنفتاح يعطي الكثري من اإلجيابيات والفوائد للالتجانس الفكري وفر  التقارب بني املتشاهبني، كما أن ه
 مبا فيها اكتساب اللغات والتعرف على املشاهري وغريها.

فهو تشكيل صداقات جديدة وبدوره فقد حاز على نسبة  -tik tok-أما الدافع الثالث من وراء استخدام تطبيق      
العالقات أو أهدافها أو نتائجها، كما يشكل اهلروب من ، بغ  النظر عن أسباب هذه %16.22معت رة قدرت ب

املشاكل االجتماعية  دافعا هاما أيضا ابلنسبة للمبحوثني الستخدام هذا التطبيق على غرار دافع التخلص من القيود 
 .%6.74االجتماعية الذي مل تعرب عنه سوى فئة قليلة جدا وبنسبة

 صداقات افتاضية غري مراقبة على نتيجة صفرية.يف حني حاز دافع احلرية املطلقة يف تكوين 
 

 -tik tok-( يبني توزيع املبحوثني حسب الدوافع الدينية الستخدام تطبيق 11اجلدول رقم )
 النسب % التكرارات دوافع دينية                          التكرارات

 28.57 06 اكتساب ثقافة دينية
 52.38 11 توسيع املعارف الشرعية
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 9.52 02 ممارسة الدعوة الدينية
 00 00 البحث عن بدائل لألحكام الشرعية أو الدين ككل
 9.52 02 االنفتاح على قيم دينية خاصة مبجتمعات أخرى

 100 21 اجملموع
 

 -tik tok-( توزيع املبحوثني حسب الدوافع الدينية الستخدام تطبيق 11تبني النتائج الواردة يف اجلدول )           
ولعل أهم هدف يسعى إليه املستخدمون حسب نتائج اجلدول هو توسيع املعارف واملدارك الشرعية الدينية ليتمكنوا من 

وأوضحوا أن هدفهم  %22.67التعامل مع أحكام الشريعة بطريقة صحيحة، أما الدافع الثاين فقد أعرب عنه ما نسبته 
اح على ت الدينية، يف حني تساوى دافعي ممارسة الدعوة الدينية واالنفتاكتساب ثقافة دينية عامة وواسعة يف خمتلف اجملال

، أما دافع البحث عن بدائل لألحكام الشرعية أو الدين ككل فقد حاز %9.62قيم دينية خاصة مبجتمعات أخرى بنسبة 
 على نتيجة صفرية.
 -tik tok-ستخدام تطبيق ( يبني توزيع املبحوثني حسب الدوافع املعرفية التثقيفية ال11اجلدول رقم )

 النسب % التكرارات دوافع معرفية تثقيفية                 التكرار
 50 24 اكتساب ثقافة عامة
 50 24 اكتساب معارف جديدة

 100 48 اجملموع
  

قد تساواي، حيث أعرب  -tik tok-يتضح من خالل اجلدول أن دافعي اكتساب املعرفة والثقافة من استخدام تطبيق 
لكال الدافعني، على  %61بع  املستخدمني عن اكتساهبم للمعارف وكذا الثقافة العامة والعكس وهو ما شكل ما نسبته 
 اعتبار أن هذا النوع من التطبيقات يعت ر رافدا معرفيا وتثقيفيا جديدا ومهما يف نفس الوقت.

 ية واالجتماعيةاحملور الرابع: أتثري تطبيقات اهلواتف الذكية على تدين القيم الدين
 على القيم االجتماعية -tik tok-( توزيع املبحوثني حسب موقفهم من أتثري تطبيق 12اجلدول رقم )

 النسب % التكرارات التأثري على القيم االجتماعية                    التكرار
 88.23 30 نعم
 11.76 04 ال
 100 34 اجملموع

 
أتثريات  -tik tok-من املبحوثني يرون أن لتطبيق  %22.23توضح النتائج املبينة أعاله نتيجة مهمة مفادها أن        

يرون أنه ال يشكل خطرا  %11.74سلبية جلية على القيم االجتماعية السائدة يف اجملتمعات املتلقية، يف حني أن ما نسبته 
 م.وليس له أي أتثريات سلبية على هذه القي

 ( توزيع املبحوثني حسب موقفهم من أتثري التطبيقات على القيم االجتماعية13اجلدول رقم )
 النسب % التكرارات القيم االجتماعية                          التكرار
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 6.97 06 التعدي على حرمة األشخا 
 16.27 14 كشف أسرار اآلخرين
 4.65 04 فضح شخصيات معينة

 16.27 14 االختالطانتشار 
 25.58 22 انتشار الفساد األخالقي والرذيلة
 9.30 08 السخرية واالستهزاء
 13.95 12 السباب والشتائم

 6.97 06 انتشار الغش والقرصنة والظلم
 100 86 اجملموع

 
القيم االجتماعية،  على -tik tok-( توزيع املبحوثني حسب موقفهم من أتثري تطبيق 13يوضح اجلدول رقم )          

 تكرار. 24كما جتدر بنا اإلشارة هنا إىل أن أفراد العينة كان هلم أكثر من خيار لذلك كان عدد التكرارات
على القيم االجتماعية يظهر حسب رأي املبحوثني يف انتشار الفساد األخالقي  -tik tok-ولعل أبرز أتثري لتطبيق      

ستخدامه أيضا إىل كشف أسرار اآلخرين وانتشار االختالط وهو ما أعرب عنه ما ، كما أدى ا%26.62والرذيلة بنسبة 
من أفراد العينة املدروسة، أما القيمة السلبية الثالثة اليت انتشرت نتيجة هلذا التطبيقات فهي الُسباب  %14.27نسبته 

 .%13.96والشتائم الذي أعرب عنه ما نسبته 
عدي على حرمة األشخا  وانتشار الغش والقرصنة والظلم كانت من أبرز القيم كما أن السخرية واالستهزاء والت     

االجتماعية السلبية املرافقة النتشار هذا النوع من التطبيقات واستخدامها يف اجملتمع اجلزائري، وهو ما صرح به ما نسبته 
4.97%. 

معينة وهو ما  لتطبيق هي قيمة فضح شخصياتيف حني أن أدىن قيمة سلبية انتشرت نتيجة لالستخدام غري السليم هلذا ا
 من املبحوثني. %6.46أعرب عنه 

 على القيم الدينية -tik tok-( توزيع املبحوثني حسب موقفهم من أتثري تطبيق 16اجلدول رقم )
 النسب % التكرارات التأثري على القيم الدينية           التكرار

 93.75 30 نعم
 6.25 02 ال
 100 32 اجملموع

 
أتثريات -tik tok-من املبحوثني يرون أن لتطبيق  %93.76توضح النتائج املبينة أعاله نتيجة مهمة مفادها أن     

يرون أنه ال يشكل خطرا وليس  %4.26سلبية جلية على القيم الدينية السائدة يف اجملتمعات املتلقية، يف حني أن ما نسبته 
 له أي أتثريات سلبية على هذه القيم.

 
 على القيم الدينية -tik tok-( توزيع املبحوثني حسب موقفهم من أتثري تطبيق 16اجلدول رقم )

 النسب % التكرارات القيم الدينية                              التكرار
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 22.68 22 تقليد لباس فئات معينة وانتشار ظاهرة التعري
 12.37 12 التشبه الرجايل ابلنساء والنسائي ابلرجال
 20.61 20 استغالل هذه التطبيقات للولوج إىل اإلابحية

 11.34 11 انعدام خلق احلياء واحلشمة
 12.37 12 انتشار ظاهرة الغناء املاجن والدايثة
 2.06 02 التطرف الديين والشرعي
 18.55 18 إمهال الفرائ  الدينية

 100 97 اجملموع
 
على القيم الدينية، حيث صرح -tik tok-( توزيع املبحوثني حسب موقفهم من أتثري تطبيق 16يوضح اجلدول رقم )     

من أفراد العينة أن هذا التطبيق يؤثر على املستخدمني من انحية تقليد لباس فئات معينة وانتشار  %22.42ما نسبته 
ينة املدروسة أن هذا التطبيق يستغل للولوج إىل اإلابحية والفواحش  من أفراد الع %21.41ظاهرة التعري، وصرح ما نسبته

كما أن أكثر قيمة دينية أخرى أتثرت هبذا االستخدام غري املتوازن هي قيمة احلفاظ على الفرائ  الدينية وهو ما أعرب عنه 
 من أفراد العينة. 12.66%
اء به الرجايل ابلنساء والنسائي ابلرجال وانتشار ظاهرة الغنمن عينة الدراسة أن قيميت التش %12.37كما صرح ما نسبته     

املاجن والدايثة، كانت من أبز القيم اليت عززها االستخدام غري املدروس هلذا التطبيق، وكذا قيمة انعدام خلق احلياء واحلشمة 
 .%2.14، أما التطرف الديين والشرعي فقد صرح به ما نسبته %11.36بنسبة 

 
 اخلامتة:
على اهتمام الشباب واليافعني يف جمتمعنا العريب رفقة الفيس بوك واالنستغرام وغريها من  -tik tok-يستحوذ تطبيق     

شبكات التواصل االجتماعي، وذلك راجع إىل ما يتيحه من إمكانيات التفاعل السمعي البصري، وما حيظى به من خصوصية 
 قوف عليه وختصيصه ابلدراسة.ابلنسبة ملستخدميه، ولذلك كان من احلري بنا الو 

خاصة الفئة العمرية  -tik tok-إن جل الفئات عينة الدراسة على اختالف أجناسهم وأعمارهم يستخدمون تطبيق -
،  ألنه أصبح واقعا معاشا فرض نفسه بقوة، إذ بلغ عدد مستخدميه %76.22سنة وذلك بنسبة  36إىل  26املمتدة من 

 يه آخر اإلحصائيات.قرابة املليار حسب ما تشري إل
من طرف عينة الدراسة يعود إىل سنوات عديدة إذ بلغت نسبة مستخدميه منذ سنوات -tik tok-استخدام تطبيق -

 ،  وليس وليد اللحظة كمسايرة للتطور التكنولوجي اليومي.97.16%
أغلبية أفراد  الشخصية، لذلك املدة الزمنية لالستخدام ختتلف حسب ظروف املستخدم االجتماعية والعملية واالرتباطات-

، هم الفئة اليت لديها وقت %62.22العينة الذين أقروا ابستخدام هذا التطبيق ألكثر من ثالث ساعات بلغت نسبتهم 
 فراغ كبري، أو أعجاب هبذا التطبيق وابلتايل ضرورة االكتشاف، كما أنه أصبح عادة لسيقة ابألفراد.

الدراسات العليا وجيرون دراسات معمقة حول هذا ال رانمج وابلتايل من الضروري س ر أغواره بع  أفراد العينة هم من طلبة -
 والتحكم اجليد فيه وذلك ال يتاح إىل ابالستخدام املطول له.
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، لذلك من الواجب أن %62.96خيتلف أفراد العينة يف رأيهم حول هذا التطبيق حيث يرى أغلبهم أنه جذاب بنسبة -
غري ذلك، ولكن رغم هذا هو وسيط إعالمي اتصايل له ما له وعليه ما  %61.17يف حني يرى ما نسبته  حيظى ابالهتمام

 عليه لذلك من الواجب ترشيد االستخدام.
هناك دوافع نفسية واجتماعية ودينية وحىت معرفية تثقيفية وراء استخدام هذا التطبيق من طرف العينة املدروسة، ولكن -

وابلتايل هذا األمر يسهل من التسويق للثقافات اخلارجية على  %22.67على أعلى نسبة بلغت يستحوذ دافع التثقيف 
 حساب الثقافة احمللية.

حيث جتد  %44.44هو اهلروب من الروتني والراتبة اليومية بنسبة  -tik tok-أك ر دافع نفسي وراء استخدام تطبيق -
لرقص على هذا التطبيق مكاان لتجمع الشباب واملراهقني الذين يقومون ابفيه هذه الفئة متنفسا وقاضيا على امللل، إذ أصبح 

 أغاين متنوعة وميارسون ألعااب خمتلفة. كما أن هذا التطبيق يعطي فرصا جديدة للمستخدمني لل روز والظهور.
 .%32.19هو التواصل حمليا ودوليا وذلك بنسبة  -tik tok-أك ر دافع اجتماعي وراء استخدام تطبيق -
 .%62.32هو توسيع املعارف الشرعية لدى املستخدمني بنسبة  -tik tok-أك ر دافع ديين وراء استخدام تطبيق -
أتثريات سلبية على املستخدمني تتجلى يف التأثري على القيم الدينية واالجتماعية بنسبة كبرية جدا  -tik tok-لتطبيق -

، نتيجة للتقليد %26.62قي والرذيلة على أعلى نسبة بلغت ، وقد حظيت قيمة انتشار الفساد األخال%22.23بلغت 
األعمى للمشاهري والفنانني والذين تتعارض قيمهم مع القيم املوجودة يف جمتمعاتنا، ابإلضافة إىل قيم أخرى كالتعدي على 

اشرة وغري بحرمة األشخا ، كشف أسرار اآلخرين، فضح شخصيات معينة، السخرية واالستهزاء، السب والشتم بطريقة م
، وأن أكثر قيمة أتثرت بفعل هذا %93.76مباشرة. كما يرى املبحوثون أن هذا التطبيق يؤثر على القيم الدينية بنسبة 

التشبه الرجايل ابلنساء إىل جانب قيم أخرى ك %22.92تقليد لباس فئات معينة وانتشار ظاهرة التعري بنسبة التطبيق 
ياء واحلشمة، انتشار ظاهرة الغناء املاجن والدايثة، التطرف الديين والشرعي؛ لذلك نرى والنسائي ابلرجال، انعدام خلق احل

أنه من واجب املدرسة واألسرة واملسجد واملؤسسات االجتماعية توفري بدائل حلماية النشء، وتقدمي احللول املناسبة اليت 
 جتعلنا أكثر وعيا بكل ما هو دخيل على جمتمعاتنا.

خطرا كبريا على الفئة املدروسة ألهنا أكثر وعيا مبدى خطر ما يبث ع ر التطبيق وابلتايل  -tik tok-ال يشكل تطبيق -
يلجؤون إىل االستخدام اآلمن، على عكس فئة املراهقني اليت تتأثر بشكل سليب كبري حسب ما أشارت إليه العديد من 

 الدراسات.
 التوصيات واالقرتاحات:

 ا من قيم ع ر الوسائط اإلعالمية احلديثة على اختالف أنواعها وأشكاهلا.انشاء رقابة على ما يفد إلين-
 عدم السماح بتمرير كل ما يتعارض مع قيمنا ومبادئنا.-
 إنشاء منصات خاصة ع ر تطبيق تيك توك تنشر من خالهلا القيم والعقائد ومناهج التفكري السليم.-
 هادف على عكس احملتوى التفيهي الذي يشتهر به.يف تقدمي حمتوى إعالمي  -tik tok-استغالل تطبيق -
 تضافر جهود كل املؤسسات االجتماعية يف حتصني النشء من خالل تثبيت مبادئ اهلوية الدينية والوطنية.-

 التوصيات:
لتكون  امجع أعمال املؤمتر يف كتاب وطبعه ليستفيد منها الباحثون واملهتمون ابجملال القيمي والتبوي، ونشرها إلكتوني-1

 االستفادة أكثر وأمشل.
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دعم جهود الباحثني يف العلوم اإلنسانية وتوجيهها إىل االهتمام هبذا النوع من الدراسات اليت تبحث يف أتثري الوسائط -2
احلديثة على النشء، وابلتايل تقدمي دراسات تعطينا األسباب والنتائج واستشراف طرق العالج، من خالل س ر آراء هذه 

 االجتماعية حول الوسيلة املدروسة.الفئات 
إنشاء خمابر حبثية بفرق علمية متخصصة تعمل على إجياد حلول للحد من خطر املوفدات والعوملة الثقافية على اجملتمعات -3

 التابعة واملتلقية. 
نظر-6

ُ
لذي يقدم لنا املعلومات ا تفعيل البحوث األكادميية يف اجملاالت اإلنسانية حبيث ال تبقى جمرد ح ر على ورق، كوهنا امل

 واحلقائق اليت نبين عليها تصوراتنا أثناء عالج الظواهر االجتماعية وحماربة اآلفات وكل ما من شأنه أن يقضي على اهلوية.
يف  ياقتاح مؤمتر دويل اثين متتم له ملا جاء به هذا املؤمتر، يعاجل الثغرات والنقائص اليت يعاين منها اجملال التبوي والنفس-6

 بلداننا اإلسالمية نتيجة لبعدان عن حصانة ديننا احلنيف.
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