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 مجلة )البحوث العلمية(

 م 7102من سنة ( النصف األول) الثانيةة السن الثالثالعدد 

 ية والتطبيقيةاإلنسانللعلوم أفريقيا  جامعة منشوراتية( م)البحوث العل مجلة

 (أسعار المجلة)

 الجهات
سعر النسخة 

 داخل ليبيا
 سعر النسخة خارج ليبيا

 ةأمريكي اتدوالر 4 د.ل 3 الطلبة

 ةأمريكي اتدوالر  6 د.ل 5 المشتركون

 ةأمريكي ات دوالر 6 لد. 7 األفراد

 و الوزارات والهيئات والمؤسسات

 ي حكمهافما 
 اأمريكي اً دوالر 01 د.ل 01

 :تنويه

إن تقديم البحوث المنشورة أو تأخيرها في ترتيب الصفحات ال يعني 

المفاضلة لكن متطلبات التنسيق الفني هي التي تتحكم في هذا الترتيب. وإن 

 ضرورة عن رأي المجلة أو الجامعة.البحوث المنشورة ال تعبر بال

 



    م7102الثانية نة الس العدد الثالث )البحوث العلمية(مجلة 

_____________________________________________________________4 
 

 

 لمجلةالهيئة االستشارية 

 ية(م)البحوث العل

 ية والتطبيقيةاإلنسانللعلوم  فريقيا إ جامعة

 هيئة التحرير

 اح أبوشينةتمف .المبروك:دالمشرف العام

 :أ.د.عابدين الدردير الشريفرئيس التحرير  

 :لجنة التحريرأعضاء 

 المقروسعلي  الحميدد.عبد 

 بروك خليلمصالح ال .أ

 .أكرم الهادي محمد أ

 ونينلرزاق المبروك الكاأ.عبدا
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 قواعد النشر وشروطه

 بمجلة )البحوث العلمية(

 ية والتطبيقيةاإلنسانللعلوم   فريقياإجامعة ب 

 نبذة عن المجلة:

 ية واإلنسانأفريقيا للعلوم سنوية تصدر عن جامعة  نصفمجلة محكمة 

 ليبيا باللغتين العربية واإلنجليزية. وتهتم المجلة بنشـر البحوث و-طرابلس  -التطبيقية

الدراسات العلميـة، إلى جانـب عرض ملخصات الكتب والدوريات، والرسائل العلمية 

)الماجستير والدكتوراه(، والتقارير الصادرة عن المؤتمرات والندوات وورش العمل من 

 داخل ليبيا وخارجها. 

 أهداف المجلة:

 ل البحث العلمي وإثراؤه في كافة المجاالت العلمية ذات العالقة بالتخصصات تفعي

 العلمية في الجامعة. 

 .االهتمام بقضايا التنمية الشاملة في ضوء المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية 

  إتاحة الفرصة للباحثين لنشر بحوثهم ودراساتهم العلمية، ونقل أفكارهم العلمية من

دائرة المعرفة لدى الباحثين وصانعي القرارات والممارسين في داخل أجل توسعة 

 ليبيا وخارجها.  

  خلق حوار علمي بنّاء بين الباحثين والمهتمين بالموضوعات المستجدة في كافة

 المجاالت العلمية ذات العالقة بالتخصصات العلمية 
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القواعد والشروط  باعتاقواعد النشر: يشترط في الموضوعات المقبولة للنشر بالمجلة 

 التالية:

يشترط في البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة أن البحوث والدراسات:  -0

 تتصف باآلتي:

أصالة أفكار البحث وموضوعه، وكونه لم يسبق نشره أو تقديمه للنشر في   .أ

 ولم يكن جزًءا من رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه. . مجلة أخرى 

 لعلمي المتبع في البحث.سالمة المنهج ا .ب

 ج. سالمة لغة البحث ووضوح أفكاره وترابطها.

بأرقام ومراجعه عند التوثيق تتم اإلشارة إلى مصادر البحث اإلشارة إلى المرجع:  -1

متسلسلة وفقاً لترتيب ورودها فيه، وكذلك األمر في ثبت المصادر والمراجع. وعلى 

 -الباحث أن يلتزم باألسلوب التالي:

الكتب يذكر اسم المؤلف كامالً، عنوان الكتاب، مكان النشر،  في حالة (أ)

 سنة النشر، ورقم الصفحة أو الصفحات.

في حالة البحوث أو المقاالت المنشورة في دوريات متخصصة، يذكر   (ب)

اسم الكاتب كامالً، واسم الدورية، ورقم العدد، وتاريخ النشر، ورقم الصفحة أو 

 البحث.الصفحات التي يشغلها المقال أو 

 إذا كان النقل غير مباشر، يذكر صاحب المصدر األصلي. (ت)

شرح بعض النقاط الغامضة التي ال يتسع على يقتصر استخدام الهوامش الهوامش:  -3

المجال لتناولها في المتن، أو بهدف تسليط الضوء عليها، وترقم كل صفحة بشكل 

 مستقل، ويظهر الهامش في أسفل الصفحة. 

يراعى في كتابة قائمة المراجع والمصادر كتابة المراجع ادر:قائمة المراجع والمص -4

العربية أوال، ثم األجنبية، على أن تتضمن فقط ما اعتمد عليه الباحث وأشار إليه في 

 متن البحث، ويرتب كل منها ترتيبا هجائيا، وأن تكتب على النحو اآلتي:

 أوال: المراجع العربية:

 (.(.1111طرابلس: الجامعة المفتوحة )المهدي غنية "مبادئ التسويق"، ) -

دمة في إدارة األعمال الدولية"، )اإلسكندرية: مطبعة قعبد السالم أبوقحف "م -  

 (. 0991اإلشعاع الفنية )

محمد المكي "أهمية المراقبة الداخلية للمراجع الخارجي"، )طرابلس: مجلة  -

 . 01 – 5، ص ص: (0914) 6دراسات في اإلدارة واألعمال المصرفية(، العدد 

 ثانيا: المراجع األجنبية:

- Drury،Colin (2000) ،Management and Cost Accounting ، th5 

edition، (London: Thomson Learning).  

- Kaplan، Robert (2000)،” Balance without profit”، Financial 

Management، (January)، 23 26. 
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 :هومراجع ثالثا: مصادر اإلنترنت

- Andersen، Arthur، (1997)، Learning about professional 

development: Our commitment to training، 

.. Arthurandersen.com/careers/training.asphttp://WWW:  

 الشروط العامة والفنية:  -5

في الصفحة  وجهة عمله ،ووظيفته ،العلمية ،ودرجته ،أن يكتب الباحث اسمه -

األولى من بحثه، مع ضرورة ذكر العنوان الذي تتم مراسلته عليه، ورقم الهاتف 

 والفاكس والبريد اإللكتروني.

أن تكون البحوث والدراسات العلمية مكتوبة باللغة العربية، كما تقبل باللغة  -

 كلمة. 051اإلنجليزية بشرط إرفاقها بملخص باللغة العربية ال يتجاوز 

( صفحة، بما فيها الجـداول والمراجع واألشكال 11 (عدد الصفحات عن أال يزيد -

 التوضيحية من صور ورسومات.

، Microsoft Wordأن تكون البحوث والدراسات العلمية مطبوعة على برنامج  -

 Single( مع ترك مسافة مفردة بين األسطر )A4وتقدم في شكل ورقي بحجم )

Spacedلى نسخة مخزنة على قرص ليزري (، وعلى وجه واحد، باإلضافة إ

(CD)، .مع إرفاقها بنسخة من السيرة الذاتية للباحث 

(. Simplified Arabicأن تكون كتابة البحوث المكتوبة باللغة العربية بالخط:) -

 Timesأما البحوث المكتوبة باللغة اإلنجليزية فتكتب بالخط المعروف باسم )

New Roman.) 

 و التالي:أن يكون حجم الخط على النح -

  داكن للعناوين الرئيسة. 01بنط 

  داكن للعناوين الفرعية. 06بنط 

  للمتن. 04بنط 

  للمستخلص بخط مائل. 01بنط 

  للهوامش والحواشي. 01بنط 

 تكون الهوامش على النحو التالي: -

  سم. 1.5أعلى وأسفل 

  سم. 3أيمن 

  سم. 1.5أيسر 

العلمي واللغوي من قبل  قوبمللتتخضع المواد العلمية المقدمة للنشر في المجلة  -

أساتذة متخصصين تحددهم هيئة التحرير بشكل سري، يحق للمجلة مطالبة 

، كما يحق للمجلة المقومينصاحب المادة العلمية بإجراء التعديالت الواردة من 

إجراء التعديالت الشكلية فقط متى تطلب األمر ذلك دون أخذ اإلذن المسبق من 

التحرير االستعانة بأكثر من محكم عند الضرورة. ويبلغ  الباحث. كما يجوز لهيئة

 الباحث بقبول البحث من عدمه أو تعديله وفقاً لتقارير المحكمين.

http://www/
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 ال يحق للباحث الذي لم يقبل عمله العلمي للنشر أن يطالب باسترجاعه. -

على الباحث أن يتعهد كتابياً بعدم نشر البحث أو الدراسة بأية وسيلة أخرى إال بعد  -

 مرور سنتين من تاريخ النشر.

جميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء كاتبيها، وال تعبر بالضرورة عن  -

 وجهة نظر المجلة أو الجامعة.

تلتزم المجلة بإشعار الكاتب بوصول عمله وإحالته إلى هيئة التحرير في موعد  -

 غايته أسبوعان من تاريخ استالمه.

ية عمله للنشر خالل أسبوعين من استالم ردود تُشعر المجلة الكاتب بصالح -

 المحكمين.

 تعلم المجلة الكاتب في أّي عدد سيتّم نشر بحثه. -

إلى المجلّة عند إعالم صاحب البحث المقبول ونشره تنتقل حقوق طبع البحث  -

 للنشر بقبوله.

يتم ترتيب نشر البحوث في أعداد المجلة وفقاً العتبارات فنية بحتة وأولوية  -

 ها للمجلة، وال عالقة لها بأهمية البحث أو مكانة الباحث.تسليم

 نشر بحثه أو دراسته. عند يحصل الباحث على ثالث نسخ من عدد المجلة  -

وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة ترسل البحوث والدراسات كافة عناوين المراسلة: – 6

 ‘– ية والتطبيقيةاإلنسانم جامعة إفريقيا للعلو (البحوث العلمية)باسم رئيس تحرير مجلة 

 وذلك على العنوان التالي: .ليبيا -طرابلس 

 طرابلس، -ية والتطبيقيةاإلنسانجامعة إفريقيا للعلوم مجلة  )البحوث العلمية(العنوان:

 ،ليبيا.

طرابلس  -بريد شارع الزاوية 06161 صندوق بريد: أو ترسل إلى العنوان البريدي التالي: 

 ليبيا. -

 Info@africanuniversityedu.lyالبريد اإللكتروني: ى التالي:أو ترسل عل

 218217291428+الهاتف:

 218217291428+بريد مصور:

 WWW.africuniversityedu.ly موقع الجامعة على االنترنت:
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 م7102ية( ممن مجلة )البحوث العل الثانيةة السن الثالثمحتويات العدد 

 اسم الكاتب عنوان البحث ر.م
رقم 

 الصفحة

 01 رئيس التحرير االفتتاحية 1

2 
دراسة الموارد الطبيعية وإمكانية التنمية المستدامة 

 بمنطقة الشرشارة

  د. محمود علي جحيدر

 د.يحيى محمد الشيباني
00 

3 
 د/ نعيمة عبد السالم أبوشاقور  العصر اإلسالمي ي فيمالمح من تدوين النص التاريخ

19 

 47 د.الطاهر عمار العباني التحليل النقدي وفلسفته الجمالية 4

5 

تحسين جودة الخدمات المصرفية: مدخل تحليل 

اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق 

ريقيا إفااللكتروني )دراسة ميدانية على مصرف شمال 

 (.وفرعه بجنزور

 الباروني ييحد. خالد مسعود 
76 

6 
الداللة الوظيفية واآللية الفلسفية للسرد في الفيلم 

 السينمائي
 د. صالح علي مسعود قحلوص

006 

7 
-0991التنمية البشرية في االقتصاد الليبي خالل الفترة 

 م1117
 035 أنبية جمعةد.صالح الدين 

 الفلسفة السياسية عند أسبينوزا 1
ر العجيلي حميد د.عبدالقاد

 النجار
053 

9 
السياسة الروسية في مواجهة المطالب االستقاللية في  

 الشيشان وكازخستان
 073 .عامر سليمان زريبةد

01 
د ور العقوبات الحدية في المحافظة على المقاصد 

 الضرورية
 095 أ.خطاب خالد خطاب خالد

 109 د.حميدة علي البوسيفي لسإدارة الجودة الشاملة بمستشفى شارع الزاوية بطراب 00

01 
النشاط الزراعي في  تجاه نيالعثمانيأثر سياسة الوالة 

 الجبل الغربي خالل العهد العثماني الثاني
 140 المدني سعيد عمر -د

 164  د/ فريحة عوض إبراهيم النظام التعليمي في ليبيا فيثأثير العولمة  03

04 
جال انحراف أهمية برامج الخدمة االجتماعية في م

 األحداث
 111 د/ صالح عبد السالم الضعيف

 313 .محمد سالم موسى المنفيد معرفي طرح  صحافة البيانات : 05
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 االفتتاحية

 بسم هللا الرحمن الرحيم

من مجلة  الثانيبتوفيق من هللا وبجهود مخلصة تم االنتهاء من العدد       

صدور  ويأتي ، ية والتطبيقيةنساناإل( بجامعة إفريقيا للعلوم البحوث العلمية)

عتماد المؤسسي من مركز ضمان هذا العدد بعد حصول الجامعة على اال

وقد كان هذا تحدياً كبيراً بالنظر ،ية والتدريبيةمؤسسات التعليمالالجودة واعتماد 

ولية في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بالدنا والتي ؤلحجم الضغوط والمس

 .ل أن يفتح ويسهل الطريق أمام أبنائها المخلصيننسأل هللا عز وج

نتمنى أن يكون هذا العدد من المجلة ومن خالل ما يتناول بين دفتيه من       

م في إثراء المكتبة هوأن يس، في ليبيا العلميموضوعات رافداً من روافد البحث 

الليبية خاصة والعربية عامة وأن يكون عوناً للبحاث والمهتمين وطالب 

لبذل تها وأن يكون حافزاً ألساتذ الدراسات العليا والجامعيين على حد سواء.

ها سواء بمراجعتها والموضوعات التي تناولزيد من الجهد البحثي حول م

 وتحليليها أو بنقدها أو بإخضاع نتائجها للمزيد من البحث والتدقيق.

ين والمهتمين بالعلوم وبهذه المناسبة نتوجه بالدعوة إلى كل األساتذة الباحث      

ية والتطبيقية في الجامعات ومراكز األبحاث والمؤسسات العلمية اإلنسان

 و .(ميةلالع ثالبحو)بأبحاثهم ودراساتهم في مجلة  لإلسهامالمحلية والعربية 

أننا ال نضع أية شروط أو قواعد مسبقة لقبول إلى نود أن نشير في هذا المقام 

 ضه متطلبات البحث العلمي الرصين من أصول و، إال ما تفرونشرهاالبحوث 

أن نعلن للسادة القراء من  ،كما نود أيضا .متفق عليها قواعد وأساليب منهجية

 التعليقات والنقد البناء ون صدورنا مفتوحة لتقبل كل أالباحثين والمهتمين 

بشأن ما ينشر في هذه المجلة  المختلفة المالحظات واآلراء ووجهات النظر

صب لصالح البحث العلمي تالبد وأن  والتىالمحكمة، نصف السنوية   يةالعلم

 .موضوعاته ومناهجه من أجل غد علمي أفضل سهم في تطويرتو

 تمنياتي للجميع بالتوفيق

 يكملقصد والسالم علوهللا من وراء ا

 

 أ.د. عابدين الدردير الشريف

 المجلةتحرير هيئة ئيس ر                                                                
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دراسة الموارد الطبيعية وإمكانية التنمية المستدامة بمنطقة 

 الشرشارة

 محمد الشيباني ىد.يحي  )*(د. محمود علي جحيدر 

 جامعة الزيتونة - قسم العلوم البيئية  –كلية العلوم 

ترهونعععععة بتقعععععع منطقعععععة الشرشعععععارة علعععععى أحعععععد سعععععفوح الجبعععععال :المقدمةةةةةة 

ها الممتععععدة عبععععر هضععععبة متراميععععة األطععععراف، يبلععععع ارتفاعهععععا عععععن وسععععهول

 3وتبعععععد عععععن مركععععز المدينععععة بحععععوالي  متععععر 511سععععطح البحععععر حععععوالي 

كيلععععومترات، يتخللهععععا مصععععب مععععائي عميععععق بارتفععععاع ثمانيععععة أمتععععار، تنبععععع 

مياهعععععه العذبعععععة معععععن ععععععدد معععععن العيعععععون الطبيعيعععععة، وتصعععععب فعععععي العععععوادي 

ات طبقععععات رسععععوبية متعععععددة، المعععععروف باسععععمها، عبععععر صععععخور جبليععععة ذ

تسعععتمر حتعععى تختفعععي فعععي وادي الرمعععال العععذي تحعععيط بعععه األحجعععار القديمعععة 

التععي ترجععع إلععى العهععد الرومععاني، إذ توجععد بععه مقبرتععان قععديمتان تععدالن علععى 

وجععود آثععار رومانيععة وفععرن قععديم، يعتبععر مععن أقععدم أربعععة أفععران فععي العععالم ال 

ى أن المنطقععععة كانععععت عععععامرة تععععزال آثععععاره باقيععععة حتععععى اليععععوم، مععععا يععععدل علعععع

بالسععععكان.ويحيط بالشرشععععارة النباتععععات الطبيعيععععة النععععادرة، والغابععععات الكثيفععععة 

التععععي تقععععع بمحععععاذاة الععععوادي لمسععععافات طويلععععة، وتتخللهععععا طبقععععات صععععخرية 

متموجععة تحععيط بهععا الميععاه مععن كععل جانععب فععي شععكل جميععل يجمععع بععين سععحر 

الميعععععاه التعععععي  المكعععععان وطوبوغرافيعععععة األرض وخصعععععوبة التربعععععة وعذوبعععععة

تتجمعععع فعععي وسعععط تشعععابك أغصعععانها كعععل أنعععواع الطيعععور والحيوانعععات البريعععة 

 التعععي تقتععععات مععععن مياههععععا وتتغععععذى علععععى نباتاتهععععا وتتكععععاثر فععععي أخاديععععدها و

كهوفهععا مععا يجعلهععا محميععة طبيعيععة تسععتحق منععا كععل الرعايععة واالهتمععام.غير 

هععا ولمعانهععا فعععي أن اإلهمععال الععذي طالهععا، والتسععيب العععذي نالهععا، أفقععدها بريق

 نفععععوس زائريهععععا وفععععي قلععععوب مرتاديهععععا، ممععععا يسععععتوجب إعععععادة ترميمهععععا و

إصعععالحها كعععي تععععود الشرشعععارة لسعععابق عهعععدها تععععانق الفعععرح وتستبشعععر بعععه، 

وتكععون محميععة طبيعيععة تسععهم فععي إعععادة رفععع شععأن المنطقععة، وتكععون متنفسععاً 

فععي الريععاح سععياحياً لكععل أبنععاء الععبالد، ويتمثععل منععاا منطقععة عععين الشرشععارة 

أمعععا  ويةتهعععب جنوبيعععة شعععرقية وشعععمالية شعععرقية والريعععاح الشعععت ية التعععىالصعععيف

الرطوبععة النسععبية فتعتمععد فععي الجععو علععى كميععة مععا يحتويععه الهععواء مععن بخععار 

مععععدل التبخعععر أو انخفعععاض  معععع المعععاء وعلعععى درجعععة الحعععرارة فهعععي تعععزداد

                                                           
 *  Email: Mahmud_geheder@yahoo.com 

mailto:Mahmud_geheder@yahoo.com
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رة درجععة الحععرارة وتقععل مععع تنععاقص كميعععة بخععار المععاء وعلععى درجععة الحعععرا

 . (1)ويمثل أدنى كميات الرطوبة النسبية 

 مشكلة الدراسة : 

 استنزاف الموارد المائية بالمنطقة.  -0

 انقراض بعض الحيوانات والطيور بالمنطقة.  -7

 انقراض بعض النباتات.  -6

تعععدمير العديعععد معععن األشعععجار ععععن طريعععق القطعععع الجعععائر أو القلعععع أو ععععن  -4

 طريق الرياح. 

محعععور فعععي إظهعععار كيفيعععة صعععون البيئعععة معععن لعععذلك فعععإن مشعععكلة الدراسعععة تت 

 خالل إقامة المحميات لتحقيق سياحة مستدامة .

 ومن خالل مشكلة الدراسة يمكن وضع التساؤالت التالية:

هعععل تقعععوم المؤسسعععات الحكوميعععة بمنطقعععة الشرشعععارة بعععدورها فعععي تطعععوير  .0

 هذه المنطقة؟

 فععععيهعععل تتبعععاين وجهععععة نظعععر سعععكان المنطقععععة حعععول تفهعععم األثععععر البيئعععي  .7

 الموارد الطبيعية لهذه المنطقة؟

 ما مدى األضرار البيئية المحلية والتنموية على هذه المنطقة؟ .6

معععععا الخطعععععط والبعععععرامج للحعععععد معععععن اسعععععتنزاف المعععععوارد الطبيعيعععععة علعععععى  .4

 المنطقة؟

 ما فاعلية التنمية المستدامة على السكان بمنطقة الشرشارة؟ .5

ر المهتمعععععين تظهعععععر أهميعععععة الدراسعععععة فعععععي توجيعععععه أنظعععععاأهميةةةةةة الدراسةةةةةة: 

والدارسعععين والبعععاحثين فعععي مجعععال البيئعععة إلعععى األخطعععار البيئيعععة التعععي تهعععدد 

منطقعععة الشرشعععارة.كما تتضعععمن أهميعععة الدراسعععة نعععداء لفعععتح مجعععاالت واسععععة 

فعععي تعمعععيم تطبيعععق أسعععلوب المحميعععات لتشعععمل كعععل الثعععروات البيئيعععة، والسعععيما 

 المهددة منها بالزوال.

لععى تحقيععق عععدد مععن األهععداف يمكععن تسعععى هععذه الدراسععة إأهةةداف الدراسةةة:

 إبرازها في النقاط التالية:

 صون الثروات البيئية المهددة باالنقراض بمنطقة الشرشارة. -0

 تنمية السياحة البيئية وتشجيع السياحة الهادفة.-1

                                                           
، 1103د.يحيى محمد الشيباني، ورقة علمية بعنوان دراسة إمكانية تطوير محمية الشرشارة، ترهونة،  - 1

 .4ص
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محاولععة الوصععول إلععى تحقيععق التنميععة المسععتدامة مععن خععالل إقامععة محميععة  -3

 طبيعية.

بععععاع المععععنهج النظعععري مععععن خععععالل االطععععالع علععععى تععععم اتمنهجيةةةة الدراسةةةةة :

 بعض المراجع والكتب والدراسات السابقة.

 مع طبيعة الموضوع. المناسبتم استخدام المنهج الوصفي  -

 حععد عشععر سععؤاالً أتكععون مععن ت ةانبالتحليععل األحصععائي مععن خععالل عمععل اسععت -

 عينة الدراسة.من  هواختيار مئ

حةةةةةةدود الو بلديععععععة ترهونععععععة.:حععععععدود حةةةةةةدود المكانيةةةةةةةال حةةةةةةدود الدراسةةةةةةة:

 م.1104/1105: الزمانية

 مصطلحات الدراسة:

أنهعععا وسعععائل لتحقيعععق غايعععات معينعععة )  ،تععععرف المعععوارد . تعريةةةف المةةةوارد:0

ية تتغيعععر فالبعععد وأن تتغيعععر اإلنسعععان( وطالمعععا إن الغايعععات اإلنسعععانأي حاجعععات 

 .(1)تغيير الموارد باستمرار  يتمالوسائل ومن ثم 

ورد مفهعععوم التنميعععة المسعععتدامة ألول معععرة فعععي المسةةةتدامة:مفهةةةوم التنميةةةة .1

م وعرفععت هععذه التنميععة فععي 0917تقريععر اللجنععة العالميععة للبيئععة والتنميععة عععام 

هعععذا التقريعععر أنها:تلعععك التنميعععة التعععي تلبعععي حاجعععات الحاضعععر دون المسعععاومة 

 تهم .اجتياحإعلى قدرة األجيال المقبلة لتلبية 

حميعععة الطبيعيعععة سعععواء كانعععت بريعععة أو مائيعععة تععععرف الم.المحميةةةة الطبيعيةةةة:3

 بأنهعععا وحعععدة بيئيعععة محميعععة تعمعععل علعععى صعععيانة األحيعععاء الفطريعععة النباتيعععة و

الحيوانيععععة وفععععق إطععععار متناسععععق مععععن خععععالل إجععععراء الدراسععععات والبحععععوث 

الميدانيعععععة والتعلعععععيم والتعععععدريب للمسعععععؤولين والسعععععكان المحليعععععين ليتحملعععععوا 

ن ثعععم فهعععي تععععد مدرسعععة تعليميعععة تدريبيعععة المسععؤولية تجعععاه بيئعععتهم الحيويعععة ومععع

 .(2)وتأهيلية لتحقيق االهداف التي أقيمت من اجلها المحمية الطبيعية 

وهععععي السععععفر المسععععؤول إلععععى المنععععاطق الطبيعيععععة التععععي .السةةةةياحة البيئيةةةةة:4

ديمومععة الرفععاه للسععكان المحليععين، وحتععى نطلععق بتحععافع علععى البيئععة، وتتعهععد 

بيئيعععة فعععإن ذلعععك يجعععب أن يتوافعععق بالكامعععل معععع علعععى السعععياحة اسعععم السعععياحة ال

                                                           
، 1111د. عمر رمضان الساعدي وآخرون، مقدمة فب الموارد الطبيعية، جامعة عمر المختار ، البيضاء،  - 1

 .01ص
 كتاب المحميات الطبيعية. -الموسوعة البيئية، د. يونس خليل - 2
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ال تععؤثر علععى  هنفسععالوقععت فععي أهععداف الحفععاظ والحمايععة فععي البلععد المعنععي، و

ثقافعععة المجتمعععع المعنعععي أو المضعععيف كمعععا يجعععب أن تسعععهم  فعععي فعععي اإلطعععالق 

 .(1) ألفراد المجتمع ينتوليد الدخل والتعليم المستمر

 الدراسات السابقة:

( بعنوان: ))نظم اإلدارة 7112عدنان غانم سنة )دراسة مطانيوس مخول و .0

تتمحور مشكلة البحث حول واقع نظم  البيئية ودورها في التنمية المستدامة((

ودورها في التنمية المستدامة بسبب عدم اقتصار المشكلة البيئية  ،اإلدارة البيئية

 و على مكان محدد والسيما عند استقالل الموارد الطبيعية بشكل غير معتاد

ودون أي اعتبار لما ينجم عن الفعل الالبيئي المخل في جوهر التوازن  ،مألوف

البيئي ويهدف هذا البحث إلى تخفيف اآلثار السلبية التي تنجم عن تسارع النمو 

تسبب في تدهور توتوصل هذا البحث إلى أن التنمية غير المستدامة  ،االقتصادي

 الموارد الطبيعية والتراثية.

 بعنوان: ))السياحة البيئية و (7101أحالم وزاوي صورية )خان  دراسة .7

ني هذه الدراسة بصورة أساسية توتعأثرها على التنمية في المناطق الريفية(( 

 بالمجتمع المدني بجميع عناصره: الزراعة، السكان المحليين والحيوانات و

وإقامة كما تتضمن إقامة المخيمات ورحالت الصيد  ،األنشطة الدينية المختلفة

األسواق الحرفية.وخالصة هذه الدراسة أن المناطق الريفية غنية بالمواقع 

 التراثية والموارد الطبيعية والزالت تحافع على النواحي االجتماعية والعادات و

التقاليد إال أن هذه المناطق بحاجة ماسة للتطوير في مختلف النواحي خصوصاً 

 في مجال البنية التحتية.

 ))التنمية المستدامة و ( بعنوان7100رحمن محمد الحسن )عبدال دراسة .6

ويهدف البحث إلى الوقوف على مفهوم التنمية المستدامة متطلبات تحقيقها(( 

 أهمية البحث في حماية البيئة و وتكمنالتي تساعد على تحقيق التنمية المستدامة 

تخدام األمثل ها وخلق الوعي البيئي والتفهم الصحيح لقضايا البيئة باالستوارد

 للموارد الطبيعية والبشرية في ظل التنمية المستدامة هدفاً أساسياً لإلنسان و

عدد من النتائج منها تبني إستراتيجية إلى البحث  توصللمنفعة المجتمع وقد 

استهالك الموارد -وطنية للتنمية المستدامة يشارك في بنائها أفراد المجتمع

ر األفضل للموارد واالستخدام األكثر كفاءة باعتدال وكفاءة ومراعاة األسعا

 للموارد واألطر الزمنية الستبدال الموارد غير المتجددة بموارد بديلة و

                                                           
 .30، ص1111د. أكرم عاطف رواشدة، السياحة البيئية األسس المرتكزات، الطبعة األولى،  - 1



    م7102الثانية نة الس العدد الثالث )البحوث العلمية(مجلة 

_____________________________________________________________15 
 

االستخدامات البديلة المحتملة للموارد وعدم استهالك الموارد المتجددة بوتيرة 

أسرع من قدرتها على التجدد والتوسع في مجال االعتماد على الطاقة النظيفة 

 تجددة كالطاقة الشمسية والطاقة المائية وطاقة الريح.الم

))التنمية المستدامة بين الحق ( بعنوان:1101سنة ) آسيا قاسمي دراسة .4

مع اإلشارة إلى  في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عن حماية البيئة((

امة أدركت الجزائر على غرار باقي دول العالم أهمية إقفقد التجربة الجزائرية 

توازن بين واجبات حماية البيئة ومتطلبات التنمية من خالل اإلدارة الحكيمة 

للموارد ولتجسيد هذا الهدف اتخذت إجراءات وسياسات  من شأنها تحسين 

وتوصلت  ،واالجتماعية والصحية للمواطن االقتصاديةاألوضاع المعيشة و

التي تبنت المفاهيم الدراسة إلى أن الجزائر على غرار العديد من دول العالم 

المتعلقة بالتنمية المستدامة إال أنها عموماً تتصف بضعف الثقافة البيئية لدى 

وارتباط مفهوم دراسة التأثير في البيئة  ،المسؤولين والمواطنين على حد سواء 

بالنسبة لبعض المشاريع التي تصنف بأنها مخرجات خطيرة عن البيئة 

في حين أن هناك العديد من  ،قات...الخكالنشاطات االستخراجية والمحرو

األنشطة األخرى المتعلقة بالموارد البيئية الحساسة كالغابات ومصائد األسماك 

لم يطلها التشريع بالعناية الكافية التي والسدود والمياه ومصادر الطاقة األخرى 

بعد. وضعف الجانب الرقابي في الجزائر األمر الذي لم يسهم في تحقيق نتائج 

 يجابية من الناحية البيئية وال من ناحية االستدامة التنموية.إ

بعنوان:))المحميات الطبيعية صيانة ( 1103سنة ) صليحة عشى دراسة .5

((.تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدد من األهداف وهي للتراث البيئي السياحي

 صون الثروات البيئية المهددة باالنقراض وتنمية السياحة البيئية وتشجيع

السياحة الهادفة وتفعيل دور المجتمعات في صون التنوع البيولوجي في التنمية 

دولية في مجال إقامة المحميات الطبيعية. وتم  اتذجونمأوإبراز  ،المستدامة

استخدام المنهج الوصفي في هذه الدراسة لتناسبه مع طبيعة الموضوع وأهميته 

على الرغم من  -الدراسة في عرض معطياته لتحقيق أهداف الدراسة. وتوصلت

 ووجود اختالف كبير في الرؤى والغايات واألهداف وطريقة إدارة المحميات 

ن هناك إجماعاً حول أهمية إنشاء أشكال من أإلى باختالف البلدان  هاتوجيه

 الحماية للحفاظ على التنوع الحيوي واالستهالك المستدام للموارد الطبيعية.     

بعنوان:))دراسة إمكانية تطوير (1103سنة ) بانييحيى محمد الشي دراسة .6

م 1103تخدم المحيط البيئي سنة  محمية الشرشارة بترهونة كمحمية طبيعية((

وهدفت هذه الدراسة إلى االهتمام بتكوين محمية طبيعية تعتمد على المصادر 
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يئية الوراثية النباتية والحيوانية واالستخدام المستدام للموارد الحيوية والنظم الب

مكوناتها  فيالطبيعية واالستثمار السياحي البيئي للمحمية بشكل ال يؤثر سلباً 

 الطبيعية الحيوية .

))دراسة تحليلية ألهم مؤشرات التنمية بعنوان: مهدي سهر غيالن دراسة .2

وتناول البحث التقدم االقتصادي في  المستدامة في البلدان العربية والمتقدمة((

اريع الكبرى واالستثمارات قامة وإنشاء العديد من المشبلدان العالم صاحبه إ

وقد أدى بالنتيجة إلى زيادات مرتفعة في حجم الناتج المحلي ، الضخمة

موارد الطبيعية التي تعد رصيداً لألجيال الالحقة للاإلجمالي، إال أنها استنزاف 

 حر وإضافة إلى انعكاساتها على البيئة من خالل زيادة التلوث البيئي والتص

وتوصل البحث إلى أهم  انخفاض نصيب الفرد من المياه وغيرها من العوامل.

في البلدان العربية  االقتصاديةاالستنتاجات وهي انخفاض العديد من المؤشرات 

وعلى الرغم من ارتفاع المؤشرات التعليمية إال أنها ما زالت دون المعدالت 

 من انخفاض نصيب الفرد من المياه. العالمية وبيئياً فإن البلدان العربية تعاني

تحتععععوي البيئععععة الطبيعيععععة ضععععمن مكوناتهععععا نبةةةةذة عةةةةن المةةةةوارد الطبيعيةةةةة:

الرئيسععععة الثالثععععة التععععي تعععععرف بععععالغالف اليععععابس والمععععائي والجععععوي علععععى 

مجموعععععة مععععن المععععوارد الطبيعيععععة الضععععرورية لإلنسععععان والكائنععععات الحيععععة 

يئيعععة الطبيعيععة هعععي معععوارد ال األخععرى ، وكعععذلك النظععام البيئعععي ، والمععوارد الب

 اإلنسععععاندخععععل لإلنسععععان فععععي وجودهععععا ونظععععراً ألهميتهععععا الحيويععععة واعتمععععاد 

عليهعععا معععن هنعععا فهعععو يعععؤثر فيهعععا ويتعععأثر بهعععا أيضعععاً .  لقعععد صعععنف البعععاحثون 

البيئيععون المععوارد البيئيععة الطبيعيععة إلععى ثالثععة أصععناف تنععدرج فععي كععل واحععدة 

بيعيععة الدائمععة والمععوارد الطبيعيععة منهععا عععدد مععن المععوارد وهععي: المععوارد الط

البيئيععععة المتجععععددة، والمععععوارد البيئيععععة غيععععر المتجععععددة. إن المععععوارد الطبيعيععععة 

 الدائمععة هععي المععوارد التععي تظععل متععوفرة فععي الطبيعععة مهمععا اسععتهلك منهععا. و

تعععععد المععععوارد الطبيعيععععة القاعععععدة التععععي يعتمععععد عليهععععا تقععععدم ورفععععاه المجتمععععع 

مركعععز  فعععية تلعععك المعععوارد لهعععا تأثيراتهعععا الكبيعععرة ن وفعععرة أو نعععدرإالبشعععري إذ 

 فعععيهعععذا البلعععد أو ذاك بعععين بلعععدان الععععالم، فهعععي تعععؤثر اقتصعععادياً كمعععا تعععؤثر 

الحالعععععة المعاشعععععية للسعععععكان وتعتبعععععر مصعععععدر قعععععوة المجتمعععععع أو الدولعععععة . إن 

توزيعععععع المعععععوارد الطبيعيعععععة المتفعععععاوت بعععععين شععععععوب األرض قعععععد أدى إلعععععى 

بعععين العديعععد معععن دول الععععالم ، وقعععد تعععم  صعععراعات عنيفعععة علعععى معععر الزمعععان

فععععي تععععاريخ التقععععدم  هععععمماكتشععععاف أن المععععوارد الطبيعيععععة الجديععععدة لهععععا دوراً 

لقععععد أثبععععت التععععاريخ أن الععععدول التععععي تتمتععععع ، .يةاإلنسععععانالبشععععري والحضععععارة 
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بععوفرة المععوارد الطبيعيععة لهععا مكانععة مهمععة بععين الععدول، لععذلك فععإن الكثيععر مععن 

تفاديععاً  تهععاوتنميت تهععتم بصععيانة المععوارد الطبيعيععة الععدول فععي عععالم اليععوم أخععذ

 .(1)وقت السلم ووقت الحرب االقتصاديةللمشاكل 

التنميعععة المسعععتدامة ال تركعععز علعععى الجانعععب البيئعععي أبعةةةاد التنميةةةة المسةةةتدامة:

واالجتماعيععة، فهععي تنميععة بأبعععاد  االقتصععاديةفقععط بععل تشععمل أيضععاً الجوانععب 

 ر تفععععاعلي، يتسععععم بالضععععبط والتنظععععيم وثالثععععة مترابطععععة ومتكاملععععة فععععي إطععععا

الترشعععيد للمعععوارد، وال يكفعععي وصعععف هعععذه األبععععاد بأنهعععا مترابطعععة مععععاً كمعععا 

يظهعععر مثلعععث التنميعععة المسعععتدامة، بعععل البعععد معععن إشعععارة واضعععحة وصعععريحة 

إلعععى هعععذه األبععععاد مترابطعععة ومتداخلعععة ومتكاملعععة، ويمكعععن التعامعععل معععع هعععذه 

  (2)ومة التنمية المستدامة.األبعاد على أنها منظومات فرعية لمنظ

س أكفاءة روالنمعععععو االقتصعععععادي المسعععععتديم. -البعةةةةةد االقتصةةةةةادي ويشةةةةةمل:

 .االقتصاديةالعدالة و ،إشباع الحاجات األساسيةو ،المال

 ،الحعععراك االجتمعععاعيو ،المسعععاواة فعععي التوزيععععالبعةةةد االجتمةةةاعي ويشةةةمل:و

البعةةةةةد و ،اسعععععتدامة المؤسسعععععاتو ،التنعععععوع الثقعععععافيو ،المشعععععاركة الشععععععبيةو

 و ،التنععععوع البيولععععوجي و، الطاقععععة و الععععنظم األيكولوجيععععة. البيئةةةةي ويشةةةةمل:

 القدرة على التكيف.و ،اإلنتاجية البيولوجية

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .31، ص1111كاظم المقدادي، أساسيات علم البيئة، األكاديمية العربية في الدنمارك،  - 1

دة أبوزنط، التنمية المستديمة )فلسفتها وأساليب تخطيطها وأدوات قياسها(، دار د.عثمان محمد غنيم، د.ماج -2

 .39، ص1101عمان، -صفاء للطباعة والنشر والتوزيع
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 شكل يوضح تداخل أبعاد عملية التنمية المستدامة

 
 

 

ب تخطيطها وأدوات قياسها، د.عثمان محمد غنيم، د.ماجدة أبوزنط، التنمية المستديمة فلسفتها وأسالي: المصدر

 .41، ص1101

لعلعععععه معععععن المفيعععععد اإلشعععععارة إلعععععى أبعععععرز مؤشةةةةةرات التنميةةةةةة المسةةةةةتدامة:

 المؤشرات األساسية للتنمية المستدامة المتمثلة في اآلتي:

التنميععععة عمليععععة وليسععععت حالععععة، وبالتععععالي فإنهععععا مسععععتمرة ومتصععععاعدة،  .0

 تعبيراً عن تجدد احتياجات المجتمع وتزايدها.

عمليعععة مجتمعيعععة، يجعععب أن تسعععهم فيهعععا كعععل الفئعععات والقطاععععات  التنميعععة .7

 والجماعات، وال يجوز اعتمادها على فئة قليلة أو مورد واحد.

التنميعععة عمليعععة واعيعععة، وهعععذا يعنعععي أنهعععا ليسعععت عمليعععة عشعععوائية، وإنمعععا  .6

 عمليععة محععددة الغايععات ذات اسععتراتيجية طويلععة المععدى، وأهععداف مرحليععة و

 خطط وبرامج.

ات المجتمعيعععة يععععمليعععة موجهعععة بموجعععب إرادة تنمويعععة، تععععي الغاالتنميعععة  .4

وتلتعععزم بتحقيقهعععا، وتمتلعععك القعععدرة علععععى تحقيعععق االسعععتخدام الكعععفء لمععععوارد 

المجتمعععع، إنتاجعععاً وتوزيععععاً، بموجعععب أسعععلوب حضعععاري يحعععافع علعععى طاقعععات 

 المجتمع.

 التنمية المستدامة

 النظم األيكولوجية. -
 الطاقة.-
 لتنوع البيولوجي.ا-
 القضايا البيئية.-

 

 المشاركة الشعبية. -
 الحراك االجتماعي.-
 الهوية الثقافية.-
 التطوير المؤسسي.-

 

 النمو -

 المساواة-

 الكفاءة.-
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أهميعععة إحعععداث تحعععوالت هيكليعععة، وهعععذا يمثعععل إحعععدى السعععمات التعععي تميعععز  .5

 عملية النمو االقتصادي. مننمية الشاملة عملية الت

والتقنيععععة  االقتصععععاديةتزايععععد قععععدرات المجتمععععع االجتماعيععععة والسياسععععية و .6

 بما يتوازن مع متوسط النمو النسبي المقارن في المجتمعات األخرى.

 أن تععرتبط التنميععة بإطارهععا االجتمععاعي والسياسععي مععن خععالل الحفععز و .2

 . (1)التشجيع

البيئعععة والمحافظعععة عليهعععا معععن أهعععم قضعععايا العصعععر لقعععد أصعععبحت قضعععية      

وسعععالمة البيئعععة، ونظعععراً  اإلنسعععانصعععحة  فعععيلمعععا للتلعععوث معععن آثعععار بالغعععة 

الععععذي أدى إلععععى ظهععععور  االقتصععععاديةللتطععععور الكبيععععر فععععي مختلععععف األنشععععطة 

العديععععد مععععن اآلثععععار البيئيععععة بمختلععععف أنواعهععععا وال سععععيما النشععععاط الصععععناعي 

 البيئعععة معععن اآلثعععار السعععلبية لهعععذا النشعععاط ومنهعععا، وفعععي إطعععار المحافظعععة علعععى 

أسعععئلة  نم بمعععدنا باإلجابعععة ععععاسعععهدعمعععاً لرثعععار اإليجابيعععة لعععه، نأمعععل معععنكم اإل

فععي إطععار المصععداقية والوضععوح وبجديععة تامععة وإننععا علععى ثقععة  االسععتبانة ههععذ

هععذه األسععئلة سععتكون لهععا قيمععة كبيععرة تعطععي  نتكم باإلجابععة عععاماسععهإمععن أن 

يء الطريعععق نحعععو معععا نبتغيعععه فعععي الوصعععول إلعععى نتعععائج مؤشعععراً واضعععحاً يضععع

دراسةةة المةةوارد ) سععليمة وواقعيععة مععن هععذه الدراسععة العلميععة وهععي بعنععوان : 

 الطبيعية وإمكانية التنمية المستدامة  بمنطقة الشرشارة(

 أوالً/ تحليل مواصفات العينة 

 البيانات الشخصية : .0

 (0جدول رقم )

 العدد الجنس

 59 ذكر

 40 أنثى

يتضععح لنععا مععن البيانععات أعععاله أن فئععة الععذكور أكثععر مععن فئععة اإلنععاث  

 . ةانباالست ههذ عنالذين أجابوا 

 

                                                           
د. عبدالرحمن محمد الحسن، التنمية المستدامة متطلبات تحقيقها، جامعة بخت الرضا، السودان، بحث مقدم  - 1

-5، ص1100لى البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، جامعة المسيلة ، لملتقى استراتيجية الحكومة في القضاء ع

6. 
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 العمر بالسنوات :  .7

 (7جدول رقم )

 العدد العمر بالسنوات

 45 15إلى  07من 

 10 35إلى  16من 

 09 45إلى  36من 

 00 55إلى  46من 

 4 55أكثر من 

أفعععراد العينعععة العععذين اسعععتهدفوا يقععععون  نالحعععع معععن خعععالل الجعععدول أن أكثعععر

سععععنة، وهععععي الشععععريحة ذات الخبععععرة  15إلععععى  07تحععععت الشععععريحة مععععا بععععين 

 القادرة على العطاء واالبتكار.

 المهنة :  .6
 (6جدول رقم )

 العدد المهنة

 43 طالب جامعات

 10 أعضاء هيئة تدريس

 33 نوموظف

 3 ن بالجامعاتومعيد

جامععععات هعععي أكثعععر أفعععراد العينعععة وهعععو نالحعععع ممعععا سعععبق أن نسعععبة طعععالب ال

 . ةانباالست هما يرى الباحثان بأنها نقطة إيجابية لكي يعتمد عليها في هذ

 ةانباالستثانياً/ تحليل أسئلة 

التععي تععم توزيعهععا تبععين  ةانباالسععتمععن خععالل جمععع المعلومععات مععن صععحائف 

 اآلتي: 
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 هل تهمك البيئة الطبيعية بمنطقة الشرشارة ؟  -0س
 (4رقم ) جدول

 % ك البيان

 %011 011 نعم

 %1 1 ال

 %011 011 المجموع

 يبعععين الجعععدول أن البيئعععة الطبيعيعععة بمنطقعععة الشرشعععارة تهعععم النعععاس و 

سععععكان المنطقععععة والمحافظععععة عليهععععا وتععععم االسععععتجواب عليهععععا بععععنعم بنسععععبة 

، وهعععععو مؤشعععععر جيعععععد لعععععدرايتهم بمعععععدى أهميعععععة صعععععحة البيئعععععة فعععععي  011%

 المجتمع. 
 

 ضيك قطع األشجار بالمنطقة؟ هل ير -7س

 (5جدول رقم )

 % ك البيان

 %1 1 نعم

 %91 91 ال

 %011 011 المجموع

نالحعععع معععن الجعععدول بعععأن العععذين أجعععابوا علعععى البيعععان بعععـال نسعععبتهم 

 اً أي ال يرضععععيهم قطععععع األشععععجار فععععي المنطقععععة ألنععععه يسععععبب ضععععرر 91%

 نقطة. يرضيهم قطع األشجار بالم %1للبيئة المحيطة، بينما نسبة 
 هل يرضيك حرق األشجار بالمنطقة؟  -6س

 (6جدول رقم )

 %  ك  البيان

 %1 1 نعم

 %011 011 ال

 %011 011 المجموع

ال يرضععععععيهم حععععععرق األشععععععجار  %011الجععععععدول يبععععععين أن نسععععععبة 

بالمنطقعععة لكعععي يعععتم االسعععتفادة منهعععا فعععي عمليعععات صعععناعية أخعععرى فعععي حالعععة 

 ب في تلوث البيئة بالدخان. جفافها وهالكها، وألن حرق األشجار يسب
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 هل يرضيك رمي النفايات بالمنطقة ؟  -4س

 (2جدول رقم )

 % ك البيان

 %1 1 نعم

 %011 011 ال

 %011 011 المجموع

ب)ال( ألن  %011المالحععععع مععععن الجععععدول بأنععععه تععععم اإلجابععععة بنسععععبة  

وتصعععبح البيئعععة غيعععر صعععحية وملوثعععة، وأفضعععل  اً رمعععي النفايعععات يسعععبب تلوثععع

 نفايات أن يتم تجميعها إلعادة تدويرها أو التصنيع.طريقة لل
 هل يرضيك الرعي الجائر بالمنطقة؟  -5س

 (0جدول رقم )

 % ك البيان

 %9 9 نعم

 %90 90 ال

 %011 011 المجموع

يرضععععيهم الرعععععي الجععععائر  %9نالحععععع فععععي هععععذا الجععععدول أن نسععععبة  

رضععععيهم هععععذا البيععععان ال ي مععععنهممععععن الععععذين أجععععابوا  %90بالمنطقععععة ولكععععن 

 الرعععععي الجععععائر وهععععي نسععععبة كافيععععة للحفععععاظ علععععى مقومععععات المنطقععععة و

 المحافظة على البيئة الخاصة بها. 
 هل يرضيك استنزاف المياه بالمنطقة؟  -6س

 (2جدول رقم )

 % ك  البيان

 %1 1 نعم

 %011 011 ال

 %011 011 المجموع

 بأنعععه ال %011يتضعععح معععن الجعععدول أععععاله أنعععه تمعععت اإلجابعععة بنسعععبة  

يرضعععععيهم اسععععععتنزاف الميعععععاه بالمنطقععععععة، والسععععععبب فعععععي اسععععععتنزاف الميععععععاه 
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االسعععتخدام األقصعععى غيعععر الرشعععيد والتزايعععد فعععي ععععدد السعععكان وحفعععر اآلبعععار 

 العشوائية بالمنطقة. 
 هل يعجبك مقترح إنشاء محمية طبيعية؟  -2س

 (01جدول رقم )

 % ك البيان

 %011 011 نعم

 %1 1 ال

 %011 011 المجموع

ا الجعععدول مقتعععرح إنشعععاء محميعععة طبيعيعععة تحصعععل علعععى نسعععبة فعععي هعععذ 

هعععذا البيعععان لكعععي تصعععبح المنطقعععة محميعععة  نمعععن قبعععل المجعععاوبين عععع 011%

 .اً سياحي اً وطني اً طبيعية ومنتزه
 هل توافق أن تكون المنطقة سياحية بيئية؟  -0س

 (00جدول رقم )

 % ك البيان

 %95 95 نعم

 %5 5 ال

 %011 011 المجموع

ن الععععذين لععععم يرضععععوا علععععى أن تكععععون الشرشععععارة منطقععععة نالحععععع أ 

وافقعععوا علعععى أن تكعععون هعععذه المنطقعععة  %95بينمعععا  %5سعععياحية بيئيعععة نسعععبتهم 

 سياحية بيئية. 
 هل يرضيك الصيد الجائر بالمنطقة؟  -2س

 (07جدول رقم )

 % ك البيان

 %5 5 نعم

 %95 95 ال

 %011 011 المجموع

 %95و  %5جابعععة بعععنعم بنسعععبة يتبعععين لنعععا معععن الجعععدول أنعععه تمعععت اإل 

ألن المحميعععة الطبيعيعععة والمنتعععزه ،بعععـ ال لعععم يرضعععيهم الصعععيد الجعععائر بالمنطقعععة 
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وجعععود حيوانعععات بريعععة وحديقعععة حيوانعععات للنزهعععة والحيعععاة يتطلبعععان الطبيععععي 

 البيئية. 
 هل تالحظ تلوث الهواء بالمنطقة؟  – 01س

 (06جدول رقم )

 % ك البيان

 %11 11 نعم

 %01 01 ال

 %011 011 المجموع

تالحععععع تلععععوث هععععواء المنطقععععة مععععن  %11الجععععدول يبععععين أن نسععععبة  

قبعععل حعععرق األشعععجار ورمعععي النفايعععات وحرقهعععا داخعععل هعععذه المحميعععة وهعععي 

 نسبة كافية ودالة على وجود تلوث هواء في منطقة الشرشارة. 

تععععم أخععععذ االختبععععار األحصععععائي )تحليععععل كععععاي تربيععععع  التحليةةةةل األحصةةةةائي:

chi-square ) ويسععععتخدم هععععذا التحليععععل لمعرفععععة أو قيععععاس درجععععة االرتبععععاط

بعععين أو االخعععتالف بعععين متغيعععرين كعععل منهمعععا يأخعععذ شعععكل مجموععععات فبهعععذا 

م أخععععذ المتغيععععر األول الجععععنس )ذكر/أنثععععى( والمتغيععععر الثععععاني كععععل تععععالبحععععث 

سععععؤال معععععن األسععععئلة الموجعععععودة بالبحععععث تتركعععععب مععععن إجعععععابتين )نععععععم/ال( 

تكعععرارات الحعععاالت فعععي المجموععععات المختلفعععة  وبالتعععالي نسععععى للمقارنعععة بعععين

لمتغيععععععر الجععععععنس مععععععع تكععععععرارات الحععععععاالت المختلفععععععة للمتغيععععععر األسععععععئلة 

 وبأخعععذ فرضعععيتين الععععدم و المطروحعععة بخصعععوص بيئعععة منطقعععة الشرشعععارة.

 sig ≥ 0.050H:بأن فرضية العدم :  البديل حيث نفترض :

اإلجابعععة ععععن اخعععتالف بعععين المتغيعععرات بعععين الجنسعععين فعععي بهعععا والتعععي يوجعععد 

 األسئلة المرتبطة بالبيئة.

 اختالف بين المتغيرات. بها ال يوجد sig<0.051H:وفرضية البديل : 

عالقععععة متغيععععر الجععععنس بالسععععؤال األول ومةةةةن نتةةةةائل التحليةةةةل نسةةةةتنتل أن:

وهو)هعععل تهمعععك البيئعععة الطبيعيعععة بمنطقعععة الشرشعععارة( أنعععه يوجعععد ارتبعععاط تعععام 

عالقععععة متغيععععر الجععععنس بالسععععؤال  ة .بععععين متغيععععر الجععععنس واالهتمععععام بالبيئعععع

الثاني)هعععععععل يرضعععععععيك قطعععععععع األشعععععععجار بالمنطقعععععععة( فوجعععععععد أن مسعععععععتوى 

 ،( فيعععدل ذلعععك علعععى ععععدم وجعععود اخعععتالف1.15( أكبعععر معععن )0.11المعنويعععة)

فبهععععذا نختععععار فععععرض البععععديل ونععععرفض فععععرض العععععدم.وفيما يخععععص عالقععععة 

متغيعععر الجعععنس بالسعععؤال الثالعععث) هعععل يرضعععيك حعععرق األشعععجار بالمنطقعععة( 

أنعععه يوجعععد ارتبعععاط تعععام بعععين متغيعععر الجعععنس فعععي اإلجابعععة بععععدم الموافقعععة علعععى 
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حعععرق األشعععجار رفضعععاً تامعععاً .وعالقعععة متغيعععر الجعععنس بالسعععؤال الرابعععع )هعععل 

يرضعععيك رمعععي النفايعععات فعععي المنطقعععة( أنعععه يوجعععد ارتبعععاط تعععام بعععين متغيعععر 

وعالقعععة متغيعععر الجعععنس بالسعععؤال  الجعععنس فعععي ععععدم الرضعععا برمعععي النفايعععات.

( 1.114)هعععل يرضعععيك الرععععي الجعععائر( فوجعععد مسعععتوى المعنويعععة ) الخعععامس

( وبهععذا يععتم اختيععار الفععرض البععديل الععذي يععنص علععى عععدم 1.15أعلععى مععن )

 الرعععععي الجععععائر بالمنطقععععة. مععععنوجععععود اخععععتالف بععععين المتغيععععرات الممانعععععة 

عالقععععة متغيععععر الجععععنس بالسععععؤال السععععادس )هععععل يرضععععيك اسععععتنزاف الميععععاه 

( فبهعععععذا 1.15( أكبعععععر معععععن )0.11لمعنويعععععة )بالمنطقعععععة( فوجعععععد مسعععععتوى ا

فيعععتم اختيعععار الفعععرض البعععديل واسعععتبعاد  ،نسعععتدل علعععى ععععدم وجعععود اخعععتالف

عالقعععة متغيعععر الجعععنس بالسعععؤال السعععابع)هل يعجبعععك مقتعععرح  الفعععرض الععععدم.

بععععين الجنسععععين فععععي  اً تامعععع اً إنشععععاء محميععععة طبيعيععععة( فوجععععد أن هنععععاك ارتباطعععع

عالقععععة متغيععععر الجععععنس بالسععععؤال  . الموافقعععة علععععى إنشععععاء المحميععععة الطبيعيععععة

الثامن)هعععععل توافعععععق أن تكعععععون المنطقعععععة سعععععياحية بيئيعععععة( فوجعععععد مسعععععتوى 

( فبهعععذا نسعععتدل علعععى ععععدم وجعععود 1.15( وهعععو أكبعععر معععن )0.11المعنويعععة )

عالقعععة متغيعععر الجعععنس  اخعععتالف فنقبعععل فعععرض البعععديل ونعععرفض فعععرض الععععدم.

د مسععععتوى بالسععععؤال التاسععععع) هععععل يرضععععيك الصععععيد الجععععائر بالمنطقععععة( فوجعععع

( فبهعععذا نسعععتدل علعععى ععععدم وجعععود 1.15( وهعععو أكبعععر معععن )1.415المعنويعععة )

عالقعععععة متغيعععععر  اخعععععتالف فنقبعععععل فعععععرض البعععععديل ونعععععرفض فعععععرض الععععععدم.

الجنسععععين بالسععععؤال العاشععععر )هععععل تالحععععع تلععععوث الهععععواء بالمنطقععععة( فوجععععد 

( فبهعععذا نسعععتدل بأنعععه ال 1.15( وهعععو أكبعععر معععن )1.567مسعععتوى المعنويعععة )

بعععين المتغيعععرين فبهعععذا نقبعععل فعععرض البعععديل ونعععرفض فعععرض يوجعععد اخعععتالف 

ومععن هععذه النتععائج مجملععة نسععتنتج عععدم وجععود اخععتالف بععين الجنسععين  العععدم.

 /األنثى( في االهتمام بالبيئة والمحافظة على مكوناتها.الذكر)

 النتائل : -أوالً 

نقععععص األشععععجار والنباتععععات نتيجععععة القطععععع الجععععائر أو عععععن طريععععق القلععععع   -0

 ار وكذلك الرعي الجائر مما يؤدي النقراض النباتات. وحرق األشج

 انقراض بعض الحيوانات بالمنطقة نتيجة الصيد الجائر بالمنطقة.   -1

شعععح الميعععاه فعععي منطقعععة الشرشعععارة نتيجعععة حفعععر اآلبعععار العشعععوائية بعععالقرب   -3

 من العين. 

أن السععبب الععرئيس فععي اسععتنزاف الميععاه  تبععين ةانباالسععتمععن خععالل تحليععل   -4

بالمنطقعععة وقلعععة سعععقوط  تهعععاوكثرمحميعععة هعععو حفعععر اآلبعععار العشعععوائية بهعععذه ال

 األمطار بهذه المحمية. 
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 التوصيات:  -ثانياً   

 سن التشريعات والقوانين في المحافظة على البيئة الطبيعية. -0

االهتمعععام بالمنطقعععة معععن حيعععث تشعععكيل فريعععق عمعععل متكامعععل معععن مهندسعععين  -7

 وفنيين للمراقبة الدورية.

 لمنطقة سياحية من المناطق المعروفة بليبيا.السعي لجعل هذه ا -6

االهتمععععععام بععععععالموارد الطبيعيععععععة والمحافظععععععة عليهععععععا مععععععن االسععععععتنزاف   -4

وإععععععداد دراسعععععات جعععععدوى معععععن مكاتعععععب متخصصعععععة فعععععي إدارة المعععععوارد 

للمععععععوارد الطبيعيععععععة وحفظهععععععا  االقتصععععععاديةالطبيعيععععععة لمعرفععععععة الجععععععدوى 

 وصيانتها . 

 يععععة لغععععرض السععععياحة البيئيععععة والمحافظععععة واالهتمععععام بالمحميععععات الطبيع -5

والبيئعععة  االقتصعععاديةإدارة المحميعععات لمعرفعععة الجعععدوى  علعععىإجعععراء دراسعععات 

 االجتماعية للمحميات الطبيعية حتى يتم تحديد الميزانيات لها.

م ، والفصعععععل  0911لسعععععنة   17تطبيعععععق قعععععانون حمايعععععة البيئعععععة رقعععععم   -6

 من القانون .  75وحتى المادة  61التاسع لحماية الحياة البرية  المادة 

حعععد األهعععداف الرئيسعععة لهعععذا البحعععث أإنشعععاء محميعععة بمنطقعععة الشرشعععارة،   -2

هععععو اختيععععار منطقععععة بيئيععععة تصععععلح إلقامععععة محميععععة طبيعيععععة بهععععذه المنطقععععة ف

ويحعععيط بمنطقعععة الشرشعععارة النباتعععات الطبيعيعععة النعععادرة التعععي تمتعععاز بأهميتهعععا 

 لبحععععوث عليهععععا والطبيععععة والدوائيععععة والعالجيععععة عنععععدما يععععتم قيععععام مراكععععز ا

 اسععععععتجالب الخبععععععرات األجنبيععععععة المتقدمععععععة إلقامععععععة الصععععععناعات الدوائيععععععة و

 االستفادة منها في السياحة العالجية.

التعريععععععف بمحميععععععة الشرشععععععارة واالهتمععععععام بهععععععا والمحافظععععععة عليهععععععا   -0

والحفععععاظ علععععى المععععوارد  اً وطنيعععع اً وجعلهععععا منطقععععة سععععياحية بيئيععععة ومنتزهعععع

 اء والنباتعععات واألشعععجار والحيوانعععات البريعععة والطبيعيعععة بهعععا مثعععل التربعععة والمععع

 الطيور وعدم استنزافها. 

 االهتمعععام بمنطقعععة الشرشعععارة وخاصعععة الغابعععة واالحتفعععاظ بهعععا كمحميعععة و  -2

 منتزه لما تتمتع به من مناظر جميلة تجذب السياحة الداخلية والخارجية. 

داخععل  إعععداد قععوانين توضععح للمععواطنين المحيطععين بهععذه المحميععة الممنوعععات  -01

 المحمية وهي : 

الرععععي الجعععائر بجميعععع أنواععععه ،الصعععيد الجعععائر بكافعععة الوسعععائل والطعععرق   -

 حفاظاً على الحشائش والغابات واألعشاب . 

إقامععععة المتععععاحف التععععي تعععععرض نمععععاذج للحيوانععععات والطيععععور والنباتععععات   -

 داخل المحمية .
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االهتمععععام بالعمليععععات الزراعيععععة األساسععععية مععععن حععععرث وتنظيععععف وهععععذا   -00

طلعععععب تعععععوفير ععععععدد كعععععافز معععععن العمالعععععة والمسعععععتلزمات الزراعيعععععة مثعععععل يت

 الجرارات وغيرها. 

إجععععراء دراسععععة شععععاملة لتربععععة الغابععععة لكععععي يععععتم تحديععععد مععععدى مالئمتهععععا   -07

 لزراعة أشجار الغابات المناسبة. 

تععععوفير مصععععدر ميععععاه ثابععععت للععععري ) حفععععر آبععععار أو النهععععر الصععععناعي (   -06

 حالة تجديد الغابة. خصوصاً في المراحل من عمر النبات في 

إقامعععععة نعععععوادي ألععععععاب اللياقعععععة البدنيعععععة والمالععععععب الرياضعععععية بجميعععععع  -04

 أنواعها . 

ربعععط المحميعععة بالمحميعععات األخعععرى بالمعععدن الليبيعععة لخلعععق تععععاون ثقعععافي   -05

 سياحي بينها 

 زيعععادة عمليعععات التشععععجير العععذي يععععؤدي إلعععى تماسععععك التربعععة وحفظهععععا و -06

رة لتحقيععععق التععععوازن البيئععععي عععععدم انجرافهععععا خاصععععة فععععي المنععععاطق المنحععععد

 بالمنطقة. 

االهتمععععام بزراعععععة أشععععجار الغابععععات للمحافظععععة علععععى التربععععة وأهميتهععععا  -02

 كمصدات للرياح. 

ضعععععمان اسعععععتمرارية إنتاجيعععععة المعععععوارد الطبيعيعععععة واسعععععتمرار التعععععوازن  -00

 البيئي بالمنطقة. 

ة معععن حعععرث وتنظيعععف وإزالعععة للمخلفعععات يعععالقيعععام بأعمعععال الخدمعععة الزراع -02

 لميتة.واألشجار ا

اسعععتعمال المبيعععدات الخاصعععة بخنعععافس قلعععف األشعععجار للحعععد معععن مععععوت  -71

 األشجار قدر اإلمكان. 

تعتبععععر إقامععععة المحميععععات الطبيعيععععة بأنواعهععععا مععععن أهععععم الوسععععائل الخةةةةـالصة:

كونهععا تععرتبط ى لعععالتععي تعمععل معظععم الععدول المتقدمععة منهععا وغيععر المتقدمععة 

والحيعععاة البريعععة ونظمهعععا بشعععكل مصعععيري ببقعععاء الحيعععاة النباتيعععة والحيوانيعععة 

النباتعععات الطبيعيعععة النعععادرة والغابعععات هعععا البيئيعععة. فمحميعععة الشرشعععارة تحعععيط ب

الكثيفعععة وبهعععا مجموععععة كبيعععرة معععن الحيوانعععات البريعععة والطيعععور ممعععا يجعلهعععا 

محميعععععة طبيعيعععععة تسعععععتحق معععععن الحكومعععععة االهتمعععععام والرعايعععععة ومؤسسعععععات 

يمهعععا وإصعععالح اإلهمعععال المجتمعععع المعععدني المختلفعععة بالعمعععل علعععى إععععادة ترم

 الذي طالها.

نأمععععل أن تؤخععععذ هععععذه التوصععععيات بعععععين االعتبععععار وأن تجععععد طريقهععععا       

للتنفيعععذ قبعععل أن يعععتم القضعععاء بالكامعععل علعععى أشعععجار الغابعععات بالمنطقعععة وإنقعععاذ 

 المنطقة وإعادة الحيوية لها لتصبح محمية نفتخر بها.
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 مالمح من تدوين النص التاريخي في العصر اإلسالمي
 جامعة الزيتونة / ليبيا - شاقورد/ نعيمة عبد السالم أبو

 / المقدمة: 6 -0

إن الكتابة في مجال علم التاريخ تتطلب مهارة عالية وقدرةً لغويةً جيدة، 

تمكن الباحث من االستفادة من الكّم الكبير من الكتب المصدر التي دونت وفق 

منهجية اهتمت بالنخبة من الفئات االجتماعية، فجاء تركيزها منصباً على تتبع 

أحوال الطبقة الحاكمة وطبقة العلماء والفقهاء واألطباء واألدباء وغيرهم، أما 

بقية الفئات المكونة للمجتمع والتي أطلق عليها مصطلح العامة أو الناس أو 

الغوغاء، فلم تحع باالهتمام الكافي، الذي إن وجد فهو بحاجة إلى جهد كبير من 

كوين رؤيته للحدث التاريخي، بسبب الباحث للعثور عليه، واالستفادة منه في ت

السياسية،  تناثر أخباره بين صفحات الكتب.كما أن الميول القبلية واالجتماعية و

كان لها دور مهم في تحديد األخبار المدونة في المصادر التاريخية، أو ما هو 

ضمن نطاق اهتمام الروايات التاريخية. من هذا المنطلق كانت مهمة الباحث 

عسيرةً،  االقتصاديةص المعلومة التي تهتم بالتغيرات االجتماعية وفي استخال

إن لم تكن في بعض األحيان مستحيلة.لذا, فإن هذه الدراسة تحاول تقديم رؤية 

لمسألة مهمة من وجهة نظر الباحثة تدور حول موضوع تدوين النص 

التاريخي، وربطه بقبول الرواية أو رفضها، وبرؤية كتب الرجال لبعض 

رواة ممن كان لهم دور رئيس في نقل صورة تكاد تكون حية لمجتمع الدولة ال

اإلسالمية إبان النصف األول من القرن األول الهجري/السابع الميالدي، والتي 

كان لها دور مهم في مد المهتمين بمجال التاريخ بأحوال العامة، اعتماداً على 

منهج علم الرجال المعتمد في رواة تم التشكيك في مصداقية أخبارهم، بناء على 

نقد رواة الحديث النبوي.وقد حاولت الباحثة من خالل استخدام المنهجين 

الذي يدور  الوصفي التحليلي والتاريخي الوصول إلى تحقيق هدف الدراسة، و

، والمراحل التي مر بها، وتوضيح  هوتطور حول بداية تدوين النص التاريخي

وايته للحديث النبوي رواية كاذبة، ممن كان دور بعض الرواة ممن اعتبرت ر

لم  ونله دور في نقل روايات تاريخية مهمة عن أحوال الطبقة العامة. فالمسلم

يهتموا في بداية الدعوة بتدوين النصوص المختلفة باستثناء القرآن الكريم، بما 

، (1)في ذلك نص الحديث، ألن الرسول كان قد نهى عن تدوين الحديث النبوي

                                                           
حيث رأي جواد على: أن الروايات تكاد  ( اختلفت اآلراء حول موضوع تدوين النص في عهد الرسول 1(

في كتاب خوفا من أن يكون مع كتاب هللا كتاب   تجمع على أن الناس كانوا يتهيبون تسطير أحاديث الرسول 

، تقديم: فرحان تاريخ العرب في اإلسالمفيما ال يعقل أنهم لم يدونوا شيئا من سيرته، ينظر: على، جواد،  آخر،

. فيما رأي شوقي ضيف: أن بعض أحاديث 09 -07م، ص ص 0911، 1صالح، دار الحداثة، بيروت، ط

من الصحابة رضي  لنفر دونت في حياته، وخاصة تلك التي تتصل بالزكاة، وقد رخص النبي  رسول هللا 
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رضي -،ويضاف إليه أن عزوف الصحابة(1)روى اإلمام مسلم في صحيحه كما

عن تدوين الحديث يرجع لسببين آخرين. أولهما: قلة عدد الكتّاب  -هللا عنهم 

الذين فضلّوا أن ينصرف جهدهم لتدوين القرآن الكريم، والثاني:هو اعتماد 

يسة للحفع، الذي العرب منذ قبيل اإلسالم على الذاكرة باعتبارها الوسيلة الرئ

فلم ينشأ اهتمام من جانب تضمن األنساب واألشعار والخطب وغيرها، 

المسلمين األوائل في العهد النبوي بتدوين النص التاريخي المرتبط بتاريخ 

 .(2)اإلسالم

تمت حركة التسجيل التكاملية للحدث بعد حدوثعه بفتعرة زمنيعة طويلعة رغعم 

، ومععن ثععم (3)خاصععة بععبعض األفععراد وجععود إشععارات فععي المصععادر إلععى مععدونات

تنوع الخبر في الرواية التاريخية، باختالف العرواة، ممعا أسعهم فعي تحعوير ععدد 

من النصوص التاريخية بسبب بعد الفترة الزمنية الفاصلة بين الحدث وروايتعه، 

فضال عن تنوع دوافع الرواة أنفسهم في اختيار أحداث دون األخرى وصياغتها 

 ددة، كان للبعد االجتماعي )القبيلة وأمجادها( دور مهم فيها.لتخدم فرضيات مح

 إن اهتمام الروايات التاريخية انصب على تسجيل إنجازات الحكام واألمراء، و

عرضععية ضععمن األحععداث  االقتصععاديةجععاءت اإلشععارة للتغيععرات االجتماعيععة و

طبعري المهمة التي أرا لها المؤرخون، إذ يمكن معن خعالل اسعتقراء معا دونعه ال

التأكيعد علعى مععا سعبقت اإلشععارة إليعه، إذ علععى  -علععى سعبيل المثععال–فعي تاريخعه 

الرغم من تدوينه لبعض النصوص التاريخية المهمعة، فعإن تركيعزه كعان منصعباً 

على ما حدث من إنجازات وأعمال للخلفعاء والسعالطين ومعا يتصعل بهمعا، وقعام 

ا معن السعنوات، ممعا ال برواية أخبار موجزة عن بعض السنوات، مقارنة بغيره

م(، وععام 711ه/071عالقة له بالطبقة الحاكمة، مثل روايتعه ععن أحعداث ععام )

م(، وععععععام 161ه154م(، وععععععام )790ه/075م(، وععععععام )790-791ه/074)

م(، وعععععععععععام 116ه/173م(، وععععععععععام )115ه/171م(، وععععععععععام )114ه/170)

 .(4)م(119ه/176م(، وعام )111ه/175م(، وعام )117ه/174)

                                                                                                                                        
تاريخ األدب هللا عنهم بكتابة أحاديثه، ولكن لم يدون تدوينا عاما إال في فترة الحقة. ضيف، شوقي، 

 . وهو الرأي المرجح بين العلماء.31-37، ص ص 4، دار المعارف، القاهرة، طالعربي)العصر اإلسالمي(
 أن الخدري سعيد أبي عن يسار بن عطاء عن أسلم بن زيد عن همام حدثنا األزدي خالد بن هداب حدثنا"( 1(

 حرج وال عني وحدثوا فليمحه القرآن غير عني كتب ومن عني تكتبوا ال قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول

، بيت صحيح مسلمابن حجاج، مسلم،  ،"النار من مقعده فليتبوأ متعمدا قال أحسبه همام قال علي كذب ومن

 .0110، ص (1143الحديث رقم الزهد والرقائق/كتاب ) م،0991األفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، 

المفصل في ( معروف أن التدوين كان موجودا لدى العرب قبل اإلسالم، لالستزادة ينظر: علي، جواد، 2(

 .149 -141، ص ص 1م، ج 0970، دار العلم للماليين، بيروت، تاريخ العرب قبل اإلسالم

 تذكرة الحفاظ. عن 166( المرجع نفسه، الجزء نفسه ، ص 3(

، ص ص 4ج م،0990، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طتاريخ األمم والملوك( الطبري، محمد بن جرير ، 4(

 .591-591، 416-415، ص ص 5؛ ج615-617، 611

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17233
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16572
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17258
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16572
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=8594#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17258
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=17233
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=53&ID=8594#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15944
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=44


    م7102الثانية نة الس العدد الثالث )البحوث العلمية(مجلة 

_____________________________________________________________31 
 

 / نشأة تدوين النص التاريخي: 7-6

اعتمد المؤرخون األوائل عند تعدوينهم للعنص التعاريخي علعى الروايعة الشعفوية، 

في مرحلة تجاوزت زمن الحدث ذاته بعأكثر معن قعرن معن الزمعان، ويالحعع أن 

الرواية الشفوية نُقلت عن شهود عيان، عبر سعند يطعول أحيانعا، ويقصعر أحيانعا 

 ادية التي اتسمت بثالثة مظاهر:أخرى، وفق الطريقة اإلسن

 إنفصال األخبار فيما بينها واستقاللها. .أ

 الطابع القصصي الذي ال يخلو من الحوار. .ب

 .(1)االستشهاد بالشعر .ج

نمععوذج المبععدئي لتسععجيل الععنص التععاريخي، الععذي وتعععد الروايععة الشععفوية األ

معدت انتقل مباشعرة إلعى مرحلعة تعدوين المصعنفات المصعدرية األولعى، التعي اُعت

نموذجاً احتدى به المهتمون بمجال علم التعاريخ، وإن ظهعرت بععض المصعادر أ

األول، نحو ابتكار أنماط جديدة، فقد ذكعر ابعن خلعدون نموذج األالتي حادت عن 

فن عزيز المةذهب، جةما الفوائةد...فهو محتةاج إلةى في مقدمته، أن علم التاريخ "

فيضةان بصةاحبهما إلةى مآخذ متعددة ومعارف متنوعةة، وحسةن نظةر وتثبةت ي

الحق، وينكبةان بةه عةن المةزالت والمغةالي ، ألن األخبةار إذا اعتمةد فيهةا علةى 

ةةم أصةةول العةةادة وقواعةةد السياسةةة وطبيعةةة العمةةران  مجةةرد النقةةل، ولةةم تحكا

ي، وال قةيس الغائةةب منهةا بالشةاهد، والحاضةةر اإلنسةانواألحةوال فةي االجتمةةاع 

ور، ومزلةةة القةةدم والحيةةد عةةن جةةادة بالةةذاهب، فربمةةا لةةم يةةؤمن فيهةةا مةةن العثةة

الصةةدق، وكثيةةراً مةةا وقةةع للمةةؤرخين والمفسةةرين وأئمةةة النقةةل المغةةالي  فةةي 

 .(2)"الحكايات والوقائع، العتمادهم فيها على النقل غثاً أو سمينا

تباع طريقعة اب (بكشف الغمة إغاثة األمة)كما قام المقريزي في مصنفه 

فتعت نظعره وغيعره معن المعؤرخين، تخصيص كتاب للحديث عن ظاهرة مهمعة ل

 وهي ظاهرة البالء كما يسميها، التي تعني ارتفاع أسعار الحاجات األساسعية، و

نقص قيمة النقود، فاستوقفه ما حدث من تكعرار لألحعداث، وجعلعه يتجعه للبحعث 

عن أسباب البالء الذي عانعت منعه مصعر خعالل عهعده، رغعم مصعادر االقتصعاد 

ثالثععة أسععباب رئيسععة، تمثلععت فععي واليععة الخطععط المتنوعععة، التععي حصععرها فععي 

السععلطانية والمناصععب الدينيععة بالرشععوة، غععالء األطيععان )ارتفععاع قيمععة إيجععار 

األرض الزراعيعععة(، رواج الفلعععوس )اسعععتبدال العععذهب بالفضعععة والنحعععاس فعععي 

.انقسم المؤرخون في مسألة نشأة تدوين العنص التعاريخي إلعى (3)التعامل النقدي(

                                                           
 .75م، ص 0999، مؤسسة شباب الجامعة، التاريخ  والمؤرخون العرب( سالم، السيد عبد العزيز، 1(

 . 9، ص 0م، ج0991، دار الكتب العلمية، بيروت، المقدمةرحمن، ( ابن خلدون، عبد ال2(

، تحقيق: كرم حلمي فرحات، عين للدراسات والبحوث إغاثة األمة بكشف الغمةأحمد بن علي المقريزي، ( 3(

 .036 -005م، ص ص 1117اإلنسانية واالجتماعية، مصر، 
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أصحاب الرأي األول: أن التعدوين قعد بعدأ منعذ العهعد النبعوي،  يرىحيث رأيين، 

ولكن غلب عليه طابع الكتابة الشخصية، واستدل أصحاب هعذا العرأي علعى أنعه 

سععبقت ذي فععي حععال التشععكيك فععي مصععداقية توقيععت تععدوين الععنص التععاريخي، العع

 اإلشارة إليه، فلن يكون هناك خالف حول زمن تدوين األنساب، والعذي تعم بنعاءً 

علععى مععا قامععت بععه اللجنععة الثالثيععة التععي أسسععها الخليفععة عمععر بععن الخطععاب عععام 

م(، وتكونت من: جبيعر بعن مطععم، ومخرمعة بعن نوفعل، وعقيعل بعن 641ه/11)

 .(1)أبي طالب بهدف تسجيل ديوان العطاء

فيعرون أن التعدوين قعد تعأخر حتعى مرحلعة تاليعة، ولعم أما أصحاب الرأي الثةاني:

. (2)حتى نهاية القرن الهجري األول/ السابع الميالدي يكن هناك نصوص مدونة

وعلععى الععرغم مععن أن للععرأي الثععاني مصععداقيته علععى مسععتوى إقلععيم الشععام، إذ لععم 

يشجع خلفاء بني أمية العرواة علعى تعدوين السعير والمغعازي ونشعرها، إنمعا كعان 

ذلععك بععين أهععل الشععام، فيمععا كععان أهععل المدينععة قععد سععجلوها فععي مععدونات خاصععة 

ونة أبان بن عثمان، وعروة بن الزبيعر، وعاصعم بعن عمعر بعن قتعادة، وكعان كمد

 الخليفععة عمععر بععن عبععد العزيععز أول خليفععة أمععوي يشععجع علععى تععدوين السععير و

، إال أنعععه كععان هنعععاك رواة (3)المغععازي، وإعالنهعععا وتعليمهععا جمهعععور المسععلمين

ت، وهمعا معن أمامة الباهلي، وعبادة بن الصعاموللسيرة في الشام، من أبرزهم أب

، ثععم جععاء التععابعون، ومععنهم شععرحبيل بععن مرثععد، وعبععد صععحابة رسععول هللا 

الرحمن بن جبير، ورجاء بن حيوة وغيرهم، ثعم جعاء علمعاء أصعبحوا فيمعا بععد 

نواة مدرسة الشام في تدوين التاريخ منهم عبيد بن شعريه الجرهمعي، ويزيعد بعن 

 .(4)ربيعة، ومحمد بن مسلم الزهري وغيرهم

 ةمر تدوين النص التاريخي بثالثراحل تدوين النصوص التاريخية:/م6 -6

 مراحل هي:

 :وقد اتسمت بطابع الشخصية، والعفوية،والفضول، وأ / مرحلة التدوين األولى

المنفعة الدينية، أو االجتماعية، جاء النقل فيها بالمشافهة، حيث ظهعر ععدة رواة 

بن كسيب، ومكي بن سوادة، منهم عقيل بن أبي طالب، وعمر بن خولة، وعباد 

وأبو الجهم بن حذيفة العدوي وغيرهم، وقد اسعتمرت هعذه المرحلعة حتعى القعرن 

الثعععاني الهجري/الثعععامن المعععيالدي، ونتيجعععة للحاجعععة للروايعععة الدينيعععة والسعععيرة، 

                                                           
، علم التاريخ ومعرفة رجاله في اإلسالم التاريخ العربي والمؤرخون دراسة في تطورمصطفى، شاكر،  (1(

 . 79، ص 0م، ج 0971، 1دار العلم للماليين، بيروت،  ط

 ( نفس الجزء والصفحة.2(

، دار الجيل، رواية الشاميين للمغازي والسير في القرنين األول والثاني الهجريين( عطوان، حسين، 3(

 . 17– 11م، ص ص 0916

 .017 – 010، ص ص 0، جوالمؤرخونالتاريخ العربي شاكر مصطفى،  )4(
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 ظهرت روايات عبعد هللا بعن العبعاس، وأبعان بعن عثمعان، وععروة بعن الزبيعر، و

 .(1)رهمشرحبيل بن حسنة، والزهري وغي

بعدأت معع القعرن الثعاني الهجري/الثعامن المعيالدي، وبعرز  ب / المرحلة الثانية:

فيهععا عععدة رواة مععنهم أبومخنععف، وعوانععة بععن الحكععم، وسععيف بععن عمععر الضععبي، 

وهشام بن محمد السعائب الكلبعي، والهيعثم بعن ععدي، والواقعدي، وأبعو عبيعدة بعن 

 .(2)معمر، ونصر بن مزاحم، والمدائني

 وتم فيها تدوين التاريخ على األساس الزمنعي المتسلسعل، ولة الثالثة:ج / المرح

جمع المواضعيع المتعاقبعة علعى التعوالي وفعق وحعدة التعاريخ اإلسعالمي، وأهميعة 

تجارب األمة اإلسالمية، ضمن وحدة تاريخ البشرية من خالل قصص األنبياء، 

المرحلة بدايعة نضعج  ، وتعد هذه(3)وتم تدوين التاريخ بناًء على هذين االتجاهين

الكتابة التاريخيعة.ظهرت اختصاصعات معينعة فعي تعدوين النصعوص التاريخيعة، 

انتشر كل اختصاص منها في مدرسة من مدارس التدوين التاريخي، فقد اهتمت 

مدرسة المدينة بالمغازي والسير لوجود الصحابة رضى هللا عنهم، الذين عملوا 

 .أمععا الكوفععة و(4)وغزواتععه الكععريم علععى التسععجيل والروايععة لسععيرة الرسععول 

البصععرة فقععد ظهععرت بهمععا طبقععة اإلخبععاريين، ومدرسععة العععراق اإلخباريععة التععي 

ركزت على األخبعار واألنسعاب، فيمعا دون اليمنيعون تعاريخهم، ونتيجعة الهتمعام 

خلفاء بنعي أميعة بمعرفعة أخبعار الملعوك وتعاريخهم ظهعرت مدرسعة الفعرس، أمعا 

سععلطانهم، فلععم يهتمععوا بتععدوين تععاريخهم باسععتثناء بعععض  الععروم الععذين لععم يفقععدوا

 ى. ورأ(5)المعلومععات المسععيحية والتوراتيععة منععه، التععي تسععربت إلععى المسععلمين

شععاكر مصععطفى أن مدرسععة المدينععة كانععت أطععول عمععراً، فيمععا اعتبععرت مدرسععة 

العراق أكثر ازدهاراً، أما مدرسة اليمن فقعد ذابعت نتيجعة لبععد العيمن وانعزالهعا، 

ينمععا تحطمععت مدرسععة الشععام مععع قععوة مععد الدولععة العباسععية، وانععدمجت مدرسععة ب

الفرس مع مدرسة العراق حتى القرن السابع/الثالث عشر الميالدي ثعم انفصعلت 

.اعتمد المؤرخون في تدوينهم للتاريخ على ععدة أسعاليب ومنعاهج، حيعث (6)عنها

يعع الخبعر بعأكثر معن ، وتجم(7)اهتم الذين تأثروا بمدرسة الحعديث بعذكر األسعانيد

رواية، مع عدم نقد الروايعة وتمحيصعها أحيانعاً، فيمعا ذهعب آخعرون إلعى اختيعار 

                                                           
 .96 – 93، ص ص 0المرجع نفسه، ج )1(

 .99 – 96نفسه، الجزء نفسه ، ص ص ( 2(

 .010 – 99نفسه، الجزء نفسه ، ص ص  )3(

 .007-006، ص ص 0، جالتاريخ العربي والمؤرخونشاكر مصطفى، ( 4(

 . 007نفسه ، ص  ( المرجع نفسه، الجزء5(

 .001-007ص ص  ،نفسه  نفسه، الجزء (6(

  ، شبكة المعلومات الدولية.قاموس المعانيالحديث إِلى قائله : َرفَعهُ إِليه ونََسبَه،  أَْسنَدَ ( 7(
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 (1)رواية معينة، واغفلوا في بعض األحيان ذكر األسانيد، وكان منهج الحوليعات

واحععداً مععن الطععرق المعتمععدة فععي تععدوين الععنص التععاريخي، وذلععك بتقسععيم أحععداث 

ثلمععا اسععتخدمه محمععد بععن جريععر الطبععري فععي التععاريخ اإلسععالمي إلععى سععنوات، م

كتابه )تاريخ األمم والملوك(، وعلي بن محمد بن األثيعر فعي كتابعه )الكامعل فعي 

التاريخ(، وإسماعيل بن عمر بن كثير في كتابعه )البدايعة والنهايعة(، وابعن حجعر 

العسععقالني فععي كتابععه )أنبععاء الُغمععر بأنبععاء العمر(.وقععام آخععرون بتععدوين مؤلفععات 

ة لسععيرة خليفععة أو أسععرة حاكمععة ، مثععل: كتععاب )سععيرة معاويععة بععن أبععي مخصصعع

سفيان وبني أمية( لعوانة بن الحكم، أو بعض األشخاص ممن كان لعه دور مهعم 

في األحداث السياسية مثل: كتاب )المختار بن أبعي عبيعد(، وكتعاب )سعليمان بعن 

)فتعوح  كتابوصرد وعين الوردة(، وكتاب )مطرف بن المغيرة( ألبي مخنف، 

، كمععا اتجععه بعععض الععرواة إلععى االهتمععام بتععدوين (2)خالععد بععن الوليععد( للزهععري

الروايععات اإلخباريععة ذات الميععول القبليععة مثععل: كتععاب )الخريععث بععن راشععد وبنععي 

، فيما اهتم آخرون بكتابة مؤلفاتهم وفعق عهعود الخلفعاء أو (3)ناجية( ألبي مخنف

 جده في كتاب محمد بن سالم بن والسالطين مراعين التسلسل الزمني، وهو ما ن

اصل)مفرج الكروب في أخبار بني أيوب(، أو التدوين لحادثة معينة مثل: كتاب 

)وقعة صفين( لنصر بن مزاحم المنقعري، أو منطقعة معينعة مثعل: كتعاب )تعاريخ 

المدينة المنورة( لعمر بن شبة، أو كتاب عبدالرحمن بن عبد الحكم )فتوح مصر 

ة إلى تدوين األنسعاب، وقعد اشعتهر معنهم محمعد بعن السعائب وأخبارها(، باإلضاف

الكلبي في مؤلفه )أنساب العرب(، أو الموضوعات مثل: كتعاب أحمعد بعن يحيعى 

 البالذري )فتوح البلدان(.كما ظهعر رواة جمععوا أخبعاراً متفرقعة حعوت الشععر و

ي، المعدائن األخبار والحديث منهم حماد الراوية وأبو مخنف والهيعثم بعن ععدي و

باإلضافة إلى علماء األدب واللغعة العذين احتعوت كتعبهم علعى بععض المعلومعات 

المهمة كأبي عبيد بن القاسم بن سالم ومعمعر بعن المثنعى واألصعمعي وابعن عبعد 

، ويععد الطبعري آخعر معن (4)ربه والمبرد والفراء وابن قتيبة العدينوري وغيعرهم

ة الحديث النبوي الشعريف، دون على الطريقة الحديثية، باستخدامه أسلوب رواي

                                                           
، شبكة المعلومات الدولية، ومنهج الحوليات يعني نقل األخبار قاموس المعانيالحول: يعني السنة،  (1(

 باستخدام تنظيم الروايات السنوية. 

، تحقيق: محمد أحمد أحمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة، )د.ت(، ص الفهرستحمد بن إسحاق، ابن النديم، م( 2(

 035، 031ص 

 .035المصدر نفسه، ص ( 3(

 .049-043، 035، 033-031 و006-005، 010-011، 90-91، 16-14، 011-017 نفسه، ص ص( 4(
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فيما كان المسعودي يمثل الطريقة التاريخية الالسندية التي لم تهتم بعذكر السعند، 

 .(1)بقدر اهتمامها برواية الحدث

تنوععت مصعادر التعاريخ اإلسععالمي / تصةنيف مصةادر التةاريخ اإلسةةالمي: 4-6

 -نموذج التدوين إلى:أويمكن تقسيمها وفق 

اب )التعععاريخ( لخليفعععة بعععن خيعععاط كتعععب التعععاريخ الععععام: ككتععع .أ

م(، وكتععاب )اإلمامععة والسياسععة( المنسععوب البععن 154ه/141)ت:

م(، وكتعععاب )األخبعععار الطعععوال( 119ه/176قتيبعععة العععدينوري )ت:

م(،وكتععععاب )التععععاريخ( 195ه/111ألبععععي حنيفععععة الععععدينوري )ت:

م(،وكتعععاب )تعععاريخ األمعععم والملععععوك( 915ه/191لليعقعععوبي )ت:

وكتععاب )الكامععل فععي التععاريخ( البععن  م(،911ه/301للطبععري )ت:

 م(.0131ه/631األثير )ت:

كتب التاريخ المحلي:مثل كتاب )الفتنة وموقعة الجمل( لسيف  .ب

م(، وكتععاب )وقعععة صععفين( لنصععر بععن 791ه/011بععن عمععر)ت:

م(، وكتاب )تاريخ المدينعة المنعورة( البعن 117ه/101مزاحم )ت:

 م(.175ه/161شبة )ت:

ا كتععاب )الطبقععات الكبععرى(البن كتععب التععراجم والطبقات:منهعع .ج

م(،وكتعععععععاب أبعععععععي نععععععععيم األصعععععععفهاني 144ه/131سععععععععد)ت:

 م( )حلية األوليعاء وطبقعات األصعفياء(،وكتاب )0131ه/431)ت:

م(، 0131ه/631أُسد الغابة في معرفة الصحابة( البعن األثيعر)ت:

م(، وكتاب 0156ه/655و)شرح نهج البالغة(البن أبي الحديد)ت:

بعععرى( لتعععاج العععدين عبعععد الوهعععاب السعععبكي )طبقعععات الشعععافعية الك

 م.0371ه/770)ت:

كتب السيرة النبوية: ومنها كتاب )السيرة النبوية( البن هشعام  .د

م(، و)السعععععععععععيرة النبويعععععععععععة( البعععععععععععن كثيعععععععععععر 111ه/103)ت:

م(، وكتاب )وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى( 0371ه/774)ت:

 م(.0511ه/900للسمهودي )ت:

كتعععاب )المغعععازي( للواقعععدي كتعععب المغعععازي والفتوح:ومنهعععا  .ه

م(، وكتععاب )فتععوح مصععر وأخبارهععا( البععن عبععد 111ه/117)ت:

                                                           
 .371، ص 0، جالتاريخ العربي والمؤرخونشاكر مصطفى، (  1(
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م(، و)فتععععععععوح البلععععععععدان( للععععععععبالذري 171ه/157الحكععععععععم )ت:

م(، وكتععععععاب )الفتععععععوح( البععععععن أعععععععثم الكععععععوفي 191ه/179)ت:

 م(.916ه/304)ت:

كتعععب األنسعععاب:ومنها كتعععاب )أنسعععاب األشعععراف( للعععبالذري  .و

( للسعععععععععععععععععععععععمعاني م(،وكتاب)األنسعععععععععععععععععععععععاب191ه/179)ت:

 م(.0066ه/561)ت:

 كتب الخراج واألموال:ومنها كتاب )الخراج( ألبعي يوسعف ) .ز

 م(، وكتعععععععاب )الخعععععععراج( ليحيعععععععى بعععععععن آدم )ت791ه/011ت:

 م(، وكتعععععععععاب )األمعععععععععوال( البعععععععععن سعععععععععالم )ت:101ه/113:

م(، وكتععاب )الخععراج وصععناعة الكتابععة( ألبععي الفععرج 131ه/114

 ألحكعام السعلطانية وم(، وكتعاب )ا941ه/337قدامة بن جعفعر)ت:

 م(.0151ه/451الواليات الدينية( للماوردي )ت:

الكتعععب الفقهيعععة والصعععحاح: مثعععل كتعععاب )الجعععامع الصعععحيح(  .ح

م( وكتععاب )صععحيح 171ه/156البخععاري لمحمععد بععن إسععماعيل)ت:

 م(.175ه/160مسلم( لمسلم بن الحجاج )ت:

 المصعععادر الجغرافيعععة وكتعععب البلعععدان منها:كتاب)المسعععالك و .ط

 م(، و193ه/111لعبيعد هللا بعن عبعدهللا ابعن ُخرداذبعة )ت: الممالك(

كتععععاب )المسعععععالك الممالععععك(إلبراهيم بعععععن محمععععد االصعععععطخري 

 م(، 950ه/341)ت:

الكتععب األدبيععة ومنهععا: كتععاب )العقععد الفريععد( البععن عبععد ربععه   .ي

م(، وكتععععاب )األغععععاني( ألبععععي الفععععرج 941ه/311األندلسععععي )ت:

كتبععاً متخصصععة فععي  م(، وهععي ليسععت967ه/356األصععفهاني )ت:

علععم التععاريخ، ولكععن كععان لهععا دور مهععم فععي مععد المععؤرا بالنصععين 

التععاريخي واألدبععي، الّععذين مّكنععاه مععن رسععم صععورة قريبععة لععزمن 

 الحدث التاريخي.

وعلععى الععرغم مععن وجععود كععّم كبيععر مععن المؤلفععات التاريخيععة، إال أن كثيععراً مععن 

نععديم لاب )الفهرسععت( لكععن لنععا مععن خععالل كتععالمصععادر التععي دونععت فُقععدت، ويم

التعرف على عناوين عدة مؤلفات مفقودة في علم التاريخ، التي كان من الممكن 
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، إال أن بعضععاً مععن (1)أن تسععهم فععي توسععيع رقعععة الدراسععات التاريخيععة وإثرائهععا

الروايات الواردة في بعض الكتب المفقودة، حفظت منهعا نصعوص فعي مصعادر 

هذه الكتب، واقتباس معلومات منهعا، فالعديار تالية نتيجة إلطالع مؤرخيها على 

–م( في كتابه )تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس( 0561ه/966بكري )ت:

يورد كّماً كبيراً من المصادر، حيث احتوت قائمته على ععدة  -على سبيل المثال

 كتععععب منها:)المواهععععب اللدنيععععة(، و)االكتفععععاء(، و)فععععتح البععععاري(، و)العلععععل و

 نععععوار التنزيععععل(، و)معععععالم التنزيععععل(، و)خالصععععة الوفععععاء(، والشععععواهد(، و)أ

 )المنتقى(، و)شواهد النبوة(، و)المشكاة(، و)حيعاة الحيعوان(، و)كنعز العبعاد(، و

)تلخيص المغعازي(، و)الكشعاف(، و)شعرح المواقعف(، و)الصعفوة(، و)روضعة 

 األحبععاب(، و)األكليععل(، و)مععورد اللطافععة(، و)خالصععة السععير(، و)المععدارك( و

.وعلى الرغم من نشاط حركة التعدوين، (2)غيرها مما وصل إلينا، ومما لم يصل

إال أن المعالجعة التاريخيعة للععنص التعاريخي بنععوع معن الدراسععة الشعمولية بهععدف 

اسععتخالص األحكععام العامععة، قععد ظهععرت فععي فتععرة متععأخرة علععى يععد ابععن خلععدون 

ه المؤرخععون م(، كمععا ينبغععي اإلشععارة إلععى الععدور الععذي قععام بعع0415ه/111)ت

المميععزون، الععذين ارتععبط بعضععهم بالوظععائف اإلداريععة التععي مكنععتهم مععن اختيععار 

نوعيععة الموضععوعات واألخبععار المنقولععة عععن طريععق االطععالع علععى السععجالت 

.ويمكعععععن مالحظعععععة ذلعععععك معععععن خعععععالل معععععا كتبعععععه أبعععععو يوسعععععف (3)الحكوميعععععة

تابيه م( في ك191ه/179م( في كتابه )الخراج(، والبالذري )ت:791ه/011)ت:

)أنساب األشعراف(، و)فتعوح البلعدان( العذين احتويعا علعى معلومعات مميعزة ععن 

، فضععععععال عمععععععا سععععععجله المسعععععععودي االقتصععععععاديةاألحععععععوال االجتماعيععععععة و

م( فععي كتابععه )مععروج الععذهب ومعععادن الجععوهر(، واألسعععد بععن 957ه/346)ت:

م( فعععععي كتابعععععه )قعععععوانين العععععدواوين(، والقلقشعععععندي 0119ه/616ممعععععاتي )ت:

م( في كتابه )صبح األعشى في صناعة اإلنشاء(، والمقريزي 0401ه/110)ت:

 م( فععي كتبععه )المععواعع واالعتبععار بععذكر الخطععط واآلثععار(، و0441ه/145)ت:

)إغاثة األمة بكشف األمة(، و)السلوك لمعرفعة دول الملعوك( وغيعرهم. أمعا ابعن 

 و م( فقععد اسععتطاع دمععج علععم التععاريخ بعلععم االجتمععاع،0416ه/111خلععدون )ت:

تمكععن مععن خععالل عععرض الروايععات التاريخيععة وتمحيصععها، دفععع الشععبهات التععي 

الصقت بعبعض حقعب التعاريخ اإلسعالمي، باإلضعافة إلعى اهتمامعه بتتبعع مراحعل 

                                                           
 . 061-019، ص ص الفهرستن النديم، اب( 1(

، مطبعة عثمان عبدالرزاق، تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس( الديار بكري، حسين بن محمد، 2(

، 66، 61، 56، 55، 51، 47، 45، 40، 39، 19، 13، 11-09، 01، 07، 5، 3، ص ص 1م، ج0311

67 ،77 ،15 ،17 . 

 .301-303، 176، ص ص 0، جونالتاريخ العربي والمؤرخشاكر مصطفى،  ( 3(
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، كمعا اتبعع (1)العمران البشري، مما مكنه من الخروج بنتائج سجلها فعي المقدمعة

كتابه باستعمال  المقريزي في كتبه طريقة اختيار موضوع معين، وجعله محور

المسعععودي دور فععي اختيععار  لععدىوكععان إلحسععاس الرحالععة (.2)أسععلوب المععؤرا

، كمععا سععاعد عمععل (3)االقتصععاديةالروايععات التععي تحععاكي األحععوال االجتماعيععة و

القلقشندي وابن مماتي وغيرهما فعي المجعال اإلداري للدولعة معن االطعالع علعى 

الت وسععجالت، األمععر الععذي ملفععات مهمععة موثقععة بنععاء علععى إحصععائيات ومراسعع

.  لقعد (4)أعطى معدوناتهم أهميعة كبيعرة معن ناحيعة حجعم المعلومعات ومصعداقيتها

اهتمععت معظععم المععدونات التاريخيععة بأخبععار الخلفععاء والقععادة والعلمععاء والفقهععاء 

وغيععرهم مععن النخععب، ولععم تكتععب عععن أخبععار العامععة الععذين أطلععق علععيهم حععديثاً 

ن الباحععث فععي مجععال أ، حتععى (5)ال فيمععا نععدرن فععي التععاريخ إيمصععطلح المهمشعع

التاريخ قعد يجعد بععض المعؤرخين ممعن اسعتخدم أسعلوب الحوليعات يعولى بععض 

، فيكون حجم المدونة كبيعراً، فيمعا نجعد األخبعار ععن بععض أكبرالسنوات أهمية 

وتخلو من التفاصيل، وحين نتأمل رواياتهم نجدها تتناول حياة  السنوات قصيرة

وال تععورد أخبععاراً للطبقععة العامععة رغععم أن الحيععاة فععي مجملهععا الطبقععة الخاصععة 

مستمرة وتوجد بها أحعداث كثيعرة يمكعن صعياغتها فعي شعكل أخبعاري، وبالتعالي 

                                                           
 . 35-9، ص ص 0، جالمقدمةابن خلدون، ( 1(

بمناقشة موضوع األوبئة التي حلت بأرض مصر خالل  إغاثة األمة بكشف الغمةقام المقريزي في كتابه ( 2(

للحديث عن  اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاءمراحل مختلفة من تاريخها، فيما خصص كتابه 

 تاريخ الفاطميين في مصر، وهي كتب مخصصة لها أهداف محددة.

كان المسعودي من بين األوائل من العلماء الذين عرضوا في كتبهم تفاصيل مهمة عن حياة الناس وعاداتهم  )3(

وحرفهم ومالبسهم ومساكنهم، فضال عن مالحظاته عن الكائنات الحية والنباتات والتي  وأجناسهم وصفاتهم

أعطت صورة مقربة عن حياة الناس خالل القرن الرابع الهجري/ العاشر الميالدي؛ ينظر: المسعودي، علي 

مية ، تصحيح ومراجعة: عبدهللا إسماعيل الصاوي، مكتبة الشرق اإلسالالتنبيه واألشرافبن الحسين، 

  031، 017، 63، 31-37، 17م، ص 0931ومطبعتها، القاهرة، 

ينظر مثال ما كتبه: القلقشندي عن وظيفة النظر في األمالك السلطانية، وتطور نظام اإلقطاع في مصر، و  ( 4(

ية االختالف في قيمة الخراج وفق المناطق بناًءا على أهميتها االقتصادية، وارتفاع قيمة إيجار األرض الزراع

، وقيمة الجزية المفروضة على أهل الذمة، وأنواع الدواوين في مصر في الفترة م(0311ه/791)بعد عام 

، نسخة مصورة عن الطبعة األميرية، صبح األعشى في صناعة االنشاءالمملوكية، القلقشندي، أحمد بن علي، 

رجمة والطباعة= =والنشر، مطابع وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والت

، 03، ج31، ص 4،  ج451، 451 – 449، ص ص 3كوستاتسوماس وشركاه، القاهرة، )ب.ت(، ج

ابن وابن مماتي عن قيمة الخراج عن القطيعة، ومتحصل دار الضرب بالقاهرة في الفترة األيوبية، ، 007ص

م، ص 0990عطية، مكتبة مدبولي، القاهرة، ، جمع وتحقيق: عزيز سولاير قوانين الدواوينمماتي، األسعد، 

ابن  . وابن الجيعان عن قيمة الضرائب على بعض الملكيات الزراعية،171 – 151، 333 – 330ص 

، المكتبة األزهرية للتراث، الجزيرة للنشر و التحفة السنية بأسماء البالد المصريةالجيعان، يحيى بن المقر، 

 . 00، 9-7، 5، 3م، ص ص 1117التوزيع، القاهرة، 

/  16، محاضرة ألقيت في مركز البحوث التاريخية، )المهمشون في التاريخ( أبودشيش، إبراهيم القادري، 5(

 م(.1103/  6

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
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لهععذه الفئععات، فعلععى سععبيل  االقتصععاديةاغفععال االهتمععام بععاألحوال االجتماعيععة و

 م( على النحو التالي:711ه/071المثال يورد الطبرى أخباراً في عام )

غادرة الخليفة العباسي الرشيد بغداد إلى معرج القلععة بسعبب تلعوث المدينعة م .أ

)استثقل مدينة السالم، فكان يسميها البخار(، فالرواية ركعزت علعى الخليفعة 

الرشيد، ولكنها لم تبين حال العامة واألساليب التي اتخذوها لمواجهة تلعوث 

 .(1)المدينة

الضعريبة علعى أهعل السعواد بمعا  ذكر خبر قيام الخليفة الرشعيد بخفعض قيمعة .ب

قيمته العشر الذي كان يؤخذ منهم بعد النصف، ولم يهتم بذكر تفاصعيل ععن 

أحوال أهل السواد جعراء قيمعة الضعريبة المرتفععة، وال معوقفهم معن خفعض 

 .(2)قيمة الضريبة

إن تدوين النص التاريخي ال يرتبط مع الحدث ذاتعه مباشعرة فحسعب، وإنمعا 

 تصب في ذات المعين، وهي الحدث والعراوي و -صح التعبيرإن -بثالثية فاعلة

الخلفية، فالحدث كحقيقة واقعية قد يكون موجوداً فعالً ولكنعه يتعلعق فعي التعاريخ 

بأبعاد أخرى منها على سبيل المثال القبلية، وهي التعي تعدفع فعي بععض األحيعان 

ا، والعمل على راوياً ينتمي ألصول قبلية، ويحمل خلفية معينة لالهتمام بحدث م

روايته دون غيره، بل وتضخيمه، وهذا االهتمام يندرج تحت منحيعين اإليجعابي 

والسلبي، إذ أحياناً يعمل الراوي على تغير الحدث السلبي لحدث إيجابي لصعالح 

شخص، أو جماعة معينة بهعدف تمجيعد قبيلعة، أو مجموععة أو فعرد وفعق خلفيتعه 

جل منفعة مما يجعله يمدنا بخبعر محعور. وقعد القبلية، أو تقرباً للذين روى لهم أل

يقوم في أحيان أخرى باختالق الحدث ذاته، الذي يجعله مقارباً لحعدث مماثعل أو 

ينسععج قصععة وهميععة، فيمععدنا بخبععر كععذوب، وذات األمععر يمكععن أن ينسععحب علععى 

الخلفية الثقافية والدينية...الخ،  باإلضافة إلى ما سبق قد يقعوم العراوي باالهتمعام 

 زئيعععة معينعععة فعععي حعععدث تعععاريخي كبيعععر الرتباطهعععا بخلفيتعععه االجتماعيعععة وبج

، ويغفل بقية صورة الحدث، مما يؤدي إلى مدنا بخبر نعاقص، أو تعم االقتصادية

رصده من ناحية معينة، األمر الذي يجعل الباحث التاريخي فعي بععض األحيعان 

التعي تمكنعه معن يخرج باستنتاج خاطئ السيما وأنعه ال يملعك المعلومعات الكافيعة 

تجميع حلقعات الموضعوع، وإن كعان فعي بععض األحيعان يسعتطيع اسعتكمال بقيعة 

خعر، وهعي مهمعة ال يجيعدها معظعم آالخبر، أو نقده من خالل خبر ذكعره معؤرا 

الباحثين، ألنها تتطلب معرفة بالراوي والحعدث مععا، فضعال ععن الصعبر وسععة 

باسععتنتاج قريععب مععن  اإلطععالع، والبحععث فععي المصععادر، ومععن ثععم فععإن الخععروج

الحععدث ذاتععه قععد يكععون صعععباً، ولكنععه لععيس مسععتحيالً، فالعوامععل التععي تسععهم فععي 
                                                           

 .611، ص 4، جالتاريخ( 1(

 المصدر نفسه، الجزء والصفحة ذاتها.   (2(
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ععادة  -وكما تمعت اإلشعارة آنفعا -إنجاحه موجودة وغير موجودة معا. إن النص 

مععا يكععون قععد دون فععي زمععن بعيععد عععن الحععدث بععأكثر مععن نصععف قععرن، كمععا أن 

لرواية فشلت في تقديم نعص متكامعل معالجته تمت من زاوية أحادية، وبالتالي فا

األبعععاد، كمععا ال يمكععن إغفععال الخلفيععة االجتماعيععة للععراوي والحععدث، ممععا يععدفع 

الباحععث إلععى الععدخول بأدواتععه جمعيهععا فععي مرحلععة صععراع صعععبة مععع فرضععية 

 يحاول إثباتها أو نفيها.

 / علم الرجال وتدوين الحديث النبوي: 6 -5

علةم يبحةث علم أطلق عليه علم الرجعال وهعو:"لقد اهتم علماء الحديث الشريف ب

فيه عن أحوال الرواة من حيث اتصافهم بشرائ  قبول أخبارهم أو عدمه. وإن 

شئت قلةت: هةو علةم يبحةث فيةه عةن أحةوال رواة الحةديث التةي لهةا دخةول فةي 

، كما ُعرف بعلم الجرح والتعديل، العذي كمعا قعال (1)"جواز قبول قولهم وعدمه

 يبحث فيه عن جرح الرواة وتعةديلهم بألفةاظ مخصوصةة، و علمعنه الحلبي: "

 . (2)"عن مراتب األلفاظ، وهذا العلم من فروع علم رجال الحديث

ويعد الحديث النبوي أحد أهم المجاالت التي اهتم العلماء فيها بمعرفعة معدى 

مصداقية الراوي من كذبه، نتيجة لظهور الوضاع، الذين تركوا لنعا ععدداً كبيعراً 

.وقد صنفت كتب كثيعرة فعي مجعال ألحاديث الموضوعة على لسان النبي من ا

نقعععد العععرواة فعععي محاولعععة لتخلعععيص الحعععديث النبعععوي الصعععحيح معععن األحاديعععث 

 الموضوعة، وفق المراحل التالية:

 مرحلة الصحابة. .أ

مرحلة التصنيف، وقد ظهرت فيها مؤلفات عديعدة منهعا: كتعاب  .ب

 ام(، وكتابععع144ه/131)الطبقعععات الكبعععرى( لمحمعععد بعععن سععععد )ت:

)الضععععفاء( و)علعععل الحعععديث ومعرفعععة رجالعععه( لعلعععّي بعععن عبعععد هللا 

 م(.141ه/134المديني )ت:

مرحلععة التخصععص فععي مباحععث الجععرح والتعععديل واستقصععاء  .ج

أحوال الرواة، وترتيبها منهجياً على األسماء والكنى، التي ظهعرت 

يه م( الذي دون كتاب169ه/156فيها مؤلفات كل من: البخاري )ت:

)التاريخ الكبير( و)الضعفاء الصغير(، وكتابي )الثقعات( و)الجعرح 

م(، 174ه/160والتعديل( ألحمد بن عبد هللا بن صالح العجلي )ت:

وكتععاب )الجععرح والتعععديل( الععذي ألفععه أبععو حععاتم محمععد بععن إدريععس 

                                                           
 .00ت(، ص،  )ب 3، مؤسسة النشر اإلسالمي، طكليات في علم الرجال( السبحاني، جعفر، 1(

 . 90م، ص 0917، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، علم رجال الحديثالمظاهري، تقي الدين الندوي،  (2(
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م(، وكتعاب )الجعرح والتععديل( العذي ألفعه 191ه/177الرازي )ت:

 م(.931ه/317)ت: ابنه ابن أبي حاتم الرازي

 تعععيمرحلعععة التصعععنيف المنهجعععي الشعععمولي فعععي الضععععفاء، وال .د

مؤلفعععععات العقيلعععععي، وابعععععن حبعععععان، وابعععععن ععععععدي  اظهعععععرت فيهععععع

 .(1)السجستاني

إن الععربط الععذي قامععت بععه الباحثععة بععين تععدوين الععنص التععاريخي، وعلععم   

الجععرح والتعععديل يهععدف إلععى إبععراز نقطععة مهمععة مععن وجهععة نظرهععا، وهععي أن 

الجادة للرواة تبين أن معا يمكعن تطبيقعه باسعتخدام علعم الجعرح والتععديل الدراسة 

على علم الحديث النبوي، قد ال يمكن استعماله علعى رجعال علعم التعاريخ، فمعثال 

عبد هللا بن لهيعة قاضي مصر، وهو أحعد العرواة المععروفين فعي تعاريخ مصعر، 

يخ مصعر ععن ُضعف في رواية الحديث، فيما نقلت لنا نصعوص كثيعرة ععن تعار

طريقه، ولم يضعف في رواية التاريخ، وكان واحداً من أهم رواة تعاريخ مصعر 

.  وقد تعرك لنعا (2)عند مؤرخها ابن عبد الحكم في كتابه )فتوح مصر وأخبارها(

 ابن لهيعة روايات مهمة عن فتح مصر منها على سبيل المثال:

على  دينارين تبلغ ةرواية مصالحة القبط على مقدار جزية محدد .أ

، األمر الذي (3)الرجال، ولم يفرض على النساء والصبيان والشيوا

 أوضح أن مصر فتحت صلحاً، وليس عنوة.

رواية تقسيم األعطيات في عهد مسلمة بن مخلد، التي شملت أعطياتهم  .ب

 وأعطيات عيالهم وأرزاقهم ونوائبهم، ونوائب البالد من الجسور، و

جاز، وبعث إلى معاوية بستمائة ألف أرزاق الكتبة وحمالن القمح إلى الح

 . ، والتي بينت تقسيم اإليرادات المتبع في مصر(4)دينار

،التي عبرت عن (5)رواية نقل جزية األموات من القبط إلى األحياء منهم  .ج

اصرار الدولة على الحصول على القيمة المحددة ذاتها من أموال الجزية، 

ت األقباط التهرب من رغم موت أصحابها، والتي نتجت عنها محاوال

 دفع الضريبة.

والمفارقة العجيبة في روايعة العنص التعاريخي ورواتعه، أن بعضعاً ممعن    

اتهم بالكذب والزيادة، قعد نقعل إلينعا نصوصعاً تاريخيعة ذات أهميعة بالغعة، مكنعت 

 البعععاحثين فعععي مجعععال التعععاريخ معععن رصعععد كثيعععر معععن التغيعععرات االجتماعيعععة و

                                                           
 . مقدمة التحقيق لكتاب العقيلي الضعفاء الكبير( قلعجي، عبد المعطي أمين، 1(

، تحقيق: عبد بفتوح مصر والمغرابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبدهللا،  ينظر ما رواه عنه كمثال: (2(

 .91، 11-10، 70-71المنعم عامر، الهيئة العامة لقصور الثقافة، ، القاهرة، )ب.ت(، ص ص 

 .017، ص فتوحابن عبد الحكم، ( 3(

 .046المصدر نفسه، ص ( 4(

 .111نفسه، ص  ( 5(
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لى سبيل المثال سيف بن عمر الضبي الذي نقلعت لنعا ، ومن هؤالء عاالقتصادية

رواياته كّماً مهماً معن التغيعرات االجتماعيعة واالقتصعادية خعالل النصعف األول 

 من القرن األول الهجري/السابع الميالدي منها: 

م(، وذلك 641ه/11رواية تعديل الفتوح بين أهل البصرة والكوفة عام ) .أ

عمر بن سراقة للخليفة  -آنذاك -رة بناء على طلب تقدم به والى البص

 يذكر له كثرة أهل البصرة، وعجز خراجهم عنهم، وعمر بن الخطاب، "

يسأله أن يزيدهم أحد الماهين أو ماسبذان وبلغ ذلك أهل الكوفة، فقالوا 

 لعمار )بن ياسر والي الكوفة آنذاك(: أكتب لنا إلى عمر أن رامهرمز و

يهما بشيء... ولما أبى أهل الكوفة إال إيذج لنا دونهم، ولم يعينونا عل

الخصومة فيها ألهل البصرة، شهد لهم أقوام على أبي موسى 

أن أهل الكوفة والنعمان  )األشعري( أنه قد آمن أهل رامهرمز وإيذج، و

راسلوهم وهم في أمان، فأجاز لهم عمر ذلك، وأجراها ألهل البصرة 

يفة عمر بتقسيم الفي بين أهل ")إلخ الرواية(، فقام الخلبشهادة الشهود...

البصرة وفق هذه الرواية بناًء على شهادة الشهود، وبما افتتحه والكوفة 

 .(1)أهل كل مدينة منهما

رواية قتعل ابعن الحيُسعمان الخزاععي علعى يعد أزديعان وهمعا:زهير بعن  .ب

جندب األزدي، وشبيل بن أُبي األزدي، وأسعدي هعو معوّرع بعن أبعي معوّرع 

م(، التعععي سعععاعدت البعععاحثين فعععي 651ه/31رقة ععععام )األسعععدي بعععدافع السععع

التعععرف علععى األحععوال الداخليععة للكوفععة فععي الفتععرة السععابقة ألحععداث الفتنععة 

الكبعععرى، ممعععا كعععان لعععه دور فعععي تعليعععل أحعععداثها، وفهعععم حجعععم التغيعععرات 

االجتماعيعة واالقتصعادية فععي معدن األمصععار السعيما تلعك التععي قامعت بععدور 

المنععورة، وأسععفرت عععن قتععل الخليفععة عثمععان بععن مباشععر فععي أحععداث المدينععة 

عفان رضعي هللا عنعه، ثعم إن هعذه الروايعة فيهعا رد علعى معن قعال بعأن سعيفاً 

ينسج روايات لتمجيد قبيلته أسد، وال يروى الروايات التي تحط من قدرها، 

وهععو هنععا ذكععر بععأن أحععد اللصععوص كععان أسععدياً، وقععد أورد سععيف الروايععة 

وطلحة، والثعاني: ععن عبعدهللا بعن سععيد ععن أبعي بسندين األول: عن محمد 

 . (2)سعيد

                                                           
كوفة وهي تعني ماه البصرة وهي نهاوند وهمذان وقم وماه ال: الماهان، 543، ص 1، جالتاريخ( الطبرى، 1(

؛ ويُعتقد وفق الرواية أن 49، ص 5، جم0957دار صادر، بيروت، ، معجم البلدان، الحموي، ياقوت،  الدينور

هي عدة مدن : ماسبذان؛ 543، ص 1، جالتاريخالمقصود بالماهين هما: ماه دينار ومهرجانقذق، الطبري، 

: مدينة مشهورة بنواحي رامهرمز: كورة وبلد بين خوزستان وأصبهان؛ إيذج؛ إلى اليمين من الطراز

 . 40، ص 5؛ ج07، ص 3ج؛ 111، ص 0، جمعجم البلدانالحموي،  خوزستان؛

 .619-611، ص ص  1، جالتاريخ( الطبري، 2(
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رواية التغيرات االجتماعية التي حدثت في الكوفة، التي بينت حجم  .ج

م(، فقد ذكر سيف عن محمد 651ه/31التغير االجتماعي الذي سادها عام )

وطلحة بإسنادهما، أن والي الكوفة سعيد بن العاص كتب للخليفة عثمان 

 الكوفة قد اضطرب أمرهم، وغلب أهل الشرف منهم وإن أهل قائالً:"

 البيوتات والسابقة والقدمة، والغالب على تلك البالد روادف ردفت، و

 .(1)"أعراب لحقت

مرت كتابة التاريخ اإلسالمي بمراحل كثيرة ومتنوعة، / الخالصة:  6-6

اتسمت بالطابع العفوي ثم انتهت إلى اكتمال صورة التدوين عند أكابر 

ؤرخين المسلمين خالل القرن الهجري الثالث/الحادي عشر الميالدي، كما الم

تنوعت الفئات االجتماعية للمؤرخين أنفسهم، واختلفت أهدافهم وأساليبهم في 

تدوين النص التاريخي، إنما بشكل عام برز التأريخ للطبقة الحاكمة من الخلفاء 

ت الفقيرة والعامة فضال عن والسالطين والقادة وغيرهم، واختفى االهتمام بالفئا

عدم االهتمام بدراسة التغيرات االجتماعية واالقتصادية، التي هي مهمة الباحث 

في مجال التاريخ، الذي يريد إلقاء الضوء على الفئات المهمشة، وإن كانت 

بسبب ندرة الروايات، وتفرقها  -وإن لم تكن مستحيلة–المهمة شديدة الصعوبة 

 في المصادر.

دارس تدوين التاريخ المختلفة بالنخب السياسية والثقافية، اهتمت م

األمر الذي لم يعط صورة متكاملة عن الفئات االجتماعية المختلفة، وبالتالي لم 

نحصل على نص تاريخي متكامل، وإنما هي صورة مجزأة للحدث، لذا اتجهت 

ولة الدراسات الحديثة إلى محاولة سبر أغوار الروايات التاريخية في محا

للوصول إلى وضع صورة شبه شاملة للحدث التاريخي، تركز على الفئات 

المهمشة من الفالحين والصناع والحرفيين وغيرهم من خالل جملة من 

الروايات التاريخية التي اهتمت بالتغيرات االجتماعية واالقتصادية، ورصدها 

عليها بين ثنايا للشبكات االجتماعية من خالل النتف القليلة التي يمكن العثور 

المصادر التاريخية، ضمن فرضية محددة تهدف إلى محاولة استخالص دور 

هذه الفئات في المجتمع، وتتبع أحوالها، والخروج باستنتاج قادر على تقديم 

صورة مقاربة للحدث التاريخي. إن دراسة التاريخ االجتماعي واالقتصادي 

إلى أدوات كثيرة في محاولة لفهم تتطلب جهداً كبيراً من الباحث، الذي بحاجة 

الحوادث التاريخية وفق نطاق الزمن الذي اختاره مجاالً لدراسته، التي هي 

مهمة صعبة إن لم تكن مستحيلة، تأتي على رأس القائمة فيها معرفة اللغة التي 

ها، وهي فيعلى مصطلحات المرحلة التي تخصص كتب بها الحدث، والتعرف 

                                                           
 .603المصدر نفسه ، الجزء نفسه، ص ( 1(
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إذ تمكنه من فهم النص فهماً دقيقاً، والوصول إلى  مالحظة شديدة األهمية،

تحليل واستنتاج صحيحين، كما ينبغى له االستعانة بكّم كبير من المصادر 

المتنوعة، وعدم االقتصار على المصادر التاريخية فحسب.كما تتطلب من 

الباحث ضرورة دراسة الحدث ضمن مساحة واسعة من الزمن، فالظاهرة 

لى حوالى القرن من الزمن حتى تصبح حادثة جديرة كي التاريخية بحاجة إ

يكتب عنها المؤرا، لذا على الباحث العودة في دراسته لحادثة معينة إلى 

البحث في السنوات السابقة لظهورها حتى يتسنى له معرفة أسبابها، فكثير من 

األحداث لم يتم تسجيلها من قبل المؤرخين إال بعد أن أصبحت ظاهرة واضحة 

عالم.ويجب على دارس التاريخ استخدام عدة أدوات، تتيح له معرفة أبعاد الم

الرواية التاريخية، وتحليل النص وعدم الوقوف على رأى واحد في معالجته، 

مع استعماله أسلوب النقد الداخلي، بهدف الوصول إلى وضع صورة مقاربة 

 عية وللحدث، فضال عن دراسة وافية للرواة لمعرفة خلفياتهم االجتما

االقتصادية والثقافية، وعدم التردد في اقتباس أي رواية تاريخية إذا تبين أنها 

رواية فريدة في مجالها، وال تخدم المصالح األيدلوجية للرواة بقدر ما تعبر عن 

 االقتصادية للمرحلة التاريخية التي تناولها الحدث. التغيرات االجتماعية و

عن تدوين النصوص التاريخية على النحو  ويمكن لنا الخروج بمالحظات مهمة

 التالي:

تميز القرن الثالث الهجري/التاسع الميالدي بظهور المعؤرخين  .أ

الكبععار نتيجععة نضععج حركععة التععدوين مععنهم الععبالذري والطبععري 

 والمسعودي وغيرهم.

اهتم الرواة بانتماءاتهم القبلية واتجاهعاتهم، فاالنتمعاء إلعى قبيلعة  .ب

م بتتبع أخبارها، فضال عن الوقوف على معينة، جعل الراوي يهت

أخبععار جماعععة معينععة دون األخععرى، وإضععفاء الصععبغة المذهبيععة 

 .(1)على بعض الروايات

حاول بعض الرواة تلفيق األخبار التاريخية عن طريق الطععن  .ج

 فعي شخصعية معينعة، أو حقبعة تاريخيعة محعددة، تقربعاً للملعوك و

 أو اتجعاه معينعين السعيما و األمراء، أو بناًء علعى االنتمعاء لقبيلعة

 .(2)التاريخ عادة يكتبه األقوياء والمنتصرون

تعأخر التععدوين ععن مرحلععة الحععدث، التعي قععد تصعل إلععى نصععف  .د

قععرن، وقععد اتسععمت المرحلععة األولععى منععه بالروايععة التاريخيععة، ثععم 

 جاءت مرحلة تدوين النصوص التاريخية.
                                                           

 .13، ص 0، جالتاريخ العربي والمؤرخون ( شاكر مصطفى،1(

  .16المرجع نفسه، الجزء ذاته ، ص  ( 2(
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ن اعتنقعوا محاولة أصحاب األهواء وأهل الديانات األخرى الذي .ه

اإلسالم، والزنادقة دس األخبعار المكذوبعة، والروايعات التعي تقلعل 

من قيمة رموز األمة اإلسالمية، السيما الدور الذي قام به اليهعود 

في دس األخبار، واختراع األكاذيب التي ترفع من شأنهم، وتحط 

 .(1)من شأن المسلمين

بعع صعحة قد يسهم السند باسعتخدام علعم الجعرح والتععديل فعي تت .و

الرواية من خطأها، ولكنه يعجز أحيانا عن الوصول إلى ذلك، إذ 

ُعرف بعض الرواة بالمصداقية في الرواية التاريخية كعبد هللا بن 

، (2)لهيعه، فيما ضعف في رواية الحديث، وذلك بعد احتراق كتبه

باإلضافة إلى أن وضاع األخبار قد يختفون خلف أسانيد معروفعة 

لمتخصعص بهعذا العلعم قعادر علعى التععرف علعى وقوية، رغم أن ا

 .(3)الحديث الضعيف من القوي باستخدام معايير محددة

اهععتم بعععض المععؤرخين المتععأخرين باختيععار روايععات تاريخيععة  .ز

، (4) دون األخرى، كما قام بعضهم بنقد بعض الروايات التاريخية

نعدر، فيما بدأ االهتمام باإلسناد يقل تعدريجياً حتعى اختفعى إال فيمعا 

األمعععر العععذي جععععل اسعععتخدام نقعععد األسعععانيد، ال يحقعععق الغعععرض 

 المطلوب من معرفة صحة الرواية من عدمها.

سععاعد تععدوين المععوالى للنصععوص التاريخيععة، وعععدم اهتمععامهم  .ح

بتمحيص األخبار، أو رغبعتهم ذكعر أخبعار ععن تعاريخ دولهعم فعي 

إدخععال مثالععب، وأسععاطير ومفععاخر خاصععة بهععم، دون تفريععق أو 

حركعععة  فعععيأو تثبعععت معععن صعععحة الروايعععة، بمعععا أثعععر سعععلباً  تمييعععز

 .(5)التدوين
 المصادر والمراجع : 

 أوال / المصادر:

، تحقيق: محمد شرح نهل البالغةابن أبي الحديد، عز الدين عبد الحميد هبة هللا بن محمد،  .0

  م.0967، 1أبوالفضل إبراهيم، دار الفكر، بيروت، ط

، المكتبة األزهرية تحفة السنية بأسماء البالد المصريةالابن الجيعان، يحيى بن المقر،  .1

 م.1117للتراث، الجزيرة للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 م.0991، بيت األفكار الدولية للنشر والتوزيع، الرياض، صحيح مسلمابن حجاج، مسلم،  .3

 م.0957دار صادر، بيروت، ، معجم البلدانالحموي، ياقوت،  .4

                                                           
 .14-13، ص ص 0، جالتاريخ العربي والمؤرخون شاكر مصطفى،  (1(

)2(  https://ar.wikipedia.org/wiki 

)3 )https://saaid.net/Doat/assuhaim/86.htm. 

 .10-9، ص ص 0، جالمقدمةابن خلدون،   (4(

 .17، ص 0، جالتاريخ العربي والمؤرخونشاكر مصطفى،   (5(
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 م. 0991، دار الكتب العلمية، بيروت، مقدمةال ابن خلدون، عبد الرحمن، .5

، مطبعة عثمان تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيسالديار بكري، حسين بن محمد،   .6

 . م0311عبدالرزاق، 

 ه.0315، دار صادر، تهذيب التهذيب  الذهبى، شمس الدين محمد بن أحمد ،  .7

 ، )د . ت(.3مي، ط، مؤسسة النشر اإلسالكليات في علم الرجالالسبحاني ، جعفر،  .1

، 3، دار الكتب العلمية، بيروت، طتاريخ الرسل والملوكالطبري، محمد بن جرير،   .9

 م. 0990

 م.0995الطرطوشي، أبو بكر، سراج الملوك، دار  صادر، بيروت،  .01

، تحقيق: عبد المنعم عامر، فتوح مصر والمغربابن عبد الحكم، عبد الرحمن بن عبدهللا،  .00

 الثقافة، ، القاهرة، )ب.ت(.الهيئة العامة لقصور 

، نسخة مصورة عن الطبعة صبح األعشى في صناعة االنشاءالقلقشندي، أحمد بن علي،  .01

 األميرية، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة و

 ، )ب. ت(.الطباعة والنشر، مطابع كوستاتسوماس وشركاه، القاهرة

، تصحيح ومراجعة: عبدهللا إسماعيل التنبيه واألشرافي بن الحسين، المسعودي، عل  .03

 م. 0931الصاوي، مكتبة الشرق اإلسالمية ومطبعتها، القاهرة، 

، دار البشائر اإلسالمية، بيروت، علم رجال الحديثالمظاهري، تقي الدين الندوي،   .04

 م. 0917

: كرم حلمي فرحات، عين ، تحقيقإغاثة األمة بكشف الغمةالمقريزي، أحمد بن علي ،  .05

 م.1117ية واالجتماعية، مصر، اإلنسانللدراسات والبحوث 

ن تحقيق: جمال الدي، اتعاظ الحنفاء بأخبار األئمة الفاطميين الخلفاءــــــــــــــــــــــــــــــ،  .06

 م. 0996، 1الشيال، القاهرة، ط

، جمع وتحقيق: عزيز سولاير عطية، مكتبة مدبولي، قوانين الدواوينابن مماتي، األسعد،  .07

 م. 0990القاهرة، 

، تحقيق: محمد أحمد أحمد، المكتبة التوفيقية، الفهرستابن النديم، محمد بن إسحاق،  .01

 القاهرة، )د. ت(.

 ثانيا / المراجع:

، محاضرة ألقيت في مركز البحوث المهمشون في التاريخالقادري،  أبودشيش، إبراهيم .0

 م(.1103/  6/  16التاريخية، )

 م.0999، مؤسسة شباب الجامعة، التاريخ  والمؤرخون العربسالم، السيد عبد العزيز،  .1

 شبكة المعلومات الدولية.  .3

)ب  ،4ة، طدار المعارف، القاهر تاريخ األدب العربي)العصر اإلسالمي(،ضيف، شوقي،  .4

 ت(.

، رواية الشاميين للمغازي والسير في القرنين األول والثاني الهجريينعطوان، حسين،  .5

 م. 0916دار الجيل، 

، 1، تقديم: فرحان صالح، دار الحداثة، بيروت، طتاريخ العرب في اإلسالمعلى، جواد،  .6

 م.0911

العلم للماليين، بيروت، ، دار المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالمـــــــــــــــــــ،  .7

 م.0970

 .مقدمة التحقيق لكتاب العقيلي الضعفاء الكبيرقلعجي، عبد المعطي أمين،  .1

التاريخ العربي والمؤرخون دراسة في تطور علم التاريخ ومعرفة مصطفى، شاكر،   .9

 م.0971، 1، دار العلم للماليين، بيروت،  طرجاله في اإلسالم

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D9%81%D8%A7%D8%A1_%D8%A8%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1
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 ماليةالنقدي وفلسفته الج التحليل  

جامعة -كلية الفنون واإلعالم-أستاذ النقد والتحليل د.الطاهر عمار العباني

 طرابلس

للرقي بالذوق العام في المجتمع وتوجيه االبداع  اً ساسيأ: يلعب النقد دورا مقدمة

ثراء الفكر والثقافة والتراث االبداعي يم انتاجاتهم وذلك إلووصانعيه وتق

عالمية إالمية, حيث ال يمكن ان تكون هناك نهضة عدبية واإلللحركة الفنية واأل

وال أدبية أو فنية ما لم تكن هناك نهضة نقدية مواكبة لذلك , كون ان النقد لم يعد 

عالمي وما يميزه عن و اإلأدبي و األأيركز على أثر الموضوع الفني 

عن كيفية صياغة  اإلنسانخرى, بل صار تعبير يعبر به الموضوعات األ

المتلقي عبر وسائط  فيإلحداث  أألثر االيجابي  مونا وشكالً الخطاب مض

التواصل المختلفة . كما ان  النقد أصبح أحد العناصر المؤثرة في تطوير أداء  

 وسائل التواصل وذلك باهتمامه  بالكتابة والحديث و أدوات التعبير الفني و

 توضيحها ويمها , بغرض واالعالمي من خالل وصفها وتفسيرها وتحليلها وتق

 محتواها وغاياتها وأهدافها وذلك من خالل قراءتها قراءة جادة و وإبانة

يم والتنظير حول والوصف والتفسير والتق ،موضوعية. ويتضمن النقد المعاصر

وأهدافه وذلك لزيادة التعمق في فهم معطيات المنتج  فلسفة العمل االبداعي

لية التي تتم بين مرسل لرسالة في جميع المجاالت التواصواستيعابه االبداعي 

 .هواستيعابما وجمهوره المستهدف 

همية في حاجة الدارسين والمهتمين بالقراءات النقدية  تكمن األأهمية البحث:

عالمي.ثانيا: دبي واإلداء الفني واألأوال:اهمية النقد في تطوير اآل-:للتعرف على

وفلسفتها التي تثري المنتج  في معرفة  الطرق المنهجية والعلمية للعملية النقدية

و الفنان في أذا كان الكاتب إاالبداعي بقراءة  تحليلية تسهم في فهمه وتحليله . ف

العفوي  لإلبداعحيان ليسمح امكانه ان يتخلى عن حدة وعيه في بعض األ

ولى في دراسة العمل ن الناقد يعتمد على وعيه بالدرجة األإبالظهور, ف

و الفارق بين الناقد والفنان ,الناقد يحاول ان يطل من وذاك ه هوتحليلاالبداعي 

لى إمنطقة الوعي المدرك على منطقة الالوعي والفنان ينتقل من مرحلة الوعي 

 بداع .مرحلة الالوعي حتى ينتج اإل

تطلب نوعية من الجوانب المعرفية والبناء تن تنمية المجتمع إمشكلة البحث:

التطور والرقي خاصة بعد توسع الثقافات الفكري الذي يتناسب وطموحاته  في 

وتأثرها ببعضها التي تجعل من وثيرة التقبل واالمتزاج ملزمة بوعي وادراك 
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ضعف. خاصة في المجاالت األ فيعلى قدر معين يتجنب تأثير االقوى 

يمية التي ودبية .ولعل النقد وهو القراءة التفسيرية التقعالمية والثقافية واألاإل

حتمية لصياغة قيم ومفاهيم ومدركات جديدة ألي مجتمع  اصبحت ضرورة 

بداعية. من خالل تطبيق آليات تطوير امكاناته الفكرية وانتاجاته اإلطمح الى ي

عالمية . وبناء يم انتاجات ادوات التواصل وعلى رأسها الوسائل اإلووتق تمدةمع

فلسفته على ذلك فقد حددت مشكلة البحث في تحديد أهمية التحليل النقدي و

 الجمالية الوعي المعرفي للقائم باالتصال.

 تساؤالت البحث:

 ( ما أهمية النقد؟0)

 ( ما عالقة النقد بالتطور االبداعي ؟1)

 ( ما وظائف النقد ؟3)

 ( ما اسس النقد ونظرياته؟4)

هو القراءة الجادة والموضوعية التي تنحى منحى البحث العلمي في النقد:

اث عملية تواصلية وينقسم دحإمن خالله  هتقديرالمراد تفسير المنتج االبداعي 

                                                                             -لى فرعين:إ

 , الذي  يفسر ما هو غير معلوم وغير مفهوم من خالل معرفة والنقد التفسيري

 الرموز والمعاني و ستبانةإإلمام ودراية وثقافة واسعة باللغة والشروح وايضا 

 ( .14ص-محي الدين(الدالالت الخفية والمبطنة

مها و,الذي يقدر القيمة االبداعية في المنتج االبداعي ويقوالنقد التقديري -

( يتفرع الى عدة 31ص-ويحكم عليها. والنقد التقديري)جيروم ستولينز

 انواع هي :

تطبيق مجموعة من النقد بواسطة القواعد وهو النوع الذي ينحو منحى  -0

المقاييس والمعايير الخاصة بالعمل وينقسم الى ثالث طرق) الطريقة 

 االستقرائية_ الطريقة االستنتاجية أو االستداللية_والطريقة التداخلية( 

 النقد القصدي الذي يهتم بالمضمون أكثر منه بالشكل. -1

 النقد االنطباعي  وله طريقتان )االعتناقية_ والظواهرية( . - 3
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النقد السياقي ويعتني بالسياقات التي تظهر في العمل كمكونات بنيوية  - 4

 ىعمال آخرأتشكل في وحدتها صورة جديدة تختلف عما سبقتها من 

 نفسه .     للمبدع

العمل وحدة مستقلة وجب قراءة إلى النقد الباطن )الجديد( الذي ينظر  -5

 تجربة سبقتها . لى صورتها الكلية بعيدا عن ايإمكوناتها للوصول 

يكتسب النقد أهميته من خالل األدوار التي يقوم بها، أهمية النقد في المجتمع:

 وويؤثر بواسطتها في االبداعات عامة، التي تعتبر جزءاً من ثقافة المجتمع 

 مثل الصحافة  و (Mass media) ويتخذ النقد من وسائل اإلعالم العامة تههوي

أداة للوصول إلى هدف معين أال وهو الرقي ذاعة المسموعة والمرئية، اإل

في المنتج  هاوتفسيربالذوق العام في المجتمع من خالل شرح القيم الفنية 

التواصلي. ويستوضح النقد السبل والطرق للقائمين باالتصال حول الكيفية التي 

يجب أن تنتج بها االعمال التواصلية، متأثراً بوجهة نظر المجتمع تجاه 

لمعروضة.وكذلك يقف النقد في مواجهة التيارات الفكرية اإلنتاجات ا

، سواء أكان ذلك في اإلعالم  هوتقاليد هوعاداتالمتعارضة مع قيم المجتمع 

 وترتبط الفنون البصرية و.في الحركة الفنية عموما مالدولي أ أمالمحلي 

وله  المسموعة بعالقة وطيدة بالمجتمع وهويته الفكرية والدينية التي أنتجت فيه

تقوم به فئة معينة  محدودة من المجتمع، الذين  اً إنساني اً جله، كونها نشاطأومن 

المحيط  يتفاعلون مع بيئتهم ومحيطهم لينقلوا صوراً صادقة تعكس حالة البيئة و

الذي يعيشون فيه  من خالل  تفاعل متبادل بين ثالثة عناصر: إبداعات القائم 

الثقافة والتراث التي تشكل الذوق العام في باالتصال النقد ومنظومة العلوم و

المجتمع. حيث أن التفاعل بين هذه العناصر يتم في حركة ديناميكية متبادلة، 

ففي دائرة االبداع،ال وجود ألي من هذه العناصر لوحده في غياب العناصر 

هناك أدوار ذات أهمية .األخرى، فكل عنصر من هذه العناصر يؤثر في اآلخر

( منها الرقي بالذوق العام في المجتمع، وتوجيه 34ص -د )أحمد زكيعديدة للنق

يم أعمالهم، ونقل صور الفكر والثقافة والتراث والقائمين باالتصال والفنانين وتق

بداعي الذي يطرحونها في انتاجاتهم. كما للنقد دور مهم في التربية الذوقية، اإل

ومن المأمول .فة لثقافة المجتمع وفي مواجهة التيارات الفكرية الوافدة و المخال

صاحب المبدأ المثالي في  "أن يكون النقد في خدمة المجتمعات. فنجد أفالطون

السلوك  فيالقرن الخامس قبل الميالد يؤكد على أثر االبداعات الفكرية والفنية  

بداع الذي يؤدي إلى سلوك غير مرغوب االجتماعي. وهو يرى أن يستبعد اإل

يستخدم االبداع الذي يؤدي إلى سلوكيات محمودة في  في المجتمع،وأن

(، 151ص-ويؤيد هذا الرأي المفكر الروسي ليو تولستوي )جيروم.المجتمعات
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وهو من أبرز مفكري القرن السابع عشر،  فالنقد من وجهة نظره هو قوة يجب 

أن تنتج أعلى مستويات السلوك األخالقي السوي . ويعتبر أن أهم ما يميز النقد 

 حياة األفراد و فيبر التاريخ هو دوره االجتماعي الذي من خالله تم التأثير ع

الجماعات.وقد كان النقد في شتى صوره يتعامل مع ذلك من منظور اجتماعي 

يحلل النقد ويفسر األعمال للرقي بالذوق .ونفعي ومن خالل اإلرضاء الجمالي

 في الحركة االبداعية العام في المجتمع، وتتأكد أهميته بصفته عنصراً فاعالً 

الفكرية بشكل عام من خالل  بشكل خاص وفي المجتمع وفي الحركة الثقافية و

حيث أصبحت للنقد .الوظائف واألدوار التي يقوم بها في الحياة المعاصرة

وظيفتان ,الوظيفة األولى مباشرة تنطلق باسم المجتمع والجمهور، لتقوده  نحو 

أما الوظيفة  .تميز بها المجتمع أو يطمح إليها منظومة القيم والتوجهات التي

الثانية فهي معكوسة تنطلق من ان االبداع بالنسبة إلى المجتمع، مهمته تقديم 

وبذلك  .والجديدة التي يطرحها المبدعون في أعمالهم هاوتفسيرالقيم المبتكرة 

العام  لوصل بين المبدعين والذوقعلى ايكون النقد في قيامه بدوره هذا، مركزاً 

 بذلك يمثل النقد صوت المجتمع و في المجتمع ومنظماً للحوار بينهما، و

ويتضمن .(031-الجمهور، وصوت المبدعين في نفس الوقت )محمد القدس

يم لألعمال المنتجة ، فهو رد فعل مدروس من قبل الناقد نحو والنقد عملية تق

ب أو يتحدث عن العمل المنتج االبداعي. والناقد هو ذلك الشخص الذي يكت

انطباعاته حول ذلك االنتاج . وال يعني ذلك أن النقد هو محاولة استخراج 

العيوب أو المحاسن ، بل يعني أن يقوم الناقد بتفحص األعمال المقدمة تفحصاً 

خبراته الفنية، وما يتمتع به من  دقيقاً مبنياً على قدراته المعرفية الخاصة، و

ال إلى جمهور المتلقين بصورة مكتوبة أو منطوقة، ثقافة عامة، ليقدم تلك األعم

 وإستبانة هاومضامين هاوأبعادوليساعدهم على إدراك خصائص هذه األعمال 

ويتبع بعض النقاد اتجاهات فنية .رموز المخفي فيها من معاني ودالالت  و

معينة تتضح من خالل كتاباتهم، هذه االتجاهات قد تكون متأثرة بفكر سياسي 

عي ما...أو غيرها من التوجهات، بينما يحاول البعض اآلخر تجنب أو اجتما

يفضلون الحديث عن األعمال االنتاجية من  التأثر بأي فكر مهما كان نوعه، و

المشاهدات الظاهية فقط االنطباعية ، أو ما يعبر عنه بعض النقاد بالقراءة 

د المعاصرين على ولى االيجابية  أو كما يؤكد ذلك مجموعة من النقاالنقدية األ

أنه من المفروض أن يكتب الناقد عن حبز للعمل االبداعي، أي أن ال يكتب عن 

األعمال التي ال تعجبه، بل أن يكتب عن تلك األعمال التي يفضلها عن غيرها، 

وهذا في اعتقادهم ما يجب أن يقوم به الناقد في األساس. فالناقد هو شخص 

ه أن يشعل الحماس في المبدعين الذين متحمس للقراءة النقدية، ومن واجب

ألهموه بأعمالهم المتميزة التي قدمت تجربة جديدة تستحق التقدير والحديث أو 



    م7102الثانية نة الس العدد الثالث )البحوث العلمية(مجلة 

_____________________________________________________________51 
 

 الكتابة عنها، لتقديمها من خالل الصحافة إلى أكبر عدد ممكن من المهتمين و

المتابعين. وبالتالي فإن الناقد هو شخص متعاطف مع المبدع والعمل الذي قدمه 

م أعمال االنتاجية من خالل قيم قوي وجهة نظر الفنان إلى الجمهور، ولينقل 

المجتمع وتقبل األشخاص فيه لما تم تقديمه ، وينقل وجهة النظر المؤيدة أو 

ويتطلب النقد .المخالفة بطريقة أدبية، دون اإلساءة إلى قيمة العمل أو منتجه ذاته

 و( أهمها وسائل االنتاج 16ص -معرفة الناقد بمجاالت عديدة)محمود البسيوني

اإلجابة عن األسئلة الحيوية التالية  عنوالتاريخ وفلسفته مع قدرة الناقد  هدواتأ

 :في عملية توضيح العمل االنتاجي

يقوله القائم باالتصال   الى  أنما هو؟ أي العمل وما موضوعه  وما يريد  -0

 المتلقي وكيفية قوله؟

م باالتصال الذي أنتج العمل وأبدعه ويتضمن من القائل؟أي الحديث عن القائ -1

 .ذلك شخصيته وحياته االجتماعية وحالته النفسية وكل ما يتعلق به

تحديد التاريخ والفترة التي تم فيها إنتاج العمل الفني وما يحيط أي متى قيل؟ -3

 .بها من أحداث واتجاهات فكرية وسياسية واجتماعية وثقافية

المكان الذي قام المبدع بإنتاج عمله الفني فيه، أو أين قيل؟أي التعريف ب -4

 .انتمائه الحضاري، سواء أكان إلى بلد أو مدينة أو حضارة شعب 

كيف قيل؟ وتعني وصف الكيفيات األدائية للقائمين باالتصال والممارسات  -5

 .الخاصة باإلنتاج  وما يتعلق به  من خامات وأدوات وتقنيات

اكتشاف وتفسير األسباب التي أدت إلى الحكم على  لماذا قيل؟ وهي عملية -6

جودة العمل سواء العقلية أو العاطفية عند المنتج في عمله وعند المتلقي في 

 التذوق، مع مناقشة فلسفة العمل  ونظرية البنائية .

وتعتبر إجابة الناقد عن هذه األسئلة مهمة في توثيق األعمال، والحفاظ على 

ية اإلنسانحقق الفهم لها. فاألعمال هي نتاج الحضارة انتمائها الحضاري، وت

بمختلف أشكالها. والحضارات من مختلف االنتماءات تحتاج إلى نقل صورة 

بداعية والفكرية، وتسجيلها للتاريخ، هنا يقوم النقد  واضحة عن انتاجاتها اإل

  .ما بعدتدرس هذه األعمال في التيبهذه المهمة التوثيقية  ويمهد الطريق لألجيال 

 :وهي كما يلي هومعانيتوضيح جودة العمل بكما يقوم الناقد في أثناء نقده 
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يعتني الناقد بتوضيح المدركات الحسية التي تساعد على فهم حكمه على  -0

الجودة البصرية الملموسة في العمل  والخصائص األخرى التي تتحد وتعمل 

 .على تشكيل صورة  جمالية ذات معانز مختلفة

قوم الناقد بقياس عقالني للجودة  في العمل  بواسطة معايير تقوم على عمل ي -1

مقارنات بأشكال أخرى من األعمال سواء أكانت للقائم باالتصال نفسه أو  

. ويمكن القياس بالنظر إلى األعمال ذات هانفس خرين ينتمون إلى البيئةآل

 .الطبيعة الوظيفية 

افية من خالل بث األفكار الموضوعية التي يحاول الناقد تحسين البيئة الثق -3

 تبرر األسباب التي دفعت إلى تقدير قيمة مختلف األعمال من مختلف البيئات و

 .الحضارات

لمساعدة  هاومضامينيركز الناقد على المستويات المختلفة لمعاني األعمال  -4

 .المتلقي على تقدير القيم المتنوعة التي يحتويها العمل المقدم 

( أن "األصل في النقد أن يكون مدخالً للتذوق 36ص-)البسيوني ويرى

واالستجابة للقيم الجمالية في العمل، وهو أيضاً أداة الحكم التي يعرف من 

خاللها فيما إذا كان القائم باالتصال قد أجاد، وصاغ شخصيته الفريدة وأصبح 

د أن من ويؤك .له عطاء متميز عن غيره، أم أنه مازال يبلور شخصيته بعد

يتصدى للنقد يفترض أن يكون على درجة عالية من التذوق وقادر على التنقيب 

إن العالقة .عن االتجاهات األصيلة  وكشفها وتشجيعها والحث على تطويرها

بين الناقد والقائم باالتصال هي عالقة تبادلية، قد يأخذ فيها الثاني برأي الناقد 

م باالتصال فيتم تبادل الرأي مباشرة، أو قد في إنتاجه. وقد يلتقي الناقد بالقائ

يتناول الناقد العمل بالدراسة والتحليل، ويكتب عنه مقاالً نقدياً ينشر في 

الصحافة ليقرأه صاحب العمل كما يقرأه أي قارئ آخر. وقد تصل العالقة 

بينهما إلى حد الخالف والشد بين الطرفين بسبب تضارب اآلراء أو عدم رضى 

العمل، كذلك عدم رضى القائم باالتصال عن ما يكتبه الناقد. ومهما الناقد عن 

كان نوع العالقة بينهما إال أنهما  في حاجة إلى بعضهما. فالناقد ينقد العمل من 

خالل فهمه وخبرته ومعرفته الثقافية ليرفع بكتابته النقدية من مكانة العمل أو قد 

خرى.ويؤكد) عمال األاأل يؤثر في المتلقين من الجمهور حول أهمية بعض

( أن على الناقد أن ال يكون في موقع المراقب الذي يبحث عن 045- البسيوني

األخطاء في األعمال االنتاجية، بل يجب أن يبحث عن اإليجابيات. كما أن عليه 

أن ال يضع نفسه في موضع المتحدي مما يجعل عملية النقد ذات صفة شخصية 
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لناقد أن يتجرد من األهواء الشخصية، وأن وليست موضوعية، بل أن على ا

يحكم على األعمال من غير تحيز أو تشدد في الرأي. حيث يعتبره البسيوني  

لديـه معـرفة باألصـول وهو يحـاول تطبيقها.ويرى أن النقد  ياأو قـاض احكــم

بداعية، "فقد يربط الناقد بعض يشارك في صنع المبدعين واألعمال اإل

ما، ال يكون المبدع  نفسه قد تأثر بها، وقد يتوقف في مرحلة المؤثرات بعمل 

سياسية مرتبكة...فيسارع الناقد إلى الربط اآللي بين االرتباك العام والتوقف 

الخاص، وربما كان هذا التوقف عائداً لسبب فردي بحت ال عالقة له بذلك 

ال  االضطراب العام، وألن معظم القائمين باالتصال، إن لم يكن كلهم،

يمارسون الكتابة االحترافية عن سيرتهم الذاتية،أو الكتابة الموضوعية عن 

تجاربهم في اإلبداع، لذلك يتحمل الناقد الذي ال يجد أمامه إال وثيقة العمل 

إن ما يدعو  يم الذي يظل مفيدا على الدوام.والمنتج عبء التفسير والتحليل والتق

ألعمال المنتجة، هو كون سمات االنتاج الناقد إلى القيام بمهمة الكتابة عن ا

المعاصر لكثير من القائمين باالتصال المعاصرين غير مفهوم لدى كثير من 

 الناس. ويرجع ذلك إلى تعدد واختالف مفاهيم القول والطرح واالسقاطات و

اختالفها عن العصور السابقة. فالنقد  يفسر ويوضح ويحلل الظاهرة ، ويدعو 

اس مع التطور في تلك المفاهيم بموضوعية وحيادية  بما إلى أن يتعايش الن

يسهل على الناقد مهمته في رفع مستوى الذوق العام في المجتمع، وتوضيحه 

 و المتلقــين. عندوبنائهــا وقيمتهــا التــعبيرية والــرمزيـــة  لمعاني األعمــال 

يقلل  الذيخداع  ( أن المغاالة في المدح قد تؤدي إلى ال63ص -يعتبر)البسيوني

من االجتهاد، كما أن الهجوم والهدم المستمر قد يثبط من الهمم، ويقلل من 

الفرص، لذلك يؤكد على الحاجة إلى نقد متزن ال مغاالة فيه وال هدم. يقول: 

"يجب أن تبرز المحاسن والرؤى الكلية، ويقل االهتمـام بالهفــوات كيــال 

لعنــاية غير المحدودة بالتفاصيل.ويعد النقد تضيــع المعــالم الرئيسيــة في ا

عملية تحليلية تمكن الناقد من جعل األشخاص غير القادرين على قراءة 

األعمال، قادرين على إدراك القيم التي تؤدي إلى الرؤية االبداعية الصحيحة، 

وقد ينقل الناقد من خالل نقده رؤية جديدة لم تكن واضحة لدى المبدع الذي أنتج 

مل، فالنقد "هو طريق الرؤية السليمة المرتكزة على الموضوعية والفهم الع

السليم والدراسة."ويرى عرابي أن يكون الناقد شخصاً متواضعاً، يتحرى 

الحقائق المطلقة في الشكل والمضمون، وأن ال يطلق النقاد الصحفيون تقويمات 

تجة أو عامة ومصطلحات مزاجية غير مسئولة ال تعبر عن األعمال المن

أساليب اصحابها. ويعتقد البسيوني أن النقاد الذين فشلوا سابقاً كمبدعين وهم 

يتخذون من النقد مهنة بديلة، "هؤالء كثيراً ما تكون آراؤهم وأحكامهم غير 

 صحيحة وقد تحمل تعويضاً عما كان ينقصهم في األداء والممارسة."
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ئف النقد  حيث ( هي أهم وظا03ص-وتعتبر وظيفة الحكم )حلمي مرزوق

يحتاج النقاد إلى مبررات تدعم هذا الحكم لتكون آراءهم وأحكامهم مبنية على 

أسس واضحة ومحددة. فال يمكن الوصول إلى الحكم دون أن يحيط الناقد 

بظروف العمل  أو بالسيكولوجية المحيطة بالمبدع وظروفه االجتماعية. كما أن 

ويفسر داللته التعبيرية أو األيديولوجية أو عليه أن يتتبع البناء الشكلي والجمالي 

االجتماعية أو التراثية أو السياسية... وغيرها من الدالالت. والبد للناقد من أن 

ية مع المنتج ، يستطيع من خاللها أن يستنتج بعض اإلنسانيقيم نوع من العالقة 

ات المبررات لألحكام التي يطلقها على العمل.فالناقد هو من يستشعر الصف

 و اإلبداعية في األعمال  ويكشف النقاب عنها ويوجه النظر لرؤيتها وفهمها.

( على معايير 65ص-يعتمد الحكم على األعمال المختلفة عند النقاد)أحمد زكي

وأسس، يتم الحكم من خاللها على األعمال . هذه المعايير قد تكون مستمدة من 

ة من داخل العمل  أو من خالل المعرفة بما أنتج في الماضي أو قد تكون مستمد

السياق االجتماعي واألخالقي والديني. وال يستطيع أي ناقد مهما كانت قدرته 

ومهارته النقدية أن يفرض أي مقاييس مسبقة على األعمال، ولكن هناك معايير 

عامة للقياس وإلصدار األحكام على أساسها. وحتى هذه المعايير ليست مطلقة 

ناقد، فلكل عمل مبتكر قوانينه ومعاييره الخاصة التي تصلح بل تعتبر مساعدة لل

قد المعاصر افي وقت ما، بينما قد ال تصلح لعمل مختلف ووقت آخر.وينظر الن

قد االنتباه ابمرونة إلى األعمال  وبأسس مختلفة في كل عمل، حيث يوجه الن

ضموني ، إلى الشكل الظاهري للعمل  والطريقة التي تم بها بناؤه الشكلي والم

 ثم ينتقل إلى معاني الرموز، والروح التعبيرية للعمل ككل، ويزيل الغموض و

يوضح المضامين الفكرية داخل العمل  في سياق األحداث التي تدور في 

 المجتمع.

ات من هذا القرن هي بداية االهتمام يكانت الستينأهمية النقد في التنشئة: -7

مية  في الواليات المتحدة األمريكية، ذلك بتعليم النقد  ضمن  المؤسسات التعلي

ص -عندما عقدت حلقة دراسية عن النقد  في جامعة أوهايو عام )يوسف غراب

. وكان لهذه الحلقة أثر كبير في تغيير االتجاهات في تدريس النقد 0966( 63

ضمن مادة التربية الفنية في المرحلة الثانوية. وكان من أهم المشاركين إدموند 

وديفيد اكر، وكان هدف هذه الحلقة هو الدعوة إلى جعل   ويوجين كلين  نفيلدما

دراسة تاريخ الفن وفلسفته ونقده، وسائل لتعليم التذوق في المدارس الثانوية 

وقد أسفرت هذه الحلقة عن دراسة كبيرة للنقد واالهتمام بتاريخ  ،األمريكية

. واعتبر أن ما يقوم به المدرس االبداع والفلسفة الجمالية في منهج التربية الفنية

 داخل الفصل هو بالضرورة شكل من أشكال النقد، فالمدرسون يصفون و
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يحللون ويفسرون ويقيمون األعمال ويتخــذون من النقــد والمــذاهب النقدية 

وسيــلة لتعليــم أسس التذوق واإلنتاج االبداعي.إن أحد أهداف التنشئة هو 

. ويعتبر التذوق تهموشخصي كامل لخبرات المتعلمينتحقيق النمو الشامل والمت

الفني وتقدير الفن من األمور التي يمكن أن تحقق بعض أهداف التنشئة. لقد 

أصبح للنقد والتذوق الفني في التنشئة الفنية مكانة خاصة فبعد أن كانت التربية 

الفنية تصب اهتمامها على مهارات الرسم واألشغال والمحاكاة لألشكال 

طبيعية، أصبحت من خالل النظريات النقدية المعاصرة ، تركز على التنمية ال

الشاملة لنمو خبرات وثقافة ومهارات المتعلمين، وأهم هذه النظريات )علي 

 ( هي نظرية التربية الفنية المنظمة على أساس معرفي17ص-عبدالعاطي

(Discipline Based Art Education) وتختصر باألحرف الالتينية  

(DBAE)   ويمثل النقد أحد عناصرها الرئيسيــة، باإلضـافة إلى اإلنتـاج

العملي، وعلـم الجمـال والتاريخ .وتعتبر العالقة متبادلة بين هذه العناصر 

 األربعة في التنشئة النقدية ضمن النظريات المنظمة علي أساس معرفي.

ر التاريخية ، كما أنه فالتاريخ  له ارتباط وثيق بالنقد , هو يمثل وجهة النظ -0

أي تاريخ يقوم بتوضيح مضامين بعض األعمال االبداعية المرتبطة بأحداث 

تاريخية وصور شعبية وتراثية، وقضايا متعلقة باتجاهات وآراء سادت في 

 فترات سابقة.

للتاريخ من ناحية توثيق األعمال التي أصبحت  اتقليدي أيعتبر النقد أساس  -1

 ( .34-األثرية )محمد نظمياليوم  من األعمال 

ويعتبر علم الجمال و فلسفته في التجربة الجمالية التي تثير أسئلة عن طبيعة  -3

من خالل  هوفهمدراسة معني العمل الفني  علىيساعد  ياً اساس االبداع، عامالً 

النقد الجاد يحسب لمعرفة رد فعل المشاهد في تقبله واستجابته لجمالية العمل 

 االبداعي.

نه يتحدث عن أساسيات العمل ، إويرتبط النقد باإلنتاج  بالضرورة حيث  -4

كالعالقات الشكلية والمضمونيه بين مكوناته،وأن فهم هذه األساسيات في العمل  

يؤدي إلي تقدير القيمة المتميزة في العمل، وفهم كيفية تفكير القائمين باالتصال 

 في تعاملهم مع المصاعب المتعلقة باإلنتاج .

النقد والتذوق في التنشئة الفنية هو تمكين المتعلمين، من معرفة الطرق 

 بداعية، من خالل مجموعة المناقشات والسليمة للحديث عن األعمال اإل

الحوارات التي تدور بين المعلم والطالب في حجرة الدرس، ويتم خاللها 
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 وألعمال استخدام المفاهيم والمصطلحات النقدية ، التي تصف وتفسر وتحلل ا

 توفر للطالب ثقافة معرفية كافية لفهم جمالية العمل . ويعرف الغامدي  النقد و

التذوق بأنه: "إتاحة الفرصة للطالب بالحديث عن انتاجه أو أعمال زمالئه 

اآلخرين بأسلوب موضوعي موجه من قبل المعلم، للوصول إلى مرحلة متقدمة 

 عبير النقدي .في معرفة وقراءة العمل  للرقي بمستوى الت

-وتتعدى أهمية النقد في االعمال المنتجة كل التوقعات)ارنست فيشر

( فيما يخص نمو الثقافة المعرفية. فعندما يتحدث الطالب عن عمله بشقيه 53

 المضموني والشكلي ويعبر عن ميوله، ويناقش مع زمالئه القيمة في العمل و

ر بها، وكيف فكر بالحلول األسلوب، والمعالجة التقنية، والصعوبات التي م

المناسبة لها، كل هذا وغيره من الخبرات األخرى سوف يكسب الطالب قدرات  

نفسية ولغوية وعلمية واجتماعية تسهم في نمو شخصيته. ، يقول ويلسون "النقد 

يشر على أن فإنما هو وسيلة لبلوغ الغاية وليس غاية في حد ذاته."ويؤكد 

رية التنشئة الفنية المنظمة على أساس معرفي  تدريس النقد والتذوق ضمن نظ

يتطلب التركيز على مالحظة األعمال المنتجة بواسطة الطالب وبواسطة 

المحترفين، ويمكن عمل مقارنة ومفاضلة من نواحي انتاجية مع االهتمام 

بالمضامين المختلفة التي قد تحتويها هذه األعمال. ويمكن أن تطرح بعض 

 فيد في هذا الجانب إلثارة عبارات وصفية وتحليلية والتساؤالت التي قد ت

 تفسيرية من قبل الطالب مثل التالي:

 ما هو موضوع العمل أو ما الهدف منه؟ -

الشكلية، والمضمونيه ،  ،كيف تمت االستفادة من عناصر العمل االبداعي -

 للتعبير بفاعلية عن صورة أو قول إنساني ؟

 عمال ؟ وماذا يقول النقاد عن عمل انتاجي  ما؟كيف يتحدث النقاد عن هذه األ -

ما هي الوظيفة التي يمكن أن تكون لعمل ما من هذا النوع في المجتمع؟  -

وكيف يمكن أن يختلف الناس في تقبلهم لألعمال االبداعية التي تقدم اليهم من 

 ؟ هوسائلو التواصل دواتأخالل 

الشكل للذوق العام في هل قدم العمل قيماً جمالية مرضية في القول و -

 المجتمع؟

 نتباه وجعلت المتلقي يكتشف أشياء جديدة؟وهل جذبت هـذه األعمال اإل -
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ويوضح بيشر  بأن المتلقي في حاجة إلى تنمية القدرة على قراءة البيئة 

البصرية من خالل اللغة البصرية واللغة المنطوقة او المكتوبة، وذلك ألن هذه 

ن  جوانب  الشخصية المثقفة. باعتبار انه يّعرف المتلقي المثقف بأنه المقدرة تكوِّ

"ذلك الشخص الذي يستطيع التعايش مع الصفات العظيمة المتعددة للبيئة 

( وخصوصاً البيئة المرئية،وكذلك اإللكترونية، والبيئة 031ص-)زكريا ابراهيم

اعد الفراغية المنظمة، وبيئة وسائل االتصال." وهو يعتقد أن النقد سوف يس

الطالب في المدارس على توصيل أفكارهم بشكل مؤثر، وأنه سوف يكون للنقد 

 والتذوق دور في تعزيز المعرفة العلمية من خالل مناقشة، ودراسة، وتأويل، و

إعطاء األحكام، على األعمال المنتجة. وهو هنا يحاول إعادة صياغة معنى 

لى القـول بأنها هي: "دراسة التنشئة الفنية من مجرد مادة تركز على اإلنتاج  إ

لنقل البعــد البصري للحياة االجتماعية في المجتمع .ويحاول معلمو النقد  عند 

 تدريسهم للنقد تقديم إجابات عن األسئلة التالية:

 ماذا يفعل النقاد عند القيام بنقد عمل ؟ -0

 ما الذي يجب أن يفعله المعلمون والطلبة عند القيام بالنقد؟ -1

 العالقة بين ما يقوم به النقاد وما يقوم به المدرسون والطلبة؟ما  -3

ويشير جيهن إلى أنه من الواجب على المعلمين أن يضعوا في االعتبار 

، وأن يتفهموا أن بعضها قد تكون مناسبة أكثر من هوطرق تعدد أنواع النقد

ليم غيرها في ظروف تعليمية معينة. وتعتقد ستوليتز أنه باإلمكان تكريس تع

وهي تعتبر أن فلسفة  ،النقد عن طريق بحث الصلة بين فلسفة النقد وعلم الجمال

النقد تختبر المفاهيم التي تشكل أساس تفكير األفراد وردود أفعالهم نحو ما 

يتلقونه.ويذكر زكريا بعض الفوائد االجتماعية من دراسة النقد والتحليل ، 

 جمالياً في ظل التطور المعرفي، و فأبرز هذه الفوائد هي: في الجمهور المتفتح

التثقيف الجمالي من خالل الحديث عن االبداع، واإلدراك األكبر للمضامين 

االجتماعية والتاريخية التي تنقلها لنا األعمال المشاهدة واالستماع وايضا 

القراءة، وتنمية الحس الوجداني للشعور، وتنمية القدرات البصرية والسمعية 

 سب لما يحتاجه اإلنسان في مجاالت التلقي واإلنتاج الصناعي ولالختيار المنا

المعماري واللباس واألثاث. ونجد فيلدمان  يعتبر الفعل النقدي متمماً للتجربة 

الجمالية بجعلها اجتماعية أو عامة.وتبرز أهمية تدريس النقد والتذوق في 

ويتم ذلك من المؤسسات التعليمية من خالل الحاجة الملحة لتثقيف الطالب. 

خالل إعطائهم كمية مناسبة من المعلومات والمفاهيم المرتبطة ببعض 
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 المصطلحات الصعبة والمفاهيم المرتبطة بالنقد المعاصر ومستجداته محلياً و

عالمياً. وهذه العملية التثقيفية سوف تعزز الحركة الثقافية وتجعلها موازية لما 

 ى أبنائها في تدريس النقد بشقيه التفسيري وتقدمه الثقافات المتقدمة في العالم إل

التقديري. ويتحقق ذلك باالهتمام بإعداد قدرات علمية تحمل الوعي النقدي 

المثقف والمتمكن من تزويد الطالب بالقدرات النقدية والذوقية، وذلك بتكثيف 

مقررات النقد  ونظرياته  باإلضافة إلى المواد العملية  االخرى التي يتعرض 

 الطالب خالل فترة إعداده.لها 

لقد تبين لنا من خالل الحديث عن أهمية النقد في الثقافة بشكل :وظائف النقد -6

عام وفي التنشئة الفنية بشكل خاص، أن هذه األهمية ناتجة عن تأثير النقد  

فيمن يوجه إليهم. ويتم تحديد هذا التأثير تبعاً لنوع الفئة من الجمهور المتلقي 

لتوجه إليهم بالكتابة أو الحديث في المقال النقدي. وتبعا لذلك يتخذ الذين يتم ا

النقد مقوماته ومحتواه للقيام بوظيفته ضمن مجموعة من األشكال النقدية التي 

حددها فيلدمان  ، في األشكال النقدية التالية وهي: النقد األكاديمي والنقد 

 التعليمي، والنقد الصحفي، والنقد الشعبي.

وهو"نتاج التطور لدراسة (:Scholarly Art Criticismالكاديمي )النقد ا

طويلة متخصصة، وحساسية نقدية مصقولة. وظيفته هي توفير ذلك النوع من 

التحليل، أو التأويل، والتقويم المنهجي، الذي يجعل التجرد العلمي أو عدم 

ه. األمر الذي التحيز ممكناً." ويحتاج هذا النوع من النقد إلى فترة طويلة لتحقيق

يمكن النقاد األكاديميين من أن يصدروا أحكاماً على االنتاج الجاد، لتزودهم 

بحماية التحصيل  العلمي األكاديمي والبحث عن الحقيقة النزيهة. والذي يأتي 

من خالل الدراسة الطويلة. ويكون كذلك نتاج تطور مستمر تعرض له الناقد 

راً على إصدار حكم تقديري.ويتعرض فصقل عنده حساسية نقدية تجعله قاد

(لدراسة األعمال من منطلقات علمية 35ص-النقد األكاديمي)حلمي مرزوق

يم األعمال وفق معايير وقواعد وتحدد لها األهداف وتوضع الفرضيات لتق

محددة. ويتم نشر المقال النقدي األكاديمي في أبحاث علمية أو ضمن دوريات 

بها أكاديمياً. ويهتم النقد األكاديمي كذلك  متخصصة صادرة عن هيئات معترف

بدراسة القيم  واألساليب التي ارتبطت بفترات زمنية سابقة تميزت برؤية راقية 

 لم تجد التشجيع في وقتها، ولكنها أتضحت جودتها الحقاً بسبب الدراسات و

تي لم األبحاث النقدية التي أثبتت تمتع هذه األساليب بالقيم االبداعية العالية ال

تدرك في تلك الفترة. ويقوم النقاد األكاديميون بدراسة تلك األعمال بناًء على 

دراسة علمية لألساليب تكون قائمة على البحث الدقيق والمالحظة التي تستنتج 

 من تلك األعمال ما هو مالئم للذوق العام في الوقت الحاضر.
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النقد في ويهدف (:Pedagogical Art Criticismالنقد التعليمي )

التنشئة الفنية إلى "تطوير نضج وإدراك الطالب لألبداع...ويعمل على تمكين 

الطالب من المقدرة على إعطاء األحكام النقدية بأنفسهم، إضافة إلى مقدرتهم 

على الحكم على أعمالهم."ويقوم معلم متخصص بتعليم النقد للطالب، يكون 

 البداع للصغار والموهوبين ولديه معرفة باألساليب التربوية في تعليم ا

بداع الراقي والساذج، والوسائل التقنية التنفيذية لذلك الشباب، ويكون عارفاً باإل

 على،ورواده المجددين والمقلدين. فتعليم النقد يحتاج إلى المعرفة. ثم القدرة 

التحليل والتأويل حتى يتعلم الطالب كيف يحلل ويفسر، ويدرك االتجاه الذي 

العمل.وبالنسبة للمراحل األولى يقوم المعلم بالنقد في أثنــاء تنفيــذ  اتخذه في

العمــل الفني على أن ال يفــرض على الطـالب شكـال من التبعية التقليدية . 

)مجموعة من الباحثين.ومن خالل ما تم طرحه عند الحديث عن أهمية النقد في 

يتطلب مساعدة المتعلمين ( فإن تعليم النقد 44ص -التنشئة )محمود البسيوني

على تطوير مقاييسهم الذاتية في نقد األعمال، تلك المقاييس التي تتناغم وظهور 

شخصية مبدعة. كما يجب تقوية قدرات التمييز الجمالي بالموازاة مع الخبرات 

 والمهارات التقنية.فالنقد التعليمي يتم من خالل الممارسة الحية لإلنتاج الفني.

يعرف فلدمان  مجموعة  (:Journalistic Art Criticism)النقد الصحفي 

خبار يقصد منه إعالم القراء عن أحداث عالم النقد الصحفي بأنه "نوع من اإل

االبداع  لالحتفاظ بوالئهم لصحيفة أو مجلة معينة... وطبعاً تتصف كتابة المقال 

" ويتخذ بأسلوب يحاول إيجاد مرادفات كالمية لألعمال الموجودة في المعرض.

هذا النوع من الكتابة النقدية من وجهة نظر فيلدمان شكل التقرير الذي يصف 

ما بداخل االنتاج االبداعي، وتكون في الغالب بقلم أحد محرري الصحيفة مما 

يعرض هذا النوع من النقد إلى مخاطر عدم الدقة والقرارات المتسرعة في 

ليل بالرأي الذاتي، ومحاولة الحكم على األعمال االنتاجية، واستبدال التح

الكاتب الصحفي اضفاء ذلك على حساب العمل االنتاجي.أن ما يتوجب من 

خالل هذا الشكل من أشكال النقد على القائمين باالتصال في الصحافة هو أن 

يبينوا للقراء  األعمال  التي ال يمكنهم رؤيتها. وعليهم أيضاً )أي النقاد( تقديم 

رية وفلسفية وجمالية لما تحتويه اتجاهات األعمال تفسيرات وتحليالت نظ

الموصوفة. إن تقديم الكتاب لهذا النقاش والجدل حول األعمال سوف ينعكس 

على الساحة االجتماعية وعلى االعمال المنتجة بالتطوير واالزدهار، وينعكس 

 على الجمهور بالتعبير عن ميولهم نحو القراءة السليمة بطريقة فعالة .

وهو الذي يقوم على خلفية حكم (:Popular Art Criticismالشعبي )النقد 

غير مؤهلين، ويعتبر رأي الجمهور فيما  مالجمهور سواء أكانوا مؤهلين أ
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ليه مؤثراً بدرجة ما،. يقول مارك توين "إن الجمهور هو الناقد إيتعرض 

ن المفكرين من االعتبار."واالهتمام بنقد النخبة م ئاً الوحيد الذي يستحق رأيه شي

والنقاد ال يلغي االهتمام بنقد العامة فهو يمثل رأي شريحة من المجتمع لهم 

عالقة وطيدة  ويتأثرون به ويؤثرون فيه.ويعد النقد الشعبي قليل التغير بحكم أن 

، وهم متمسكون بالحكم على الفن بناًء على الرؤية االعتيادية أرأي العامة ثابت

العامة ثابت عبر التاريخ، لذلك ال يمكن تجاهله وال وعلى واقعيته. ويعتبر رأي 

تجاهل المقاييس التي يقوم عليها. وأهم هذه المقاييس أنه يجب أن يكون الفن 

نابعاً من الحقائق البصرية، ويحاكي الواقع المرئي. إال أن كثيراً من الفنانين ال 

كنولوجيا القادرة يلتزمون بهذا األمر كثيراً، نظراً لوجود الكاميرا وأدوات الت

على نقل الصورة الواقعية بأمانة. لذا كان من واجب التربية الفنية أن تدرب 

 األفراد على تقبل الفن المعاصر برؤية نقدية جديدة قائمة على فهم الشكل و

 التكوين القائم على المضامين الفكرية.

 وفلسفته الجمالية  أسس النقد

 :أوالً: أسس النقد

تقبل  فيي على مجموعة من األسس التي تؤثر يقوم النقد الفن

( يمكن تلخيص 97ص-األشخاص بمختلف ثقافاتهم للفن ولألعمال الفنية.)هيجل

 هذه األسس في األساس النفعي، والمعـرفي، واألخـالقـي، والتـاريخـي، و

 االجـتمـاعـي، والنفســي، والجمالي البحت.

بداع النفعية. فقد نظر اإلنسان منذ وهو القائم على وظيفة االاألساس النفعي: -0

القدم إلى االبداع في إطار الفائدة المادية التي يجنيها منه، وفي إطار اإلحساس 

بالمتعة التي قد يشعر بها عند مشاهدته لألعمال المنتجة. وقد ارتبط تقبل 

االبداع في مختلف الحضارات القديمة بالمنفعة المتمثلة في وظيفة اإلنتاج 

حيث كان إنتاج المهن التنفيذية يلبي حاجة اإلنسان اليومية ويجعلها الحرفي، 

أسهل وأجمل. وكانت المنفعة التي يجنيها اإلنسان من الشيء الوظيفي، تؤثر 

في حكمه بجماليته.لقـد اختلف الفالسفـة حول الجمالية النفعية، فقـد أصـر 

األشياء الجميلة  أفالطـون على ضرورة النفع في الجميل. فمن وجهة نظره، أن

هي األشياء الممتعة والنافعة. وأن كل جميل طيب وأن الطيب نافع. ولكن هناك 

ر في بعض الحاالت وذلك ينفي الجمال ضارأي مخالف يقول باختالط النافع بال

عن النافع  في المطلق. ورغم رأي المعارضين لفكرة ضرورة جمال الشيء 

 الجمالي على األشياء قد تعرض للجدل، و النافع إال أن ارتباط المنفعة بالحكم
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كان هناك رأي يقـول بعـدم ضـرورة الجمـال في الشيء النـافـع، وكـذلك عــدم 

ضرورة النفع في الفن.ويبقى التساؤل قائماً "هل الجميل هو النافع حقاً؟". فالنفع 

بهذه  ، وأنه متى انتفعنافيناال يتحقق في األشياء البعيدة عنا وليس لها تأثير 

األشياء حكمنا بجمالها. فالحكم الجمالي القائم على أساس المنفعة، حكم نسبي 

يختلف من شخص إلى آخر والفائدة في العمل االبداعي التي تكون سببا في 

الحكم بجماله، قد تكون في حاالت أخرى وعند أشخاص آخرين ليست كافية أو 

شيء المحكوم عليه وإنما هي مبررة. يقول إسماعيل "فالمنفعة ليست قيمة في ال

 ( .64ص-أثر أو امتداد له )محي الدين حسين

وهو األساس الذي يؤكد على قيام العمل االنتاجي األساس المعرفي: -7

بتوصيل رسالة، محملة بالفكر والحكمة والمشاعر الوجدانية التي تعلم الناس 

لمعاني المعرفية من خالل المتعة التي في العمل الجميل، وتنقل رسائل محملة با

التي توضح األفكار والتوجهات المختلفة. وحيث أن المنتج االبداعي يسعى إلى 

سهم في التعليم والموعظة في مختلف العصور. وبذلك كانت أالفضيلة فقد 

المعرفة التي ينقلها في معظم األحيان ال تكون في شكل العمل فحسب بل وفي 

لى تقدير القيمة التعليمية في العمل  يبدو محتواه أيضاً. وعليه فقد كان الحكم ع

نسبياً أيضاً بناًء على المحتوى المعرفي فيه، فبعض األعمال قد ال تكون مقنعـة 

بالحكـم على جـديتها في نقـل رسـالة معـرفية واضحـة من خـالل الصورة 

، الشكلية فقط.ويبقى التساؤل قائماً "هل ينبغي أن يكون لما يقدم غاية تعليمية؟"

فالعمل االبداعي بما يضفيه على العلم من شكل جميل يمكنه أن يسوق المعرفة 

إلى النفس البشرية بسهولة ودون شعور منها. ويبقى عامل االستعداد الشخصي 

لتقبل تلك المعرفة، فالحكم على هذا األساس نسبي هنا أيضاً، يقول إسماعيل  

فاوتة من المعرفة بحسب "فنحن نستفيد من حكمة يطلقها المبدع بكميات مت

استعدادنا الشخصي وقدرتنا العقلية وحالتنا النفسيـة... ومن ثم يـحدث التفـاوت 

 في مـدى القيمـة التي تضفيها أحكامنا المختلفة على هذه الحكمة."

 وهو األساس الذي يربط بين الشعور الديني واألساس األخالقي والديني: -6

لعمل االنتاجي بالدين في بعض الحقب التاريخية الحاجة الجمالية. فلقد ارتبط ا

( وكانت األخالق التي يحث عليها الدين هي األساس 53ص-)زينات بيطار

الذي يؤثر في الحكم على جمالية العمل الفكري. وقد عرف أفالطون الجميل 

بأنه هو الذي يقود إلى الخير، وأن الفكر واألخالق يعتمد كل منهما على اآلخر 

وقد استعان بعض النقاد باستلهام  ،وعي الديني في حياة األفرادفي نشر ال

الجوانب الدينية في األعمال الفنية لتوضيح مفاهيمها الغامضة، فالحكم على 

جمـاليـة الفـن من هـذه الناحيـة قد جـاء بهـدف اإلرشـاد إلى الخـير، وكراهية 
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 و وضبط النفس.الشر،وتصحيح السـلوك، وتهذيب الوجدان، ونشـر الفضيلة، 

يعارض بعض الفالسفة ضرورة وجود األثر األخالقي والديني في الفن 

الجميل. يرى أرسطو في كتابه الميتافيزيقا الذي كتبه في القرن الخامس قبل 

الميالد أن الخير والجمال مختلفان وأن الخير يظهر في السلوك أما الجمال فهو 

ألساس إلى الغاية التي يختلط من صفة تظهر في األشياء. وترجع أهمية هذا ا

أجلها الدين مع الفن فهو يوصي بالخير ويوحي بكراهية الشر. وبذلك يطرح 

التساؤل التالي "هل كل ما أنتج من خالل هذا األساس هو جميل بالضرورة؟"، 

 وبطبيعة الحال لن يكون باإلمكان الفصل بين ما هو أخالقي وديني وبين الفن و

بينهما.وقد كانت للعقيدة اإلسالمية أثرها في تقبل الجمال في لكن يمكن التمييز 

الفن، فالجمال في العقيدة اإلسالمية هو وعي معرفي سبيله التفكير الذي يقود 

إلى اإليمان باهلل. ولقد كان لمفهوم الجمال في الدين اإلسالمي معناه الخاص فهو 

في كل األشياء صفة من صفات الخالق جل وعال، وهو موجود )أي الجمال( 

 )في الحياة الزوجية، وفي الطالق، وفي الصفح، وفي الصبر، وفي الهجر، و

في متعة النظر إلى األشياء والكائنات..( كما دلت على ذلك بعض آيات القـرآن 

 الكـريم.

فكل حكم جمالي معاصر هو قائم على أساس حكم جمالي األساس التاريخي: -4

اً. وعلى هذا األساس فقد يقوم ير تاريختاريخي، وأي حكم حالي سوف يصي

-بعض النقاد بإصدار أحكام جمالية على األعمال الفنية )حلمي مرزوق

( بناًء على أحكام تاريخية مسبقة، أو قواعد كالسيكية قديمة. إال أن 463ص

لهذا النوع من الحكم قوة وسطوة، فالناقد في هذه الحالة يكون متمتعاً بثقافة فنية 

قدرة تذوقيه عالية من خالل هذه الثقافة، وقادراً على تقبل الفن تاريخية، و

فسير األعمال الفنية من خالل الرؤية التاريخية.ورغم يصف ويالجديد وبالتالي 

أن األساس التاريخي يقوم على قواعد كالسيكية إال أنه قد يتأثر باآلراء 

ألعمال الفنية بناء الشخصية عند الناقد. يقول إسماعيل  عن الحكم القائم على ا

على سمعتها التاريخية بأنها "أحكام شخصية تشترك فيها العوامل الخارجية 

الخاصة بالناقد أحيانا والخاصة باألثر ذاته في أحيان أخرى. ولو فحصنا قدراً 

من أحكامنا النقدية على اآلثار الفنية القديمة لوجدنا أغلبها متأثراً إلى حد ما 

تهوي البعض منا أعمال فنية تاريخية تدخل في أسباب بهذا األساس."وقد تس

تفضيلنا لها عوامل منها أنها أصبحت آثار فنية يضرب بها المثل ويقتدي بها 

الفنانون، فيكون الحكم الجمالي على هذا األساس قائم على سمعة العمل 

التاريخية. وتشترك في هذا الحكم تفضيالت الناقد الشخصية المشتركة مع قيمة 

 ثر ذاته.األ
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وهو الذي يرتبط بالحياة االجتماعية والحضارية األساس االجتماعي: -5

ويتوجه إلى المجتمع. فللفن مهمة حيوية بالنسبة للمجتمع الذي يظهر فيه، وهي 

تحقيق القيم االجتماعية باإلضافة إلى المتعة الجمالية. فال يجب أن يكون الفن 

اعي يضم جميع األسس السابقة التي منعدم الصلة بالمجتمع، فاألساس االجتم

يرتبط فيها الفن بالحياة والفائدة والمعرفة والتاريخ واألخالق والدين. والحكم 

النقدي القائم على األساس االجتماعي يبين الوظيفة التي يقوم بها الفن في 

المجتمع ويحافع عليها ويحرص على تطويرها. ويرفض األساس االجتماعي 

التي ال تنشأ بينها وبين أفراد المجتمع عالقة، ويعتبر أن العمل الفردية في الفن 

الفني الناجح هو الذي يقدم إلى المجتمع شيئاً يتفاعل معه ويفيد منه وينسجم مع 

 البيئة ويالئم الظروف المحيطة.والنظرية االجتماعية في النقد تربط بين الفن و

الجتماعية والحضارية الحياة وتؤكد على أن اإلنسان يستجيب للمتغيرات ا

بأشكال تناسب البيئة. والتغيرات الثقافية السريعة التي تفرز قيماً جمالية جديدة، 

تجعل من تقبل الفن والجمال شيئاً متقلباً وغير ثابت في المجتمعات المعاصرة. 

وتؤكد هذه األحكام أن الجمالية القائمة على األساس االجتماعي هي أحكام 

وأن أحكام النقاد تكون متأثرة بعوامل خارجة عن العمل  شخصية عند األفراد

 الفني ولكنها مرتبطة به.

وهو يركز على نفسية األفراد، ويجعل الحالة النفسية التي األساس النفسي: -6

يكون فيها متلقي العمل الفني موضوع دراسة لمعرفة تقبله أو نفوره من العمل 

 نتوقع حكمه عليه بالجمال والقبح. و الفني. األمر الذي يجعلنا قادرين على أن

الحكم  في(في فهم العوامل المؤثرة 015ص-يساعد علم النفس)محمود البسيوني

الجمالي وفي تحقيق الفن لذاتية اإلنسان. ويعتبر األساس النفسي الفنان إنساناً 

متميزاً بشعوره وطريقة إحساسه. ويقوم علم النفس كذلك بدراسة اإلبداع وأثر 

النفسية فيه.والنقد الفني القائم على األساس النفسي قد يكون نقداً ذاتياً ال الحالة 

يقوم بعمل تقويم جمالي لألعمال الفنية وإنما يقدم الحكم من خالل تصورات 

الناقد الذاتية واآلراء الخاصة به والتي تكون غير موضوعية.إن محاولة فهم 

متلقي أو بحياة الفنان وماضيه األعمال الفنية وتحليلها وتفسيرها وربطها بال

وحاضره تتطلب دراسة النظريات النفسية التي تساعد الناقد على استيعاب 

 التحليل النفسي وتوظيفه في خدمة األهداف الفنية.

ويتجه هذا األساس إلى الموضوع، والعمل الفني األساس الجمالي البحت: -2

لقيمة اإلستاطيقية في فيبحث عن ا،ذاته متجرداً عن كل المؤثرات الخارجية

الشكل، وال يعتمد حكم القيمة على األهواء الشخصية عند الناقد وإنما على 

ويعتمد تقبل الفن في  ،التعاطف مع العمل الفني من خالل العالقات التي يقدمها



    م7102الثانية نة الس العدد الثالث )البحوث العلمية(مجلة 

_____________________________________________________________64 
 

هذا األساس على مدى الرضى عن العمل ذاته وإذا ما كان المتلقي قد تذوق 

ويبحـث النقـد الفـني من خـالل هـذا األسـاس  ،نيالبناء الشكلي في العمل الف

عـن "عناصـر الجمـال في الجميل ذاته، على أسـاس أن هــذه العناصـر 

ـن األشيـاء العـادية.ومن المعروف أن العناصر الجمالية التي مالزمــة لتمييـزه 

( هي عناصر 143ص-تجعل من العمل الفني موضوعاً جميالً)جيروم ستولينتز

الذي هو: جمع العناصر والخامات التي في الطبيعة  Compositionوين التك

لصنع أشياء من عمل الفنان الذي ال يتعدى دوره أن يكون أداة لتنظيم عناصر 

العمل الفني وفقاً لنمط أو نهج رآه معبراً، "فالفنون ال تخلق وإنما تشكل 

 ط والخطوط والعناصر" التي تتصف بالجمال.وتتلخص هذه العناصر في النقا

المساحات والظالل في عالقات التدرج والتباين مع النور واأللوان ومالمس 

الخامات وحجم الكتلة وحدود وحدة العمل الفني، كل هذه العناصر تربطها 

هذه العالقات هي: التنوع  ،عالقات داخل فراغ اللوحة تؤدي إلى الحكم بجمالها

 لثبات واإليقاع والسيادة والتناسب ووالتكرار والتماثل والتناظر والتوازن وا

العمق والوحدة واالنسجام. وقد وضح هذه العناصر وعالقاتها عبد الفتح رياض 

في كتابه التكوين في الفنون التشكيلية، حيث يمكن الرجوع إلى الكتاب للتوسع 

في فهم تفاصيل هذه العناصر وتفاعالتها.لقد كان لألساس الجمالي أهمية ونقلة 

والتوجهات النقدية قديماً وحديثاً، لذا سنفرد له الحديث في المحور  في الفن

 التالي من هذا المبحث.

يقوم كل علم على فلسفة خاصة به تشمل المنطلقات  :ثانياً: فلسفة النقد الجمالية

الفكرية واألهداف وخطوط العمل الكبرى. وفي مجال نقد الفنون يكون لكل ناقد 

أو غير واعز. وتحدد هذه الفلسفة رؤيته وممارسته. ، فلسفته الخاصة بشكل واعز 

وقد شاعت الكثير من النظريات الجمالية وبرز البعض منها أكثر من غيرها، 

 ( :031ص-وفيما يلي يفصل البحث أهم هذه النظريات وهي )أحمد زكي

 . Formalism، النظرية الشكلية  Realismالنظرية الواقعية )المحاكاة( 

لحكم الجمالي على األعمال االبداعية ، فهو يتوقف عند يهتم النقد با

 العناصر واألسس التي تجعل من العمل االنتاجي، عمال يمكن تذوقه جمالياً. و

تمهد النظريات الجمالية الطريق لفهم ما وراء الحكم الجمالي. حيث يقوم 

تلك الباحث بتحليل عينة من مقاالت النقد الفني للتحقق من استخدام النقاد ل

النظريات والمفاهيم الفنية في كتاباتهم عند تحليلهم لألعمال الفنية. ويهتم النقد 

الفني المعاصر بتحليل األعمال الفنية من خالل هذه النظريات ويركز على عدة 

محاور: المحور األول: يضم عناصر العمل الفني المرئية، واألسس التي 
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على العالقات بين عناصر العمل  استخدمت في بنائها. والمحور الثاني: يركز

الفني والتي تجعل منه شكالً ينتمي إلى أحد أنواع الفنون. أما المحور الثالث 

فيهتم باألساليب الفنية، ومقاصد الفنان، واألصالة في اإلنتاج، والقدرة في 

استخدام األدوات الفنية واالستفادة من الخامات المتنوعة إلنتاج األعمال 

 يلي عرض لتطور هذه النظريات:الفنية.وفيما 

لقد تكونت بذور نظرية المحاكاة من النظرية الواقعية أو )نظرية المحاكاة(: -0

(، وكانت النظرية الكالسيكية 013ص -خالل الفلسفات الكالسيكية للفن )هيجل

في النقد الفني أو النظرية الواقعية أو نظرية المحاكاة، تجيب بطريقة ما عن 

)ما هو الفن الجميل؟(، فكانت هذه النظرية كما تقول ستولين تز  التساؤل القائل

تعتبر الفن هو محاكاة ونقل ألشياء من الطبيعة، وتعتبر أن الفن الجميل هو 

"الترديد الحرفي األمين لموضوعات التجربة المعتادة وحوادثها."، وأن 

لعمل نموذج الموجود في الحقيقة. فاموضوع العمل الفني يجب أن يشبه األ

الفني يحاكي صورته ويماثله. ويركز النقد القائم على هذه النظرية، على واقعية 

العمل الفني وظاهريته أي إمكانية إدراك ظواهره.وتقوم نظرية المحاكاة 

)الواقعية( على الفلسفة اإلغريقية القديمة عند أفالطون وأرسطو، فقد مثلت 

وكان لها أثرها وسطوتها في الفن الهي للفن،  ياً نموذجأاألفكار اإلغريقية مثاالً 

ليني والروماني وفنون عصر النهضة األوروبية وفي القرن التاسع عشر عند 

ظهور الكالسيكية الجديدة والرومانتيكية والواقعية، وفي فنون ما بعد الحداثة. 

حيث كانت هذه النظرية تملي قواعدها على الفنانين. فظل النقد يعتمد على هذه 

.وما هاوتنوع لفترات طويلة من الزمن رغم تعدد االتجاهات الفنية النظرية

زالت هذه النظرية تؤثر في النقد الفني المعاصر، ولكن ال يتعامل كثير من 

 النقاد معها من منطلق أنها تعكس جماالً فنياً، بل من منطلق المهارة الحرفية و

يكن متعاطفاً مع فكرة ن أفالطون نفسه لم إالقدرة على المحاكاة الدقيقة حيث 

المحاكاة بل اعتبرها تزييفاً للطبيعة والحقيقة، وتساءل في جمهوريته "هل 

الرسم محاولة لمحاكاة ما هو حقيقي كما هو أم المظهر كما يظهر؟". وقد أكد 

على أن المحاكاة المستنيرة ال بد وأن تكون في حقيقة األشياء وجوهرها ال في 

 تبر المحاكاة عملية خالقة ومعبرة عن الكلي، ومظهرها. أما أرسطو فقد اع

يقصد بالكلي التعبير عن السلوك أو نمط معين ليعكس سلوكيات وأنماط 

أخرى.ويعتبر أرسطو أن المحاكاة يجب أن تكون لما هو جوهري في الطبيعة، 

 ويمكن للفنان أن يصل إلى هذه المحاكاة من ثالث نواح:

 ملها الفنان.الوسيلة أو األدوات التي يستع -0
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إما أن يكون للشيء كما هو عليه أو أفضل مما هو عليه أو  يالموضوع وه -1

 أسوأ مما هو عليه.

 الطريقة وهو األسلوب الفني الخاص. -3

يعتمد النقد في النظرية الواقعية )نظرية المحاكاة( على النقد بواسطة 

الفصل التالي، القواعد وهو أحد اتجاهات النقد التي سوف يأتي تفصيلها في 

وهي متأثرة في إصدار أحكامها بالقواعد الكالسيكية. ويعتبر النقاد الكالسيكيون 

أن قواعد الفن تتمثل في أعمال الفنون اإلغريقية والرومانية القديمة وفنون 

عصر النهضة. ويستند حكمهم على دراسة المنظور والنسب في األجسام الحية 

، والمحاكاة الواقعية الصادقة للتعبير عن وفي التكوين الكلي للعمل الفني

رمزية.وإذا كانت  مخيالية أ مرومانسية أ ماالنفعاالت سواء أكانت واقعية أ

قد سيطرت زمنا طويال على الفن اعتماداً على آراء  Imitationالمحاكاة 

( )المحاكاة غريزة في 310ص-"أرسطو طاليس" التي ترى أن)حلمي مرزوق

ن الحيوانات األخرى أنه من بينهـا أكثرها تقليدا، م، ويميزه اإلنسان منذ طفولته

جميع  -أي المحاكاة  -وأنه بهذه الغريزة يتلقى معارفه(. وقد انتظم هذا المبدأ 

الفنـون الممثلة، وانسحب أيضا على جميع الصور األخرى كالموسيقى. ولكن 

ان تعلن عن مع العصر الحديث ُووجهت المحاكاة بوجود القوة الخالقة للفن

نفسها. وكان من الصعب التوفيق بين المحاكاة، وهذه القوة. فإذا كانت المحاكاة 

فمن الواضح أن التلقائية،  -كما رأت العصور الكالسيكية -هي الغاية الحقة للفن

أي القوة المنتجة لدى الفنان عامل مزعج ال عامل بناء ألنها تغير أوجه األشياء 

يعتها الصحيحة. وقد أدى ذلك إلى ظهور نظرية بدال من أن تصفها في طب

التعبير التي تفسح لهذه القوة مكانا.فإذا كان الفنان يبدع موضوعه، ال ينقله وال 

ينسخه، كما أنه ال يتقيد بما تفـرضه نظرية المحاكاة األرسطيه عليه، أو حتى 

يا لما التطورات التي أضيفت عليها فيما بعد، فإنه بالضرورة يقدم معادالً حسّ 

يجول في وجدانه، أي أنه )يعبّر( عن أفكار، أشياء تختلج في نفسه، عبر 

رؤيته، وال يقوم بمحاكاة "مثل أعلى" أو محاكاة للجوهر.والجدير بالذكر أن 

( " قد ميز بدقة بين التعبير، وبين "الطريقة القديمة التي كانت 130ص-)هيجل

لما هو أصلى ووفقا  Imitationاة ترى أن الفن كنشاط انتاج النُّسخ أو المحاك

 ،لنظرية المحاكاة فإن الفنان ينظر إلى، اإلنسان أو إلى الجبل ويّصور ما يراه 

والنتيجة تكون هي المحاكاة أو النسخ أو صورة  لما هو أصلى. بهذه الطريقة 

وهذا يخبرك  ،في التفكير، يكون عمل الفن بمثابة شيء من قبيل نسخ الرموز

عرفه لو أنك كنت عليما باألصل، وتستطيع أن تحّدد مدى تفوقه بما يجب أن ت

بمقارنـة عمله بما هو أصلى. بهذه الطريقة في التفكير فإن كاميرا جيدة سـوف 
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تقدم عمال فنيا أفضل مما يقدمه المصور ، وإذا قارنا األصل بالصورة 

نا الحصول الفوتوغرافية فإننا نجدها أكثر دقة من السم اليدوي ، بل إننا يمكن

على صورة بالغة الدقة باستعمال مرآه في مواجهة األصل. وقد زعم "فيرون" 

بأن صورة المرآة والصورة الفوتوغرافية، والتسجيل، هذه جميعا ليست أعماال 

 فالفنان يجب أن تكون له مشاعر و ،فنية، والنشاط المنتـج لها ليس نشاطاً فنيا

 ل الفني عن هذه المشاعر أو االنفعاالت"ويجب أن )يعبر(العم ،انفعاالت معينه

لقد كانت لنظرية المحاكاة من السطوة والتأثير على النقاد  ما جعلهم  يشنون 

مواجهة سطوتها ووصفها  الذى دفعهم الى مواجهتها واألمر هجوما عليها، 

بالسطحية، وتجاهلهم ألبعادها الحقيقية، والمحاوالت التي حاولت تطويرها في 

خيرة. وذلك لكى يتهي  المجال لرؤيتهم التي ترى أن الفن )ال القرون األ

يحاكى(، بل )يعبّر(،ال يقع في أسر هذه الحيادية الباردة، بل هو فن مفعم 

بالمشاعر واالنفعاالت، ووظيفته هي التعبير الجمالي عنها.وقد كانت مسألة 

منذ "أفالطون" نموذج من األمور المزعجة للفالسفة المحاكاة أو إعادة إنتاج األ

فالعمل الفني له حياته  ،على حد قول هيجل-الذى رأى الفن محاكاة للمحاكاة

 الخاصة، فهو رمز مبدع وليس محاكاة. وتذوقه يكون بالتأمل في العمل ذاته، و

وحدته وحيويته وفعاليته. وقد رأى "سانيانا" أيضا "كال من الشعر والدين 

أو تفسير الوجود .وفى نفس الوقت  أن يتضمن التخيل، والتعبيرات الرمـزية 

الفن تعبير عن انفعال وليس محاكاة وأن التعبير عملية معقدة، "فلو كان التعبير 

مجرد عملية نقش أو نسخ، أو كان شعوذة يراد من ورائها اخراج أرنب من 

مخبئه، لكان التعبير الفني أمرا بسيطا يهون أمره، ولكن ثمة فترة طويلة من 

بين لحظة )الحمل( ولحظة ظهور الوليد إلى عالم النّور. وخالل  الحمل تكمن

هذه الفترة قد ال يقل التحّول الذى تخضع له المادة الباطنة لالنفعال والفكر 

بسبب تأثيرها وتأثرهـا بالمادة الموضوعية، عن ذلك التحّول الذى تعانيه المادة 

على وجه و حولوهذا الت،الموضوعية بسبب استحالتها إلى واسطة تعبير

إنما هو الذى يغيـر طابع االنفعال األصلي ُمدخال على كيفيته من -التحديد

التعديل ما يجعله ذا طبيعة جمالية متمايزة، ولو أننا التزمنا التعريف الشكلي، 

لكان في وسعنا أن نقول إن االنفعال يكون جماليا حينما يتقيد بموضوع عمل 

تعبير إذن ليست عملية بسيطة، بل إن الفنان على تكوينه فعل تعبيري"عملية ال

الذى يقع تحت تأثير االنفعال )الجمالي( ال يقوم بمجرد النقل أو النسخ للعمل، 

سواء كان ذلك النسـخ يتصـل بالطبيعة أو من مخزون أفكاره، بل يعيش عملية 

حمل معقدـة، يتم فيها الحـوار بين المواد المستخدمة، وبين االنفعال، فيحدث 

ليس في المادة فحسب، بل وفى االنفعال أيضا، حتى يصير االنفعال  -التعـديل 

جماليا، أي يرتبط بموضع عمل )ُمبدع( يكون هو نتيجة هذه العملية 
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-كما يرى "علي عبدالعاطي -المعقدة.وإذا كان التعبير يمّر بهذه العملية المعقدة 

عن المحاكاة، فإنه في  باإلضافة إلى أنه يختلف جوهريا -فإنه أيضا  -( 56ص

نفس الوقت يتميز عن الزخرفة )التزيين( اذ  أن "التعبيـر يعـد خاصية للفن، 

وال نحكم عليه أي على الفن بواسطة قدرته على بث البهجة والسرور، بل 

 و Emotive Symbolبقدرته على التعبير. والقول بأن الفن رمز انفعالي 

تكامل يقتضى أن يعبر إنسان ما عما لديه من إمكانه أن يطور التكامل الفني. فال

انفعال، وليس ما يجب أن يشعـر بـه هذا اإلنسان، أو الذى يرغب في الحصول 

عليه. واألسلوب هو السبيل الذى على أساسه يحدد اإلنسان الطريقة التي يقدم 

 إذا كان الفن بمثابة التعبير عن انفعال، وأن الفن رمز بها تعبيره عن االنفعال"

كما يرى "فيرون". وأّن التعبير بقدر ما يختلف عن المحاكاة، فإنه -انفعالي

أيضا يختلف عن الزخرفة أو التزيين. وذلك على اعتبار أن "الفن الحديث ال 

يميل في الـوقت الحاضر إلى االتجاه الزخرفي. فلم تعد الزخرفة مقبولة لدينا 

والسمة  ،ن سوى الزخرفةفي الفن. فهناك أشياء أخرى يجب توافرها في الف

الرئيسية للفن الحديث هي القدرة على التعبير عبر الصورة.. والفن كي يدرك 

والتعبير في الفن يكون عن طريق الصورة  ،يقتضى وجود ملكات عقلية

المعبرة، وصـورة االنفعال هي تجميع للعاطفة. والفن ال يعبر عن الوجدان 

بالوجدان كما تعبر اللغة، ال عن  بشكل فعلى بل يعبر عن األفكار الخاصة

-األحداث واألشياء بل عن األفكار التي تتعلق بها، كما يرى)عبدالعزيز عفت

(معبرة، ولذلك فهي ذات معنى، وهـذا المعنى يكون من داخل الصورة 31ص

ذاتها وال يشير إلى شيء خارجها. فالصورة ليست نسخاً، وإنما تعد الصورة 

المبدع من انفعاالت.ولكن "فيرون" كان يرى أن  اسقاطاً لما يجول في نفس

في الوقت الذى  -، ألنه Doubly Expressiveالفن الحديث "مزدوج التعبير 

وصوت العواطف واألفكار الخاصة  Formيكون الفنان فيه مهتما بالصورة 

بالشخصية التي يقدمهـا، فإنه أيضا يكون مهتما، بالقدرة، والسلوك اللذين 

اً سديداً لحساسيته وخياله وتفكيره".التعبير هنا ال يقتصر على ما يقدمان معيار

رأته "سوزان النجر" الحقا بأنه تعبير عن طـريق الصورة المعبّرة، ويكمن 

في باطن الصورة فحسب، بل إنه تعبير مزدوج، ينصب فيه اهتمام الفنان إلى 

ك، أي على على السلو -أيضا-جانب الصورة المعبرة، والشخصية التي يقدمها

( بأن الفن 71ص-ما هو خارج الصورة المعبّرة.بل ويؤكد )محمد القدس

ليس طريقة لمعاداة الجمال، األمر الذى قد يراه  Expressive Artالتعبيري 

البعض نتيجة ألن "فيرون" فرق بين التعبيـر والزخرفة، بل إنه يستخدم 

ر التعبير على مثل )الجمال( كأحد العناصر التي تطلبه، ولكن دون أن يقصـ

ليس محايداً إزاء لّذة الرؤية أو السماع، ولكنه  -أي التعبير-هذا التصّور. إنه
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يرى أشياء أخرى فيما وراء ذلك. فقيمته يجب أال تقّوم فقط بواسطة اكتمال 

الصورة، ولكن أيضا وبشكل رئيسي بواسطة القوة الثنائية للتعبير. بل ويجب 

اطف واألفكار التي يعبّر عنها.وإذا كان الفن تعبيرا أن يقّوم أيضا بواسطة العو

 باإلضافة الختـالفه عن المحاكاة، و-عن انفعال، فإن التعبير يختلف أيضا

عن الوصف. فالتعبير عن االنفعال شيء و)وصفـه( شيء آخر، كما  -الزخرفة 

( ". فقولك أنا غاضب يعنى أنك قد وصفت 19ص-يرى ")علي عبدالعاطي

لكنه ال يعنى تعبيرك عنه. فال يلزم أن نتضمن الكلمات المستخدمة االنفعال، و

في التعبير عنه أية إشـارة صريحة للغضب اطالقاً.. وهذا يفّسر السبب الذى 

حيث يكون التعبير  -أو حتى النثر-جعل استخدام الصفات أو النعوت فى الشعر

دت التعبير عن مقصوداً خطراً. وهذا أمـر يعرفه نقاد األدب جيداً. فإذا أر

الرعب الذى يحدثه أي شيء، فعليك أال تنعته بكلمة )مرعب( ألن هذه الكلمة 

تصف االنفعال بدل امن أن تعبر عنه، وبذا تصبح لغتك فاترة على الفور، أي 

غير معبّرة. والشاعر الحق في لحظات شاعريته الحقة، ال يحّدد أبدا االنفعاالت 

د التعبير، بل يضره، ألن الوصف يؤدى إلى التي يعبّر عنها، والوصف ال يفي

التعميم. فوصف الشيء يعنى اعتباره شيئاً من نوع معين، أو وضعه تحت 

تصور، وتصنيفه، أما التعبير فإنه على العكس يظهر تفّرده.التعبير غير محايد، 

بينما يكون الوصف محايداً. ألن التعبير يفصح عن انفعاالت مبدع محدد تجاه 

ددة، وهذه االنفعاالت تتداخل معها أمور كثيرة، لتعكس في موضوعات مح

النهاية تصور الفنان ورؤيته لما يعبر عنه، بينما في الوصف يكون الهدف هو 

التعميم، ووضعه تحت تصور وتصنيف محدّدين، ويكون نقال لما هو كائن 

. ولذا يجئ الوصف متصفا هومشاعر بصرف النظر عن عواطف الفنان

بينما يكون التعبير  -أو هكذا يجب أن يكون-التجريد وعدم اللبسبالعمومية، و

منبثقا من انفعاالت الفنان، ولذا فهو يأخذ سمتها ويظهرها إلى الوجود بشكل 

، بل ويجب أن  هنفس فنى، قد ال يتفق مع انفعاالت فنان آخر حول الموضوع

في  يحدث هذا االختالف، كأساس للتفرد."لقد ظهرت نظريتان متعارضتان

تصّور طبيعة التعبير، وكل نظرية منهما قد جانبت الصواب كاألخرى سواء 

بسواء.والنظرية األولى تقرر أن الطابع التعبيري )الجمالي( يرجع إلى الكيفيات 

الحّسيّة المباشرة، وأن كل ما يتخلف عن طريق اإليحاء إنما تقتصر مهمته على 

ًءا ال يتجزأ من صميم وجوده جعل الموضوع أكثر تشويقاً، دون أن يصبح جز

الجمالي.أما النظرية الثانية فهي تتخذ موقفا معارضاً تماماً للنظرية األولى، 

ألنها تنسب القوة التعبيرية برمتها إلى العناصر المرتبطة بالموضوع"ويوضح 

إذا كان في امكاننا أن ننظر إلى ف"ديوي" أنه بالنسبة للنظرية األولى، 

 -دائرية أو منحنية أو متعرجة، أفقية أم رأسيـة، الخ  )الخطوط( سواء كانت
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تـزعم أن القوة  -األولى-على أنها كيفيات جمالية مباشرة، إال أن هذه النظرية

التعبيرية الخاصة التي تتميز بها هذه الخطوط يمكن تفسيرها دون أدنى إشارة 

في  إلى أي شيء يتجاوز الحّس المتضمن فيها مباشرة. وكون بعض الخطوط

تكون سارة أو غير سارة،  -على حد زعم أصحاب هـذه النظرة -عالقتها بالعين

و بعيد الطابع التعبيري أو القوة أال يكاد يمس من قريب  فإن هذا في الحقيقة

  التعبيرية.

أما النظرية الثانية، فإنها تفصل الحس عن العالقات، والمضمون أو 

 الجانب القابل، فتعزل مراحلالموضوع عن الصورة، والجانب الفاعل عن 

التجـربة بعضها عن بعض، وتقدم لنا تقريرا منطقيا عما يحدث عندما تتم هذه 

العملية االنفعالية. النظرية األولى تكمل الثانية، ولكن ال سبيل إلى بلوغ الحقيقة 

في مضمار النظرية الجمالية عن طريق إضافة )آلية( نضم فيها إحدى 

"القوة التعبيرية التي يمتاز بها الموضوع الفني إنما ترجع  النظريتين لألخر. أن

إلى أنه ينطوي على تداخل كامل تام للمواد المتقبلة والمواد الفاعلة. وهذه 

األخيرة تضمن إعادة لتنظيم المادة المحصلـة من الخبرة الماضية. والمالحع 

  ط الخارجيفي عملية التداخل أن هذه العناصر ليست مضافة عن طريق االرتبا

إنما تتمثل  كما أنها ليست مجرد طبقة سطحية توضع فوق الكيفيات الحّسيّة و

القوة التعبيرية للموضوع كحصيلة أو ثمرة لالمتزاج التام الذى يتم بين ما 

نتقبله، ونعانيه من جهـة، وما يجلبه نشاط إدراكنا المنتبه إلى ما يرد إلينا عن 

لتعبير في العمل الفني إنما ينجم عن إن ا طريق الحواس من جهة أخرى"

مجمل العمل الفني، ال عن أحد العناصر، وهو ينتج عبر عالقة جدلية عميقة 

بين العناصر الحسية والعنـاصر المعنوية.فالعمل الفني حين نتلقاه، ال يكون هذا 

التلقي منصبًّا على عنصـر دون آخر، بل إن هذه العناصر ال يمكن أن توجد 

قيمة. فالوحدة التي تجمع كل هذه  وما يمكـن تسميته بعمل فنى ذمنفردة في 

العناصر،"هي التي تكون الجمال الفني في التعبير الكامل" وإن أي اهتمام 

 و بعنصر دون آخر إنما يكون على حساب العمل الفني، ويجلب له الضرر.

تقـوم الجدير بالذكر أنه ينتج عن كون موضوعات العمل الفني تعبيرية، فإنها 

أيضا بمهمة التوصيل، وليس معنى ذلك أن مهمة الفنان تنحصر في هـذا 

فحسب، بل إننا نعنى أنه النتيجة التي تترتب على عمله. فالعمل الفني ال يحيا 

وكون التعبير في صميم العمل الفني،  إلى إذا دخل إلى صميم خبرة اآلخرين.

اص، فالتعبير ليس "مجرد فذلك ألنه هو الذى يخلع عليه وحدته وطابعـه الخ

عرض خارجي قد تلبس بالعمل الفني، وإنما هو بمثابة مركز اشعاع تنتظم فيما 
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حوله سائر مقّومات العمـل الفني.. فليس التعبير ثمرة لمجموعة من التأثيرات 

 المتالحقة، وإنما هو )وحدة( تدرك ألول وهله وبطريقة مباشرة"

حاكاة تركز على الدقة في استخدام األلوان :كانت نظرية المالنظرية الشكلية -1

للنظرية الشكلية، إال أن بداية  اً والعالقات والخطوط وكان ذلك يمثل جذور

ظهورها كمبدأ مستقل في نقد األعمال الفنية، كان في بريطانيا في أوائل القرن 

( لقد درس فراي لوحات كثير من الفنانين 41ص-العشرين. )حلمي مرزوق

كتب عن أعمال سيزان وفان جوا و ما تيس، وكان هو أول من اإليطاليين و

، ثم Post impressionismأطلق على اتجاههم مسمى ما بعد االنطباعية 

استخدم هذا المصطلح كثير من النقاد فيما بعد. لقد تحدث فراي في نظريته 

 الشكلية عن الفن التشكيلي والعالقات الشكلية في العمل وخص منها العالقة بين

 لقد كانت كتابات فراي ثورة في مجال نقد الفنون التشكيلية، و الشكل والفراغ.

كانت الحسنة التي قدمها إلى الفن هي أنه لم يعتمد على الواقعية والمحاكاة 

للقياس والحكم على األعمال الفنية، واعتبر الشكل هو محور عملية التحليل 

وقد أكد على أن قيمة العمل الفني  للوحة التعبيرية واألعمال الفنية الحديثة. ،

تتمثل في التنظيم الشكلي للعناصر الفنية سواء أكانت خطوطاً أو كتالً أو 

مسطحات لونية. وينصب اهتمامه النقدي على توضيح العالقات المدركة بين 

وتقوم النظرية الشكلية على  العناصر الشكلية الكامنة والفريدة في التصوير.

( في فلسفة الفن هي نظرية الفن 160ص-لمي مرزوقأساس نظرية أخرى)ح

للفن. وتعتبر النظرية الشكلية مرادفة لمفهوم الحداثة في الفن التشكيلي، فهي 

تستبعد كل صور المحاكاة في الفن وتعتبر التنظيم الشكلي هو المعيار الوحيد 

للحكم على العمل الفني. وال تعترف بأي أثر للقيم سواء األخالقية أو 

الفن. فلم يعد للموضوع وكذلك المضامين أي  فيجتماعية أو السياسية اال

أهمية، بل المهم هو الشكل فقط. وفي الخمسينات والستينات من القرن العشرين 

 كان لكتابات الناقد جرين برج  أثر في تطور هذه النظرية فقد مجد التجريد و

 صره الشكلية، وعارض أن يقوم النقد على أي شيء خارج العمل الفني وعنا

ذلك بعدما انتشرت مدارس مختلفة في النقـد منهـا ما يبحـث في الـجوانب 

وتحاول النظرية الشكلية أن  النفسيـة والجـوانب التسجيليـة لواقع حياة الفنانين.

تبين أن ما يعده الناس البسطاء فناً )من صور الفن الواقعي(، ليس في حقيقته 

أن األشخاص الذين يتذوقون الفن الواقعي فقط، لم فناً على اإلطالق، وتعتبر 

يفهموا الفن بالطريقة الصحيحة، وبالتالي تفوتهم قيمته. وتعارض هذه النظرية 

أي ارتباط للفن بالحياة ومضامينها. تقول ستوليتز "وترى هذه النظرية أن الفن 

 الصحيح منفصل تماماً عن األفعال والموضوعات وبأنه عالم قائم بذاته و
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مستقل، ومكتفي بذاته، وليس مكلفاً بترديد الحياة واالقتباس منها فقيم الفن ال 

توجد في أي مجال آخر من مجاالت التجربة البشرية." وتقول أستاذة النقد 

سارة جيل "قدمت النظرية الشكلية طريقة جديدة لتحليل األعمال الفنية 

د من توضيحها."لقد تخلى التجريدية التي لم تتمكن النظرية الواقعية في النق

 النقاد الشكليون عن كل ما يرتبط بالعمل الفني من دراسة تاريخية ومضمون و

اتجهوا إلى التعمق في دراسة الشكل وتنظيم العناصر الداخلية في األعمال 

الفنية. وبذلك يندرج النقد البنيوي تحت مظلة النقد الشكلي، حيث يقول عطية  

البنيوي "فهو يستبعد من موضوعه كل اعتبار حول في هذا الشأن حول النقد 

قصد العمل الفني أو أي عالقة بين هذا العمل والقيم االجتماعية، بتعبير آخر 

 يعتبر هذا النقد العمل كغرض ما، أو أيضاً كشيء، ال يريد النظر لغير تنظيم و

حصر في ترتيب المواد التي تؤلفه." وكذلك يعتبر النقد الشكلي أن "قيمة الفن تن

عناصر وسطه، مثل الخط، والمساحة في التصوير، والكتلة والسطح في 

النحت، أي تلك العناصر التي تتفاعل من أجل تكوين البناء الشكلي لكل عمل 

وتوضح جانسن هذه النظرية بقولها "هي التحقق من أجزاء العمل الفني  فني."

مات، والتي يمكننا التي يمكن تعريفها وتوثيقها كمرجع للحصول على المعلو

قراءتها كوثائق مقروءة أو مكتوبة. إن قراءة خصائص الطراز الشكلي تتضمن 

حالة ومظهر العمل الفني والخامة والموضوع وشخصية الفنان وأدواته 

المساعدة، كما وأيضاً مقارنة العمل الفني بأعمال أخرى لنفس الفنـان، وأحكـام 

إال أن ما يؤخذ  انين من نفس االتجاه."مؤرخـي الفـن على أعمـال أخـرى لفنـ

على هذه النظرية، أنها لم تقدم تبريرات مقنعة حول االستجابة الجمالية لألعمال 

التجريدية )أي لماذا هي جميلة؟(. فقد كان النقاد الشكليون يصفون استجاباتهم 

الجمالية بأنها وبكل بساطة انجذاب، لذلك فقد حاولت جيل أن تبرر هذه 

ابة بقولها:"في محاولة مني لتبرير االستجابة الجمالية للنظرية الشكلية االستج

فأنا أقترح بأن الطريقة التي نستجيب بها لجمال الشكل في العمل الفني نابعة 

من حواسنا وتجربتنا السيكولوجية. وقد كان بِْل قد اقترح أن ما قصده من 

ن الفاعلية الشكلية تقع إي قوله الفاعلية الشكلية يرجع إلى المثالية األفالطونية ف

حيث نجد الحس بالحقيقة الجوهرية، وأن الحقيقة موجودة في مظاهر األشياء." 

وعلى أي حال فإن جيل ترجع االستجابة الجمالية للنظرية الشكلية إلى التفضيل 

الشخصي الذي يعتبر واحداً عند الجنس البشري فهي تعتقد أن األفراد سواء 

يا أو آسيا أو أوروبا أو أمريكا، سوف يكون لهم نفس أعاشوا في أفريق

االستجابة الجمالية للشكل الجميل. فقيم الجمال واحدة عند البشر وهي)الترتيب 

 والنظام في األشكال، والتكوين سواء اتسم باالستقرار أو بالحركة، واالتزان، و

هو سرد تفاصيل  وبذلك فإن النقد التناظر، واإليقاع، والتنوع في الوحدة،.. الخ.
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حول العمل الفني لتوضيح األسباب التي تجعل الناقد قادر على إقناع المتلقي 

فإذا ما تمكن الناقد من تحليل العمل الفني  بجودة العمل الفني أو الحكم بقبحه.

للبحث عن المفاهيم الكامنة وراء الشكل، أو تأليف صياغة لغوية تلفت األنظار 

واللونية وتقديمها كحجج أو مسلمات تؤيد أو تفند وتعبر عن الصيغ الشكلية 

وهذا  أحكامه على العمل الفني فسوف نطلق على ما يقوم به مسمى النقد الفني.

ال ينطبق على ممارسات بعض الكتاب الذين يحاولون تقديم أنفسهم كنقاد فنيين 

ت (. وينخدع الكثير من القراء بالقدرا95ص-بداعية)محمد القدسفي الحركة اإل

اللغوية التي يتمتع بها بعض هؤالء في الكتابة وتنميق الكلمات في صالح بعض 

الفنانين وضد البعض اآلخر.وفي الحقيقة أن الكتابة حول شخصية الفنان 

وتاريخه الفني ال تعد جزءاً أساسياً من النقد ولكنها تعد من الحجج التي يستطيع 

وفي سعي الناقد  و قدمه ذلك الفنان.أن يوردها الناقد ليقنع المتلقي بما يقدمه أ

ليحقق الهدف بإقناع المتلقي بقيمة العمل الفني من الناحية الجمالية أو بعدم 

صالحيته فإنه ال يجب أن يخلط بين مايراه في العمل الفني وبين استجاباته 

كشخص، فإذا كان يتحدث من خالل انطباعاته الشخصية فإن كل ما سيقوله 

للمتلقي، وذلك ألن حكمه النهائي على العمل الفني إنما هو سيكون مجرد خداع 

أما  رأي لم يتكون من خالل الحجج والبراهين المتوافرة في بنية العمل الفني.

إذا استطاع الناقد أن يثبت لنا كيف تحقق من القيم التي أيدت الحكم، وما إذا 

ل حين وإثباتها كانت مطلقة في العمل، وأنها ثابتة نستطيع التحقق منها في ك

ولفت نظر األشخاص الذين لم يجدوا في العمل الفني قيمة ما، فنتمكن من خالل 

فإذا لم  تلك الحجج من تصحيح وجهة النظر المخالفة أو المعارضة للعمل الفني.

ن قادرين على االتفاق على هذه األسس فإن مناقشاتهم لن ويكن النقاد والمتلق

وأذكر أن بعض النقاد قد  لفنانين وآراءهم حولها.تنتهي حول األعمال الفنية وا

كان لهم رأي في عمل أحد الفنانين الكبار، الذي وجدوا فيه كبوة في إنتاجه، إال 

أن بعض المتلقين والفنانين لم يقبلوا بذلك الرأي ألنهم أثبتوا جودة أعمال ذلك 

يستنكر أحد الفنان من خالل معرفتهم به واقتناعهم بأعماله السابقة التي لم 

جودتها وقيمتها، فكانت مناقشاتهم قريبة من الحرب الكالمية في األخذ والرد 

لم تكن القدرة على إثبات الحجج هي الفاصل في تلك  على رأي هؤالء وأولئك.

النقاشات بل كانت القناعات بأحكام سابقة على الفنان وتاريخه الفني. وكان 

ن للقبول فاهي التي ينطلق منها الطر األجدر أن تكون األسس والحجج النقدية

 (:"لماذا نحكم و164ص-كما يقول)جيروم ستوليتز بما يقوله الطرف اآلخر.

 المرئي أو المسموع على ما هو عليه؟، و،ننقد؟ لماذا ال نقبل العمل االبداعي

نكتفي باالستمتاع به إلى أقصى حد ولماذا يتعين علينا أن نثرثر حوله ونحاول 

ى م خذ عليه ونقيس قيمته الشكلية والمضمونيه بدقة؟" ثم يجيب االهتداء إل
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فيقول:"قد يكون من أسباب ذلك أننا نستمتع بالكالم عن األعمال التي نتعرض 

اليها بالمشاهدة أو باالستماع ، فهذه مسالة ال ضرر فيها، ومن الممكن المضي 

د استمتعنا بمزايا أي أننا بعد أن نكون ق فيها بقدر كبير من التعمق والتعقيد.

التعرض في التجربة الجمالية ، نميل إلى إعمال الفكر فيها من خالل  تفسيرها 

أو تقديرها...وفضال عن ذلك فإن ألحكامنا التفسيرية او التقويمية وجهاً 

اجتماعيا. فنحن نشترك مع اآلخرين فيما نحبه ونكرهه...واألهم من ذلك أننا 

هم حتى نستطيع أن نختبر استجاباتنا الخاصة ندعوا اآلخرين لكي يأتوا بدور

 الناتجة عن عملية التعرض فنحن نود أن تتأكد أحكامنا.

 النقد أصبح قراءة مركبة تعتمد الفكر والخيال والثقافة و النتائل والخاتمة:

 المعرفة وعلى الموقف الخاص والظرف االجتماعي والسياسي .

 ،ت النقد لتسمية القراءة نقديةليس من السهل االعتماد على آلية من آليا -

فالنقد ال يعتمد في دراسة الواقعة الجمالية على الذائقة والمشاعر واللذة 

يضا على قراءة موضوعية أن يعتمد أبل البد  ،فحسب وهي حاالت حسية

ن النقد هو ادراك لقيمة العمل في حياة أذ إوذلك لتحديد القيم الجمالية 

 نسان .اإل

ليس من مهامها نقل  ،واقعية أو غير واقعية ،و السمعيةعمال البصرية أاأل -

ما هو مألوف ولكن بوصفها تقدم عالما جديدا من الرؤى التي تجدد 

 المعرفة باألشياء حتى وان كانت تختلف عن الواقع.

بداعي شكال ومضمونا لم يكن صانع النقد يقدم قراءة جديدة للعمل اإل -

ة الناقد أن يكتشف ما هو العمل قد قصده أو توقع طرحه. كون مهم

بعين العام الجمعي في عين الخاص  أن يقرأالممكن في النص أو العمل و

 الفردي.

لى الكشف عن الجوانب الغامضة والملتبسة في إالناقد غالبا ما يتجه  -

عادة صياغة االثر إالمنتج ويفسرها ويعيد خلق مفاهيم جديدة تسهم في 

 الناتج عن التلقي .

ة بمكان استيعاب القيم المعاصرة والمتطلبات الحتمية أصبح من الضرور -

لتولي المؤسسات التعليمية لتضمين مقررات تدريسية تختص بالقراءات 

الجادة والموضوعية بشكل منهجي ذلك للرفع من مستوى االعمال 
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لى الرفع من إالطرح فيها الذي يؤدي بالضرورة  ةنااالتصالية واستب

 متلقي .مستوى الوعي المعرفي لدى ال

 المراجع:

أحمد كمال زكي, نقد دراسة وتطبيق ,المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر, دار الكتاب  -0

 .031-65-34العربي للطباعة والنشر. القاهرة ,د ت . ص

 .53أرنست فيشر , ضرورة الفن ,ت. اسعد حليم, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة . ص -1

لفني دراسة جمالية وفلسفية ,ت. فؤاد زكريا, الهيئة المصرية العامة للكتاب, جيروم ستوليتز, النقد ا -3

 .164-151-143-31. ص 0910مصر

حلمي علي مرزوق, تطور النقد و التفكير االدبي الحديث في مصر ,دار المعارف , القاهرة  -4

 . .160-41-310-463-35-03. ص0966

 .031. ص 0959القاهرة زكريا ابراهيم , مشكلة الفن , دار مصر للطباعة, -5

 .53. ص 0991زينات بيطار , االستشراق في الفن الرومانسي الفرنسي, عالم المعرفة , الكويت  -6

 .31. ص0941عبدالعزيز عزت , الفن وعلم االجتماع , مطبعة كوستا توماس , القاهرة -7

 .19-17. ص0977علي عبد العاطي, مشكلة االبداع الفني, دار الجامعات المصرية, االسكندرية  -1

.محمد كامل القدس ,محمد خير الدرع , الفن الذي يحتاجه الشعب , دار اليقظة للتأليف والترجمة ,  -9
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تحسين جودة الخدمات المصرفية: مدخل تحليل اتجاهات القيادات 

ة على اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني )دراسة ميداني

 مصرف شمال أفريقيا وفرعه بجنزور(.

أستاذ اإلدارة اإلستراتيجية المشارك/ كلية - د. خالد مسعود يحي الباروني

 االقتصاد/ جامعة طرابلس
 مستخلص الدراسة:

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل طبيعة العالقة بين اتجاهات القيادات 

دة الخدمات المصرفية اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني ومستوى جو

في عينة من القطاع المصرفي الليبي، وهي اإلدارة العامة لمصرف شمال 

افريقيا وفرع المصرف بجنزور، وإستهدفت الدراسة القيادات اإلدارية 

مفردة هي القيادات اإلدارية باإلدارة  50بالمصرف، وبلغت عينة الدراسة 

، وهدفت إستبانةصحيفة  41العامة وفرع المصرف بجنزور، وتم تحليل عدد 

التعرف على اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق  الدراسة إلى

االلكتروني، والتعرف على تأثير اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق 

التسويق االلكتروني في مستوى تطبيق التسويق االلكتروني بعينة الدراسة. تم 

في تحليل  (SPSS)ئي للعلوم اإلجتماعية استخدام برنامج التحليل االحصا

، ومن أهم نتائج هذه  اإلستبانةالبيانات األولية المجمعة بواسطة صحيفة 

 الدراسة:

في مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف  ا.أن هناك انخفاض0

 قيد الدراسة.

في مستوى تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف  اانخفاض.هناك 1

 قيد الدراسة.

لقيادات اإلدارية نحو تطبيق ااتجاهات في مستوى  اارتفاعهناك .3

 .التسويق االلكتروني

.وجود عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية بين مستوى البنية 4

 تطبيق التسويق االلكتروني. تصاالت ومستوىالتحتية في مجال اال

ية عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية بين مستوى البن .وجود5

التحتية في مجال االتصاالت ومستوى اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق 

 التسويق االلكتروني.

البنية .وجود عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية بين مستوى 6

 مستوى جودة الخدمات المصرفية.و التحتية في مجال االتصاالت
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مستوى  طردية )موجبة( ذات داللة معنوية بين .وجود عالقة7

اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني ومستوى جودة 

 الخدمات المصرفية.

.وجود عالقة طردية موجبة بين مستوى تطبيق التسويق االلكتروني 1

 مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة. و

ذه الفترة هو االهتمام من أهم المظاهر التي يشهدها العالم العربي في هالمقدمة:

بالتغيرات والمستجدات المتمثلة في تطوير التقنية بمعداتها واستخداماتها 

الواسعة. ومن أحدت وأهم هذه المستجدات تبني فلسفة حديثة في مجال التسويق 

وهو التسويق االلكتروني، الذي استطاع خالل السنوات القليلة الماضية أن 

عمال التسويقية في مختلف األنشطة، حيث أثرت يكون لهُ الدور البارز في األ

هذه التقنية في حياة األفراد والمجتمعات، وأحدثت فيها تغيرات عميقة من خالل 

ما يعرف بالشبكات االلكترونية أو الشبكة العنكبوتية "االنترنت". فقد ربطت 

 هذه الشبكة العالم مع بعضه البعض، واختصرت الزمان وقلصت المكان، و

تحتل حيزاً مهماً في حياتنا اليومية لكونها مصدراً من المصادر  أصبحت

المهمة للحصول على المعلومة، وقد نافست في ذلك الوسائل التقليدية في نشر 

 المسموعة( األخبار والمعلومات،مثل:الجرائد والمجالت واإلذاعات )المرئية و

ا مصدر مهم ، فقد أفرزت هذه الشبكة مفاهيم جديدة، فإلى جانب اعتباره

تأتي  للمعرفة فبإمكانهاأيضاً أن تُستثمر في التسويق لبعض السلع والخدمات، و

في مقدمتها الخدمات المصرفية، حيث أنها تشغل مركز الريادة دوماً. ومن هنا 

فإن عملية التسويق للخدمات المصرفية الكترونياً تعتبر نقطة البداية في دخول 

إن تسويق الخدمات المصرفية (.1119خطاب:هذه التقنية ألي دولة )برهان،

الكترونياً بمعناها الواسع ليست مجرد تسويق للخدمات المالية التي يقدمها 

المصرف فحسب، بل هي عملية توعية وتثقيف المجتمعات بأهمية الخدمات 

المصرفية، واقناعهم بضرورة تطوير هذه الخدمات وأهمية دخول التقنية عليها 

ا والرفع من مستواها، فقد أصبح االحتياج كبيراً لنوعية للتحسين من جودته

جديدة من الخدمات المصرفية غير التقليدية التي تتجاوز نمط األداء االعتيادي، 

بحيث يسهل على العميل أداء خدماته المصرفية بكل ثقة ورضا عن الخدمة 

بدأت  المقدمة لهُ. وهذا ما يمثل أهم تحد في ميدان الخدمات المصرفية، حيث

المصارف تتسابق من أجل تقديم خدماتها المصرفية على أحدث ما توصلت 

نتشار تطبيق مفهوم التسويق إليه تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مما أدى ال

االلكتروني في الخدمات المصرفية للتعريف بهده الخدمات للعمالء.من هنا 

ية التي يقدمها جاءت هذه الدراسة لقياس مستوى جودة الخدمات المصرف

المصرف قيد الدراسة )المتغير التابع(، من خالل تحليل عالقة مستوى تطبيق 
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واتجاهات القيادات اإلدارية  )المتغير المستقل(، هوقياسالتسويق االلكتروني 

نحو تطبيق التسويق االلكتروني)المتغير الوسيط(،ومستوى البنية التحتية 

سويق االلكتروني)المتغير الوسيط(، بمجال االتصاالت الالزم لتطبيق الت

 بالمتغير التابع )مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة(.

 

 اإلطار العام ومنهجية الدراسة:

من خالل عرض الدراسات السابقة المتعلقة بالتسويق مشكلة الدراسة:

اثة جودة الخدمات المصرفية الكترونياً، ونظراً ألهمية وحدبااللكتروني و

موضوع تأثير التسويق االلكتروني على جودة الخدمات المصرفية، حيث تعد 

همة لتطوير أداء المصارف الليبية، ومن خالل مهذه الدراسات أحد السبل ال

الزيارة االستطالعية التي قام بها الباحث، اتضحت بعض المظاهر التي تشير 

في  ل أفريقيامصرف شماإلى وجود مشكلة تستوجب الدراسة، منها قصور 

تطبيق أساليب التسويق االلكتروني بالمصرف، مما أدى إلى ضعف مستوى 

ومن مظاهر مشكلة الدراسة التي تشير لوجود مشكلة في . جودة هذه الخدمات

مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة )المتغير التابع في 

 هذه الدراسة( ما يلي:

 استفساراتهم  نجابة المصرف عإن البطء في عدد شكاوى العمالء م زيادة

وطلباتهم الكترونياً، وهذه الشكاوي تم معرفتها من خالل صندوق الشكاوي 

 بالمصرف.

  انخفاض مستوى اإلقبال على الخدمات الجديدة التي يقدمها المصرف قيد

الدراسة، مثل خدمة معرفة الرصيد المصرفي الكترونياً، وخدمة شحن ارصدة 

 نقالة، وخدمة فتح الحسابات وتحويل األرصدة الكترونياً.الهواتف ال

  انخفاض عدد البطاقات االئتمانية التي تم إصدارها لزبائن المصرف

 الكترونياً.

  العدد المحدود من الدورات التدريبية في مجال تحسين جودة الخدمات

المصرفية والتسويق اإللكتروني الموجهة للعاملين والقيادات اإلدارية 

، مما يشير إلى ضعف اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تحسين جودة  مصرفبال

 الخدمات المصرفية و تطبيق التسويق االلكتروني.

  وجود عدد قليل جداً من المتخصصين في مجال تقنية المعلومات

 واالتصاالت بالمصرف قيد الدراسة.

 .عدم وجود دليل للجودة بالمصرف قيد الدراسة وفرعه بجنزور 
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 فاض مستوى البرمجيات وعدم تحديثها بالمصرف قيد الدراسة، حيث نخا

تعد البرمجيات ومنظومات االتصاالت األساس لتطبيق برامج وتقنيات التسويق 

 االلكتروني وتحسين جودة الخدمات المصرفية.

ما التساؤل التالي: عنجابة من هنا فإن مشكلة الدراسة تتبلور في اإل 

 القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني وهي العالقة بين إتجاهات 

 مستوى جودة الخدمات المصرفية؟.

 هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي: أهداف الدراسة: 

التعرف على اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني  .0

 بالمصرف قيد الدراسة. 

مستوى اتجاهات القيادات  التعرف على طبيعة العالقة التأثيرية بين .1

اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني ومستوى جودة الخدمات المصرفية 

 بالمصرف قيد الدراسة.

التعرف على طبيعة العالقة التأثيرية بين مستوى البنية التحتية بمجال  .3

 االتصاالت ومستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.

لعالقة التأثيرية بين مستوى البنية التحتية بمجال التعرف على طبيعة ا .4

االتصاالت ومستوى اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق 

 االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة.

التعرف على طبيعة العالقة التأثيرية بين مستوى البنية التحتية بمجال  .5

 قيد الدراسة. االتصاالت ومستوى تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف

التعرف على طبيعة العالقة التأثيرية بين مستوى تطبيق التسويق  .6

 االلكتروني ومستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.

م في تقديم بعض الحلول والتوصيات التي من شأنها مساعدة إدارة اسهاإل .7

لتحسين جودة  المصرف قيد الدراسة لتبني مفهوم التسويق االلكتروني مدخالً 

 االخدمات المصرفية. 

 بنيت الدراسة على الفرضيات التالية: فرضيات الدراسة:

 :هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين اتجاهات " الفرضية الرئيسية

مستوى جودة الخدمات والقيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني 

 المصرفية بالمصرف قيد الدراسة".
 هذه الفرضية إلى أربع فرضيات فرعية وهي:وقد تم ترجمة   

 :هناك عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى الفرضية الفرعية األولى"

البنية التحتية في مجال االتصاالت ومستوى جودة الخدمات المصرفية 

 بالمصرف قيد الدراسة".
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 :هناك عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى الفرضية الفرعية الثانية"

التحتية في مجال االتصاالت واتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق  البنية

 التسويق االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة".

 :هناك عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى "الفرضية الفرعية الثالثة

البنية التحتية في مجال االتصاالت ومستوى تطبيق التسويق االلكتروني 

 بالمصرف قيد الدراسة".

 :هناك عالقة ذات داللة احصائية بين مستوى "الفرضية الفرعية الرابعة

بالمصرف قيد تطبيق التسويق االلكتروني ومستوى جودة الخدمات المصرفية 

 الدراسة".

 تكمن أهمية الدراسة فيما يلي: أهمية الدراسة:

. هذه الدراسة مهمة كونها تعالج ظاهرة يعاني منها كثير من المصارف في 0

 نخفاض مستوى جودة الخدمات المصرفية.اا، وهي ظاهرة ليبي

. هذه الدراسة تسلط الضوء على متغير مهم إلحداث تطوير في مستوى جودة 1

الخدمات المصرفية، هذا المتغير هو التسويق االلكتروني وبعض العوامل 

الوسيطة المؤثرة فيه، مثل إتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق 

 روني، ومستوى البنية التحتية في مجال االتصاالت.االلكت

في مجال التسويق  ةاإلدار علم. هذه الدراسة مهمة كونها إضافة إلى 3

 االلكتروني وجودة الخدمات المصرفية، والعوامل الوسيطة المرتبطة بهما.

اعتمدت هذه الدراسة على المنهج الوصفي، حيث إن هذا منهجية الدراسة:

ءمة لطبيعة متغيرات الدراسة، إذ يهدف هذا المنهج إلى جمع المنهج أكثر مال

الحقائق والبيانات حول متغيرات الدراسة مع محاولة تفسير هذه الحقائق تفسيراً 

كافياً، وتحليلها واستخالص داللتها. وتم مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة 

دوريات، بمتغيرات الدراسة من كتب ورسائل علمية ودراسات وأبحاث و

وتحديد مصطلحات الدراسة تحديداً دقيقاً بحيث يمكن الوصول الى فهم عام 

لمتغيرات الدراسة.تم تحليل البيانات األولية للدراسة إحصائياً باستخدام 

األساليب اإلحصائية المتعارف عليها:)اإلحصائي الوصفي،واإلحصاء التحليلي 

تساؤالتها، وتم تجميع  عنبة أواالستداللي(، إلثبات فرضيات الدراسة واإلجا

 البيانات األولية باستخدام صحائف االستبيان. 

 حدود الدراسة:

فريقيا وفرع إتمثلت في اإلدارة العامة لمصرف شمال الحدود المكانية:

 المصرف بجنزور.

ركزت هذه الدراسة على تحليل العالقة بين اتجاهات الحدود الموضوعية:

التسويق االلكتروني وجودة الخدمات المصرفية القيادات اإلدارية نحو تطبيق 
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بالمصرف قيد الدراسة، وتم تصميم اإلستبيان ليغطي أبعاد جودة الخدمات 

 ستجابة.عتمادية،  االالمصرفية المتمثلة في:الملموسية، الضمان، التعاطف، اال

م إلنجازها 1106شهور من العام  ةستغرقت هذه الدراسة أربعاالحدود الزمنية:

رتها النهائية، وتضمنت هذه الفترة الدراسة اإلستكشافية وصياغة في صو

وتحديد منهجيتها، وتصميم االستبيان، وجمع  هاوفرضياتمشكلة الدراسة 

 البيانات وتحليلها، والخروج بنتائج وتوصيات الدراسة.

مجتمع الدراسة في جميع القيادات اإلدارية  تمثل: تهوعين مجتمع الدراسة

على مستوى المصرف  671يقيا وفرعه، والبالغ عددهم بمصرف شمال أفر

مفردة، هم كل القيادات  51وفرعه، أما عينة الدراسة قصدية شاملة بلغت 

 اإلدارية باإلدارة العامة وفرع المصرف بجنزور.

 نموذج الدراسة:أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نموذج الدراسةأ( 0شكل رقم )

د الباحث بهذه الدراسة إعتمالتعريفات اإلجرائية المستخدمة في الدراسة:

 التعريفات اإلجرائية التالية:

هو استخدام إمكانات شبكة االنترنت وشبكات . التسويق االلكتروني: 0

االتصال المختلفة والوسائط المتعددة في تحقيق األهداف التسويقية مع ما 

 (.199: 1111يترتب على ذلك من مزايا جديدة وإمكانات عديدة )إبراهيم، 

هي مجموعة الخصائص والمواصفات التي يجب أن تتوافر الخدمات:جودة . 7

في الخدمات التي يتم تقديمها بما يفي باحتياجات العمالء الحاليين والمرتقبين 

 (.1116، عميش: عسكر)

هي مجموعة المزايا والخصائص الخاصة بالمنتج أو الخدمة، التي . الجودة: 6

 ن السعر واألمان والتوفر وتسهم في إشباع رغبات المستهلكين، وتتضم

 (.06: 1111الدرادكة، الشلبي،  الموثوقيه واالعتمادية والقابلية لالستعمال. )

 المتغير المستقل
 قويالتسمستوى تطبيق 

 االلكتروني 

 المتغير التابع
مستوى جودة الخدمات 
المصرفية )الملموسية، 
الضمان، التعاطف، 
 اإلعتمادية،  اإلستجابة(

 متغير وسيط
مستوى اتجاهات 
القيادات اإلدارية 

 قويلتسانحو تطبيق 
 االلكتروني

 
 

 متغير وسيط
مستوى البنية التحتية 

 بمجال االتصاالت
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يتضمن مجموعة األنشطة التي تضمن وبالتعاون مع  . التسويق المصرفي:4

الوظائف األخرى استمرار تقديم الخدمات المصرفية إلى العميل في الوقت 

ة المطلوبة وبأقل تكلفة ممكنة.  )رمضان، جودة، وبالجود ،والمكان المناسبين

1113 :313.) 

هي مجموعة من األنشطة والعمليات ذات المضمون . الخدمات المصرفية:5

المنفعي الكامن في العناصر الملموسة وغير الملموسة والمقدمة من قبل 

المصرف، والتي يدركها المستفيدون من خالل مالمحها وقيمها المنفعية والتي 

شكل مصدراً إلشباع حاجاتهم ورغباتهم المالية واالئتمانية الحالية والمستقبلية ت

 (.31: 1115)العجارمة، 

منتجات غير ملموسة يتم تبادلها مباشرة من المنتج إلى . الخدمات: 6

المستعمل، وال يتم نقلها أو خزنها، وهي تقريباً تفنى بسرعة )سويدان، حداد، 

1113 :116.) 

هي مجموعة من األنشطة والعمليات ذات المضمون رفية:الخدمات المص

المنفعي الكامن في العناصر الملموسة وغير الملموسة والمقدمة من قبل 

 المصرف. 

هي تلك المنظمة التي تتبادل المنافع المالية مع مجموعات من . المصرف:2

 العمالء بما اليتعارض مع مصلحة المجتمع وبما يتماشى مع التغير المستمر

(،وهو في هذه الدراسة اإلدارة العامة 1117:7في البيئة المصرفية")الصيرفي،

 فريقيا وفرعه بجنزور.إلمصرف شمال 

القرارات اللذين يقومون بالتأثير في مرؤوسيهم  وهم متخذ. القيادات اإلدارية:0

م الفعال بجهودهم للقيام بنشاط متعاون )زيادة، اسهإلقناعهم وحثهم على اإل

1114 :171.) 

هي عبارة عن تكوينات ثابتة نسبياً من المعتقدات والمشاعر . االتجاهات: 2

 (.115: 1116والنوايا السلوكية حول أشياء موجودة في البيئة )ماهر، 

هو ميل القائد أو المدير لالستجابة فكراً وسلوكاً . اتجاهات القيادات اإلدارية:01

لتبني يرين ستعداد الذهني للمدنحو المنهج العلمي والتوجه العالمي، وهو اال

 (.017: 1115فلسفة إدارية وتنظيمية وتطبيقها )بواشري، 

 . االعتمادية:00

هي قدرة مقدم الخدمة على أدائها بشكل يمكن اإلعتماد عليها وبدرجة عالية من 

 (.365: 2008الدقة )الضمور، 

ارئعة للمعريض هي القدرة على تلبية اإلحتياجعات الجديعدة أو الط. االستجابة:07

: 1116مععن خععالل المرونععة فععي إجععراءات ووسععائل تقععديم الخدمععة )المحيععاوي، 

94.) 
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هي السمات التي يتسم بهعا الععاملون معن معرفعة وقعدرة فعي تقعديم . الضمان:06

 (. 101:1115الخدمة )البكري، 

يقصد به درجة الرعاية واالهتمعام الشخصعي بعالزبون )البكعري، . التعاطف:04

101:1115  .) 

بية المباني والتصميم العداخلي والتطعور التقنعي ذهي حداثة وجا. الملموسية:05

للمعدات واألجهزة وغيرها من التسهيالت المادية المستخدمة في إنتاج الخدمعة، 

 (.194: 1116ومظهر العاملين في مواقع الخدمة )إدريس، 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

أنه بيفات التسويق االلكتروني حيث ُعرف تعددت تعرالتسويق االلكتروني:

عبارة عن "استخدام االنترنت والتقنيات الرقمية المرتبطة به لتحقيق األهداف 

(.وعرف 10: 1111التسويقية وتدعيم المفهوم التسويقي الحديث" )أبوالنجا، 

أنه "استخدام إمكانات شبكة االنترنت وشبكات االتصال المختلفة بأيضاً 

تعددة في تحقيق األهداف التسويقية مع ما يترتب على ذلك من والوسائط الم

(.أما كيلر فيعرفه بأنه 199: 1111مزايا جديدة وإمكانات عديدة" )إبراهيم، 

"استخدام قوة شبكات االتصال المباشر واتصاالت الحاسب والوسائل التفاعلية 

عريف (. ويمكن ت031: 1119الرقمية لتحقيق األهداف التسويقية" )أحمد، 

 التسويق االلكتروني بانه عملية االستخدام والتطوير الفعال )وفق رؤية رقمية و

اضحة( والكفوء )مقدرة جوهرية( للموارد التسويقية الرقمية )الخبرات، 

دوات المتاحة المعارف، االفراد،القواعد، البيانات، العالقات.....وغيرها(، واأل

عمال االلكتروني ية في سوق األعلى االنترنيت من اجل تحقيق ميزة تنافس

نه تطبيق االنترنيت أ(. ويعرف التسويق االلكتروني أيضاً ب315: 1114)نجم،

: 1111التسويقية. )العالق، والتقنيات الرقمية ذات الصلة لتحقيق االهداف

مثل للتقنيات الرقمية، (.كما يعرف التسويق االلكتروني بأنه "االستخدام األ09

المعلومات واالتصاالت لتفعيل انتاجية التسويق وعملياته  بما في ذلك تقنيات

المتمثلة في الوظائف التنظيمية والعمليات والنشاطات الموجهة لتحديد حاجات 

صحاب المصلحة ألى العمالء وإسواق المستهدفة، وتقديم السلع والخدمات األ

(.كما يعرف التسويق 339-1116:331في المنظمة".)الطائي واخرون، 

نترنت والتكنولوجيا الرقمية لتحقيق نه عملية استخدام شبكة اإلأكتروني باالل

االهداف التسويقية للشركات وتدعيم المفهوم التسويقي الحديث، وبالتالي يمكن 

ن يقوموا بنشر المعلومات عن منتجاتهم وشركاتهم أللمسوقين عبر االنترنت 

لذلك اصبحت المنافسة في  بسهولة اكبر وحرية اكبر مقارنة بالتسويق التقليدي،

شد بشكل ال يمكن تصديقه، وال يمكن التنبؤ به )ابو أقوى وأعصر االنترنت 

(.لذا يمكن إعتبار التسويق االلكتروني بأنه 417: 1116خرون، آقحف، و
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 وتطبيقات  تكنولوجيا التغيير، وذلك لما حدث من تحوالت جوهرية في مسار و

 (:5: 1115فيما يلي )عبد الغني، التسويق التي يمكن تحديدهافلسفة 

أ. إن عملية التبادل التقليدية تبدأ بالمسوقين وتنتهي بهم حيث يسيطرون على 

األمور، أما في عصر اإلنترنت أصبح العمالء يحددون المعلومات التي 

يحتاجونها والعروض التي تستجيب لحاجاتهم ورغباتهم، واألسعار التي 

يق االلكتروني مصطلح التسويق المعكوس تالئمهم، لذا أطلق على التسو

Reverse marketing. 

يم أداء األنشطة التسويقية أصبحت تحتل مكانة وب. إن المعايير المستخدمة لتق

أعلى في عصر اإلنترنت، حيث أن العمالء من خالل المواقع االلكترونية 

 . يبحثون عن منتجات ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة وخدمات أسرع وأفضل

جـ. لم تعد التبادالت التسويقية تدور حول عملية تبادل منفردة، بل أصبح 

المسوقون في عصر اإلنترنت يعملون باتجاه إشباع الحاجات والرغبات من 

خالل تقديم حزم سلعية وخدمية متنوعة ذات قيمة مضافة يدركها ويقدرها 

لف عن المفاهيم ن مفهوم التسويق االلكتروني ال يختأويرى آخرون ب العمالء.

األخرى للتسويق، إال فيما يتعلق بوسيلة االتصال بالعمالء، حيث يعتمد 

التسويق االلكتروني على شبكة االنترنت كوسيلة اتصال سريعة وسهلة وأقل 

لكتروني يعتمد بشكل أساسي على (.فالتسويق اإل1116،03تكلفة.)طايل،

افة األنشطة (في ممارسة كInternet Based Marketingنترنت )اإل

التسويقية كاإلعالن/البيع/ التوزيع/بحوث التسويق/تصميم المنتجات الجديدة/ 

 التسعير وغيرها.

من أهم مميزات التسويق االلكتروني ما يلي:  مميزات التسويق االلكتروني:

 (.433-430: 1116)أبو قحف، وآخران، 

ت مقارنة بالسلع . رخص أسعار المنتجات التي يتم تسويقها عبر شبكة االنترن0

األخرى المباعة باستخدام الكتالوجات المرسلة بالبريد أو المباعة من خالل 

المتاجر التقليدية. فتجارة التجزئة على االنترنت عملت على تخفيض التكاليف 

 الثابتة، والتكاليف اإلدارية من خالل تقديم المنتجات على شبكة االنترنت، و

روني ال يحتاج إلى وجود متجر مادي للتعامل تفسير ذلك أن التسويق االلكت

معه، وبالتالي تختفي بعض أنواع المصروفات مثل اإليجار، والكهرباء وأجور 

العمالة، مما ينعكس في النهاية في شكل تخفيض األسعار وتحقيق مزايا 

 تنافسية.

ساعة،  14. يساعد التسويق االلكتروني المستهلكين على التسوق على مدار 1

أو تشكيلة كبيرة من المنتجات أو الماركات أو العالمات  اوفر مدى واسعكما ي

 التجارية وذلك بخالف التسويق التقليدي.



    م7102الثانية نة الس العدد الثالث )البحوث العلمية(مجلة 

_____________________________________________________________85 
 

. يمنح التسويق االلكتروني المستهلكين الفرصة إلجراء مقارنات ألسعار 3

 ها بشكل أفضل وأسرع، حيث ال يبذل المستهلكون جهداً وئالمنتجات قبل شرا

نة بما كان يحدث عند التجول عبر المحالت التجارية لمقارنة وقتاً كبيراً مقار

 األسعار.

. يساعد التسويق عبر االنترنت المستهلكين الذين ال يتوافر لديهم الوقت 4

الكافي للتسويق مثل المرأة العاملة أو رجال األعمال في الوصول إلى ما 

 يرغبونه من منتجات بأسرع وأسهل وسيلة.

ر االنترنت على التغلب على الحواجز الجغرافية، حيث . يساعد التسوق عب5

يمكن للمستهلكين معرفة المتاح في األسواق من منتجات وخدمات حتى خارج 

حدود المدينة السكنية التي يعيشون بها، حيث يمكنه معرفة ما هو متاح على 

مستوى السوق القومي أو السوق العالمي كما هو الحال في مواقع االنترنت 

 رة، أي إمكانية توسيع األسواق التي يتعاملون فيها.الشهي

إما من وجهة نظر الشركات التي تتعامل بالتسويق االلكتروني فهي تحصل 

 على مجموعة من المزايا تتمثل في: 

:فالتسويق االلكتروني هو صورة جيدة للتسويق Integration. التكامل 0

 ولية وؤضايا المتعلقة بالمسنه يمد المسوقين بإجابات عن القأالمتكامل، حيث 

العائد على االستثمار ومدى اتساق الرسالة مع حاجات العمالء، فهو يسمح 

 للمسوقين بالقيام باالختبارات والبحوث المسحية لتحسين جودة الخدمة و

المعلومات التي يحتاجها العمالء، ويساعد على تكامل األنشطة التسويقية في 

 الشركات.

: وهذه الميزة Building brand equityللعالمة التجارية . بناء حق ملكية 1

تناسب بشكل اكبر الشركات الصغيرة التي يمكنها ان تتنافس مع الشركات 

ن العمالء يعرفونها فقط من خالل جودة الكبيرة على االنترنت، وذلك أل

 الخدمات التي يقدمونها على االنترنت.

: حيث يمكن من خالل one – to –one relationship. عالقة فرد لفرد 3

 التسويق االلكتروني التفاعل مع العمالء بصورة فردية وكأنها حوار بين فرد و

 فرد، مما يساعد على بناء العالقات مع العمالء بطريقة شخصية لفترات طويلة.

: التسويق االلكتروني يتميز بالفعالية العالية وذلك  Effectiveness. الفعالية 4

عمالء في حالة انتباه وتركيز تام طوال الوقت، حيث ان أعينهم ألنه يجعل ال

على الشاشة وأيديهم على لوحة المفاتيح، فهو موقف بيع متميز جداً ونادر 

 حدوثه في الواقع.

على الرغم من المنافع والمزايا التي معوقات تطبيق التسويق االلكتروني: 

مسوق، إال أن هذا ال يمنع من يقدمها التسويق االلكتروني لكل من المستهلك وال
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وجود العديد من العوامل التي قد تعوق ممارسة هذا النوع من التسويق. ويمكن 

 (.1111تلخيص البعض منها فيما يلي: )أبوالنجا، 

ويُعد هذا  عدم توفر البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: .0

يق االلكتروني سواء من قبل من أحد العوائق التي تسهم في عدم ممارسة التسو

الشركة أو من قبل المستهلكين، حيث أن فرص استخدام االنترنت المتاحة 

للمستهلكين والقدرة على استخدامه غير متساوية في كل دول العالم، كما أنها 

لكل المستهلكين في الدولة الواحدة، باإلضافة إلى عدم  هبنفسالقدر بليست متاحة 

ن للمشاركة في األسواق االلكترونية، وة أو المالية للمستهلكتوافر القدرة المادي

 حتى لو كان هؤالء المستهلكين لديهم الرغبة في المشاركة في هذه األسواق. و

من العوائق التي نالحظها في هذه النقطة أيضاً وجود قصور في نضم 

االتصاالت بعيدة المدى )ضعف نظم االتصال بعيد المدى( حتى لو كان 

ويالحع أن هذا العائق يمكن أن يكون موجوداً على الرغم من  ،رنت متاحاً االنت

الوعي واالعتراف بأهمية االتصال بعيد المدى للمنظمة والدولة للوصول إلى 

 أسواق ومجتمعات جديدة.

وقد يرجع انخفاض هذا المستوى إلى مستوى األمية الخاصة بالكمبيوتر: .7

 بعض العوامل مثل:

 بالكمبيوتر.نقص التعليم الخاص  .أ

 انخفاض درجة الرغبة في قبول تكنولوجيا جديدة. .ب

ج. انخفاض نسبة المستهلكين القادرين أو الراغبين في المشاركة باألسواق 

 االلكترونية. 

يعتبر هذا العامل من أهم العوائق التي تمنع بعض  عدم توفر عنصر األمان: .6

روني، وذلك بسبب المنظمات والمستهلكين من المشاركة في التسويق االلكت

شعورهم بأن درجة أو مستوى المخاطر التي يتحملونها غير مقبولة. ومن هنا 

)أبوالنجا، ( كما يشير Rohm and Pernulأكد كل من روهم وبيرنيل )

على ضرورة توفير أسواق إلكترونية أمنة، حيث يرون بأنه  (111: 1111

الخاصة باالنترنت، إال أن على الرغم من أن االنفتاحية تمثل أحد أهم المزايا 

ذلك يعمل على ظهور المخاطر األمنية للمعلومات والرسائل التي يتم إرسالها 

عبر االنترنت، والتي يمكن اعتراضها أو تغييرها، األمر الذي يعني عدم توافر 

 (Westlandعناصر الثقة والسالمة والصدق لتلك الرسائل. ويرى ويستالند )

بأن مخاطر المعامالت تنشأ عندما تفشل  (111: 1111)أبوالنجا، كما أشار 

األسواق في تحقيق واحد أو أكثر من هذه العناصر )األمان في الدفع مقابل 

المنتج "السلعة/ الخدمة"، وأداء الخدمة بشكل مناسب، توصيل المنتج "السلعة/ 

 ، والخدمة" في الوقت وبالجودة المناسبة( أثناء القيام بالتعامالت االلكترونية
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"إلى أن  ( يشيرAngelidesانجيليديس )بأن  (113: 1111)أبوالنجا،  يوضح

يأتي الوقت الذي تحل فيه تلك المشاكل فأن عنصر عدم التأكد سيظل أحد 

العوائق المحيطة باستخدام تكنولوجيا االنترنت في العمليات التسويقية"، وذلك 

ى عنصر األمان، ويتطلب الن نجاح األسواق االلكترونية تعتمد وبشكل كبير عل

 مستويات مرتفعة من الثقة الخاصة بالتعامل.

في الواقع العملي ليست هناك مستويات خصائص جودة الخدمات المصرفية:

يم جودة الخدمة أمراً وثابتة ومستقرة لجودة السلع والخدمات، وهذا ما يجعل تق

غبات المتزايدة صعباً، وذلك الن الجودة دائمة التغيير مرتبطة بالحاجات والر

للمستهلكين، ونظراً الن الحاجات اإلنسانية ليست محددة فإن الجودة تعتمد على 

أسس ومبادئ ومرتكزات يتم من خاللها تدعيم الجودة وتحديد األبعاد 

 (.69: 1111المستهدفة وتتمثل في التالي: )حمود، 

يث تتضمن الجودة تمثل مدخالً شامالً لكافة األنشطة المرتبطة بالمنظمة، ح .0

سهام )القطاعات التشغيلية واإلنتاجية والتسويقية والتمويلية.... الخ(، من إ

 خالل إسهامات كافة المستويات التنظيمية.

الجودة تمثل مدخالً الستمرارية التحسين والتطوير في القرارات التنافسية  .1

 والفاعلية في األداء والكفاءة في االنجاز على مستوى المنظمة ككل.

دة تعتمد القواعد الفكرية واإلدارية الهادفة في التخطيط والتنظيم الجو .3

والتنسيق والتكامل للجهود الفردية والجماعية لمختلف األنشطة التي 

 تعتمدها المنظمة.

م والمشاركة والتعاون والترابط والتكامل بين كافة اسهتعتمد الجودة على اإل .4

لمنظمة في إنجاز األعمال، المستويات التنظيمية واإلدارية والفنية في ا

 المنظمة. حيث تعتبر المرتكز األساس لبناء الجودة التي تحقق أهداف

تعتمد الجودة على اكتشاف األخطاء واالنحرافات أثناء العملية اإلنتاجية  .5

 ومحاولة معالجتها قبل تفاقمها، بدالً من التفتيش والفحص بعد إنجاز العمل.

التحسين المستمر لمستوى الخدمة  تعتمد الجودة على فرق العمل في .6

المقدمة، بعكس الطابع الفردي فهو ليس له الدور البارز في تطوير األداء، 

 حيث يعد العمل الجماعي أكثر عطاء وتطويراً للمنظمة.

تمثل الجودة مدخالً يقوم على فاعلية المشاركة واإلقناع لكل العاملين ولكل  .7

لمالئمة، وهذا ال يتم بالقوى واإلكراه في إنجاز الجودة ا ماسهالمعنيين باإل

 بل بالفهم واالقتناع الذاتي للفرد والجماعة.
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يمكن اإلشارة إلى محددات جودة الخدمة محددات جودة الخدمات المصرفية:

 (.130: 1113في خمسة متغيرات رئيسة تتمثل في التالي:)سويدان، حداد، 

لتسهيالت المادية التي وهي األمور المترابطة بالمرافق واالمحدد المادي: .0

، ومدى ايوفرها المصرف في سبيل خدمة عمالئه، كالمباني بكل فروعه

انتشارها جغرافياً وتجهيزاتها كاآلالت ومالبس الموظفين والديكور 

 . الداخلي والخارجي

في  تهموقدر همواستعدادوهو رغبة الموظفين المحدد المرتب  باالستجابة: .1

تقديم الخدمة المناسبة للعمالء، مثل  كافة المستويات بالمصرف على

 االهتمام بتلقي استفسارات وشكاوى العمالء، ومدى سرعة معالجتها

 .تهاودق

وهي قدرة المصرف على إنجاز الخدمات في المحدد المرتب  بالثقة: .3

مواعيدها المتوقعة وبشكل دقيق وثابت، وهذا ما يهيئ العميل على رسم 

 الصورة الذهنية عن المصرف. 

تتسم بمدى نجاح المصرف في تقديم خدماته للعمالء وكيد الثقة المتبادلة:تأ .4

بما يتوقعونه من دقة وأمان وسرعة وحسن الضيافة، ووفق سياسات 

 واضحة ومفهومة، ومدى قدرتهم على زرع الثقة بينهم وبين عمالئهم. 

عبر عما يدركه العميل من رعاية واهتمام خاص يوالمحدد المرتب  بالعناية: .5

لى أساس فردي والتركيز على تلبية توقعاته وسرعة الرد الصريح على ع

 استفساراته.

توصل عدد من الدراسات إلى أن الزبون يم جودة الخدمات المصرفية:وتق

ينظر إلى الجودة الجيدة للخدمة على أنها هي التي تتفق وتتطابق مع توقعاته، 

لتي ينظم بها الزبون وهناك بعض األبعاد والمعايير التي توضح الكيفية ا

 (.445: 1115معلوماته حول جودة الخدمة من وجهة نظره ومنها: )الضمور، 

وهي تعني مدى جودة الخدمة التي يقدمها المصرف وحسب ما االعتمادية: .0

ه وبالشكل الموثوق وبدرجة عالية من الصحة والدقة، بحيث ءوعد بها عمال

م لهُ خدمة دقيقة من حيث االلتزام يُمكن االعتماد عليه، فالعميل يتوقع أن تقد

بالوقت واألداء، فهو يريد أن يجري أعماله مع المصارف التي تحافع على 

وعدها وخصوصاً تلك التي تخص الميزات الجوهرية للخدمة، كتوفير الخدمة 

في الوقت المناسب، وحل المشاكل التي تواجه العميل، وااللتزام باألسعار التي 

 يحددها لخدماته.

عبر عن شعور العميل باألمانة تجاه الخدمة المقدمة إليه، ومقدار ي:ماناأل .7

ن الثقة في من يقدم الخدمة له، أي ما مدى المخاطرة الناتجة عن تلقي الخدمة م

هما، ومثال ذلك ما هي درجة األمان المترتبة يهذا المصرف أو من مقدمها أو كل
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بمصرف أخر أو بفرع  على قيام العميل بتحويل مبلغ معين إلى شخص أخر

 .هنفس أخر من المصرف

وهي تتعلق بمدى قدرة المصارف على  مدى إمكانية الحصول على الخدمة: .6

تقديم خدمات العميل في الوقت المناسب إلى جانب توفيرها في المكان الذي 

يرغبه العميل، وذلك بانتشار فروع خاصة بالمصرف في مناطق جغرافية 

 .فب أي وقتتلبية الخدمة التي يطلبها العميل ومختلفة، وكذلك السرعة في 

ويشير هذا المؤشر إلى مدى قدرة درجة تفهم مقدم الخدمة لحاجات العميل: .4

 و هاوتفهملزبائن من خالل تحديد احتياجاتهم لالمصرف على تقديم الخدمة 

 تزويدهم بالرعاية والعناية، فالعميل يفضل المصرف الذي يتفهم مشاعره و

 كلته ويتعرف على احتياجاته ويدركها. يتعاطف مع مش

تتعلق بقدرة ورغبة واستعداد المصرف على أداء الخدمة للعمالء االستجابة: .5

وبشكل دائم، وقدرته على تقديم الخدمة في الوقت الذي يحتاج إليها العميل، إلى 

 جانب شعور مقدم الخدمة بالحماس والسعادة عند تقديم الخدمة للعميل.

وهي تتعلق بكفاءة وجدارة مقدمي الخدمة في المصرف رة:الكفاءة والجدا .6

تمكنهم من ذي من حيث مهارتهم وقدراتهم على التحليل واالستنتاج والمعرفة ال

أداء مهامهم بشكل جيد، فالعميل عادةً ما يلجا للمصرف التي يشعر بأن موظفيه 

 يتمتعون بنسبة عالية من الخبرة وأنهم ذو مستويات تعليمية عالية.

وتشير إلى التسهيالت المادية المتاحة ضمن الخدمات لجوانب الملموسة:ا .2

 الً:المعدات المستخدمة، ومظهر الموظفين، وأدوات االتصالالمصرفية، مث

، ففي الكثير من األحيان يلجا العميل للحكم على جودة الخدمة من خالل هووسائل

مة في تقديم الخدمة، الخصائص الشكلية المرافقة للخدمة، كالتكنولوجيا المستخد

 والديكور وتصميم المصرف، ومدى اهتمامهم بتوفير الجو المريح للعمالء. 

تعتمد على مدى التزام المصرف باالتصال بعمالئه بأسلوب واالتصاالت: .0

واضح وباالعتماد على طرق مالئمة وحسب مستوى ثقافة العميل، بحيث يتم 

عالمه باألشياء إل، أي ع خصائص الخدمة التي يطلبها العمييتوضيح جم

المطلوبة منه لكي تتم الخدمة، وشرح األضرار التي يمكن أن تلحقه إذا لم يلتزم 

كيفية  بما طلب منه، والمشاكل التي يمكن أن تحدث أثناء تقديم الخدمة، و

 تجنبها.

بالوعود التي  هوالتزاموهي تتمثل في درجة صدق المصرف . المصداقية:2

ي ينتج عنها مقدار الثقة التي يكونها العميل حول خدمات يقدمها للعمالء، والت

 المصرف.
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 الدراسات السابقة:

 على وأثره اإللكتروني "التسويق (، بعنوان1111)حداد، شفيق،  . دراسة0

المصرفية:دراسة ميدانية على المصارف التجارية العاملة  الخدمات جودة

ى إدراك عمالء المصارف هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مد ردن".باأل

، دور التسويق تهوأهمي التجارية في األردن لمفهوم التسويق االلكتروني

االلكتروني في تعزيز العالقة بين المصارف وعمالئها،أثر التسويق 

فهم  فيجودة الخدمات المصرفية، أثر العوامل الديموغرافية  فيااللكتروني 

 المصارف عمالء من الدراسة مجتمع تكون حيثجودة الخدمات المصرفية، 

 عينة أخذت وقد مصرفاً تجارياً، 20 عددها األردن والبالغ في العاملة التجارية

و  أردنية، تجارية مصارف خمسة عدد عميالً من  (254)من بسيطة عشوائية

 إجابات في إحصائية داللة ذات فروقات هناك توصلت هذه الدراسة إلى أن

 و .الديموغرافية العوامل الى تعزى المصرفية تالخدما جودة في عينة الدراسة

 من نتائج الدراسة أيضاً أن هناك عالقة بين توافر قاعدة معلوماتية للتسويق و

جودة الخدمات المصرفية، وبين البحث والتطوير وجودة الخدمات المصرفية، 

وبين توفر األمان في األعمال المصرفية وجودة الخدمات المصرفية، ووجود 

بين إستراتيجية التسويق وجودة الخدمات المصرفية، وبالتالي وجود  عالقة

 جودة الخدمات المصرفية. فيتأثير للتسويق االلكتروني 

 في االلكتروني التسويق (، بعنوان "أثر1101-1119. دراسة )شيروف،1

 .الجزائر" دولة في المصارف لبعض حالة دراسة – المصرفية الخدمات جودة

 تحسين في هوتحليل االلكتروني التسويق دور واقع دراسة ىإل هدفت الدراسة

 المنهج على الدراسة هذه اعتمدت وقد بالجزائر، المصرفية جودة الخدمات

 تعبئة اعتمدت ميةوتق طريقة وهي الحالة، دراسة طريقة التحليلي مع الوصفي

 التسويق اثر لقياس الفروض إلختبار للعمالء كأداة الموجهة االستبيانات

بالجزائر. أثبتت  المصارف من المصرفية لعينة الخدمات جودة في اللكترونيا

 المصرفية الخدمات جودة في لكترونياال للتسويق تأثيراً  الدراسة أن هناك

 .قيد الدراسة بالمصارف

المصرفية  الخدمات تسويق (،بعنوان"دور1119. دراسة )عبدهللا، 3

 البنكي". النشاط تفعيل في االلكترونية

 الثالث المؤشرات التسويقية العالقة بين قوة بأن للدراسة الميدانية النتائج نتبي

 المصرفي،واالستراتيجية التسويق وبحوث التسويقية، المعلومات )نظام

نقائص  وجود يعني مما المطلوب، المستوى إلى الترقى ( المتبعة التسويقية

 نظام فاعلية وعدم يق،التسو لبحوث الكافية األهمية الوكالة تعطي ال :  مثل
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 التخاذ الالزمة والمعلومات البيانات لقلة نظرا المعلومات التسويقية

 .المناسب القرارالتسويقي

(، بعنوان "التسويق االلكتروني وأثره 1105. دراسة )أبوخريص، شكشك، 4

جودة الخدمات المصرفية: دراسة ميدانية عن المصارف التجارية بمدينة  في

 زليطن".

 المصرفي التسويق أسلوب تطبيق أثر مدى على للتعرف الدراسة هدفت 

 وتحديدا ليبيا في العاملة بالمصارف المصرفية الخدمات جودة في االلكتروني

 هدفب المصارف، هذه زبائن نظر وجهة من بمدينة زليتن العاملة المصارف

 عن الكشف و ولزبائنها، لها مزايا من وما يحقق بها الممارس الواقع معرفة

 وذلك لها، المناسبة وإيجاد الحلول المصارف هذه تواجهها التي المشكالت أهم

 ونهج أسلوب للمعلومات قاعدة وتوفير األمان، من درجة أعلى سعياً لتحقيق

 الباحثان استخدم فقد ذلك ولتحقيق فعالة. استراتيجية بناء مع والتطوير البحث

 حصر لصعوبة نظراً  و أنه رغي الدراسة، هذه في التحليلي المنهج الوصفي

 مقياس لهم ليس اذ الدراسة، محل المصارف يترددون على الذين العمالء عدد

 عشوائية عينه على زعت استبيان و استمارة بتصميم الباحثان قام فقد محدد،

 للعديد خاللها التوصل تم المصارف، هذه مع المتعاملين فرداً من (250) من

 جودة في االلكتروني للتسويق تأثيراً  هناك أن رزها:أب من التي االستنتاجات من

 بهذه المحددة للمتغيرات تبعا وذلك المصارف، بهذه المصرفية الخدمات

استراتيجية  وجود معلومات، قاعدة توفر والتطوير، وهي)البحث الدراسة

 التسويق واستخدام تبني الباحثان بضرورة أوصى كما األمان(. للتسويق،

 التقنية من وسائل يمكن ما بأقصى واالستفادة المصارف هبهذ االلكتروني

وكذلك  ،هبها وتطوير اإلداري العمل هندسة إعادة المجال، مع هذا في الحديثة

 ويواكب يتناسب وبما والخارج بالداخل التدريبية البرامج تفعيل على التركيز

 .العالمية الحديثة التطورات

ل المؤثرة في تبني المستهلكين للتسوق (بعنوان"العوام1111. دراسة )الخيال،5

عبر شبكة المعلومات الدولية )األنترنت( في جمهورية مصر العربية.هدفت 

الدراسة إلى تحديد درجة أهمية العوامل المؤثرة في عملية تبني التسويق عبر 

المستهلكين ودرجة توافرها، والتعرف على نظر األنترنت من وجهة 

من المتبنين وغير المتبنين للتسوق عبر األنترنت  الخصائص الديموغرافية لكل

وتحديد ما إذا كانت هناك فروق جوهرية بينها. وتوصلت الدراسة إلى أنه ال 

التسوق  فيتوجد فروق معنوية بين إدراك المتبنين ألهمية العوامل المؤثرة 

معنوية بين المتبنين  اعبر األنترنت وتوفر تلك العوامل، وأن هناك فروق

رجع للعوامل الديموغرافية )النوع، المستوى التعليمي، توق عبر األنترنت للتس
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الوظيفة، متوسط دخل األسرة(، في حين التوجد فروق معنوية بين المتبنين 

وغير المتبنين للتسوق عبر األنترنت بالنسبة لخصائص )العمر، الجنسية، 

 الدولة(.

جودة الخدمات  فية ( بعنوان "أثر استخدام التقني1115رمضان، دراسة ) .6

 المصرفية".

وهي عبارة عن دراسة مقارنة بين مصرفي األمة والتجارة والتنمية في الفترة  

، حيث انحصرت الدراسة على الفروع الواقعة في نطاق 1115و 1110مابين 

مدينة طرابلس. وتركزت مشكلة الدراسة في تدني جودة الخدمات المصرفية 

راسة، وقد أعتمد الباحث على التحليل اإلحصائي التي تقدمها المصارف قيد الد

الوصفي لقوائم االستبيان التي تم تجميعها، للحصول على البيانات والمعلومات 

الالزمة عن الواقع العملي، وقد اشتملت عينة عشوائية لموظفي المصارف 

 تضمنت عينة الدراسة القيادات اإلدارية )العليا ووالمستهدفة في الدراسة، 

 ى وموظفي اإلدارات التنفيذية(.الوسط

 وهدفت الدراسة إلى:

  .التعرف على مستوى ونوع التقنية المستخدمة داخل المصارف 

  معرفة العالقة بين مستوى التطور التقني في المصارف محل الدراسة

 ومدى تأثيرها على جودة الخدمات المصرفية. 

 ومن نتائج الدراسة مايلي:

 تقنية المصرفية الحديثة ال فييرات المؤثرة هناك ارتباط قوي بين المتغ

 وبين جودة الخدمات المصرفية بالمصارف قيد الدراسة.

  زيادة اهتمام مصرف التجارة والتنمية بالبنية التحتية وخاصة في مجال

االتصاالت، التي يعمل على تطويرها بدرجة أعلى مقارنة بمصرف 

 األمة.

ئ إدارة الجودة الشاملة ( بعنوان"تطبيق مباد2007دراسة)المزوغي، .7

 جودة الخدمات المصرفية". فيوتأثيرها 

وهي دراسة تحليلية على بعض المصارف التجارية العاملة بمدينة   

مصرفي الصحاري واألمة كمجتمع للدراسة، وتركزت لطرابلس، وتحديداً 

مشكلة الدراسة في قصور إدارات المصارف التجارية في تطبيق مبادئ إدارة 

لشاملة في العمليات التي تقوم بها مما يؤدي إلى ضعف مستوى جودة الجودة ا

الخدمات المصرفية التي تقوم بتقديمها للعمالء. وقد تم استخدام صحيفة 

الجانب  عليهااالستبيان أداة للدراسة لجمع البيانات األولية التي يرتكز 

 التطبيقي.
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 وهدفت هذه الدراسة إلى:  

 مستوى جودة  فيت إدارة الجودة الشاملة معرفة تأثير تطبيق متطلبا

 الخدمات المصرفية. 

  الرفع من مستوى جودة الخدمات المصرفية عن طريق معالجة القصور

 في تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة.

 :فمنهاأما نتائج الدراسة 

 الصحاري واألمة عن مقابلة توقعات العمالء لمستوى  يعجز مصرف

دمة، ويتمثل هذا العجز في وجود فجوة بين ما الخدمة المصرفية المق

 يتوقعه العمالء وبين ما تلقوه عند طلبهم الخدمة. 

  هناك عالقة إيجابية بين تطبيق متطلبات إدارة الجودة ومستوى جودة

 الخدمات بمختلف أبعادها.

  يؤثر القصور في تطبيق متطلبات إدارة الجودة الشاملة بمصرفي

جودة الخدمة باختالف هذه المتطلبات  أبعاد فيالصحاري واألمة 

 واختالف هذه األبعاد.

( بعنوان "الخدمات المصرفية بالمصارف 0991دراسة )أبو القاسم،  .1

التجارية الليبية وإمكانية تطويرها". وهي دراسة تحليلية على المصارف 

التجارية، وقد اتجه الباحث بالدراسة الميدانية إلى ثالثة مصارف وهى 

هورية، ومصرف األمة، ومصرف الصحاري(، وقد ركزت )مصرف الجم

تمثلت و. 0995إلى  0916الدراسة عل الخدمات المصرفية في الفترة من 

مشكلة الدراسة في مدى قيام المصارف قيد الدراسة العاملة داخل لبييا 

بمواكبة االتجاهات الحديثة في مجال الخدمة المصرفية وسعيها لدفع 

ات. وقد اعتمد الباحث في جمع المعلومات على مستويات األداء والخدم

تحليل قوائم االستبيان، باإلضافة إلى تحليل البيانات التي تم جمعها عن 

 طريق المقابالت الشخصية. 

  وهدفت هذه الدراسة إلى: 

  التعرف على الخدمات المصرفية "التقليدية والحديثة" بالمصارف قيد

صرفية التي تقدمها تلك الدراسة، عن طريق دراسة الخدمات الم

 المصارف والتعرف على حجم نشاطها وخططها المستقبلية. 

 :فمنهاأما نتائل الدراسة 

  أن المصارف التجارية قيد الدراسة قد قامت بإدخال بعض وسائل الميكنة

 و هاوتسريعالحديثة التي تلبي حاجات العمالء، لتطوير إنجاز المعامالت 

 تقليص الروتين. 
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 النتظار في الفروع التي يتعامل معها العمالء غير مالئمة أن صاالت ا

 بسبب عدم توفر وسائل الراحة الكافية فيها.

  عملية  فيوجود تأثير واضح وقوي لإلداريين في المصارف قيد الدراسة

عملية  فيتطوير الخدمات المصرفية، وهذا التأثير يؤثر بشكل إيجابي 

 تطوير الخدمات المصرفية.

 البيانات األولية للدراسة:تحليل عرض و
وهو عرض أداة جمع :صدق المحكميناستخدم الباحث الدراسة: أداة صدق

البيانات األولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين في موضوع 

الدراسة بصفة خاصة وطرق البحث بصفة عامة ،وذلك حتى يدلوا برأيهم في 

والترتيب، وسالمة البنود أو  الشكل، والصياغة،: األداة من جوانب عديدة منها 

 . (013: 1114األسئلة، ومدى مناسبتها للموضوع المراد قياسه. )أبوالنصر،

 اإلطالع بعد إستبيان الدراسة لعبارات المبدئية الصورة بإعداد الباحث وقام

 موضوع مجال في السابقة والدراسات العلمية، المراجع من العديد على

 إجراء تم ض والمناقشة مع الزمالء األكاديميين،العر وبعد الحالية، الدراسة

 قام ذلك لإلستبيان، وبعد األولية الصورة إلى والتوصل التعديالت بعض

 مالئمة مدى من للتأكد المحكمين مرة أخرى من عدد على بعرضه الباحث

 لقياسه، وضعت ما تقيس العبارات وأن الدراسة، لعينة اإلستبيان عبارات

 اإلجابات معيار مالئمة مدى إلى باإلضافة الدراسة، اورمح أسئلة عن وتجيب

 اإلستبيان. في الواردة لألسئلة المستخدمة

( أن 0بينت النتائج في الجدول )صدق االتساق البنائي لمجاالت الدراسة:

معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت الدراسة، وإجمالي االستبيان دالة 

، حيث كانت قيم الداللة اإلحصائية  1.15 إحصائياً عند مستوى المعنوية

 ، وبذلك تعتبر المحاور صادقة لما وضعت. 1.15جميعها أقل من 
 ( معامل االرتباط بين مجاالت الدراسة و إجمالي االستبيان0جدول )

 معامل االرتباط المحاور ت
قيمة الداللة 

 اإلحصائية

 **1.111 1.911 مستوى جودة الخدمات المصرفية 0

1 
جاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق تا

 االلكتروني
1.636 1.111** 

 **1.111 1.630 مستوى البنية التحتية بمجال اإلتصاالت 3

 **1.111 1.119 مستوى تطبيق التسويق االلكتروني 4

 **1.111 1.164 مستوى جودة الخدمات المصرفية 5
 1.10نوية ** القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى المع

: لقياس مدى ثبات أداة الدراسة "االستبيان"، استخدم الباحث ثبات أداة الدراسة

اختبار )كرونباا ألفا(، وهذا االختبار يقيس درجة تناسق إجابات المستقصى 
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منهم على كل األسئلة الموجودة بالمقياس، وإلى المدى الذي يقيس فيه كل سؤال 

يبين معامل ثبات كل محور من محاور ( 1، والجدول رقم ) هنفس المفهوم

 الدراسة في اإلستبيان..
 الستبيان الدراسة ألفا كرونباخ اختبار نتائل (7جدول رقم )

 ألفا كرونباخ عدد العبارات المحور ت

 1.107 00 مستوى جودة الخدمات المصرفية 0

 1.663 19 مستوى تطبيق التسويق االلكتروني 1

3 
ية نحو تطبيق تجاهات القيادات اإلدارا

 التسويق االلكتروني
16 1.115 

 1.134 00 مستوى البنية التحتية بمجال االتصاالت 4

 1.799 37 جميع العبارات

( أن معامل ثبات أداة الدراسة )معامل ألفا كرنباا( 1ويتضح من الجدول رقم )

( لمختلف عباراته ، وأن معامل ثبات )ألفا 1.115،  1.663قد تراوح بين )

( وهذه النسبة تعد مقبولة وتعد 1.799باا( لجميع عبارات اإلستبيان )كرن

مؤشراً كافياً على قدرة عبارات االستبيان على قياس مستوى متغيرات 

 الدراسة.

بعد تجميع صحائف االستبيان استخدم الباحث ترميز البيانات األولية للدراسة:

نه يقابل كل عبارة من الطريقة الرقمية في ترميز البيانات األولية، وبما أ

عبارات محاور المتغيرات األساسية لالستبيان قائمة تحمل االختيارات التالية 

غير موافق(، وقد  –موافق إلى حد ما  –وفقاً لمقياس ليكارت الثالثي: )موافق 

تم إعطاء كل من االختيارات السابقة درجات لتتم معالجتها إحصائياً على النحو 

( درجتان ، غير موافق 1ثالث درجات ، موافق إلى حد ما )( 3التالي: موافق )

اختيارات لذلك تم تحديد  ة( درجة واحدة،  وبما أن هناك مسافتين وثالث0)

 بالتالي فأن المدى بين كلن إالمدى لكل اختيار حيث 

مبين هو ، ومن ذلك فأن مدى كل اختيار يتم حسابه كما  1.666اختيار يساوي 

 (.3ول رقم )بالجد
 ( يوضح مدى االختيارات المستخدمة بالدراسة6جدول رقم )

 مدى االختيار اإلختيارات

 0.666إلى أقل من  0من  غير موافق

 1.333إلى أقل من  0.666من  موافق إلى حد ما

 3إلى  1.333من  موافق
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 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 

ليل البيانات األولية التي تم جمعها، فقد تم لتحقيق أهداف الدراسة وتح

استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام برنامج الحزمة 

 جتماعية اإلحصائية للعلوم اال

"  " Statistical Package for Social Sciences   والتي يرمز

 ( ، واستخدم الباحث على وجه الخصوصSPSSلها إختصاراً بالرمز )

 األساليب اإلحصائية التالية:

حول المتوسط الختبار الفرضيات  Tيستخدم اختبارحول المتوس :T. اختبار0

االحصائية المتعلقة بمتوسط المجتمع إذا كانت بيانات العينة كمية أي )في 

 (.331: 0997المستوى الفتري على األقل( وتتبع التوزيع الطبيعي )البلداوي، 

:يستخدم هذا المعامل لقياس العالقة بين ظاهرتين رسون(. معامل االرتباط )بي7

 (.1114:05كمية وتتبع التوزيع الطبيعي.)داودو، فاضل،

 (.50: 1117)محمد، . االنحراف المعياري: 6

يستخدم االنحراف المعياري لقياس تشتت اإلجابات ومدى انحرافها عن 

ن مجتمع إحصائي متوسطها الحسابي، فإذا كانت لدينا مجموعة من البيانات م

وكان متوسط هذه البيانات  n,…, x 3, x 2, x1xعلى الصورة  Nعدد مفرداته 

x 1  فإن مربع انحرافات هذه القيم عن وسطها الحسابي يكون على الصورة(x

x -()x - N) , . . . , (xx - 2) , (xx - 2, (x  

 وبالتالي فإن قيمة االنحراف المعياري تحسب من العالقة: 

2

1
)(

1
 


n

i
XXi

N
 

يمثل  Xيمثل عدد المفردات ، Nتمثل االنحراف المعياري ، حيث إن

 المعادلة في حالة البيانات المبوبة:و يمكن حسابه من  المتوسط الحسابي

n

n

fx
fx

ii

ii






2

2 )(

 

 عدد المفردات nيمثل عدد التكرارات،  fحيث إن 
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 عرض البيانات العامة )الشخصية( للدراسة:

 الوظيفة:
 ( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب الوظيفة4جدول رقم )

 النسبة المئوية ك الوظيفة

 %11.1 81 مدير مساعد

 %45.1 18 رئيس قسم

 %01.1 41 مدير مكتب

 %5.1 21 مدير عام 

 %11.1 81 مدير إدارة

 %011.1 40 المجموع

( أن غالبية مفردات عينة الدراسة هم 4يتضح من الجدول السابق رقم )

رئيس قسم، يليها مدراء اإلدارات  01من فئة رؤساء األقسام، حيث بلغ عددهم 

 . 1ومساعدو مدراء وعددهم  ،1وعددهم 

 المؤهل العلمي:
 ( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي5جدول رقم )

 النسبة المئوية ك المؤهل العلمي

 %71.1 28 بكالوريوس

 %5.1 21 لسانس

 %1.5 11 دبلوم متوسط

 %01.5 51 يدبلوم عال

 %01.1 41 ماجستير

 %011.1 40 المجموع

( أن غالبية مفردات عينة الدراسة هم من 5يتضح من الجدول رقم )

، يليها حملة الدبلوم العالي وعددهم 11الفئة التي تحمل البكلوريوس وعددهم 

 .4، ثم حملة الماجستير وعددهم 5

 التخصص:
 ( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب التخصص6جدول رقم )

 النسبة المئوية ك التخصص

 %1.5 11 تمويل ومصارف

 %7.5 31 قانون

 %7.5 31 تمويل ومصارف

 %31.5 13 محاسبة

 %31.1 12 إدارة األعمال

 %7.5 31 تحليل نظم

 %7.5 31 اقتصاد

 %1.5 11 علوم سياسية

 %1.5 11 إحصاء

 %011.1 40 المجموع
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نة الدراسة تخصصهم ( أن غالبية المؤهالت العلمية لعي6يوضح الجدول رقم )

، أما 01، ثم إدارة األعمال وعددهم 03العلمي في مجال المحاسبة وعددهم 

 .3اللذين تخصصهم تحليل نظم فعددهم 

 سنوات الخبرة في المجال المصرفي:
 ( التوزيع التكراري والنسبي لمفردات عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة2جدول رقم )

 النسبة المئوية ك سنوات الخبرة

 %05.1 61 سنوات 5أقل من 

 %35.1 14 سنوات 01سنوات إلى أقل من  5من 

 %31.1 12 سنة 05سنوات إلى أقل من  01من 

 %11.1 81 سنة فأكثر 05من 

 %011.1 40 المجموع

( %35) أن ما نسبته يتضح( 7) السابق رقم بيانات الجدول خالل من

 5ال المصرفي تتراوح )من الدراسة سنوات خبرتهم في المج عينة مفردات من

سنوات  عينة الدراسة مفردات ( من%31سنوات( ، وأن ) 01إلى أقل من 

ن األبرز ان المئويتاوهما النسبت سنة(، 05إلى أقل من  01تتراوح )من  خبرتهم

سنة  05)من  كانت سنوات خبرتهم من من بين النسب المئوية األخرى، يليهما

 سنوات( 5سنوات خبرتهم )أقل من  ذينال ثم (،%11) نسبة وتمثل فأكثر(

 (.%05) نسبة وتمثل

 سنوات الخبرة في المجال المصرفي:المتوس  العام ل
 سنوات الخبرة لمفردات عينة الدراسة ( لمتوس t) اختبار نتائل( 0رقم ) الجدول

( يبين المتوسط العام لسنوات الخبرة في المجال 1الجدول السابق رقم )

المصرفي لعينة الدراسة، ومن الجدول نالحع أن متوسط سنوات الخبرة 

( %95وأن ) (،6.229ي )( بانحراف معيار9.775لمفردات عينة الدراسة )

  -7.78فترة ثقة لمتوسط سنوات الخبرة في مجتمع الدراسة يتراوح بين )

( وهي أكبر من 9.926( المحسوبة تساوي )tن قيم اختبار )إوحيث  (.11.77

(، مما يشير 0.614( وتساوي )%5( الجدولية عند مستوى معنوية )tقيمة )

 سنوات. 9ة حولي إلى أن متوسط سنوات الخبرة لمجتمع الدراس

 

 

متوس  

 العينة

اإلنحراف 

المعياري 

 للعينة

فترة ثقة لمتوس   25%

 (tقيمة إختبار ) المجتمع

توى مس

 المعنوية

 الحد األعلى الحد األدنى المشاهد

9.775 6.229 7.78 11.77 9.926 1.111 
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 مستوى جودة الخدمات المصرفية:
  مستوى جودة الخدمات المصرفية آراء مفردات عينة الدراسة حول (2) الجدول رقم

 العبارات

 موافق
موافق إلى حد 

 ما
 غير موافق

متوس  

 العينة

اإلنحراف 

المعياري 

 للعينة

فترة ثقة  25%

 لمتوس  المجتمع
 الترتيب

 % ك % ك % ك
الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

يسعى العاملون 

بالمصرف 

لتخفيض نسبة 

ارتكاب األخطاء 

أثناء تقديم 

 الخدمات للعمالء

11 71.1 01 15.1 11 5.1 2.650 .5801 2.46 2.84 0 

يمكن االعتماد 

على موظفي 

المصرف في 

تقديم الخدمات 

المصرفية 

 بالشكل المطلوب

01 45.1 11 51.1 11 5.1 2.400 .5911 2.21 2.59 1 

يتوفر لدى 

المصرف 

صاالت انتظار 

مجهزة بلوحات 

إرشادية تعرف 

العمالء بخدمات 

 المصرف

11 11.1 01 31.1 11 51.1 1.700 .7911 1.45 1.95 9 

يتمتع العاملون 

بالمصرف 

بمظهر الئق 

وشخصية مقبولة 

لدى عمالء 

 المصرف

06 41.1 11 55.1 11 5.1 2.350 .5801 2.16 2.54 3 

وظفو يحسن م

المصرف 

استقبال العمالء 

والترحيب بهم 

ومعاملتهم معاملة 

 راقية

01 15.1 16 65.1 14 01.1 2.150 .5801 1.96 2.34 5 

تأخذ إدارة 

المصرف آراء 

 العمالء 

هم ومقترحات 

بعين اإلعتبار 

ألجل تطوير 

الخدمات 

 المصرفية

11 11.1 01 45.1 04 35.1 1.850 .7361 1.61 2.09 7 

فو يهتم موظ

المصرف 

بمطالب العمالء 

واالهتمام 

بمشكالتهم 

19 11.5 19 71.5 11 5.1 2.175 .5011 2.01 2.34 4 
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( يبين متوسط درجة إجابة مفردات عينة الدراسة حول 9الجدول رقم )

العبارات المتعلقة بمستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة 

على كل منها، ومن الجدول نالحع أن  مرتبة استناداً إلى درجة موافقتهم

العاملين موافقون عن أنهم يسعون لتخفيض نسبة ارتكاب األخطاء أثناء تقديم 

الخدمات للعمالء، وكذلك يمكن االعتماد على موظفي المصرف في تقديم 

أنهم يتمتعون على الخدمات المصرفية بالشكل المطلوب ، ويوافقون أيضاً 

أما بقية العبارات في ة لدى عمالء المصرف.بمظهر الئق وشخصية مقبول

جاءت ضمن  مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسةمحور 

جودة الخدمات المصرفية مستوى  تحديد وألجلفئة موافق إلى حد ما. 

 لعبارات العام المتوسط حول( t) إختبار استخدام تم, بالمصرف قيد الدراسة

 رقم والجدول المصرفية بالمصرف قيد الدراسةجودة الخدمات مستوى محور 

 .ذلك يبين( 01)

 

 

والسعي لحلها 

 واالستجابة لها

يحافع المصرف 

على سرية 

البيانات 

والمعلومات 

الخاصة بعمالء 

المصرف مما 

 يشعرهم باألمان

07 41.5 01 31.1 00 17.5 2.150 .8341 1.88 2.42 6 

م المصرف يلتز

بتطبيق معايير 

جودة معتمدة " 

كااليزو" مثالً 

لضمان جودة 

الخدمات التي 

 يقدمها للعمالء

13 7.5 15 61.5 01 31.1 1.775 .5771 1.59 1.96 1 

يتوفر لدى 

المصرف 

عناصر 

متخصصة في 

مجال الجودة 

 المصرفية 

17 07.5 03 31.5 11 51.1 1.675 .7641 1.43 1.92 01 

يتوفر لدى 

مصرف وحدة ال

إدارية مختصة 

بجودة الخدمات 

 المصرفية

16 05.1 04 35.1 11 51.1 1.650 .7361 1.41 1.89 00 
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جودة الخدمات مستوى  عينة الدراسة حول آلراء العام المتوس  حول( t) اختبار نتائل (01) رقم الجدول 

 المصرفية 

جابات مفردات عينة الدراسة إل العام المتوسط( يبين 01الجدول رقم )

ومن  (،جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة)مستوى  محورحول 

(، 2.047ي )مفردات عينة الدراسة يساو إجابات متوسط الجدول نالحع أن

 في المتغير هذا إلجابة ثقة فترة%( 95) وأن (،3981.) معياري بانحراف

(.والختبار )أن متوسط اإلجابة حول 2.17- 1.92) بين يتراوح الدراسة مجتمع

محور مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة ضمن فئة 

( المحسوبة tقيمة )ن إ(، وحيث t)موافق إلى حد ما(، تم استخدام اختبار )

( الجدولية عند مستوى معنوية t( وهي أكبر من قيمة )32.530تساوي )

(، مما يشير إلى أن متوسط اإلجابة في مجتمع 0.670( وتساوي )5%)

الدراسة حول محور مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة 

 ة مجتمع الدراسةهو ضمن فئة )موافق إلى حد ما( ، بما يدل على أن غالبي

جودة الخدمات المصرفية مستوى موافقون إلى حد ما على انخفاض 

 .بالمصرف قيد الدراسة

 مستوى تطبيق التسويق االلكتروني:
 مستوى تطبيق التسويق االلكتروني آراء عينة الدراسة حول (00) الجدول رقم

متوس  

 العينة

االنحراف 

 المعياري للعينة

فترة ثقة لمتوس  % 25

 المجتمع
قيمة 

 tاختبار 

مستوى 

 المعنوية

 الحد األعلى الحد األدنى المحسوبة

2.047 .3981 1.92 2.17 32.530 1.111 

 العبارات

 موافق
موافق إلى حد 

 ما
 غير موافق

متوس  

 العينة

ف االنحرا

المعياري 

 للعينة

فترة ثقة  25%

 لمتوس  المجتمع
 الترتيب

 % ك % ك % ك
الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

يوجد لدى المصرف موقع 
الكتروني يسهل الوصول 

إليه ومعروف لكافة عمالئه 

 تقريباً 

01 31.1 11 51.1 11 11.1 2.100 .7091 1.87 2.33 6 

يقوم المصرف بمواكبة آخر 
قنية لتسويق التطورات الت

الخدمات المصرفية التي 

 يقدمها

03 31.5 10 51.5 16 05.1 2.175 .6751 1.96 2.39 5 

يساعد تسويق الخدمات 

المصرفية الكترونياً في 

 الحفاظ على العمالء الحاليين

04 35.1 11 51.1 16 05.1 2.200 .6871 1.98 2.42 4 

يساعد تسويق الخدمات 
المصرفية الكترونياً على 

 ب عمالء جددجذ

03 31.5 13 57.5 14 01.1 2.225 .6201 2.03 2.42 3 

 7 2.20 1.70 7831. 1.950 31.5 03 41.1 06 17.5 00يهتم المصرف بعقد برامج 
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( يبين متوسط درجة إجابة مفردات عينة الدراسة حول 00الجدول رقم )

مستوى تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة العبارات المتعلقة ب

مرتبة استناداً إلى درجة موافقتهم على كل منها، ومن الجدول نالحع أن 

ن موافقون عن أن التسويق االلكتروني المصرفي ذو أهمية لتسهيل يالعامل

العمليات المصرفية.أما بقية العبارات في محور مستوى تطبيق التسويق 

 جاءت ضمن فئة موافق إلى حد ما. وألجلفي بالمصرف قيد الدراسة االلكترون

 استخدام تم, مستوى تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة تحديد

محور مستوى تطبيق التسويق  لعبارات العام المتوسط حول( t) اختبار

 .ذلك يبين( 01) رقم االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة والجدول
 مستوى تطبيق التسويق االلكتروني على العينة مفردات الجابات العام المتوس  حول( t) اختبار نتائل( 07) رقم الجدول 

جابات مفردات عينة الدراسة إل العام المتوسط( يبين 01الجدول رقم )

 ومن الجدول نالحع أن (تطبيق التسويق االلكترونيمستوى ) محورحول 

 معياري (، بانحراف2.116مفردات عينة الدراسة يساوي ) إجابات متوسط

 الدراسة عمجتم في المتغير هذا إلجابة ثقة فترة%( 95) وأن (،3331.)

والختبار )أن متوسط اإلجابة حول محور مستوى  (.1.11- 2.00) بين يتراوح

تطبيق التسويق االلكتروني ضمن فئة )موافق إلى حد ما(، تم استخدام اختبار 

(t( وحيث أن قيمة ،)t( المحسوبة تساوي )( وهي أكبر من قيمة )41.001t )

توعوية على شبكة 

االنترنيت حول خدماته 
 الجديدة التي يقدمها

يساهم تطبيق المصرف 

للتسويق االلكتروني في 

ت زيادة ثقة العمالء بالخدما
 المصرفية الجديدة

01 31.1 16 65.1 11 5.1 2.250 .5431 2.08 2.42 1 

يعتمد المصرف على 

االنترنيت واألساليب 
االلكترونية بشكل أساسي 

 لترويج الخدمات التي يقدمها

17 07.5 11 51.1 03 31.5 1.850 .7001 1.63 2.07 1 

يقوم المصرف بتحديث 

معلوماته المنشورة على 
تروني بشكل الموقع االلك

 دوري

11
1 

11.1 31 75.1 01 15.1 1.750 .4391 1.61 1.89 9 

التسويق االلكتروني 
المصرفي ذو أهمية لتسهيل 

 العمليات المصرفية

13 57.5 06 41.1 10 1.5 2.550 .5521 2.37 2.73 0 

متوس  

 العينة

االنحراف المعياري 

 للعينة

 فترة ثقة لمتوس  المجتمع% 25
قيمة 

 tاختبار 

مستوى 

 المعنوية

 المشاهد
 الحد األعلى الحد األدنى

2.116 .3331 2.00 2.22 40.110 1.111 
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(، مما يشير إلى أن 0.670( وتساوي )%5الجدولية عند مستوى معنوية )

متوسط اإلجابة في مجتمع الدراسة حول محور مستوى تطبيق التسويق 

االلكتروني هو ضمن فئة )موافق إلى حد ما(، بما يدل على أن غالبية مجتمع 

مطبق بالمصرف قيد  موافقون إلى حد ما على أن التسويق االلكتروني الدراسة

 .الدراسة

ضمن هذا  هاوتحليللتفسير بعض العبارات  ومن خالل بعض األسئلة المدرجة

 المحور كانت إجابات مفردات عينة الدراسة كالتالي:

للمصرف، فأنه تتم االستعانة  االكتروني اإذا كانت إجابتك بأن هناك موقع .0

عن زيارة المصرف  بدالبه من قبل العمالء لالستفسار عن خدماتهم 

 مباشرة.
 استعانة العمالء بموقع المصرف االلكتروني حولآراء عينة الدراسة  (06) الجدول رقم

( يبين متوسط درجة إجابة مفردات عينة الدراسة حول 03الجدول رقم )

استعانة العمالء بموقع المصرف االلكتروني إن وجد، ومن الجدول نجد أن 

مفردة  01متوسط إجابات من أقروا بوجود موقع الكتروني للمصرف، وعددهم 

 كان ضمن فئة موافق إلى حد ما.

ك بأن هناك مواكبة آلخر التطورات المتعلقة بتسويق إذا كانت إجابت .7

الخدمات المصرفية، فما هي األساليب التي يعتمدها المصرف حالياً 

 للترويل لخدماته.
 األساليب التي يعتمدها المصرف حالياً للترويل عن خدماته آراء مفردات عينة الدراسة حول (04) الجدول رقم

 البيان

 موافق
موافق إلى 

 حد ما
 غير موافق

متوس  

 العينة

االنحراف 

المعياري 

 للعينة

فترة ثقة  25%

 لمتوس  المجتمع

 % ك % ك % ك
الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

مجموع من 

مفردة  01سئلوا 

 من عينة الدراسة

10 1.5 
1

9 
11.5 11 5.1 1.917 .5151 1.59 2.24 

 البيان

 موافق
موافق إلى 

 حد ما
 ر موافقغي

متوس  

 العينة

اإلنحراف 

المعياري 

 للعينة

فترة ثقة  25%

 لمتوس  المجتمع

 % ك % ك % ك
الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

مجموع 

من سئلوا 

03 

مفردة من 

عينة 

 الدراسة

إعالنات عبر 

 موقع المصرف
01 15.1 13 7.5 111 11.1 2.769 .4391 2.50 3.03 

التعاقد مع 

 وكاالت إعالنية
16 05.1 17 07.5 111 11.1 2.462 .5191 2.15 2.78 
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( يبين متوسط درجة إجابة مفردات عينة الدراسة حول 04الجدول رقم )

األساليب التي يعتمدها المصرف حالياً للترويج عن خدماته ، ومن الجدول نجد 

أن متوسط إجابات من أقروا بأن المصرف يواكب آخر التطورات المتعلقة 

مفردة كان ضمن فئة موافق الستخدام  03المصرفية وعددهم  بتسويق الخدمات

إعالنات عبر موقع المصرف، وكذلك كان المتوسط الحسابي الستخدام التعاقد 

 مع وكاالت إعالنية ضمن فئة موافق إلى حد ما.

إذا كانت إجابتك بأن هناك برامل توعوية عن الخدمات المصرفية الجديدة  .3

عد ذلك على إقبال العمالء على هذه على شبكة االنترنت، فهل يسا

 الخدمات.
 ( آراء مفردات عينة الدراسة حول مساعدة البرامل التوعوية على إقبال العمالء 05) الجدول رقم

( يبين متوسط درجة إجابة مفردات عينة الدراسة حول 05الجدول رقم )

الخدمات المصرفية الجديدة على شبكة االنترنيت  فيمساعدة البرامج التوعوية 

ء على هذه الخدمات إن وجدت، ومن الجدول نجد أن متوسط على إقبال العمال

إجابات من أقروا بوجود مساعدة للبرامج التوعوية على إقبال العمالء على هذه 

 مفردة كان ضمن فئة موافق. 00الخدمات وعددهم 

 اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني:
 اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني لدراسة حولآراء مفردات عينة ا (06) الجدول رقم

 البيان

 موافق
موافق إلى حد 

 ما
 غير موافق

متوس  

 العينة

االنحرا

ف 

المعيار

ي 

 للعينة

فترة ثقة لمتوس   25%

 المجتمع

 األدنىالحد  % ك % ك % ك
الحد 

 األعلى

مجموع من سئلوا 

مفردة من عينة  00

 الدراسة

1

9 
11.5 11 5.1 111 11.1 2.818 .4051 2.55 3.09 

 العبارات

 موافق
موافق إلى حد 

 ما
 غير موافق

متوس  

 العينة

االنحراف 

المعياري 

 للعينة

فترة ثقة  25%

 لمتوس  المجتمع

 الترتيب

 % ك % ك % ك

الحد 

 األدنى

 

الحد 
 األعلى

تهتم إدارة المصرف بتوفير 

دريبية للعاملين في برامج ت

إدارة التسويق لرفع مستواهم 
في مجال التسويق 

 االلكتروني المصرفي

01 31.1 09 47.5 19 11.5 2.075 .7301 1.84 2.31 0 

تأخذ اإلدارة العليا 

بالمصرف مالحظات 
العمالء حول التسويق 

االلكتروني بعين االعتبار 
وتحاول دراستها ومعالجتها 

 بأسرع وقت ممكن 

17 07.5 11 51.1 03 31.5 1.850 .7001 1.63 2.07 4 
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( يبين متوسط درجة إجابة مفردات عينة الدراسة حول 06الجدول رقم )

تجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني، اة بالعبارات المتعلق

مرتبة استناداً إلى درجة موافقتهم على كل منها، ومن الجدول نالحع أن 

أن إدارة المصرف تهتم بتعيين عناصر متخصصة  لىن عيالعاملين غير موافق

 من الخبراء والمستشارين في مجال التسويق االلكتروني لوضع الخطط و

برامج التسويقية للمصرف.أما بقية العبارات في محور إتجاهات القيادات ال

جاءت ضمن فاإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة 

مستوى إتجاهات القيادات اإلدارية نحو  تحديد فئة موافق إلى حد ما.وألجل

 لعبارات العام توسطالم حول( t)اختبار استخدام تم, تطبيق التسويق االلكتروني

،  محور مستوى إتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني

 .ذلك يبين( 07) رقم والجدول
إتجاهات  على العينة مفردات إلجابات العام المتوس  حول( t) اختبار نتائل (02) رقم الجدول 

 القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني

جابات مفردات عينة الدراسة إل العام المتوسط( يبين 07الجدول رقم )

 (رية نحو تطبيق التسويق االلكترونيإتجاهات القيادات اإلدا) محورحول 

تهتم اإلدارة بتشجيع موظفي 

ومدراء التسويق بالمصرف 
على تقديم األفكار الجديدة 

لتطوير أسلوب تسويق 

 خدمات المصرف

00 17.5 05 37.5 04 35.1 1.925 .7971 1.67 2.18 1 

تسعى القيادات اإلدارية 
بالمصرف لتوفير ميزانية 

يام بأنشطة التسويق محددة للق

 االلكتروني

17 07.5 11 55.1 00 17.5 1.900 .6721 1.69 2.11 3 

تهتم إدارة المصرف بتعيين 

عناصر متخصصة من 

الخبراء والمستشارين في 
مجال التسويق االلكتروني 

لوضع الخطط والبرامج 

 التسويقية للمصرف

16 05.1 04 35.1 11 51.1 1.650 .7361 1.41 1.89 6 

م إدارة المصرف تقو
بمراجعة الخطط والبرامج 

المتعلقة بالتسويق 

االلكتروني لخدمات 
المصرف لضمان تطابقها 

 ومالءمتها لحاجات العمالء

 همورغبات

19 11.5 05 37.5 06 41.1 1.825 .7811 1.58 2.07 5 

متوس  

 ينةالع

اإلنحراف 

 المعياري للعينة

فترة ثقة لمتوس  % 25

 tقيمة إختبار  المجتمع

مستوى 

 المعنوية

 الحد األعلى الحد األدنى المحسوبة

1.870 .5871 1.68 2.05 20.132 1.111 
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مفردات عينة الدراسة يساوي  إجابات متوسط أنومن الجدول نالحع 

 هذا إلجابة ثقة فترة%( 95) وأن (،5871.) معياري (، بانحراف1.870)

(.والختبار )أن متوسط 2.05  -1.68) بين يتراوح الدراسة مجتمع في المتغير

 ات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكترونيإتجاهات القياد اإلجابة حول محور

( tن قيمة )إ(، وحيث tضمن فئة )موافق إلى حد ما(، تم استخدام اختبار )

( الجدولية عند مستوى t( وهي أكبر من قيمة )20.132المحسوبة تساوي )

(، مما يشير إلى أن متوسط اإلجابة في مجتمع 0.670( وتساوي )%5معنوية )

تجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق ا الدراسة حول محور

هو ضمن فئة )موافق إلى حد ما(، بما يدل على أن غالبية مجتمع  االلكتروني

نحو تطبيق التسويق االلكتروني، حيث تقع  إتجهاتهم إيجابيةالدراسة 

 موافق إلى حد ما.  إجاباتهم ضمن فئة

 مستوى البنية التحتية بمجال اإلتصاالت:
 مستوى البنية التحتية بمجال االتصاالت آراء مفردات عينة الدراسة حول (00) رقمالجدول 

 العبارات

 موافق
موافق إلى 

 حد ما
 غير موافق

متوس  

 العينة

االنحراف 

المعياري 

 للعينة

فترة ثقة  25%

 لمتوس  المجتمع
 الترتيب

 % ك % ك % ك
الحد 

 األدنى

الحد 

 األعلى

يهتم المصرف 

ورات بمواكبة التط

التقنية وتطوير وسائل 

 االتصال الخاصة به

00 17.5 13 57.5 16 05.1 2.125 .6481 1.92 2.33 7 

يسعى المصرف إلى 

إيجاد نظام متطور 

وفعال لسرعة 

 االتصال بين فروعه

13 57.5 04 35.1 13 7.5 2.500 .6411 2.30 2.70 1 

يهتم المصرف 

بتخفيض نسبة تكلفة 

اتصاالت العمالء 

 نياً الكترو

04 35.1 06 41.1 01 15.1 2.100 .7781 1.85 2.35 1 

يهتم المصرف 

بصيانة وتحديث 

األجهزة التقنية 

 )الحواسيب(

05 37.5 11 55.1 13 7.5 2.300 .6081 2.11 2.49 5 

يهتم المصرف بتوفير 

أساليب بديلة 

الستمرار العمل في 

حالة إنقطاع التيار 

 الكهربائي

15 61.5 19 11.5 16 05.1 2.475 .7511 2.23 2.72 3 

يمر المصرف 

بتوقفات مستمرة في 

تقديم الخدمة 

المصرفية السباب 

 تقنية

16 65.1 00 17.5 13 7.5 2.575 .6361 2.37 2.78 0 
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( يبين متوسط درجة إجابة مفردات عينة الدراسة 01الجدول رقم )

حول العبارات المتعلقة بمستوى البنية التحتية بمجال اإلتصاالت بالمصرف قيد 

الدراسة مرتبة استناداً إلى درجة موافقتهم على كل منها، ومن الجدول نالحع 

وافقون عن أن المصرف يمر بتوقفات مستمرة في تقديم الخدمة أن العاملين م

المصرفية المرتبطة بعوامل تقنية، و يسعى المصرف إلى إيجاد نظام متطور 

وفعال لسرعة اإلتصال بين فروعه، ويهتم المصرف بتوفير أساليب بديلة 

لسريان العمل في حالة إنقطاع التيار الكهربائي، ويسهم استخدام برامج 

سوب المتطورة في تحسين مستوى جودة الخدمات وتسريعها. أما بقية الحا

العبارات في محور مستوى البنية التحتية بمجال اإلتصاالت بالمصرف قيد 

البنية التحتية مستوى  تحديد وألجلجاءت ضمن فئة موافق إلى حد ما.فالدراسة 

 المتوسط ولح( t)اختبار استخدام تم, بمجال االتصاالت بالمصرف قيد الدراسة

البنية التحتية بمجال االتصاالت بالمصرف قيد مستوى محور  لعبارات العام

 .ذلك يبين( 09) رقم والجدول الدراسة،

 

لدى المصرف نظام 

معلومات تسويقي 

متطور يوفر 

معلومات كافية عن 

 احتياجات العمالء

15 01.5 11 55.1 03 31.5 1.800 .6481 1.59 2.01 00 

لدى المصرف نظام 

معلومات  متطور 

يوفر معلومات كافية 

عن جودة الخدمات 

 المقدمة للعمالء

16 05.1 10 51.5 03 31.5 1.825 .6751 1.61 2.04 01 

لدى المصرف 

مبرمجي ومحللي نظم 

إتصاالت على 

مستوى عال من 

 التأهيل والكفاءة

01 15.1 11 51.1 01 15.1 2.000 .7161 1.77 2.23 9 

يسهم تطبيق برامج 

الحاسوب المتطورة 

في تحسين مستوى 

جودة الخدمات 

 وتسريعها

11 55.1 04 35.1 14 01.1 2.450 .6771 2.23 2.67 4 

تسعى إدارة المصرف 

إليجاد الحلول 

المناسبة بسرعة 

للمشاكل المرتبطة 

بالعوامل التقنية التي 

قد تؤدي إلى توقف 

 تقديم الخدمة للعمالء

05 37.5 10 51.5 14 01.1 2.275 .6401 2.07 2.48 6 
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مستوى البنية التحتية بمجال  على العينة مفردات إلجابات العام المتوس  حول( t) اختبار نتائل (02) رقم الجدول 

 االتصاالت

حول جابات مفردات عينة الدراسة إل العام المتوسط( يبين 09الجدول رقم )

 ومن الجدول نالحع أن (،البنية التحتية بمجال االتصاالت)مستوى  محور

 معياري (، بانحراف2.220مفردات عينة الدراسة يساوي ) إجابات متوسط

 الدراسة مجتمع في المتغير هذا إلجابة ثقة فترة%( 95) وأن (،4141.)

(.والختبار )أن متوسط اإلجابة حول محور مستوى 2.35 - 2.08) بين يتراوح

وافق إلى حد ما(، تم استخدام البنية التحتية بمجال االتصاالت ضمن فئة )م

( وهي أكبر من 33.859( المحسوبة تساوي )tن قيمة )إ(، وحيث tاختبار )

(، مما يشير 0.670( وتساوي )%5( الجدولية عند مستوى معنوية )tقيمة )

إلى أن متوسط اإلجابة في مجتمع الدراسة حول محور مستوى البنية التحتية 

افق إلى حد ما(، مما يدل على أن غالبية بمجال االتصاالت هو ضمن فئة )مو

موافقون إلى حد ما على أن مستوى البنية التحتية بمجال  لدراسةمجتمع ا

 تصاالت جيد بالمصرف قيد الدراسة.اال

 إختبار فرضيات الدراسة:

"هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين الفرضية الرئيسية تنص على: .0

التسويق االلكتروني ومستوى جودة  اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق

  .الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة"

 والختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في صورة إحصائية كما يلي: 

اتجاهات عالقة ذات داللة إحصائية بين ال توجد  (:0Hالفرضية الصفرية )

جودة الخدمات  القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني ومستوى

   .المصرفية بالمصرف قيد الدراسة

اتجاهات القيادات عالقة ذات داللة إحصائية بين توجد (: 1H)الفرضية البديلة 

اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني ومستوى جودة الخدمات المصرفية 

ط معامل ارتباالختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام . بالمصرف قيد الدراسة

اتجاهات القيادات اإلدارية نحو بيرسون بين المتوسط العام لعبارات محور 

تطبيق التسويق االلكتروني، والمتوسط العام لعبارات محور مستوى جودة 

 ( يبين ذلك.11والجدول رقم )الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة، 

 

 متوس  العينة
عياري االنحراف الم

 للعينة

قيمة اختبار  فترة ثقة لمتوس  المجتمع% 25

t 

 مستوى المعنوية

 الحد األعلى الحد األدنى المحسوبة

2.220 .4141 2.08 2.35 33.859 1.111 
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اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني ( معامل ارتباط بيرسون بين اتجاهات القيادات 71جدول رقم )

 ومستوى جودة الخدمات المصرفية

 المتغيرات

 مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة

 مستوى المعنوية المشاهد معامل ارتباط بيرسون

القيادات اإلدارية اتجاهات 

نحو تطبيق التسويق 

 االلكتروني

**1.404 1.111 

( نالحع أن قيمة 11ت الواردة بالجدول السابق رقم )من خالل البيانا

معامل ارتباط )بيرسون( بين اتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق 

(، كما أن 1.404االلكتروني ومستوى جودة الخدمات المصرفية يساوي )

(، وهو أقل من مستوى المعنوية 1.111مستوى المعنوية المشاهد يساوي )

(، وهذا يشير إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول 1.15راسة )المعتمد بالد

الفرضية البديلة، مما يدل على وجود عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية 

القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني ومستوى جودة اتجاهات بين 

نحو القيادات اإلدارية إتجاهات كلما ضعف نه إالخدمات المصرفية، حيث 

تطبيق التسويق االلكتروني أدى ذلك النخفاض مستوى جودة الخدمات 

 المصرفية بالمصرف قيد الدراسة والعكس صحيح.

:"هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الفرضية الفرعية األولى .7

البنية التحتية في مجال االتصاالت ومستوى جودة الخدمات المصرفية 

ختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في وال .بالمصرف قيد الدراسة"

عالقة ذات داللة (:ال توجد 0Hالفرضية الصفرية )صورة إحصائية كما يلي:

مستوى جودة الخدمات و البنية التحتية في مجال االتصاالتإحصائية بين 

 المصرفية بالمصرف قيد الدراسة. 

لبنية التحتية في اعالقة ذات داللة إحصائية بين توجد (:1H)الفرضية البديلة 

. مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسةو مجال االتصاالت

معامل ارتباط بيرسون بين المتوسط العام الختبار الفرضية السابقة تم استخدام 

البنية التحتية في مجال االتصاالت( والمتوسط العام لعبارات لعبارات محور )

والجدول فية بالمصرف قيد الدراسة( محور )مستوى جودة الخدمات المصر

 ( يبين ذلك.10رقم )
( معامل ارتباط بيرسون بين البنية التحتية في مجال اإلتصاالت ومستوى جودة الخدمات 70جدول رقم )

 المصرفية

 المتغيرات

 مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة

 مستوى المعنوية المشاهد معامل ارتباط بيرسون

البنية التحتية في مجال 

 االتصاالت
*1.311 1.144 
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( نالحع أن قيمة معامل 10من خالل البيانات الواردة بالجدول السابق رقم )

ارتباط )بيرسون( بين البنية التحتية في مجال االتصاالت ومستوى جودة 

(، كما أن مستوى المعنوية المشاهد يساوي 1.311الخدمات المصرفية يساوي )

(، وهذا يشير 1.15وهو أقل من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة ) (1.144)

إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، مما يدل على وجود 

البنية التحتية في مجال عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية بين 

حيث  مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة،و االتصاالت

مستوى أدى ذلك النخفاض  ضعفت البنية التحتية في مجال االتصاالتكلما ه أن

 جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة والعكس صحيح.

:"هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى الفرضية الفرعية الثانية .6

تجاهات القيادات اإلدارية نحو االبنية التحتية في مجال االتصاالت ومستوى 

والختبار هذه الفرضية  .تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة"

(: ال 0Hالفرضية الصفرية )فإنه يمكن صياغتها في صورة إحصائية كما يلي: 

 البنية التحتية في مجال االتصاالتعالقة ذات داللة إحصائية بين توجد 

لكتروني مستوى إتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االو

 بالمصرف قيد الدراسة. 

البنية التحتية في عالقة ذات داللة إحصائية بين توجد  (:1H)الفرضية البديلة 

مستوى إتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق و مجال االتصاالت

الختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام . االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة

البنية التحتية في سون بين المتوسط العام لعبارات محور )معامل ارتباط بير

مجال االتصاالت( والمتوسط العام لعبارات محور )مستوى إتجاهات القيادات 

والجدول رقم اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة( 

 ( يبين ذلك.11)
ية التحتية في مجال االتصاالت ( معامل ارتباط بيرسون بين مستوى البن77جدول رقم )

 القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني إتجاهاتومستوى 

 المتغيرات
 إتجاهات القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني

 مستوى المعنوية المشاهد معامل ارتباط بيرسون

البنية التحتية في مجال 

 االتصاالت
**1.647 1.111 

( نالحع أن قيمة 11ل البيانات الواردة بالجدول السابق رقم )من خال

معامل إرتباط )بيرسون( بين النية التحتية في مجال االتصاالت ومستوى 

(، 1.647القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني يساوي )إتجاهات 

( وهو أقل من مستوى 1.111كما أن مستوى المعنوية المشاهد يساوي )
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(، وهذا يشير إلى رفض الفرضية الصفرية 1.15عنوية المعتمد بالدراسة )الم

وقبول الفرضية البديلة، بما يدل على وجود عالقة طردية )موجبة( ذات داللة 

القيادات تجاهات امعنوية بين البنية التحتية في مجال االتصاالت ومستوى 

عفت البنية التحتية ضكلما نه إاإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني، حيث 

القيادات اإلدارية تجاهات امستوى أدى ذلك النخفاض  في مجال االتصاالت

 نحو تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة والعكس صحيح.

:"هناك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستوى البنية الفرضية الفرعية الثالثة .4

التسويق االلكتروني بالمصرف  تصاالت ومستوى تطبيقالتحتية في مجال اال

والختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في صورة إحصائية  .قيد الدراسة"

البنية عالقة ذات داللة إحصائية بين (:ال توجد 0Hالفرضية الصفرية )كما يلي: 

مستوى تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف و التحتية في مجال االتصاالت

 قيد الدراسة. 

البنية التحتية في عالقة ذات داللة إحصائية بين توجد  (:1H)ة البديلة الفرضي

. مستوى تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف قيد الدراسةو مجال االتصاالت

معامل ارتباط بيرسون بين المتوسط الختبار الفرضية السابقة فقد تم استخدام 

ت( والمتوسط العام البنية التحتية في مجال االتصاالالعام لعبارات محور )

لعبارات محور )مستوى تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة( 

 ( يبين ذلك.13والجدول رقم )
( معامل ارتباط بيرسون بين البنية التحتية في مجال االتصاالت ومستوى 76جدول رقم )

 تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة

 المتغيرات
 التسويق االلكتروني مستوى تطبيق

 مستوى المعنوية المشاهد معامل ارتباط بيرسون

البنية التحتية في مجال 

 االتصاالت
**1.655 1.110 

( نالحع أن قيمة 13من خالل البيانات الواردة بالجدول السابق رقم )

معامل ارتباط )بيرسون( بين البنية التحتية في مجال االتصاالت ومستوى 

(، كما أن 1.655االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة يساوي ) تطبيق التسويق

( وهو أقل من مستوى المعنوية 1.110مستوى المعنوية المشاهد يساوي )

(، وهذا يشير إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول 1.15المعتمد بالدراسة )

الفرضية البديلة، بما يدل على وجود عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية 

تطبيق التسويق االلكتروني  البنية التحتية في مجال االتصاالت ومستوى بين

ضعف مستوى البنية التحتية في مجال كلما نه إحيث  بالمصرف قيد الدراسة،
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مستوى تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف أدى ذلك النخفاض  االتصاالت

 قيد الدراسة والعكس صحيح.

 :قة ذات داللة إحصائية بين مستوى هناك عال"الفرضية الفرعية الرابعة

تطبيق التسويق االلكتروني ومستوى جودة الخدمات المصرفية بعينة 

والختبار هذه الفرضية فإنه يمكن صياغتها في صورة إحصائية كما الدراسة".

مستوى عالقة ذات داللة إحصائية بين ال توجد  (:0Hالفرضية الصفرية )يلي:

وى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد مستو تطبيق التسويق االلكتروني

 الدراسة. 

مستوى تطبيق عالقة ذات داللة إحصائية بين توجد (:1H)الفرضية البديلة 

مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد و التسويق االلكتروني

معامل ارتباط بيرسون بين الختبار الفرضية السابقة تم استخدام .الدراسة

المتوسط  (،ومستوى تطبيق التسويق االلكترونيبارات محور)المتوسط العام لع

العام لعبارات محور )مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد 

 ( يبين ذلك.14والجدول رقم )الدراسة( 
 مستوى تطبيق التسويق االلكتروني( معامل ارتباط بيرسون بين 74جدول رقم )

 ومستوى جودة الخدمات المصرفية

 المتغيرات
 مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصارف قيد الدراسة

 مستوى المعنوية المشاهد معامل ارتباط بيرسون

مستوى تطبيق التسويق 

 االلكتروني
**1.431 1.116 

( نالحع أن قيمة 14من خالل البيانات الواردة بالجدول السابق رقم )

ومستوى  ترونيمستوى تطبيق التسويق االلكمعامل ارتباط )بيرسون( بين 

(، كما أن مستوى المعنوية المشاهد 1.431جودة الخدمات المصرفية يساوي )

(، 1.15(، وهو أقل من مستوى المعنوية المعتمد بالدراسة )1.116يساوي )

وهذا يشير إلى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة، بما يدل على 

مستوى تطبيق التسويق بين  وجود عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية

حيث  مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة،و االلكتروني

مستوى أدى ذلك النخفاض  مستوى تطبيق التسويق االلكترونيضعف كلما نه إ

 جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة والعكس صحيح.

 نتائل الدراسة:

 األولية المجمعة النتائج التالية: أظهر التحليل اإلحصائي للبيانات

تجاهات اهناك عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية بين مستوى  .0

القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق االلكتروني ومستوى جودة الخدمات 
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القيادات اإلدارية نحو تطبيق تجاهات ا ن ضعف مستوىإالمصرفية، حيث 

مستوى جودة الخدمات المصرفية التسويق االلكتروني يؤدي النخفاض 

 بالمصرف قيد الدراسة.

البنية التحتية هناك عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية بين مستوى  .1

مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد و في مجال االتصاالت

يؤدي  نخفاض مستوى البنية التحتية في مجال االتصاالتان إحيث  الدراسة،

 جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.مستوى النخفاض 

هناك عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية بين مستوى البنية التحتية  .3

القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق إتجاهات في مجال االتصاالت ومستوى 

 نخفاض مستوى البنية التحتية في مجال االتصاالتا االلكتروني، حيث أن

القيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق تجاهات امستوى  يؤدي النخفاض

 االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة.

هناك عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية بين البنية التحتية في مجال  .4

حيث  تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة، االتصاالت ومستوى

يؤدي النخفاض  ل االتصاالتنخفاض مستوى البنية التحتية في مجاان إ

 مستوى تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف قيد الدراسة.

مستوى تطبيق التسويق هناك عالقة طردية )موجبة( ذات داللة معنوية بين  .5

حيث  مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة،و االلكتروني

مستوى جودة نخفاض مستوى تطبيق التسويق االلكتروني يؤدي النخفاض ان إ

 الخدمات المصرفية بالمصرف قيد الدراسة.

نخفاض في مستوى جودة الخدمات المصرفية بالمصرف قيد اهناك  .6

 الدراسة.

نخفاص في مستوى تطبيق التسويق االلكتروني بالمصرف قيد اهناك  .7

 الدراسة.

لقيادات اإلدارية نحو تطبيق التسويق ااتجاهات ارتفاع في مستوى هناك  .1

 تروني.االلك

بالمصرف قيد  هناك مستوى جيد للبنية التحتية في مجال االتصاالت .9

 .الدراسة

 بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:توصيات الدراسة:

االستعانة بالخبراء والمستشارين المتخصصين في مجال تقنية المعلومات  .0

للمشاكل التي  لتطوير منظومة التسويق االلكتروني واقتراح الحلول المناسبة

 تعترض تطبيقه.
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تكثيف الدورات التدريبية في مجال إدارة الجودة المصرفية والتسويق  .1

 االلكتروني وتطبيقاتهما في القطاع المصرفي.

دعم قرارات االستثمار في قطاع البنية التحتية المعلوماتية المصرفية من  .3

 خالل سن التشريعات التجارية المناسبة.

عوية والتثقيفية في مجال تطبيق التسويق االلكتروني تكثيف البرامج التو .4

 والتعريف بأهميتها كمدخل لتحسين جودة الخدمات المصرفية.

جتماعية وأخالقيات المهنة المصرفية كمدخل الترويج لمبدأ المسؤولية اال .5

في عملية التبادل النقدي والتجاري  الالهتمام بإحتياجات العمالء كونهم طرف

 عين وساحبين ألرصدتهم بالمصرف.مجرد مود اوليسو

التأكيد على مبدأ تحسين جودة الخدمة كمعيار ومؤشر أساسي لقياس مستوى  .6

 األداء المصرفي المتميز. 
 المراجع:

 ب.ط، اإلسكندرية، دار الفكر الجامعي. لوجستيات التجارة االلكترونية،(، 1111. إبراهيم، خالد ممدوح )0

 ، ب.ط، عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع.تسويق االلكترونيال(، 1119. أحمد، محمد سمير )1

ب.ط، عمان،  التسويق االلكتروني،(، 1119. الطائي، يوسف حجيم سلطان والعبادي، هاشم فوزي دباس )3

 مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.

ب.ط،  مع العمالء،التسويق االلكتروني "آليات التواصل الجديدة ( 1111. أبو النجا، محمد عبد العظيم )4

 اإلسكندرية، الدار الجامعية.

 ب.ط، عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع. التسويق المصرفي،(، 1115. العجارمة، تيسير )5

عمان، دار الصفاء ، ب.طالجودة في المنظمات الحديثة، (، 1111. الدرادكة، مأمون، الشلبي، طارق )6

 للنشر والتوزيع.

 ، ب.ط، االسكندرية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.  إدارة الجودة(، 1117. الصيرفي، محمد )7

، القاهرة، مصر، دار مجموعة النيل 0، طقواعد ومراحل البحث العلمي(، 1114. أبوالنصر، مدحت )1

 العربية.

 الشروق.  ، عمان، األردن، دار0، طاإلحصاء للعلوم اإلدارية والتطبيقية (،0997. البلداوي، عبد المجيد، )9

العوامل المؤثرة في تبني المستهلكين للتسوق عبر شبكة المعلومات الدولية (، 1111. الخيال، حصة )01

 ، مصر، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس.)اإلنترنت( في جمهورية مصر العربية

، عمان: األردن، 0ط، مدخل شامل-األسس العلمية للتسويق الحديث (،1116. الطائي، حميد وآخرون )00

 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

، عمان، األردن، مؤسسة الوراق للنشر 0، طالتسويق عبر االنترنيت(، 1111. العالق، بشير عباس )01

 والتوزيع.

، مدخل تسويقي استراتيجي -الخدمات االلكترونية بين النظرية والتطبيق(، 1114. العالق، بشير عباس )03

 لقاهرة، مصر، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية.ب.ط، ا

 ، عمان، األردن، دار وائل للنشر.3، طتسويق الخدمات (،1111. الضمور، هاني حامد )04

، عمان، 0، طإدارة الجودة في الخدمات: مفاهيم وتطبيقات وعمليات(، 1116. المحياوي، قاسم نايف )05

 األردن، دار الشروق للنشر والتوزيع.

 ، ب.ط، عمان، األردن، دار اليازوري.تسويق الخدمات الصحية(،  1115البكري، ثامر ياسر ) .06

تطبيق مبادئ إدارة الجودة الشاملة وتأثيرها على جودة الخدمات (، 1117. المزوغي، عزيزة الهادي )07

 رسالة ماجستير غير منشورة، طرابلس، ليبيا، أكاديمية الدراسات العليا. المصرفية،

 ، ب.ط، اإلسكندرية، مصر، المكتب الجامعي الحديث.التسويق(، 1116أبوقحف، عبد السالم وآخران ) .01
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التسويق االلكتروني وأثره على جودة (، 1105. أبوخريص، عمران علي، شكشك، مصطفى أحمد )09

معة، العدد ، ليبيا، المجلة الجاالخدمات المصرفية: دراسة ميدانية عن المصارف التجارية بمدينة زليطن

 م.1106، تاريخ الزيارة اكتوبر Bulletin.zu.edu.lyالسابع عشر، المجلد الثاني، ليبيا، 

الخدمات المصرفية بالمصارف التجارية الليبية وإمكانية تطويرها، (، 0991. أبو القاسم، الصادق أمحمد )11

 .رسالة ماجستير غير منشورة، أكاديمية الدراسات العليا ،طرابلس، ليبيا

كفاءة وجودة الخدمات اللوجستية: مفاهيم أساسية وطرق القياس (، 1116. إدريس، ثابت عبدالرحمن، )10

 ، ب.ط، اإلسكندرية، مصر، الدار الجامعية. والتقييم

ب.ط، القاهرة، مصر، الشركة  التجارة االلكترونية،(، 1119. برهان، محمد نور، خطاب، عز الدين )11

 ق والتوريدات.العربية المتحدة للتسوي

 ، ب.ط، القاهرة، مصر، دار الجامعي.توجيه القيادات اإلدارية(، 1115. بواشري، أمنة )13

 المصرفية: الخدمات جودة على وأثره االلكتروني التسويق (،1111) شفيق، محفوظ . حداد، جودة،14

 / figh/اإلسالمية فقه المعامالت أبحاث موقع ، علىاألردنية التجارية البنوك على ميدانية دراسة

banks.htm www.Kantakji.org  

، ب.ط، عمان، األردن، دار المسيرة للنشر إدارة الجودة الشاملة(، 1111. حمود، خضير كاظم )15

 والتوزيع.

ب.ط، عمان، األردن،  التسويق مفاهيم معاصرة،(، 1113. سويدان، نظام موسى، حداد، شفيق إبراهيم )16

 وزيع.دار الحامد للنشر والت

 دراسة المصرفية، الخدمات جودة على االلكتروني التسويق أثر (،1101-1119. شيروف، فضيلة )17 

 منشورة. غير ماجستير الجزائر، رسالة ،الجزائر دولة في المصارف حالة لبعض

، توظيف التسويق االلكتروني كأداة للتميز بمنظمات األعمال(، 1116. طايل، مجدي محمد محمود )11

 ودية، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة التجارة االلكترونية، جامعة الملك خالد.السع

، 0، طتحليل االرتباط ونماذج االنحدار البسي (، 1114. داودو، جمال إبراهيم، فاضل، سمير سليم )19

 بنغازي، دار الكتب الوطنية.

، عمان، 1طإدارة البنوك،  االتجاهات المعاصرة في(، 1113. رمضان، زياد سليم، جودة، محفوظ أحمد )31

 دار وائل للنشر والتوزيع.

رسالة ماجستير  اثر استخدام التقنية على جودة الخدمات المصرفية،(، 1115. رمضان، عبد السالم علي )30

 غير منشورة، طرابلس، ليبيا، أكاديمية الدراسات العليا.

 ، عمان، األردن، مطبعة الشعب.3، طإدارة األعمال األصول والمبادئ، (1114). زيادة، فهمي فريد 31

، فرص وتحديات التسويق االلكتروني في ظل االتجاه نحو العولمة(، 1115. عبدالغني، عمرو أبو اليمين )33

 ب.ط، القصيم، السعودية، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية.

، الجزائر، البنكي النشاط تفعيل يف االلكترونية المصرفية الخدمات تسويق دور (،1119. عبدهللا، سليمة )34

   لخضر. الحاج جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة

( جودة الخدمات المصرفية وأثرها على القدرة التنافسية 1116. عسكر، علي أحمد، عميش، عامر محمد )35

 .وقائع مؤتمر الجودةكتيب دراسة عملية لبعض المصارف التجارية واالهلية ، طرابلس: 

 ، القاهرة، مصر، الدار الجامعية.7(، مدخل بناء المهارات، ط1116ر، أحمد ). ماه36

(، التحليل اإلحصائي للبيانات، ب.ط، القاهرة، جامعة القاهرة، معهد 1117حمد، أماني موسى ). م37

 الدراسات والبحوث اإلحصائية.

 د للنشر والتوزيع.(، التسويق االلكتروني، ب.ط، عمان، دار الحام1115نصير، محمد طاهر ). 31

االستراتيجية والوظائف والمشكالت، ب.ط، الرياض،  -(، اإلدارة االلكترونية1114. نجم ،عبود نجم )39

 السعودية، دار المريخ للنشر.
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 الداللة الوظيفية واآللية الفلسفية للسرد في الفيلم السينمائي

 األكاديمية الليبية  -د. صالح علي مسعود قحلوص 

لقد شدد الدارسون اللذين يشتغلون في ميدان السرد على البعد العلمي مة :المقد

للسرديات، وإنها اختصاص له كل المقومات والمستلزمات التي يتميز بها أي 

، فالسرديات علم (0)اختصاص يتوفر على شروط وضرورات العمل العلمي

 وهي : مرت بعدة مراحل تطويرية متعددة يمكن أن نلخصها في ثالث مراحل 

 :وهي مرحلة التشكيل منذ اجتهاد الشكالنين الروس.المرحلة الجنينية -0

:حيث ظل هذا المصطلح )السرديات( متعثراً في مرحلة المخاض -1

 بدايته خاضعاً الستعماالت متعددة قبل أن يستقر نهائياً .

: ظهور السرد بشكل فعلي في بداية السبعينات مع ظهور مرحلة الداللة -3

 اية )لجرار جينيت( .كتاب خطاب الحك

 ويون على دراسة السرد من خالل الخطاب وين والبنوحيث يقف الشكالني

ليس األعمال الفردية بحد ذاتها، ولهذا فإن الوظيفة السردية ليست مجرد 

العرض أو الوصف ولكنها الكشف عن وظائف وعناصر وعالقات من خالل 

ت لكون السرد وجود الراوي والحبكة ووجهات النظر وظهور الشخصيا

مجموعة من البنى تتبع أحكاماً ضمن الحكاية .وحظي السرد في الفضاء األدبي 

خاصةً  العديد من الدراسات األدبية والثقافية شفوية كانت أم مكتوبة وبوالثقافي 

في مجال القصة والرواية، وإن أغلب الدراسات السينمائية ذات الوجهة 

الظاهرة السينمائية بل أتت إلى السينما السردانية لم تتأسس من خالل دراسة 

سبق ذكرها .وطالما إن السرد في اللغة هو  ىمن مجاالت سردية أخرى الت

بناءات سينمائية لها معنى بنفسها ومعنى ينبعث منها، وهذا انعكاس على السرد 

الفيلمي )سينمائي( كون الفيلم مجموعة من البنيات السردية سواء ما يتعلق 

ية أو باللغة السمعية أو مكونات البنية السطحية التي هي مجموعة باللغة العلم

ن فهم السرد يعني السيطرة م العالقات التركيبية الداللية أو بنية الحكاية الكبرى.

، وبالتالي يتحدد الفهم السردي بالتسليم نقسه على القوانين التي تحكم التتابعي

ليات الفعل ثم إنه يتطلب ألفة مع بوجود ألفة مع الشبكة المفهومية المكونة لدال

(1)قواعد التأليف التي تحكم النسق التعاقبي للقصة.
  

السؤال الرئيس  عنتحدد مشكلة هذا البحث في محاولة اإلجابة  مشكلة البحث:

ماهي أبعاد الداللة الوظيفية واآللية الفلسفية للسرد في الفيلم التالي:
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داللة الوظائف السردية التي تلعب ويركز هذا البحث على موضوع السينمائي؟

دوراً مهماً في بنية السرد بشقيه الروائي والسينمائي، ومنه جاءت األهمية لما 

يقدمه من معرفة علمية وداللية وفلسفية للدارسين والمهتمين في مجال السرد 

وخاصةً في المجال السينمائي كون السرد السينمائي مجموعة من المتواليات 

األنساق أو البنى أو المكونات الفنية والتقنية وهذه المكونات تشكل الداللية من 

اإلطار السردي الكلي للفيلم باعتبار كل بنية عبادة عن مكون، ومن خاللها 

)البنى السردية( التي تدخل في إطار الجوانب السينمائية والتأويلية وصوالً إلى 

لم السينمائي، ولذا فإن الهدف معرفة األبعاد الفلسفية والجمالية والتعبيرية للفي

األساس من هذا البحث هو محاولة التوصل إلى بناء حقيقة أدواتية لمفاهيم 

السرد األساسية، وكيف يمكن توظيفها في تحليل القصة أو الرواية أو الفيلم 

حيث تقسم الموضوعات األدبية إلى عدة أجناس منها األجناس األدبية التقليدية، 

لقصة والنصوص التي يجدها المرء في مجال القصة، الشعر،الدراما، ا

كالروايات، والقصص القصيرة، باإلضافة إلى أنواع أخرى من السرد، وإن 

كل ما يمكن أن تجده في أنواع أخرى من السرد تجده في الرواية ، ومعظم ما 

تجده في الرواية يمكن أن تجده في أنواع أخرى من السرد أكانت ذلك النوع في 

الطبيعي غير التخيلي أو الروائي أو الدرامي أو السينمائي. وما يهمنا هنا السرد 

هو السرد في السينما الذي تفتح الصفحات له وما يمكننا الحصول على رؤية 

تحليلية له ألن "كل سرد يعرض لنا قصة، وإن القصة هي تتابع األحداث التي 

ع أحداث تسبب فيها تستلزم شخصيات لذا فإن السرد وسيلة اتصال تعرض تتاب

(3)أو جربتها الشخصيات".
ويندرج هذا البحث في إطار البحوث النظرية  

المكتبية التي تعتمد على المصادر والمراجع المتخصصة في جمع المعلومات 

إن الموضوع الرئيس لهذا البحث يتناول  (4)لسبر غور مشكلة أو ظاهرة معينة.

نمائي، وقد تضمن البحث عدة مواضيع الداللة الوظيفية للسرد في الفيلم السي

تشكل البنيان العلمي للسرد حسب وجهة نظر الباحث ويتم تناول ذلك من خالل 

داللته الوظيفية، فيما  مبحثين، حيث يركز المبحث األول على مفهوم السرد و

 يبين المبحث الثاني البنية السردية واآللية الفلسفية للفيلم السينمائي. 

 فهوم السرد وداللته الوظيفية المبحث األول:م

تقدمة شْي إلى شْي ما يأتي به متسقاً بعضه في أثر بعض أوالً:مفهوم السرد:

متتابعاً، ويقال سرد الحديث ويسرده سرداً إذا تابعه وفالن يسرد الحديث سرداً 

(5)إذا كان جيد السياق له
أي أن السرد يعني التنسيق والتتابع، وقد تتسع دائرة  

شمل عدة مجاالت على حد قول ) روالن بارث (  لذا يرى أن " السرد السرد لي

 تحمله اللغة المنطوقة شفوية كانت أو مكتوبة والصورة ثابتة أو متحركة و
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 وهو حاضر في األسطورة، والخرافة، والحكاية، والملحمة، و(، 6)اإليمائة "

بارث( يتمثل في  والسرد عند )روالن (7)المأساة والملهات، وفي اللوحة الزيتية.

عدة أشكال ال حصر لها ما دامت اللغة منطوقة بغض النظر عنها، شفوية أو 

مكتوبة، فهو يتمثل في كل ما يحمل أو يعبر عن فكرة ما أو حكاية بالرغم من 

األساليب المختلفة، فقد ظهرت أشكال السرد قديماً، حيث يقول )روالن بارث( 

كل األزمنة، حيث يبدأ السرد مع التاريخ، إن السرد يوجد في كل األمكنة، وفي 

 فلكل الطبقات والتجمعات اإلنسانية سرداتها، وقد يسعى أناس من ثقافات و

) إلى ويرجع أصل السرد أو اشتقاقه( 1)بيئات مختلفة لتذوق هذه السردات.

Nar-rati0 فهو من الالتينية، إال أن السرد كعلم ظهر في العصر الحديث )

نهجياً جديداً في تناول الفن الحكائي خاصةً فيما يتعلق بجنس حيث شق طريقاً م

الرواية بوصفها أهم شكل سردي ظهر حديثاً وأكثر تعقيداً، ويطلق أسم السرد 

على الفعل السردي المنتج، وبالتوسع على مجموع الوضع الحقيقي أو التخيلي 

 و أكثر من وخبار لواحد أويعني الحديث أو اال( 9)الذي يحدث فيه ذلك الفعل.

اقعة حقيقية أو خيالية من قبل واحد أو أكثر من الساردين وذلك لواحد أو أكثر 

، كما يمكن اعتبار السرد إنرياح من زمنية عادية من أجل (01)من المسرود لهم

 و( 00)تأسيس زمنية جديدة تهيئ للتجربة التي ستروي بؤرتها وإطار وجودها.

ة حيث يختلف من شخص إلى آخر وبالتالي يتعلق السرد بطريقة تقديم الرواي

يتأثر بالراوي الذي يقدم الرواية والمروي الذي يتلقاها ويتأثر بها، ألن السرد 

يعتمد في هذه الحالة على الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق هذه القناة 

مؤثرات بعضها متعلق بالراوي، والبعض اآلخر من نفسها، وما تخضع له 

 ولكي يكتمل السرد البد من حصول تفاعل بين النص و( 01)ة ذاتها متعلق بالقص

القارْي، كما يشير إلى ذلك )بول ريكور( بقوله "ما يؤكد أن معناه أو داللته 

وقد تعددت  (03))السرد( تنبثق من التفاعل بين عالم النص وعالم القارْي".

مصطلحات مصطلحات السرد عند ظهورها على الساحة النقدية وأول هذه ال

( ليدل على عالم الحكي وبعد تواصل 0969السرديات اقترحه )تودوروف  يه

وتطورها أدت إلى شيوع مصطلح آخر هو السردية مع  هاواستمراراألبحاث 

المبني  )جيرارجينيت(، كما اقترح الشكالنيون مصطلح المتن الحكائي و

لة فيما بينها الحكائي كون " المتن الحكائي الذي هو مجموع األحداث المتص

والتي يقع إخبارنا بها من خالل العمل، والمبني الحكائي الذي يتألف من نفس 

وعليه فإن السردية تهتم  (04)األحداث بيد أنه يراعي نظام ظهورها في العمل" 

بالجانب الشكلي للخطاب، كما أنها تهتم بالجانب المضمون أو المحتوى 

وبما أن السردية هي فرع من فروع  )القصة( إضافة إلى الجانب األسلوبي. 

الشعرية التي تسعى بدورها إلى معرفة القواعد العامة التي تنظم والدة عمل 
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(05)داللةً. أدبي، فهي العلم الذي يعني بمظاهر الخطاب السردي أسلوباً وبناءا و
  

ن كل السرد يعرض لنا قصة، وأن القصة هي تتابع أحداث تستلزم إوعليه 

كون وسيلة اتصال تعرض تتابع أحداث تسببت فيها أو جربتها شخصيات، كما ت

الشخصيات في زمان ومكان، فإن الصلة التواصلية تكون محتملة بين المؤلف 

المتلقي، أو  والقارْي على مستوى التواصل الالتخيلي أو الالروائي، والسارد و

ن المخاطب أو المخاطبين على مستوى التوسط التخيلي أو الروائي، وتكو

الشخصيات على مستوى الحدث، حيث نطلق على المستوى األول مستوى 

خارج النص، أما الثاني والثالث من المستويات داخل النص، فالقصة والحكاية 

أو الرواية تسرد بواسطة سارد علم الحكي الداخلي الذي هو أحد شخصيات 

القصة  القصة الفاعلة، باإلضافة إلى سرد عالم الحكي الخارجي، حيث تحكي

 بواسطة سارد العالم الخارجي والذي ال يحضر بوصفه شخصية في القصة.

يصنف السرد بأنه نشاط زماني يوضح كيفية إدراك السارد ثانياً:أشكال السرد: 

للوقائع باالستفادة من محور الزمن، فإذا كان الزمن متصالً بحلقات متتالية 

تداخل األحداث والتوائها، ولهذا متسلسلة فإننا نجد أن الزمن يسير بنظام يسمح ب

يصنف الزمن عنصراً أساسياً في دراسة السرد. وللتمييز بين أشكاله المختلفة 

(06):ما يليتم تقسيمه إلى 
 

:وهو السرد الذي يقوم على نظام خطي واضح ضمن السرد المتسلسل -0

تصور الزمن، إذ يعتمد السارد على التدرج في وقوع األحداث، فيسرد 

ول ثم ينتقل إلى الحدث الثاني والثالث وما بعده، وهكذا الحدث األ

 دواليك بالترتيب حتى نهاية األحداث.

:ويبنى على مخالفة التسلسل المنطقي لوقوع األحداث إذ السرد المتقطع -1

تقديم الحكاية من آخر األحداث ثم ينتقل بعدها إلى أول بيبدأ السارد، 

ثل الحذف، واالسترجاع، حدث معتمداً على تقنيات كتابية متعددة م

 والتلخيص، والوصف، وغيرها.

تحكى بواسطة هذا النوع من السرد عدد من القصص السرد التناوبي:  -3

المتناوبة، فتبدأ قصة وتتلوها أخرى ثم تعود إلى القصة األولى والثانية 

مرة أخرى، ويشترط في هذا األسلوب السردي وجود قواسم مشتركة 

ويستخدم هذا السرد غالباً في المسسلسالت بين الشخصيات واألحداث، 

 التليفزيونية.
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يعتمد السرد بأنواعه على عدة مقومات تشكله وتميزه ثالثاً: خصائص السرد: 

 (07):منهااألخرى  اتذجونمن باقي األم

يعتمد على مؤشرات زمانية ومكانية ، فإن ارتباطه بالزمان يبني  -1

لزمان والحدث تؤمان حافز التشويق، ويحدد األحداث ويرتبها، فا

 ال ينفصالن.

اشتماله على روابط معينة تساعد على ربط األحداث معاً،  -2

وترابطها بالطريقة التي يردها السادة، وهذه الروابط قد تكون 

لغوية مثل ) بعد ذلك، قبل ذلك ( وغيرها، وفي السينما يعتمد على 

 ا.وسائل الربط، كالظهور، واإلختفاء، والمسح، والمزج، وغيره

أولية  اً تدرج األحداث وتشكلها عبر مراحل أساسية قد تكون أحداث -3

 أو طارئة أو نهائية.

إن األسلوب هو الطريقة التي تروى بها القصة أو الرواية األسلوب السردي:

عن طريق قناة ما، أو وسيلة ما، أو ما تخضع له من مؤثرات بعضها متعلق 

بمضمون القصة، ويقسم األسلوب بالراوي والمروي له، والبعض اآلخر متعلق 

  (07)السردي إلى ثالثة أقسام أو زوايا مختلفة وهي:

األسلوب السردي من زاوية المتكلم أي ناقل الخطاب السردي  -0

:وهو األسلوب الكاشف عن فكر صاحبه ونفسيته، كما يشير) اللغوي

أفالطون( بقوله "كما تكون طبائع الشخص يكون أسلوبه، وكما يعلق 

بقوله هو مبدأ التركيب النشط والرفيع الذي يتمكن به الكاتب )جوته( 

 ( 01)النفاذ إلى الشكل الداخلي للغته والكشف عنه ".

:  األسلوب السردي من زاوية المخاطب أي المتلقي للخطاب اللغوي -1

وهو أسلوب الضغط على المتخاطبين، وإن التأثير الناجم عنه يعبر عن 

أن األسلوب هو أن نضيف إلى )استاندال( اإلقناع أو االمتناع، ويشير 

إلى فكر معين جميع المالبسات الكفيلة بأحداث التأثير الذي يبغي لهذا 

الفكر أن يحذفه، ويقول )ريفاتر( األسلوب هو البروز الذي تفرضه 

بعض لحظات تعاقب الجمل على انتباه القارْي، فاللغة تعبر واألسلوب 

 (09)يبرز.
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:  وهو الطاقة التعبيرية الناجمة وية الخطاباألسلوب السردي من زا -3

عن االختبارات اللغوية، وقد حصر )شارلي مالي( مدلول األسلوب في 

تفجير طاقات التعبير الكامنة في اللغة، ويعبر )مارزو( عن األسلوب 

بأنه اختيار الكاتب ما من شأنه أن يخرج بالعبارة من خالل حالة الحياد 

،وإن مظهر القول الناجم عن (11)نفسه اللغوي إلى خطاب متميز ب

اختيار وسائل التعبير التي تحددها طبيعة الشخص المتكلم أو الكاتب 

 ومقاصده.

والسرد كما يعرف بزاوية الرؤية عند الراوي، ما هو إال تقنية مستخدمة 

لمحكي قصة متخيلة، أو هو الماهية والكيفية التي ارتضاها الراوي لتقديم 

ريقها، وتتخذ شروط هذه التقنية استخدام الغاية التي يهدف قصته وسرده عن ط

إليها الكاتب عبر الراوي، كما أن السرد يعتبر مكوناً مماثالً للنص الروائي، إذ 

ه وأزمنته، ومن ثم انتسابه إلى تهو ينظم أحداثه وشخصياته، وبالتالي فضائ

ة للحكاية أو الخطاب بما هو صياغة فنية وفق قواعد القص وأشكاله المتباين

المثن الذي يجوز المادة السرية في صيغتها الوقائعية ومنه ينطلق السرد 

مكوناته  الروائي من الحكاية ليعيد تشكيلها عبر منطق داخلي ينفرد بوظائفه و

وعليه فإن السرد الذي تطور  (10)وأزمنته، وبالتالي فإنه يخضع لقواعد الكتابة.

وية، ويحاول أن يحدد تراكيب ودالالت على خطى النصوص األلسنية والبني

تفسيراتها،  العقدة والعناصر المكبرة له وتبيانها وعناصر القصة والخطاب و

 يستهدف الوضوح والفهم والتشويق ويتماشى مع العوامل االجتماعية و

 المعرفية.

قبل التطرق إلى العالقة الترابطية رابعا: العالقة السردية بين الزمان والمكان: 

 الزمنية، و ردية للزمان والمكان، البد وأن يعرج الباحث على السرد والس

 .السرد في البعد الفضائي

عليه في العمق، هو التعارض بين اإلخبار  دد:إن ما نشالسرد والزمنية -0

واإلظهار، وهو خصوصاً مشكلة ارتباط زمنيات كيف يطلعنا الوقت 

صة، ففي السينما المرتبط بدال السرد )القصة أو الصورة( بوقت الق

يكون اإلظهار طريقة نبذل فيها كل األوقات الممكنة من القصة 

بحاضر أبدي، وبذلك تكون للسرد حرية استغالل العالقات الزمنية بكل 

حرية، ألن الحاضر ال يتوقف عن أن يكون حاضراً باستمرار، وهنا 

المتفرج الذي  البد وأن نبني عالقة والية بين القصة والصورة و

 ( 11) ركها.يد
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: يعتبر الفضاء عنصراً مهماً في السود على السرد في البعد الفضائي -1

الرغم من اعتماده على الزمن، إال أن الحدث الناجم عنهما هو ذو 

طبيعة فضائية، ألنهما يقومان على تنقل جسدي للجسم بشكل عام، 

حيث يمكن أن يكون لحدث ما البعد الزمني ألنه يشكل الوعاء األساس 

تجري فيه األحداث، إال أن السيميولوجيا تؤكد على انضواء  لذيا

(13)إطار البعد الفضائي، كما في إطار البعد الزمني. يالسرد ذ
  

إن الحديث عن الزمان والمكان في السرد، أو بنية السرد، يقتضي التأكيد 

دوماً على العالقة التي تربط بينهما باعتبارهما ركنان فاعالن ومؤثران 

ناصر السردية األخرى، ويستمدان قيمتهما وأهميتهما من شبكة العالقات بالع

 التي تنسجها بينهما وبين كل منهما وباقي تلك األركان والمكونات السردية، و

إن نظرتنا إلى الزمن وشعورنا به، كنظرنا إلى شْي متسام قادر على الفعل 

ه شْي، أما باألشياء والبشر متحرك في مسار سردي ال يعطله أو يغير

بخصوص المكان فهو ثابت ال يتحرك يرى ويلمس، ويفعل به من قبل الزمن، 

 و ومع ذلك فالزمن مفتقر إليه ليرسل من خالله إلينا دالئل وعالمات وجوده.

تحاد عالقات ايرى )باختين( "أن ما يحدث في الزمان والمكان الفني هو 

نياً ويجعل للزمان والمكان في كل واحد ندركها ف هماوانصهارالزمان والمكان 

أهمية جنسية، إذ يوضح أن الجنس األدبي وأنواعه يتم تحديدها من خالل 

(14)المكان بالذات  الزمان و
األمكنة لخلق الفضاء الجغرافي للنص  توإذ تظافر 

السردي يكتسب المكان صفات خاصته، ويصبح ذا أهمية متعددة المستويات ال 

السردي فحسب، بل  اجاً لمجرى الزمن الحكائي وتجعل من الحركة السردية نت

تجعله نتاجاً لهذين العنصرين نتاجاً لتظافرهما، لتصارعهما، لتقاربها، 

(15)لتباعدهما، ولكل حركتهما الشاملة التي تجوس المساحة والمسافة الروائية.
 

ويبلور )روالن بارث( رؤيتة الخاصة للزمن السردي مستفيداً من الشعرية 

ية التي أعطت األولوية لما هو منطقي على ما هو زمني، وأن الزمنية ما اليونان

هي إال طبقة بنيوية من طبقات الخطاب، وأن ما نسميه الزمن في القصة ال 

يوجد إال وظيفياً في نظام داللي، فالزمن ال ينتمي إلى الخطاب بكل ما للكلمة 

(16)من معنى، ولكن إلى المرجع 
تها إلى المكان بكونه وإن الرواية تحصر حاج 

مؤطراً لألحداث الروائية ومسرحاً لها، وأصبح مشاركاً أساسياً في خلق المعنى 

نه قد يكون في بعض األحيان هو الهدف من وجود العمل كله إوباعثاً له، بل 
، وبذلك يحظى المكان وظيفته التي تنحصر في اإلهام بالواقع من خالل (17)

كثر عمقاً من شأنها أن تحدد جنس الكتابة النصية تأطير األحداث إلى وظائف أ

وطبيعتها واتجاهها في كثير من األحيان، والمكان ال يمكن أن يؤدي وظيفته إال 
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من خالل العالقات التي يبنيها مع سائر المكونات السردية، مؤثراً فيها أو 

ء، متأثراً بها على حد سواء، ويطلق على المكان ضمن المفهوم الحديث بالفضا

طالما أن الفضاء أهم من المكان، ليس ألنه يشمل أمكنة الرواية جميعاً، ولكنه 

يشير إلى "ماهو أبعد وأعمق من التحديد الجغرافي، وإن كان أساسياً، إنه يسمح 

 لنا بالبحث في فضاءات تتعد المحدد والمجسد لمعانقة التخيلي والذهني و

 (11)مختلف الصور التي تتسع لها مقولة الفضاء".

 المبحث الثاني:البنية السردية واآللية الفلسفية للفيلم السينمائي:

لقد أثبتت السينما قدرتها الفائقة على امتصاص أوالً: مفهوم السرد السينمائي: 

جميع الخطابات من مختلف الحقول الثقافية وجعلها عنصراً فاعالً في البناء 

إلنساني من خالل انفتاحها على الفيلمي، حيث امتزجت فيها كل أشكال التعبير ا

تلك الفنون واآلداب والعلوم المجاورة لذلك سميت بالفن السابع، وحاول 

مبدعوها جر السياقات الروائية لتصب في مصلحة التعبير عن الحالة الوجدانية 

التي تضمنتها الرواية، مما تشكلت عالقة وثيقة بين السينما والرواية"إن 

ا األولى بسبب قربها من ذلك الفن وليس لفرط سهولتها الرواية هي أداة السينم

التماثل بين لغة الفيلم ولغة الرواية إال أن ثمة تمايزاً بين  ورغم التقارب و( 19"

السينمائي والحكائي على الرغم من خصوصية اللغة التعبيرية لكل منهما، حيث 

الخاصة المباينة "أن للسينما لغة تعبيرية بالغة الكثافة لها نظمها المجازية 

لنظيراتها في الرواية فتعتمد على عناصر مرئية وأخرى غير ملفوظة ال يمكن 

 فإن للفيلم لغة بالمفهوم األعم و (31)التعبير عنها في سهولة في صيغة مكتوبة "

األشمل فهي وسيلة لالتصال ليس بالمفهوم الذي نصف به اللغة حين نشير إلى 

، وإن لغة (30)هي على درجة عالية من التنظيمأنها أنظمة من الشفرات التي 

التعبير البصرية تعتمد اللون، والتقطيع، والوسيط، وزاوية الرؤية، والتقديم مع 

ما تطلبه هذه األفعال من موقع معين للكاميرا في مكان خاص هو في حد ذاته 

جزء من الداللة، أضف إلى ذلك أن الصوت المصاحب للصورة هو اآلخر 

مضمون سيتم إكسابه مؤثرات صوتية خارجية متعددة الخواص جزء من ال

(31)الداللية.
فالسرد عند )كريستيان ميتز( هو مجموع الوقائع واألحداث التي  

، ويوضح أفكاره بكثير من (33)ترتب في نظام أو توالي )سلسلة من المشاهد(

ى التوضيح، ويحدد الفرق بين السرد القديم والتقليدي الذي كان يبنى عل

، حيث كان (34)مجموعة من األحداث المغلقة، أو المنتهية، أو التامة بذاتها

السرد سلسلة مغلقة من األحداث والوقائع، أما )وليم كاديري وليالند برج( 

فيقدمان تعريفاً أكثر شموالً للسرد ال ينحصر فيما هو حاضر ومثبت فقط فوق 

تسع إلى ما هو غير حاضر الشاشة من إشارات تحيل إلى معنى ولكنها أيضاً ت
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 وغير مثبت داخل النص، حيث يتحدد المعنى من خالل عمليات الحضور و

الغياب بإشارات وعالمات تعبيرية يحتل في معجمها وقانونها إلى صيغة عالم 

النص السينمائي، وما يكون صيغة ما هو يميزها عن الصيغ األخرى بمعنى، 

والسينما الحكائية عند )دانيال ديان( ( 35فه.ماذا أثبت، وما تم اختياره، وما تم حذ

تعبر عن نفسها بوصفها ذاتية أو موضوعية، وحيث يكون المشاهد مرتبطاً 

ومتوافقاً مع منظور رؤية شخصية أو بطالً ما، باإلضافة إلى تلك الفترات التي 

تعبر في الصورة السينمائية عن وجهة نظر لشخصية ما، والسرد عنده مرتبط 

راو أو رواة يرقبون الحدث دون تدخل، أو يشاركون فيه مع بقية دائماً ب

(36)الشخصيات.
 

إن األنساق البنائية تتصف ثانياً:األنساق البنائية وآليات السرد في السينما:

 :بما يليبخصائص يمكن تحديد تمظهرها في السينما 

:وفيه تقدم مكونات الحدث الفيلمي وفق نظام منطقي نسق التتابع -0

 يه الترتيب الزمني. ف ىيراع

:وفيه تتداخل مكونات المتن فيما بينها بسبب الوقفات نسق التداخل -1

وتقع على عاتق المتلقي إعادة ترتيب مكونات  ،واالرتدادات والقفزات

 المادة الحكائية وتنظيمها وفق سياقات معينة.

:وفيه تتجز مكونات المتن السردي إلى أكثر من محور نسق التوازي -3

يفضي  ر زمنياً وإن اختلفت في المكان، وتقدم متوازية بمابحيث تتعاص

 ندماج العضوي.أخيراً إلى ضرب من ضروب اال

:وفيه تنطلق مكونات المتن الحكائي من نقطة نهاية النسق الدائري -4

 أحداث الحكاية ثم تعرض ما سبقها لتنتهي من جديد عند نقطة البداية

 .هانفس

تن الحكائي في الفيلم أكثر من مرة :وفيه تكرر مكونات المنسق التكرار -5

تبعاً لتعدد الرؤى  وزوايا النظر، ولهذا فإن المتن يعاد إنتاجه في كل 

 مرة بما يتفق مع المنظور الذي يقدمه .

 باإلضافة إلى أن الفيلم يعتمد على األنماط السردية، السرد الموضوعي، و

 ت السرد.السرد الذاتي، والرؤية السردية، وموقع السارد، وتقنيا
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 ن: يوهنا يكون السرد نوع

لماً، ا:وهو السرد الذي يكون فيه السارد عارفاً وعالسرد الموضوعي -0

ولكن حسب مستوى الرؤية التي تتحقق من خالل موقعه الذي يمكنه 

على قدر كاف من المعرفة بأفكار الشخصيات، ويملك معرفة عن 

 الشخصيات ويصفها بشكل محايد.

يكون الكاتب مقابالً للروائي المحايد الذي ال يتدخل وفي السرد الموضوعي 

ها أو كما يستنبطها في أذهان األبطال اليفسر األحداث وإنما ليصفها كما ير

( 37)ويترك الحرية للمتلقي ليفسر ما يحكي له ويؤوله.
 

:وهنا يكون أمام سارد أو راوي مشارك في األحداث السرد الذاتي -1

وما يسمعه فهو الذي يعرض األحداث أو  يتتبع األحداث عبر ما يشاهده

منها ويقدمها كما يراها هو وليس كما كانت أو وقعت إذ اً يخفي جزء

ن السرد الذاتي" تتبع الحكي من خالل عيني الراوي أو طرف مستمع إ

"(31)
وتقدم الكاميرا وجهة نظر الذاتية عندما تتخذ موقعاً من وجهة  

 داث.نظر إلحدى الشخصيات لتسرد لنا األح

وبما أن الكاميرا هي عين الفيلم ويتجاوب المشاهدون نفسياً مع عمل 

الذي يتجاوب فيه مع إخراج ذكي، أو تمثيل قوي، فالكاميرا  هنفسالكاميرا القدر 

وجهة نظر وال يمكن للجمهور أن يرى القصة إال كما تراها هي، لهذا السبب 

ماً مع فكرة هذا المشهد، فإن تناول الكاميرا لمشهد معين يجب أن يكون منسج

كما وردت في السيناريوهات ومع نوعية الحدث الذي يحدده المخرج، وتحافع 

الكاميرا على موقف المراقب المستقل بالنسبة للقصة، فهي بحد ذاتها جزء من 

الفعل، ولهذا تقف جانباً وتسجل األحداث آخذة بعين االعتبار الزاوية األفضل 

مر كذلك وتبقى الكاميرا منفصلة عن الحدث، فإننا للتصوير، وعندما يكون األ

 ندعوها الكاميرا الموضوعية.

لقد كان السرد معنياً في  ثالثاً:الرؤية السردية ووجهات النظر السينمائية:

األساس بمشكالت وجهة النظر، أي تطابق الرواة والتمايز بينهم، الرواة من 

الرواية والقصة إلى منظور  الداخل والرواة من الخارج، ووصف ما ينتمي في

 الراوي، غير أن المرء لكي يقوم بذلك يجب أن يفترض التفرقة بين األفعال و

األحداث نفسها، وبين العرض السردي لهذه األفعال، ولكي يكون لدراسة وجهة 

النظر معنى، البد وأن تكون هناك طرق متعددة متعارضة لرؤية قصة معينة 

تقاس أن وهراً صلباً ال يتغير، شيئاً ثابتاً يمكن وحكيها، وهذا يجعل القصة ج
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عليه تنويعات العرض السردي المختلفة، ولكن وصف الموقف على هذا النوع 

يعني إدراك التفرقة وكأنها خيال موجه، ذلك أنه من يقوم بالتحليل ال تقدم له إال 

ليل يجد نادراً عمليات سرد متعارضة لنفس المتوالية من األفعال.من يقوم بالتح

أمامه عملية سرد واحدة، وعليه أن يفترض ما حدث في الواقع بالفعل لكي 

يكون بمقدوره أن يصف ويفسر الطريقة التي رتب بها الراوي متوالية األحداث 

وقيمها وعرضها، كون السرد يعرف بأنه تمثيل وسلسلة من األحداث، 

أن يكون سابقاً على واألحداث لها عالقات زمنية أحدها باآلخر، فكل حدث إما 

األحداث األخرى، أو متزامناً معها، أو الحقاً لها، وعليه فإن السرد يمثل سلسلة 

أمر مهم لتفسير األثر الذي تتركه القصة أو الرواية، ووظيفة  وهو من األحداث

يقوم السرد على دعامتين، أولها أن يحتوى و( 39)األثر لدى القارئ / المشاهد.

أن يتم بطريقة تحكي تلك القصة، وتسمى هذه الطريقة سرداً على قصة، وثانيها 
، وهذا يؤدي بالضرورة لوجود طرفين، هما شخص يحكي، وآخر يحكى (41)

من خالل  ةله، فاألول يدعى راوياً، والثاني مروياً له، ويرتبط الراوي بالروي

 تسم بالتبئير في علم السرد، ويعرفترؤية تؤطر عملية الحكي وهذه الرؤية 

، والتبئير هو (40)التبئير بالموقع الذي يحتله الراوي بعالقته بالشخصيات.

(41)المفهوم الجديد الذي جاء ليحل محل وجهة النظر والمنظور.
وهناك نوعان  

 : من التبئير هما

:وهو متعلق بالترهين السردي وتكون الرؤية فيه التبئير الداخلي -0

ر شخصية، فردية أو مقتصرة على الشخصية، أي تعبير عن وجهة نظ

متحركة، وتكون معرفة الرواي هنا على قدر معرفة الشخصية 

الحكائية، فال يقدم لنا معلومات أو تفسيرات إال بعد أن تكون الشخصية 

 (43)نفسها توصلت إليها.

:هو ذلك الذي تكون بؤرته خارجة عن الشخصية التبئير الخارجي -1

يعرف أقل من الشخصية  المروى عنها، وبالتالي فالراوي أو القاريْ 

التي يروى عنها، كما يعتمد فيه كثيراً على الوصف الخارجي، 

والراوي ال يعرف ما يدور في خلد األبطال، فهو يقدم لنا الشخصية 

متلبسة بالحاضر دون تفسير ألفعالها، أو تحليل لمشاعرها، وأفكارها، 

هذه  فهو أشبه بمالحع خارجي، أو آلة تسجيل.ولقد ارتبط استخدام

التقنية برغبة الكاتب في إشاعة جو من التشويق وإحاطة الشخصية 

بالغموض من خالل كتم المعلومات المتعلقة بها أو في بعض األحيان 

لتقديم عرض موضوعي لألحداث ورسم الشخصيات دون آراء مسبقة 

ووجهة النظر في الروايات الخيالية تقرر ( 44)تؤثر في نظر القارْي.
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لمادة والراوي الذي نرى من خالل عينية أحداث القصة، العالقة بين ا

أي أن األفكار واألحداث تتغربل من خالل وعي ولغة راوي القصة 

الذي قد يكون أو ال يكون مشاركاً في الفعل، والذي قد يكون أو ال 

وباإلضافة إلى تقنية وجهات النظر ( 45)يكون دليالً معتمداً يتبعه القارْي.

د السينمائي من خالل الحذف الذي يشغل المؤلف في تنهض تقنية السر

 ال يسهم في تحقيق التكثيف الجمالي، ودالنص السينمائي، فالحذف 

يخلص النص من التفاصيل والجزئيات التي لم تعد مقبولة في عصر 

ينبد الحشو والبطء، ومن جانب آخر يفتح الحذف استحضار الرمز 

عى إلى ذلك التفكيكيون الذين النصي على التأويل الالمتناهي، كما د

قوضوا المعنى الواحد" فالنص تخلله بياضات بالجمل وما على القارْي 

أو المشاهد، سوى مألها مادام النص آلة كسولة سرعان ما تتوسل 

، إال أن تأويل النص الذي يحتشد (46)بالقارْي ليقوم بجزء من مهامها "

حتاج إلى قارْي رصين الهامشي بأسلوب مكثف ليس سهالً بل هو أمر ي

خيرة من المعلومات تمكنه من مزاولة ذمحصن بمعرفة فلسفية، أو إلى 

فعل القراءة بالطريقة األمثل، والتكثيف في الفيلم يتجلى من خالل 

قصر الجمل وسالمتها والنهايات المفتوحة التي تدفعنا إلى خلق أسئلة 

لفيلم الذي قد كثيرة، ومشاركة فكرية تخلق قراءات متعددة يتيحها ا

 يطرح إشكالية لدى المتفرج.

يعد النص السردي من بين النصوص التي إهتم بها رابعاً:السيميائيات السردية:

الباحثون في مجال السيميائيات، ويحاول علم السرد من حيث هو فرع من علم 

النص إلى ضبط منهجه، وجعل الظاهرة األدبية تتسم بالعلمية، وذلك بإبعادها 

، حيث اعتبر )ميك بال( علم السرد ضمن مفهوم (47)ويل غير المعللعن التأ

علم السردية، أو العلم الذي يقبل صياغة النصوص السردية في بنيتها السردية، 

القصة  ويمكن أن يالحع من خالله أنواع ثالث )النص السردي، الحكاية، و

ي إلى أن والسردية( هي األسلوب أو الطريقة التي تفك شفرات النص، وينته

 السردية محددة بالعالقات الرابطة بين النص السردي، والقصة، و

وقد أدى االهتمام بهذه الموضوعات والسيميائيات بخاصة، إلى ( 41)الحكاية".

اإلستعاضة عن فكرة الوظيفة بالملفوظ السردي، واإلعتراف بوجود وحدات 

لجدول التعاقبي سردية تتصل أحياناً بالجدول اإلدراجي، وتتصل أحياناً با

(49)فتنشئ العالقات التي تربط بين الملفوظات السردية في عالقتها المختلفة.
   

هن البشري ينطلق من عناصر بسيطة لكي يصل إلى خلق ذوعليه فإن ال

موضوعات ثقافية، ويسلك في هذا سبيالً معقداً يواجه فيه ارغامات عليه 
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موقعه ضمنها ، وهذا المسار  تجاوزها، وتفرض عليه اختبارات عليه أن يحدد

المعقد يقود من المحايثة إلى التجلي عبر البنيات العميقة والسطحية، وبنيات 

ن النصوص مخاصة بالتجلي، وبالحديث عن خصوصية النص وعن تميزه 

األخرى التي تكمن فيها مضامين فكرية موجود خارج أي سياق نصي، أو 

من عالقات بما يثبتها أو يدعمها داخله، وترتبط فيما بينها بسلسلة من ال

)المقوالت( المنتمية للكون الداللي، أو الفضاء الداللي، فإن موقع النص 

 بنياته وتجلياته المتنوعة يرتبط بين مستويين، للتمثيل، والتحليل، وفي السردي 

 :هذين المستويينللتمييز بينهما البد وأن نوضح 

ظهوراته لمقتضات :وفيه يخضع السرد بكل تمالمستوى السطحي -0

المواد اللغوية الحاملة له، أي مجموع العناصر التي تدرك من خالل 

 التشخيص.  

راً مشتركاً تكون السردية منظمة بشكل ذ:ويشكل جالمستوى العميق -1

 ( 51)سابق عن تجلياتها من خالل هذه المادة التعبيرية أو تلك.

فكرة التي يحاول أن وبعبارة أخرى فإن األمر يتعلق بإمكانية اإلمساك بال

يعبر عنها النص، فهذه الفكرة يمكن أن نعبر عنها من خالل، صورة، أو فيلم، 

أو قصة، ويشكل هذا التمييز بين مستويين للتنظيم السردي )األشكال المتنوعة 

للتجلي السردي( القاعدة التي يستند إليها الخطاب في تشكله ومن أجل إنتاج 

ل مع الخطاب كملفوظات، تقول أن الخطاب ، وبدل أن نتعام(50)مكوناته

باعتباره كالً داالً، وكون السردية نشاطاً إنسانياً للتمثيل وإلنتاج الدالالت ال تعبأ 

بمادة تمظهورها فيها قابلة للظهور من خالل مواد تعبيرية أخرى غير لسانية، 

 لي وكالسينما، والصور، المتحركة.إن السرد السينمائي يتعلق باإلدراك القب

 .البعدي من خالل رؤية سيميائية للصورة في الفيلم ونظيرتها العالمة في النص

وكالهما يشكل أساساً رسالة تكون أجزائها تفاعالً يكثف دالالت الوحدة 

 اثقافي ااأليقونية في مستوى آخر يدرج خارج إطار السينما، وليكن مثالً سياق

اصية السرد السينمائي وعالقته ، أو اتجاهات سينمائية في فترة ما، وخامعين

بالعالم وهي خاصية اإلنزياح، حيث يكون المشاهد حلقة الوصل ما بين 

بين اإلدراك الجديد للعالم من خالل  اإلدراك الخارجي الذي يمثل الواقع، و

السينما، وإن خاصية اإلنزياح السينمائي تمثل مجال التحليل السيميائي، فمثالً 

ل الشخصية ندرك وجوده مثالً، ولكن عند التركيب الخطاب الملفوظ من قب

الصوتي والصوري)صورة الشخصية، صوت، وإضاءة( تتشكل وحدة 

الشاشة  فيسيميائية للعالمة اللغوية وينتج تأثير الفيلم بواسطة الصور الظاهرة 
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التي"ترتبط بالصور المخزونة في ذاكرة المشاهد، ومع ذلك الترابط أو 

فمن خالل الوحدات ( 51)دهشة أو البهجة أو الحزن".الرصف تنشأ عواطف ال

السينمائية المتشكلة تنزاح الداللة عن العالم الواقعي بغض النظر عن صورة 

اإلنزياح )توافق أو تشويه( التي تمثل صورة رسالة سيميائية في مستوى من 

التحليل أعلى درجة) سيميوثقافي( وتخضع عملية التدالل في السرد السينمائي 

سيرورة التطور التكنولوجي للسينما الذي يقدم دواالً جديدة تعمل في عملية ل

اإلنزياح .إن أنساق اللغة السينمائية )تصوير، حركات، لون، إضاءة، كتابة( 

يمكن أن تكون عناصر لغوية بالمعنى الحقيقي شريطة أن "تأخذ مكانتها في 

كن أن نستكشف من سياق النص ال بصورة آلية بل مقرونة بداللة معينة يم

استخدامها أو رفض استخدامها ترتيباً إقاعياً قابالً للتمييز بسهولة، وطالما ال 

، وهذا يجيز لنا أن نقطع أو نجزأ الوحدات (53) توجد منفصلة ال توجد عالمات"

الكبرى إلى وحدات صغرى منفصلة، ومن خالل التقطيع أو التجزئة نستطيع 

ئي المبني على أساس التحليل وتقطيع المقاطع أن نحدد أسلوب السرد السينما

الداللية المتكونة أساسا من فعالية وجماليات المونتاج واإلخراج، وبذلك يتعلق 

أسلوب السرد السينمائي باإلدراك القبلي والبعدي من خالل رؤية سيميائية 

ي للفيلم ونظيرتها العالمة في النص ألن السينما تعتبر الكلمة المكونة اإللزام

التجاهين سرديين األول صوري  اً للقص السينمائي وبذلك تكون السينما تركيب

 (   54)والثاني كلمي.

يعتبر السرد شقيق الطبيعة األول بل هو السرد واآللية الفلسفية: -خامساً:

عمق اإلنسان، تلك المناجاة الداخلية التي جعلته متشتتا ً فيها هو وصوته، 

الذات التي تجعله أنا واآلخر في آن واحد، تلك  حوارية ال متناهية في رحلة

المخلوقات التي تعبر عن وجه اإلنسان في عوالمه الحكائية العميقة، مما يجعل 

إلنسان كائناً حيوارياً تتعاظم داخله البنيات الحكائية ليخرج األخر كائناً مغايراً، ا

، تلك التجاورية األغيار، وبين الكائن والطبيعة وتنشأ العالقات بين الكائن و

حددت التراسل الحكائي في الكون، ليكون السرد محدداً دقيقاً لمختلف األشكال 

، وعليه يعد السرد حاجة انطولوجية (55) والبنيات التعاقدية، بين اإلنسان وغيره

لتفريغ الكينونة اإلنسانية التي تتوافق مع طبيعته الحكائية حيث تطفو في شكل 

على عالمه الداخلي أو الخارجي " ولعل أهم ما حققته عالمات سيميائية تدل 

اللغة في انتظامها العالمي للفكر المشروط عقالً داخل العقل السيميائي الجمعي 

الذي يسمى بالثقافة، ومن ضمن ذلك الكم الهائل من االستخدام التواصلي 

 ، كذلك فإن السرد ال ينفصل من(56)لمنظومة اللغة ظاهرة الخطاب السردي "

حيث أصوله التاريخية عن الحياة والثقافة والوجود، وهو حاضر في كل 
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 في كل األمكنة، وفي كل المجتمعات، وبذلك يكون لكل الطبقات، و األزمنة، و

لكل الجماعات البشرية سردها، وهذه السرود تكون في غالب األحيان 

على ذلك ، وبناء (57) مستساغة بشكل جماعي من قبل أناس ذوي ثقافات مختلفة

إن ( 51)فإن"السرد يوجد حيثما يوجد بحث في التتابع الذي ندعوه الزمن ".

األصل في اإلمساك بالدالالت ال يمكن أن يكون من طبيعة تجريدية ويتميز 

بالكلية الداللية التي تخرج من حسابها كل التقطيعات والتمفصوالت الداللية 

ر في المجرد ال يمكن أن تتم إال من فإن التفكي االتي تولد الثقافي والرمزي ، لذ

خالل أشكال مجسدة مرئية تمنحه تلويناً خاصاً، ألن التجسيد هو المدخل 

الرئيس نحو سلسلة من األنساق التي تقوم بتنظيم مجموعة من القيم في قوالب 

محددة، والمعنى بكل تمنوعاته الذي يسند لهذه القيم ال يمكن أن يدرك بصورة 

ل تحقق هذه القيم وتجسيدها في أدوار، أو وظائف تخرج هذه فعلية إال من خال

 القيم من تجريديتها وتمنحها وجهاً مشخصاً، فإذا كنا سنعرف عن الحب، و

الكراهية، عن المشاعر األخالقية، وبصفة عامة عن كل ما نسميه ذاتاً لو لم يتم 

طة التعبير عن كل هذا في اللغة، ولم تتم مفصلته واإلفصاح عنه بواس

، وهنا يكون التأويل عصب الحياة اإلنسانية وقطبها األساس، ألن (59)األدب.

التأويل يلعب دوراً مهماً في السرد والخيال، أو دور الوسيط أثناء محاكاة فعل 

 ، و(61)اإلنسان ومعاناته في الحياة، لذى اعتبر )أرسطو( السرد محاكاة فعل ما 

إلى السينما السردية بعيداً عن التفكير باإلضافة إلى ذلك الأصعب من أن ننظر 

الفلسفي، ألن لكل فيلم سينمائي فلسفته الخاصة التي يتحدد من خاللها خط سير 

الخوف من  الفيلم ورؤيته للوجود واألشياء. إن مسائل، كالخالص، والرغبة، و

 المستقبل، وإحساس الشخصية باإلنهزام وتشظي الزمن، ومناجاة الذات، و

، وتذويب المكان،وإعالن شأن الموت، هي مفردات حياتية لقضايا تفتيت اللغة

 فلسفية يخطو بها التأمل والجنون إلى تعبيرات المقدس والتماهي مع األخر، و

إن التفكير في فلسفة السردي هي بمثابة فلسفة أخرى، ولهذا نرى أن بعض 

كونه  األفالم والروايات بمثابة علوم متنوعة يحظر فيها الفلسفي أحياناً 

تاريخياًن أو من جهة كونه حضارة، أو من جهة أسطورة وخرافة، فالنقاد 

 الفالسفة جعلوا من المتن الروائي مثناً ألسئلتهم، فانطلقوا يطرحون نظرياتهم و

الزمن، والهوية، كما هو الحال مع )بول ريكور( الذي  أفكارهم حول األنا، و

لسفة متكاملة و)ميشيل فوكو( الذي جعل من ثالثية الوجود، الزمان،  السرد، ف

األشياء واعتبرها نوعاً من الفلسفة السردية، و)إنبرتو  تأمل كثيراً الوجود و

إيكو(الذي فلسف السرد بطريقته الجديدة حينما جعلها غابة كثيفة معبأة 

بالدهشة، والخوف، وكشف األسرار،و)جيل دولوز(الذي جعل الصورة الزمن، 
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أمل الحياة الواقعية، وتأمل األعمال الروائية السينمائية والصورة الحركة، هو ت

 تروي الكشف عن أنساقها الفلسفية.

:يمكن أن نخلص من دراستنا إلى أن الفيلم السينمائي بصفةز عامة الخالصة

العالم الواقعي إلى تصوير لغوي، وعقلي، وذهني، وخيالي، وحسي، قد ينتقل 

ية أخرى، وأهم ما فيه طبيعته السردية، أو يتجاوزه إلى عوالم خالية وافتراض

سواء كانت اللغوية، والفنية، والجمالية، وارتباطه ب ليات تعبيرية قد تتجاوز 

القصة والرواية إلى صور سردية ودرامية موسعة، ويقوم السرد على 

التلميحات كي يبني استنتاجاً حول الفيلم الذي يستخدم خطة تفسيرية و يبني 

المتلقي بشكل إيجابي لكي يبني المعنى أكثر من  فيتأثير  قصة الدراما، فهو

كونه يستقبل هذا المعنى، لكي يجعله متسقاً ومتماسكاً.والسرد هو الشكل الفعلي 

، وإن ارتباط  هاوتنظيم الذي تتم به رواية األحداث، أي اختيار أحداث القصة

يبني ذهنياً  السرد باألسلوب يجعل المتلقي يستخدم حبكة وأسلوب الفيلم لكي

 قصة الفيلم، وقصة الفيلم ال يمكن الحديث عنها بمعزل عن الوسيط البصري، و

السمعي، وأدواته التقطيعية واإلنتقالية، كما يمكن استنباط خصائص الحكاية 

الفيلمية من الدراسة الداخلية للفيلم، ألن الدراسة الداخلية للحكاية الفيلمية ال 

التداولي المتمثل في العالقات بين المبدع والمتلقي، ستغناء عن المكون يمكن اال

 جديدة لتحليل الفيلم.                 اً وبين المعطيات النفسية والثقافية التي تفتح آفاق
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 (7112-0221)  يبي خالل الفترةالتنمية البشرية في اإلقتصاد الل 

 )*(د. صالح الدين إنبيه جمعة

أولععت إقتصععاديات الععدول المتقدمععة والناميععة علععى حععد سععواء إهتمامععاً  -:مقدمةةة

متزايداً منذ القدم بالعامل الرئيس إلحداث النمو اإلقتصادي والتنمية اإلقتصعادية 

مادي ، إذ نال ذلعك ، وكان التركيز على الجانب المادي في تكوين رأس المال ال

الجانب أولويعة معن حيعث أهميتعه كأحعد معدخالت أي عمليعة إنتاجيعة . لعذا سععت 

 كافععة الععدول جاهععدة إلععى تغطيععة ذلععك الجانععب هادفععة إلععى إحععراز تقععدم ملمععوس و

قتصععادي .إال أنععه فععي العمليععة التنمويععة والرفععع مععن معععدالت النمععو اال  ملحععوظ

 توفير رأس المال المادي وتراكمه  شعرطً بمرور الزمن والواقع العملي تبين أن 

، إذ برز للبعاحثين والمتخصصعين وجعود عامعل أخعر  ضروري ولكنه غير كافز

البد أن يحظى بأولوية، البعض يعتبره لدرجعة تزيعد ععن أهميعة الجانعب المعادي 

نتاجية، وهو الجانب البشري المتمثل في القدرات البشرية الالزمة في العملية اال

تاجيععة، وهععو مععا دفععع بالععدول إلععى إعععادة  النظععر فععي الموقععف السععابق نللعمليععة اال

 حيال التراكم الرأسمالي )المادي( ، حيث توجه الجميعع إلعى وضعع السياسعات و

، ونتيجة ألهمية هعذا تهاوتنميالبرامج والخطط المستقبلية لتكوين قدرات األفراد 

رقة بدراسة واقع التنمية للعملية اإلنتاجية اهتمت هذه الو مدخالبإعتباره الجانب 

 (.1117-0991البشرية في اإلقتصاد الليبي خالل الفترة)

بععرز إهتمععام الدولععة بتنميععة عناصععرها البشععرية مععن خععالل   -مشةةكلة الدراسةةة:  

إستراتيجيات التنمية التي تم التخطعيط لهعا واإلععالن عنهعا فعي الخطعط التنمويعة 

( ، 0915-0910(، )0911 –0976( ، )0975 -0973للفتعععععرات المختلفعععععة )

( وجميعع الخطعط تهعدف 1101 –1111ومشروع البرنعامج التنفيعذي التنمعوي )

إلى إعداد العنصر البشري كماً ونوعاً بما يُسعهم بشعكل فّععال فعي تحقيعق التنميعة 

الرفع معن مععدالت النمعو فعي النعاتج المحلعي اإلجمعالي ، ممعا دفعع  اإلقتصادية و

قطاع التعليم والتدريب والصحة ، وإتباع سياسعة بالدولة إلى تحمل اإلنفاق على 

من شعأنها تعوفير الغعذاء المناسعب وبأقعل تكلفعة لجميعع أفعراد المجتمعع ،) سياسعة 

الععدعم للسععلع الضععرورية (، إال أنععه رغععم تجربععة الدولععة وخوضععها لتحقيععق ذلععك 

ل قتصاد الليبي مازان عاماً( إال أن االيالهدف لفترة زمنية طويلة أكثر من )أربع

يعععاني مععن سععوء واقععع التنميععة البشععرية. ممععا يمكععن طععرح المشععكلة البحثيععة فععي 

 الليبي؟قتصاد االالتنمية البشرية في  فيما العوامل المؤثرة سلباً السؤال التالي:

  -فرضيات الدراسة: 

 إنخفاض اإلنفاق على قطاعي التعليم والصحة . -0     
                                                           

 غريان -اإلقتصاد / كلية المحاسبة  عضو هيئة تدريس / قسم  )*(
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 لدراسة . نخفاض معدل المواليد خالل فترة اا - 1    

 نخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي .ا  - 3    

 -أهداف الدراسة:

هتمام بها من قِبل الدولة، التعرف على واقع التنمية البشرية ، ومدى اال -0

وذلعععك معععن خعععالل دراسعععة مؤشعععراتها المختلفعععة مثعععل التعلعععيم ،الصعععحة 

 ،متوسط دخل الفرد.

تحقيعق تنميعة بشعرية تخعدم  فعيباً الوقوف على المعوقات التي تؤثر سل  -1

ولة العمعل علعى الحعد ؤاإلقتصاد الليبعي ، وهعو معا يُسعهل للجهعات المسع

قتصعادية منها من خالل وضع إستراتيجية مناسبة تتفق معع السياسعة اال

 العامة للدولة .

ل إلعى ععدد معن التوصعيات الهادفعة التعي عنعد األخعذ بهعا سعوف والوص -3

بنعععاء  علعععىبشعععرية تسعععاعد مسعععتقبالً تُسععهم فعععي إنجعععاح وتحقيعععق تنميعععة 

 اإلقتصاد الليبي وتطويره بما يخدم العملية التنموية الشاملة .

الليبي يُتِيح قتصاد االإن الوقوف على واقع التنمية البشرية في  -أهمية الدراسة:

ف على ما يلي   -:التعرا

علعى مدى إهتمام الدولة بإعداد العنصر البشري من خالل بيان حجم نفقاتها  -0

 قطاعي التعليم والصحة .

قتصعاديات االليبعي ، ومقارنعة ذلعك بقتصعاد االواقع متوسط دخعل الفعرد فعي  -1 

 فععيقتصععادي للمععواطن الليبععي وتععأثير ذلععك دول أخععرى يعكععس حقيقععة الواقععع اال

 التنمية البشرية .

الليبي ، مما يُسعهم فعي إقنعاع الجهعات قتصاد االمؤشرات التنمية البشرية في  -3

 الوطني.قتصاد االالعالقة بالعمل على معالجة معوقاتها  في  ذات

الجانب النظري ُحصر في التعريف بالموارد البشرية والتنمية  -حدود الدراسة:

البشرية ومؤشعراتها وأهميتهعا ، فعي حعين الجانعب العملعي تعم التركيعز فيعه علعى 

( 1117 -0991 الليبي خالل الفتعرة )قتصاد االدراسة واقع التنمية البشرية في 

 إعتماداً على مؤشرات وبيانات في اإلقتصاد الوطني.

تطلعب دراسعة الموضعوع جمعع البيانعات فعي شعكل سالسعل ت -منهجية الدراسةة:

عتماد على التحليل الوصفي واستخدام بعض زمنية من الجهات الرسمية ، ثم اال

طة مثععل معععدل النمععو السععنوي ومعععدالت النمععو المتوسعع ،األسععاليب اإلحصععائية

 لفترات مختلفة، وقد تم تقسيم الدراسة إلى المباحث التالية 

 مفهوم  الموارد البشرية والتنمية البشرية  -:المبحث األول 

 مؤشرات التنمية البشرية وأهميتها -:المبحث الثاني 
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الليبععي خععالل الفتععرة                 قتصععاد االواقععع التنميععة البشععرية فععي  -: المبحةةث الثالةةث 

 (0991- 1117. ) 

 مفهوم الموارد البشرية والتنمية البشرية -المبحث األول :
تتمتع كل دولة بعدة موارد منها الموارد البشرية ، وهعي تختلعف فعي الحجعم      

قتصاديات إلى تحقيعق اإلسعتفادة القصعوى معن من دولة ألخرى ، وتسعى كل اال

قتصادي، وهو ما دفع االمواردها البشرية بما يسهم في الرفع من معدالت النمو 

 .ةبالدول إلى العمل على تنمية مواردها البشري

ومععن هنععا تبععرز الحاجععة إلععى الفصععل بععين مفهععومي المععوارد البشععرية والتنميععة    

  -البشرية، ويمكن بيان المفهومين على النحو التالي :

فعي  تُعّرف الموارد البشعرية بأنهعا "كعل السعكان مفهوم الموارد البشرية. -أوالً:

وهنعا نالحعع إن هعذا  (0)سن العمعل معا ععدا العجعزة غيعر القعادرين علعى العمعل"

المفهععوم حصععر التعريععف بسععن العمععل والمقععدرة علععى العمععل ، وهععو مععا جعععل 

البعض األخر يُععّرف المعوارد البشعرية بأنهعا " الجعزء معن السعكان العذين يمكعن 

يعف يُبعين بوضعوح أن .وهعذا التعر(1)قتصعادية"عتماد عليهم في النشعاطات االاال

الموارد البشرية للدولة هي التي تسهم في جميع األنشطة اإلقتصادية المختلفعة ، 

إذ أنها تستخدم كمعدخالت فعي العمليعة اإلنتاجيعة. والبعد معن اإلشعارة إلعى وجعود 

ولكعععنهم قعععد يشعععاركون فعععي األنشعععطة ، جعععزء معععن السعععكان خعععارج سعععن العمعععل

ون ضمن الموارد البشعرية للدولعة. وهعو معا االقتصادية المختلفة ، وبالتالي يدخل

دفع بالبعض إلى تعريف الموارد البشرية بأنها "الجزء من السكان الذي يحتوي 

العععاطلين   علععى القععادرين علععى العمععل وهععم فععي سععن العمععل، والعععاملين مععنهم و

)القععوى العاملععة( ، إضععافة إلععى األشععخاص الخععارجين عععن حععدود سععن العمععل إال 

. ومما سبق يمكن أن نصل إلعى أن المعوارد البشعرية (3)ي العملأنهم يشاركون ف

للدولععة البععد أن تكععون قععادرة علععى العمععل وراغبععة فيععه ومسععتعدة لععه ضععمن الفئععة 

العمرية لسن العمل التي يحددها القانون بالدولة ، ويضاف إلى ذلعك أيضعاً الفئعة 

يمثععل مععن السععكان خععارج سععن العمععل ومععازالوا يشععاركون فععي العمععل وكععل ذلععك 

اإلسععتراتيجيات  مععورداً بشععرياً ، وبمعرفتععه يتطلععب مععن الدولععة وضععع الخطععط و

يخعدم اإلقتصعاد ويعمعل علعى تنميتعه  اً معوردبإعتبعاره الهادفة إلعى اإلسعتفادة منعه 

 دون أن يكون عبء عليه.

تُعععّرف التنميععة البشععرية بأنهععا " عمليععة توسععيع مفهةةوم التنميةةة البشةةرية  -:ثانيةةاً 

شر والدخل هو أحد تلك الخيارات لكنه ليس الخيار الوحيعد. إذ نطاق خيارات الب

                                                           
 . 013، ص  1117فليح حسن خلف ، إقتصاديات التعليم وتخطيطه ، عالم الكتب الحديث ، األردن ،  (0)
 .016، 015المصدر السابق ، ص   (1)
 .015، ص 0994محمد جميل عمر ، إقتصاد وتخطيط القوى العاملة ، منشورات جامعة دمشق ،   (3)
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.  كمعا تُععّرف (0)أن التنمية تعني أن يتمتع الناس بحياة طويلة وصحية وخالقة "

التنمية البشرية بأنها " العملية التنموية الهادفة إلى جعل البشر هعدفاً معن أهعداف 

البشرية تهدف أساساً إلى تنميعة ، وهو ما يعني أن التنمية (1)التنمية اإلقتصادية"

 الموارد البشعرية معن خعالل اإلسعتثمار بهعا، وذلعك بتحسعين البعرامج التعليميعة و

تقديم الخدمات الصعحية المناسعبة ، كمعا يُنظعر إلعى التنميعة البشعرية بأنهعا عبعارة 

سعتثمار فعي قعدرات البشعر معن خعالل عن "عملية تنموية مستدامة تهدف إلعى اال

 نتاجية وتحقيق النمعو اإلقتصعادي ، وومهاراتهم بهدف زيادة االتحسين قدراتهم 

 توزيع عوائده على أفراد المجتمع بشكل عادل يضمن رفع مسعتوى رفعاهيتهم و

تمكيععنهم مععن المشععاركة فععي هععذه العمليععة التنمويععة المسععتدامة فععي إطععار المععوارد 

ية عمليععة . وممععا سععبق يبععرز بوضععوح أن التنميععة البشععر(3)االقتصععادية الُمتاحععة"

 تسعتهدف جميععع الفئععات العمريععة للسععكان مععن خععالل تععوفير الخععدمات التعليميععة و

األمععر .نتععاجيتهماالصععحية وكععل مععا مععن شععأنه أن يزيععد مععن قععدراتهم ومهععاراتهم و

قتصاد االنتاج كماً نوعاً على مستوى الذي يسهم بشكل مباشر في تنامي حجم اال

سعتخدام األمثعل للمعوارد المتاحعة ن االالكلي واستدامة العملية التنمويعة بمعا يضعم

قتصعادية معن الرفاهيعة اال يعاً مسعتوى عال هنفسفي المجتمع وبما يحقق في الوقت 

 لألفراد.

 -قتصادية للتنمية البشرية :األهمية اال -ثالثاً:

من الموارد البشعرية والتنميعة البشعرية يكعون معن السعهل  بعد التعريف بكل      

ط بينهما ومدى أهمية التنمية البشرية في ضمان وجود التعّرف على مدى التراب

وتطويره، وهو ما يعني أن التنمية قتصاد االموارد بشرية جيدة تكون في خدمة 

البشرية مطلب ضعروري وفعي غايعة األهميعة إلععداد المعوارد البشعرية الالزمعة 

 للعملية التنموية وهو ما جعل كافة إقتصاديات الدول تعمعل علعى إععادة صعياغة

أولويععات أهععدافها، إذ أصععبحت التنميععة البشععرية تنععال مرتبععة عاليععة مععن األهميععة 

 إدراكاً من الجميع بدور التنمية البشرية فعي إععداد المعوارد البشعرية مسعتقبالً، و

التععي تُعععد الركيععزة األساسععية فععي تكععوين رأس المععال البشععري الععالزم للعمليععة 

    -تنمية البشرية في النقاط التالية:قتصادية للنتاجية،ويمكن حصر األهداف االاال

 - ستفادة من الموارد البشرية من خعالل تعمل التنمية البشرية على تحقيق اال

 زيادة إنتاجيتها.

                                                           
 .011، ص  1115،  0ار ، التنمية االقتصادية والبشرية ، دار العلوم العربية ، بيروت ، ط علي العط  (0)
إبراهيم مراد الدّعمة ، التنمية البشرية ) اإلنسانية ( بين النظرية والتطبيق ، دار المناهج للنشر والتوزيع ،   (1)

 .07، ص 1111األردن ، 
 07المرجع السابق ،ص   (3)
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 - م المباشععرة فععي التعجيععل بتحقيععق التنميععة االقتصععادية علععى مسععتوى اسععهاإل

 اإلقتصاد القومي .

- عتمعاد علعى مواردهعا البشعرية اال تُتيح التنمية البشرية )عند تحققها( للدولعة

عتمعاد علعى المعوارد فة ، والتقليل مستقبالً معن االفي األنشطة االقتصادية المختل

 البشرية المستوردة)العمالة األجنبية(.

 -  ،عال فعي تكعوين رأس المعال البشعري للدولعة تسهم التنمية البشرية بشعكل فعا

 .االقتصاد في  الذي يُعد الركيزة األساسية للعملية التنموية

-  عند تحقيق التنميعة البشعرية علعى مسعتوى الفعرد يمكنعه معن الحصعول علعى

 وظيفة أفضل وبمستوى دخل أعلى، مما ينعكس إيجاباً على معيشة أسرته.

 -  تعمعل التنميععة البشععرية لعنصعر العمععل مععن خعالل بععرامج التعلععيم والتععدريب

عليه في سوق العمل، مما يقلل  نتاجيته، األمر الذي يزيد من الطلباعلى زيادة 

 .االقتصاد من معدالت البطالة في 

 -  إن زيعععادة حجعععم اإلنتعععاج للشعععركات نتيجعععة لتطعععوير القعععدرات والمهعععارات

ألفرادهعععا ذلعععك يعععؤدي إلعععى زيعععادة أرباحهعععا ، يعععدفع ويشعععجع علعععى التوسعععع فعععي 

 ستثمار.اال

 - نتععاج أسععاليب االعتمععاد علععى قتصععاد إمكانيععة االتُحقّععق التنميععة البشععرية لال

عتماد على العمالة المستوردة من المتطورة والتي تستخدم تقنيات حديثة دون اال

الدولة المنتجة لتلعك اآلالت والتقنيعات المتطعورة، األمعر العذي يتبععه بالضعرورة 

ككعل، وزيعادة إنتاجيعة عنصعر العمعل االقتصعاد زيادة حجم اإلنتاج على مستوى 

م عنصر العمل المحلي في العملية اسهإى زيادة المحلي والذي يعطي مؤشراً عل

 التنموية الشاملة.

-  جانعب السعكان معن خعالل رفعع مععدالت نمعوه  فعييبرز أثر التنمية البشرية

النععاتج عععن الخععدمات الصععحية وتععوفير الغععداء المناسععب ، األمععر الععذي يصععاحبه 

جة لعذلك خاصعة قتصادياً مستقبالً ، حيث تزداد الحااتزايد فئة السكان النشيطين 

في إقتصعاديات العدول التعي تععاني معن النعدرة النسعبية لعنصعر العمعل ، كمعا هعو 

 الليبي. االقتصاد الحال في 

 - نتععاج وتحسععين قتصععاد إمكانيععة تطععوير نوعيععة االتُتععيح التنميععة البشععرية لال

المحلي على الدخول في منافسعة األسعواق الدوليعة االقتصاد جودته ، مما يساعد 

ع في الصادرات التي تسهم في توفير العمالت الصعبة الالزمة الستيراد والتوس

 ما يلزم لخدمة العملية التنموية.

العديعد معن المتغيعرات  فعي اً ومما سبق يمكن القول بأن للتنمية البشعرية تعأثير    

نتععاج ، الطلععب علععى عنصععر العمععل ، عععرض العمععل ، ية مثععل حجععم االاالقتصععاد

ية لإلنفعاق االقتصعادر... إلخ ، وهو ما يؤكد على األهمية ستثماحجم السكان، اال
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 االقتصعععاد علعععى العنصعععر البشعععري بمعععا يعمعععل علعععى إععععداده ليكعععون فعععي خدمعععة 

عتبار وتطويره، وهو يستوجب على الجهات الرسمية في الدولة أخد ذلك في اال

 ككل . االقتصاد عند صياغة األهداف ووضع الخطط التنموية على مستوى 

 مؤشرات التنمية البشرية  -الثاني:المبحث 

قتصععادية يتطلععب بعععد أن تععم التعريععف بمفهععوم التنميععة البشععرية وأهميتهععا اال    

دراسة المؤشرات التي يمكن أن تستخدم لمعرفة مدى تحقيق التنمية البشرية في 

خعتالف فعي حجعم إقتصاد ما.  والذي يختلف واقعها معن دولعة ألخعرى نتيجعة لال

 هتمام الدولة بالتنمية البشرية .الموارد ومدى إ

حيث التعّرف على المؤشرات يُتيح دراسة واقع التنمية البشعرية ، إال أن ذلعك    

يتطلب قاعدة بيانات إحصائية دقيقة من خاللهعا يمكعن حسعاب المؤشعرات الدالعة 

قتصعاديات العدول الناميعة، ممعا اعلى واقع التنميعة البشعرية، وهعو معا تفتقعر إليعه 

انعععاً تععععذر معرفعععة حقيقعععة التنميعععة البشعععرية فعععي بععععض العععدول. ومعععن يجععععل أحي

المؤشععرات التععي تسععتخدم لمعرفععة واقععع التنميععة البشععرية ومععدى اإلهتمععام بهععا مععا 

 -يلي:

يستخدم التعليم الذي يتحصل عليعه أفعراد المجتمعع مؤشعراً علعى  -التعليم: -أوالً:

يأخذ التعليم عدة أشكال التنمية البشرية، وهو يختلف واقعه من دولة ألخرى ، و

بتعدائي، اومستويات منها محو األمية والتعليم الرسمي الععام بمراحلعه المختلفعة )

عععدادي ، ثععانوي ، جععامعي( والتعلععيم الخععاص بمراحلععه المختلفععة، والدراسععات إ

العليا الجامعية ، إضافة إلى التعليم المفتوح والتعليم عن بعد ، وكل ما من شعأنه 

الفرد مثل الدورات التدريبية وورش العمل، وكل ذلعك يتطلعب  أن يسهم في تعلم

سواء من القطاع العام أو الخاص.ونتيجة للعدور العذي يلعبعه قطعاع التعلعيم  انفاقا

هتمام من قِبل الدولة ، حيث تُخصعص افي إعداد العنصر البشري نجده يحظى ب

بعين العدول نتيجعة نسبة من اإلنفاق العام لقطاع التعلعيم ، وهعو معا يتفعاوت نسعبياً 

هتمام بعه.فكلما أولعت الدولعة ختالف في حجم الموارد المادية للدولة ومدى االلال

هتمامهعععا بتعععوفير التعلعععيم للمعععواطنين، أعطعععت أولويعععة لعععذلك القطعععاع مقارنعععة ا

بالقطاعات األخرى، إدراكاً منهعا بأهميعة معا يتحصعل عليعه الفعرد معن تعلعيم فعي 

توى الفرد والمجتمعع ككل.وعنعد تحمعل الدولعة تحقيق العديد من العوائد على مس

سعتراتيجيات نفقات باهضعة ألجعل تعلعم أفعراد شععبها البعد أن تضعع الخطعط واال

التي من شأنها تحقيعق الفّعاليعة االقتصعادية للتعلعيم والتعي لتحقيقهعا يتطلعب تعوفر 

 -: (0)شرطين هما

                                                           
 .016د الدّعمة ، مرجع سابق ، ص إبراهيم مرا  (0)
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   -معع كمعاً ونوععاً ، أن يؤدي التعليم إلى إعداد القوى البشرية الالزمعة للمجت

حيث تزايد الحاجة فعي سعوق العمعل للعمالعة المدربعة والمؤهلعة خاصعة فعي ظعل 

أسعاليب اإلنتعاج الحديثعة والمتطعورة .إال أنعه فععي حالعة إخفعاق الدولعة فعي تحقيععق 

تزايعد الكعم الهائعل معن مخرجعات  سعيؤدي ذلعك إلعىاألهداف المخططة للتعلعيم ، 

االت يقل الطلعب عليهعا بسعوق العمعل. األمعر التعليم مع تدني النوعية أو في  مج

 الذي يتبعه تزايد العبء على الدولة دون تحقيق الجدوى االقتصادية للتعلعيم ، و

ستفادة منها ، مما يزيد حجم الخسارة على مستوى هدر الموارد البشرية دون اال

 ككععل ، وهعو معا تعانيععه العديعد معن الععدول الناميعة ومنهعا الععدولاالقتصعاد الفعرد و

 العربية .

    -  قادراً على توظيف مخرجات التعليم ، وذلعك يتطلعب االقتصاد أن يكون

حتياجعات سعوق العمعل ، فعنعدما تكعون الكعوادر االتوافق بين مخرجات التعلعيم و

يسبب العجز الذي يدفع  فإن ذلكالمؤهلة أقل أي ال تغطي متطلبات سوق العمل 

جنبيعة، وكعذلك عنعدما تكعون مخرجعات علعى العمالعة األ االعتمعادإلعى االقتصاد ب

التعلععيم تزيععد عععن حاجععة سععوق العمععل يترتععب عليععه بطالععة الكععوادر المؤهلععة ، 

متصعاص اسعتيعاب واعلى االقتصاد وبالتالي البد من التخطيط بما يضمن قدرة 

 مخرجات التعليم بما يخدم العملية التنموية وتحقيق أهداف التعليم المخطط لها.

ستيعاب األفراد المؤهلين أو اعلى االقتصاد ر هنا أن عدم قدرة والجدير بالذك   

توفير فرص عمل لهم بأجر منخفض، ذلك يكون عامل دفع لهم للهجرة للخعارج 

والتي يقابلها توفر عوامل جذب في الدول المستقبلة لهم ، ذلك من شأنه أن يزيد 

لمؤهلعة معن جانعب، من تفاقم مشكلة البطالة بإرتفاع معدل البطالة بعين الكعوادر ا

من جانعب أخعر، وهعو معا االقتصاد وتفشي ظاهرة هجرة العقول )الكفاءات( في 

يعني تحّمل الدولة نفقات كبيرة على التعليم دون تحقق الفّعاليعة اإلقتصعادية، بعل 

تتحمععل خسععارة أكبععر بهجععرة الكفععاءات للخععارج دون اإلسععتفادة منهععا فععي العمليععة 

 . )*(التنموية

هتمعام فعي ععدة هتماماً بشعبها يتبلور هذا االاعندما تولي الدولة -:الصحـة-ثانياً:

جوانب منها زيادة نفقاتها على الصحة، والعمعل علعى تعوفير الخعدمات الصعحية 

من خالل بناء المستشفيات وتوفير األدوية والمراكز الصحية، األمر الذي يسهم 

ل، إضعافة إلعى تقليعل األفراد بصحة جيعدة وقعادرة ومناسعبة للقيعام بالعمع تمتعفي 

عدد الوفيات، كما أنه في حالة ظهور بعض األمراض تعمل الدولة علعى تعوفير 

العالج المناسب بشكل يسهل وصعوله إلعى جميعع أفعراد المجتمعع معع العدالعة فعي 

                                                           
تقسم عوامل الهجرة إلى عوامل الدفع من الدول المرسلة وعوامل الجذب من الدول المستقبلة ، وتُحقق العديد )*(

، ليبيا ، 0من اآلثار على الدول المرسلة... لمعرفة المزيد ،أنظر في ذلك )رياض عواد ، هجرة العقول، ط

 .71-64، ص 0991
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توزيعع الخعدمات الصععحية بعين الريععف والمدينعة.ويالحع فععي اإلقتصعاديات التععي 

دول المتقدمعة( يعنعكس ذلعك إيجابعاً علعى تتمتع بخدمات صحية عالية الجعودة )الع

نتاجية للفرد، ثم زيادة دخلعه ممعا يحسعن مسعتوى معيشعة أسعرته. األمعر العذي اال

فعي العدول الناميعة فواقعع التنميعة البشعرية للدولعة ، والعكعس  فعييؤثر بشكل عام 

  -الصحة منها ما يلي: فيخاصة الفقيرة توجد العديد من العوامل المؤثرة سلباً 

- صعاحبه الحعروب األهليعة )خاصعة تستقرار السياسي الذي كثيراً معا دم االع

 فععي القععارة األفريقيععة(، وهععو وضععع يععؤدي إلععى عجععز الموازنععة العامععة للدولععة و

 ضعف قدرة الدولة على اإلنفاق لتوفير الخدمات التعليمية والصحية .

-ي نتشار األوبئة معع ضععف قطعاع الصعحة علعى مواجهتهعا نتيجعة للعجعز فعا

الميزانيععة وعععدم تععوفير الخععدمات الصععحية، وهععو مععا يععؤدي إلععى إلحععاق الضععرر 

 التنمية البشرية . فيبأفراد المجتمع والتأثير سلباً 

-  ضعععف أداء النظععام السياسععي فععي العديععد مععن الععدول الناميععة وعععدم إتخععاذ

سععتراتجيات التععي مععن شععأنها أن تخععدم أفععراد المجتمععع منهععا التنميععة الخطععط واال

 رية .البش

 -قتصاديات العدول الناميعة خاصعة الفقيعرة ، ممعا ارتفاع معدالت البطالة في ا

 يزيد من اآلثار السلبية على التنمية البشرية في المجتمع.

 -جتمعاعي العذي تعيشعه إقتصعاديات العدول الناميعة وقتصادي واالالتخلف اال 

الصععحية  ، ممععا يععنعكس علععى تقععديم الخععدماتاالقتصععادالععذي يععؤثر علععى عجلععة 

 ألفراد المجتمع.

 -قتصععاديات الععدول الناميععة الععذي نخفععاض حجععم النععاتج المحلععي اإلجمععالي الا

 دخول األفراد ومستوى معيشة أسرهم. فييؤثر سلباً 

 -  حتياجات اتدني األجور في حالة توفر فرص عمل بالمستوى الذي ال يلبي

يعاة منهعا حعق الحصعول ، مما يعكس تعدني أدنعى متطلبعات الح هاومتطلباتالحياة 

علعى التعلعيم والخعدمات الصعحية ، ممعا يزيععد معن ظعاهرة الهجعرة )خاصعة غيععر 

 ية( نتيجة لتردي األوضاع االقتصادية ومستوى المعيشة .عالشر

- مخرجات التعليم من العناصر الطبية غالباً ال تتحصل علعى العدخل المشعجع

سععة لهععا ، وهععو مععا يلحععق ، ممععا يععدفع بهععا للهجععرة للخععارج والدولععة فععي حاجععة ما

سعتخدام للعمالعة إلى زيادة اال هذا الضرر بالخدمات الصحية ألفرادها وقد يؤدي

النعاتج المحلعي إضعافة إلعى  فعيالمستوردة في المجاالت الطبية، ممعا يعؤثر سعلباً 

 زيادة العبء على الموازنة العامة.
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 - فعيؤثر سعلباً نخفاض المستوى التعليمي لألمهات وأحياناً عدم وجوده ياإن 

تربيععة األطفععال وصععحتهم ، حيععث تعلّععم األمهععات يسععهم بشععكل مباشععر فععي تقععديم 

 . (0)الخدمات الصحية المناسبة لألطفال

  -  توفير المراكز الصحية والمستشفيات باألرياف في  هتمام الدولة اضعف

 التنمية البشرية في الريف. فيمقارنة بالمدن مما يؤثر سلباً 

 -الدخل )نصيب الفرد من الناتل المحلي اإلجمالي(: مؤشر -ثالثاً:

إن تأثير نشاط األسرة وإنفاقهعا علعى التنميعة البشعرية يلععب دوراً مهمعاً فعي       

ككععل ، وذلععك يعتمععد بالدرجععة  االقتصععاد تحقيععق التنميععة البشععرية علععى مسععتوى 

لعى عند وجود دخعل جيعد يتعيح لعرب األسعرة اإلنفعاق عفاألولى على دخل الفرد، 

تعلععيم أفععراد أُسععرته وتععوفير الخععدمات الصععحية لهععم، إضععافة إلععى تععوفير الغععذاء 

المناسب مما يعمل على إعداد أفراد األسرة بشكل صحي وعلمي يخدم المجتمع 

، وهو ما يبرز الدور الذي تلعبه األسرة في نجاح التنمية البشرية علعى مسعتوى 

والعكععس مععن ذلععك تمامععاً عنععد  عتمععاداً علععى الععدخل الحقيقععي ألفرادهععا.االمجتمععع 

وجود دخل منخفض ال يكفي لمتطلبات الحيعاة اليوميعة )الغعذاء، السعكن الالئعق.. 

غيرهععا(، األمععر الععذي يترتععب عليععه تسععرب األطفععال مبكععراً مععن مراحععل التعلععيم 

المختلفة، وفي كثير من األحيان ال يدخلون للمدرسة نهائياً مما يصعاحبه إرتفعاع 

راد المجتمع مما يسهم بشكل مباشر في تدني التنمية البشرية نسبة التشرد لدى أف

 ككل . االقتصاد على مستوى 

ومما سبق تبين أن دخل الفعرد يلععب دوراً مهمعاً فعي التحسعين معن مؤشعرات     

التنمية البشرية، حيث زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي يؤدي إلى 

، إال أن متوسط دخل الفرد من (0)ة في المجتمعالتنمية البشري فياألثر اإليجابي 

 -الناتج المحلي يؤخذ عليه كمؤشر ما يلي :

-  يعتمد في حسابه بقسمة الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي علعى ععدد السعكان

 وهو قيمة متوسطة ال تعني أن جميع أفراد المجتمع متحصلون عليها.

 - ل ال يعطعي مؤشعراً علعى نمعو حجم الناتج المحلي اإلجمالي في بعض الدو

كافة القطاعات االقتصعادية كمعا هعو الحعال فعي العدول النفطيعة )ليبيعا ، الكويعت، 

السعودية، العراق...(، وبالتالي متوسط دخل الفرد ال يقدم صورة صحيحة على 

مؤشعر علعى بوصعفه مستوى معيشة الفرد في تلك الدول ، مما يقلعل معن أهميتعه 

 التنمية البشرية.

 - دم الدقععة فععي حسععابات النععاتج المحلععي اإلجمععالي نتيجععة لضعععف قاعععدة ععع

مضععللة فععي  ارتفعاع معععدالت التضععخم العذي يعطععي قيمعاالبيانعات اإلحصععائية ، و
                                                           

 .69، ص  0996لمتحدة ، تقرير التنمية البشرية للعام األمم ا  (0)
 .66المرجع السابق  ، ص   (0)
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نتعاج االناتج المحلي اإلجمالي. إضافة إلعى وجعود نعاتج محلعي إجمعالي فعي شعكل 

دخعل  غير منظور يتعذر حسابه ، كل ذلك من شعأنه أن يقلعل معن أهميعة متوسعط

 الفرد كمؤشر على التنمية البشرية خاصة في الدول النامية .

الليبي خالل الفترة االقتصاد واقع التنمية البشرية في  -المبحث الثالث:

(0221-7112) 

بععد أن تععم التطععرق إلععى مؤشععرات التنميعة البشععرية يمكععن دراسععة واقعهععا فععي     

للبيانات ذات العالقة. وعلى الليبي، الذي يتطلب وجود سالسل زمنية  االقتصاد 

الرغم معن صععوبة الحصعول عليهعا نتيجعة للظعروف األمنيعة وععدم اإلسعتقرار، 

دفعع بنعا إلعى  األمعر العذيبعض السنوات األخيرة ، في إضافة إلى عدم وجودها 

( حيعث أعتقّعد أن معا يعتم التوصعل 1117-0991) معن لفتعرةفي ا حصر الدراسة

ق بواقعع التنميعة البشعرية ال يتغيعر فعي السعنوات إليه خاللهعا معن نتعائج فيمعا يتعلع

الالحقة والقصيرة مما يجعل تلك الفترة صالحة بأن تعطي مؤشراً يمكن تعميمه 

الليبعي ، وهعو معا يُتعيح لنعا التوصعل إلعى االقتصعاد على واقع التنمية البشرية في 

 لعبعض المؤشعرات فعي هعاوتحليلأهم النتائج من خالل دراسعة السالسعل الزمنيعة 

 -الليبي ، والتي يمكن تناولها على النحو التالي : االقتصاد 

 الليبي خالل الفترةاالقتصاد حجم اإلنفاق على قطاع التعليم في  -أوالً :

(0221-7112. ) 

هتمععام بععه وتنميتععه كمععاً يختلععف واقععع التعلععيم مععن دولععة ألخععرى مععن حيععث اال     

لتنميعععة البشعععرية ألفعععراد ككعععل وااالقتصعععاد ونوععععاً، ويعععنعكس ذلعععك علعععى تنميعععة 

الليبي يتطلب معرفعة االقتصاد ولمعرفة مدى اإلهتمام بهذا القطاع في  المجتمع.

حجم المصروفات الفعلية عليه ونسبتها من اإلنفاق الكلعي وحجعم النعاتج المحلعي 

ذلك يُعد مؤشراً علعى معا يحظعى بعه القطعاع معن أولويعة واهتمعام  ألناإلجمالي، 

 ت األخرى ، ولمعرفة ذلك نعرض الجدول التالي :مقارنة بباقي القطاعا
(النسبة المئوية لإلنفاق على قطاع التعليم من إجمالي اإلنفاق العام الكلي والناتل المحلي 1جدول رقم )

 (  باألسعار الثابتة7112-0221الليبي خالل الفترة )  االقتصاد اإلجمالي في 

اإلنفاق العام  السنوات

 الفعلي

 ألف دينار

تل المحلي النا

 اإلجمالي م.د

اإلنفاق الفعلي 

 على التعليم

 م.د

نسبة اإلنفاق 

العام  على 

التعليم من 

 اإلنفاق العام

نسبة اإلنفاق 

على التعليم من 

الناتل المحلي 

 اإلجمالي

0221 067646065 44752.0 66.2 5.0 1.04 

0220 060256562 50056.1 61.0 5.1 1.05 

0227 5226622 42600.5 56.6 0.2 1.00 

0226 6726650 42646.7 02.0 7.0 1.14 

0224 2616521 42762.0 64.7 4.5 1.12 

0225 4506160 42065.1 57.7 00.6 1.00 

0226 0526470 42627.2 62.1 0.1 1.04 

0222 061076162 42264.6 42.1 4.6 1.01 
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0220 5506664 50570.5 64.0 00.0 1.07 

0222 0246752 42666.2 017.2 00.5 1.77 

7111 062116006 42454.2 761.1 05.6 1.57 

7110 066566160 52661.6 706.0 06.0 1.66 

7117 461016076 52565.2 240.6 00.5 0.6 

7116 762726764 66564.0 612.0 00.6 1.5 

7114 662026400 21621.1 420.4 06.7 1.2 

7115 260676227 26661.2 665.4 6.0 1.2 

7116 0767066111 01272.2 522.7 4.2 1.2 

7112 0560616240 04140.6 226.0 6.4 0.05 
عتمععاداً علعى قسععم الحسعابات القوميععة ، أمانعة اللجنععة ا( لإلنفععاق الععام الفعلععي والنعاتج المحلععي اإلجمعالي 1117-0991السعنوات ) -المصعدر:

 . 1119الشعبية العامة ) سابقاً( ، طرابلس ، ليبيا ، 

  -دول السابق نستنتج ما يلي :ومن الج    

 -  إن نسععبة اإلنفععاق العععام علععى قطععاع التعلععيم مععن اإلنفععاق الكلععي لععم تتجععاوز

 0991للععام  %5.0حيث بلغعت  %01، وفي كثير من السنوات أقل من  09%

في )اإلمارات ف، وهي نسبة تعتبر منخفضة عند مقارنتها ببعض الدول األخرى 

، وهعو معا يعؤثر  (0)0991( للعام %17جزائر ، ال %07.1، السعودية 04.6%

الليبي ، ويبرز تدني إهتمام الدولة بقطاع االقتصاد سلباً على التنمية البشرية في 

 التعليم وخدماته المختلفة. 

 -تجاه الععام لنسعبة اإلنفعاق علعى التعلعيم معن اإلنفعاق الكلعي خعالل فتعرة إن اال

أن السياسات المتبعة من قبل الدولة  ، وهو ما يوضح هنفستجاه الدراسة يأخذ اال

لم تتغير والمتمثلة في نيل القطاع مرتبة أقل من األهمية، والتعي يعنعكس أثارهعا 

ككل وعلى حجم ونوع الخدمات التعليمية ألفراد المجتمعع، االقتصاد  فيالسلبية 

مما يعطي مبرراً لوجود عناصر غير مؤهلة ال تخدم العمليعة التنمويعة وضععف 

 االقتصععاد السععكان فععي القععوى العاملععة ، ممععا يرفععع درجععة اإلعالععة فععي مشععاركة 

 الليبي .

 -  وهي  %9إن متوسط نسبة اإلنفاق على التعليم خالل فترة الدراسة بلغت

الليبي خالل  االقتصاد يعني أن واقع التنمية البشرية في  هذانسبة منخفضة، و

التعليم من اإلنفاق الكلي  عتماداً على نسبة اإلنفاق علىاتلك الفترة متدني 

للتنمية  % 06.3 بــ،والمحددة في تقرير التنمية البشرية لألمم المتحدة والتي 

 .(1)البشرية العالية

 -  إن نسعبة اإلنفعاق علعى التعلعيم معن إجمعالي النعاتج المحلعي اإلجمعالي خعالل

( ، 1117،  1111مععا عععدا عععامي) %0( لععم تصععل إلععى 1117 -0991الفتععرة )

ا يؤكد تدني األهمية النسبية التي يحظى بها قطاع التعليم من قبل الدولعة، وهو م

                                                           
 .074، ص  0995األمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية ،  (0)
 .064، مصدر سابق ، ص  0996األمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية ،  (1)
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دول أخععرى ، حيععث كانععت فععي  بععويتبععين ذلععك بوضععوح عنععد مقارنععة تلععك النسععبة 

، تععونس % 6.3، المغععرب  % 5.9، أمريكععا % 6.1، فرنسععا % 7.7)النععرويج 

 .(3)1111(للعام  % 1.0

جعم اإلنفعاق علعى التعلعيم ال يعنعي دائمعاً والبد من اإلشارة هنا إلى أن تطور ح   

تطور الخدمات التعليمية )خاصة فعي العدول الناميعة( ، ألن ضعمان ذلعك يتطلعب 

لهعا يصعاحبها إنفعاق رشعيد يسعهم فعي تحقيعق أهعداف التعلعيم كمعاً  اسياسة مخطط

حتياجات سوق العمل الليبي . إضافة إلى أن اونوعاً وبما يضمن مخرجات تلبي 

نفععاق علععى التعلععيم عنععدما يرافقععه تسععرب العديععد مععن الطععالب مععن تزايععد حجععم اإل

البععرامج التعليميععة  فععيالمراحععل التعليميععة المختلفععة ، األمععر الععذي يععؤثر سععلباً 

المخطععط لهععا، حيععث تشععير البيانععات إلععى أن عععدد الطععالب الععذين تركععوا الدراسععة 

نمية البشعرية طالب، وهو ما يبرز تزايد  تدني الت (0)(19111بلغ ) 1113للعام 

الليبي، ولذا يؤكد على ضعرورة أن تعمعل الدولعة وبجديعة  االقتصاد مستقبالً في 

البرامج التعليمية ووضعع الخطعط التعي تحعد معن تسعرب  فيعلى ضمان الجودة 

الطالب في المراحل التعليمية المختلفة ، مع ترشيد اإلنفعاق الفعلعي علعى التعلعيم 

 .قتصادية منه بما يحقق الجدوى اال

الليبةةي خةةالل الفتةةرة  االقتصةةاد حجةةم اإلنفةةاق علةةى قطةةاع الصةةحة فةةي  -ثانيةةاً:

(0221-7112 ) 

إن الخعدمات التعي يقعدمها هعذا القطععاع لهعا عالقعة مباشعرة بصعحة المععواطنين     

، األمر الذي يجعل قطاع الصحة بالنسبة لهم ينال المرتبة األولى من  تهموسالم

اتهم ووجععودهم(. ولكععن فععي الواقععع الليبععي حيععث األهميععة )ألنععه يحععافع علععى حيعع

يعكعس تعدني  هعذانالحع إعتماد كثير من المواطنين في العالج على الخارج ، و

أمر ليس بالغريب على المواطنين كافة .ولمعرفة و جودة الخدمات الصحية، وه

( 1117-0991مععدى إهتمععام الدولععة الليبيععة بهععذا القطععاع خععالل الفتععرة الزمنيععة )

حجم المصروفات الفعلية على القطاع ونسبتها من اإلنفعاق الكلعي  يتطلب معرفة

 -وحجم الناتج المحلي اإلجمالي كما هو موضح في الجدول التالي:
النسبة المئوية لإلنفاق على قطاع الصحة  من إجمالي اإلنفاق العام الكلي والناتج المحلي  (2جدول رقم )

 (      باألسعار الثابتة1117 -0991)الليبي خالل الفترة  االقتصاد اإلجمالي في 

اإلنفاق العام  السنوات

 الفعلي 

 ألف دينار

الناتج المحلي 

 اإلجمالي

 م.د

اإلنفاق الفعلي 

 على الصحة

 م.د

نسبة اإلنفاق 

على الصحة من 

 اإلنفاق العام

نسبة اإلنفاق 

على الصحة من 

 الناتج اإلجمالي

0991 0,164,165 44157.0 11.3 0.1 1.15 

0990 0,095,537 50153.1 37.0 3.0 1.17 

0991 599,697 49601.5 51.5 9.1 1.01 

                                                           
 .311،  309 ، ص 1116األمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية   (3)
 .05، ص  1119البنك الدولي ، دراسة حول مراجعة اإلنفاق العام في ليبيا ،  (0)
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0993 619,651 47643.1 4.6 1.7 1.119 

0994 761,571 49139.1 11.6 1.7 1.14 

0995 450,160 49065.1 11.3 4.9 1.14 

0996 159,411 49691.7 66.1 7.7 1.03 

0997 0,101,167 49934.6 51.1 5.1 1.01 

0991 550,364 50511.5 17.3 5.1 1.15 

0999 194,157 47336.9 69.1 7.7 1.05 

1111 0,711,113 49454.9 017.4 6.3 1.11 

1110 0,653,160 59331.6 035.7 1.1 1.13 

1111 4,101,113 57565.7 397.3 9.9 1.69 

1113 1,719,134 66534.0 316.1 00.9 1.49 

1114 3,719,401 71371.1 149.0 6.6 1.35 

1115 9,131,991 76661.7 079.1 0.1 1.13 

1116 01,106,111 11719.9 173.7 1.1 1.34 

1117 05,031,741 14140.6 454.5 3.1 1.54 
( لإلنفععاق الععام الفعلععي والنعاتج المحلععي اإلجمعالي إعتمععاداً علعى قسععم الحسعابات القوميععة ، أمانعة اللجنععة 1117-0991السعنوات ) -المصعدر:

 .1119ة العامة ) سابقاً( ، طرابلس ، ليبيا ، الشعبي

وبعد حساب نسبة اإلنفاق على قطاع الصحة في الجدول السابق يمكعن التوصعل 

  -إلى ما يلي :

 - إن متوسط نسبة اإلنفاق على قطاع الصعحة معن اإلنفعاق الكلعي خعالل فتعرة

ن ، وهو ما يبعين نيعل القطعاع مرتبعة أقعل مع%5( بلغت 1117-0991الدراسة )

 فععيحيععث األهميععة النسععبية عنععد إقععرار سياسععة اإلنفععاق العععام، األمععر الععذي يععؤثر 

بععدوره يععنعكس علععى واقععع  وهععذاالخععدمات الصععحية التععي تقععدم ألفععراد المجتمععع، 

 الوطني. االقتصاد التنمية البشرية في 

 - 0إن نسبة اإلنفاق على القطاع من إجمالي النعاتج المحلعي لعم تصعل إلعى% 

تجعاه الععام لسياسعة الدولعة حيعال دراسعة، وهعو معا يؤكعد علعى أن االخالل فترة ال

تغيععر طععول فتععرة الدراسععة، وهععو مععا يعطععي مؤشععراً لتععدني الخععدمات يالقطعاع لععم 

نعععدام الخععدمات الصععحية بالمؤسسععات االصععحية وقلععة عععدد المراكععز الصععحية، و

 م.الواقع الصحي لألفراد العاملين وأسره فيالعامة للدولة، وهو ما يؤثر 

-(تعتبر  %0إن نسبة اإلنفاق على قطاع الصحة من الناتج )التي لم تصل إلى

منخفضة عند مقارنتها بنسبة اإلنفاق معن إجمعالي النعاتج فعي دول أخعرى، حيعث 

 1.5، تعععونس % 4.1، األردن % 1.4، أسععتراليا % 1.6كانععت فععي )النععرويج 

 االقتصعاد فعي ،مما يبرز وبوضعوح تعدني الخعدمات الصعحية (0)1113( للعام %

الليبي، الذي يعزى باألساس إلى السياسة الخاطئة للدولة والجهعات ذات العالقعة 

واقععع التنميععة البشععرية فععي  فععيهتمععام بقطععاع الصععحة، ممععا يععؤثر سععلباً بقلععة اال

 الوطني. االقتصاد 

                                                           
 .313،  310، مصدر سابق ، ص  1116األمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية   (0)
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والجدير بالذكر هنا أن قطاع الصحة يعمل على تمتع العنصر البشري بالصعحة 

مراض والعاهات ، مما يجعله صالحاً وجاهزاً للعملية اإلنتاجية والسالمة من األ

 معععدل المواليععد و فععيوأن يكععون قععادراً علععى ذلععك، إضععافة إلععى التععأثير المباشععر 

النمو السكاني في المجتمع ، لذا يتطلب من الدولعة الليبيعة  فيالوفيات، مما يؤثر 

 ية أكبر للقطاع.إعادة صياغة إلستراتيجية التنمية بحيث تعطي أهمية نسب

 (.1117-0991الليبي خالل الفترة )االقتصاد واقع معدل المواليد في  -ثالثاً:

بناًء على ما تعم التوصعل إليعه فعي فقرتعي واقعع اإلنفعاق علعى التعلعيم واإلنفعاق    

على الصحة والذي تبين من خاللهما تعدني الخعدمات التعليميعة والصعحية نتيجعة 

عدة مؤشرات  فين قِبل الدولة، وهو ما يؤثر سلباً هتمام بالقطاعين ملضعف اال

 -منها معدل المواليد ، ولمعرفة أثر ذلك نعرض الجدول التالي :
 ( 1117-0991الليبي خالل الفترة ) االقتصاد (معدل المواليد في 3جدول رقم ) 

عدد السكان" ألف  السنوات

 نسمة"

 معدل المواليد لكل ألف عدد المواليد

0991 4173.311 017311 43.1 

0990 4371.514 077101 41.6 

0991 4413.659 011531 41.7 

0993 4511.794 011906 11.4 

0994 4693.931 91413 11.9 

0995 4799.165 11779 01.5 

0996 4171.506 91411 01.5 

0997 4957.961 15351 07.1 

0991 5137.409 90711 01.1 

0999 5006.170 93775 01.3 

1111 5096.311 96773 01.6 

1110 5175.774 99017 01.1 

1111 5355.115 019114 11.3 

1113 5434.677 001411 11.3 

1114 5504.011 009633 10.7 

1115 5593.511 011999 10.6 

1116 5673.130 014540 10.9 

1117 5751.411 011337 11.3 
 الهيئة القومية للمعلومات ،الكتب اإلحصائي ، لسنوات متعددة  -المصدر :

 -ومن الجدول السابق يمكن إستنتاج ما يلي :  

 - إلعى  0991للععام  43.1الليبعي معن االقتصعاد نخفاض مععدل المواليعد فعي ا

، وهو ما يعطي مؤشعراً سعلبياً علعى التنميعة البشعرية ويمكعن  1117للعام  11.3

 -نخفاض إلى العديد من العوامل منها :هذا اال أن يُعزى

تععدني الخععدمات الصععحية والتعليميععة ال يشععجع أفععراد المجتمععع علععى إنجععاب  -أ

 -(فقعط ألفعراد األسعرة .ب1األطفال، بل لجوء العبعض إلعى تحديعد النسعل لععدد )

اء األطفعال، الحليعب، والعدواء...إلخ(، األمععر ذرتفعاع أسععار السعلع وخاصعة )غعا
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خاصة ذوي الدخل المحدود مما يعدفع إلعى بيد العبء على رب األسرة والذي يز

 الحد من اإلنجاب.

، مما كان سبباً رئيسعاً  هوتقاليدرتفاع تكاليف الزواج نتيجة لعادات المجتمع ا  -ج

في تأخر سن الزواج ، وأحياناً العزوف عن الزواج والهجعرة للخعارج والعزواج 

 من األجنبيات .

ن وإرتفاع أسعاره مما أسهم في إرتفعاع تكعاليف السعكن وهعو النقص في السك -د

 .)*(ال يشجع على الزواج واإلنجاب

-  الليبعي خعالل فتعرة االقتصعاد تجاه مععدل المواليعد فعي ايتبين من الجدول أن

نخفاض النمو السعكاني، انخفاض، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى الدراسة إلى اال

لنمو السعكاني كعان معن المععدالت المرتفععة حيث تشير الدراسات إلى أن معدل ا

، وهعو معا (0)م1116للععام . 1.0نخفعض إلعى ام ،ثم 0914للعام  4.10حيث بلغ 

يعنععي إسععتمرار ذلععك الوضععع سععوف يععؤدي إلععى تعععرض المجتمععع الليبععي إلععى 

الشععيخوخة ، ممععا يععنعكس سععلباً علععى التنميععة البشععرية والتنميععة علععى مسععتوى 

 ككل .االقتصاد 

يعتمعد  -الليبةي:االقتصةاد صيب الفرد من الناتل المحلي اإلجمةالي فةي ن -رابعاً:

برنامج األمم المتحدة في مؤشراته للتنمية البشرية على نصيب الفرد معن النعاتج 

الليبععي لكونععه االقتصععاد المحلععي اإلجمععالي، إال أن هععذا المؤشععر تقععل أهميتععه فععي 

خعذ التعي  إلعى بععض المأُحادي القطاع يعتمد بدرجعة كبيعرة علعى العنفط، إضعافة 

علعى حجعم السعكان  االعتمادسبق اإلشارة لها. ولمعرفة واقع ذلك المؤشر يمكن 

من واقع التعداد الفعلي للسكان، )في إطار الفترة الزمنية للدراسة( وحجم النعاتج 

المحلععي اإلجمععالي باألسعععار الثابتععة لبيععان نصععيب الفععرد فععي المجتمععع ، ويمكععن 

 -في الجدول التالي :حساب ذلك كما هو مبين 
 0225الليبي لسنوات الحصر الفعلية ) االقتصاد نصيب الفرد من الناتل المحلي اإلجمالي في  (4جدول رقم )

 ،7116) 

 عدد السكان السنوات

 "ألف نسمة"

الناتل المحلي اإلجمالي 

 الحقيقي م.د

نصيب الفرد من الناتل المحلي 

 اإلجمالي "بالدينار"

0225 4602 07707.5 7207 

7116 5720 46506.6 0227 

 . 1116،  0995المصدر: مصرف ليبيا المركزي ، تقارير لسنتي 

 -ومن الجدول السابق يمكن التوصل إلى ما يلي :        

                                                           
ي ، لمعرفة المزيد عن تطور األوضاع السكانية في اإلقتصاد الليبي ،أنظر في ذلك ) مصرف ليبيا المركز  )*(

 . 4م ، ص 1111، لسنة  41النشرة االقتصادية ، المجلد 
مجلة العلوم االقتصادية والسياسية ، كلية اإلقتصاد والعلوم السياسية، بني وليد ، )  هدى محمد أبوخريص ،  (0)

( ، 1116 -0995تطور حجم السكان الليبيين ومدى مساهمتهم في النشاط اإلقتصادي لسنوات الحصر الفعلية )

 115،ص  1103عدد الثاني ، ال
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بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقعي فعي المجتمعع الليبعي   -0  

م محققعاً نسعبة 1116لععام افعي  1791م ، وأرتفع إلعى 0995دينار للعام  1711

م ، وهعو معا يشعير إلعى تنعامي نصعيب 0995مقارنة بالعام  %106زيادة قدرها 

الفرد من الناتج المحلعي اإلجمعالي العذي يرجعع أساسعاً إلعى إرتفعاع أسععار العنفط 

العالمية.وتجدر اإلشارة إلى تنامي نصعيب الفعرد معن النعاتج المحلعي اإلجمعالي ، 

راد المجتمع يتحصلون على ذلك النصيب ، حيث تشير ذلك ال يعني أن جميع أف

الدراسات إلى تدني نصيب الفعرد معن النعاتج فعي بععض المنعاطق نتيجعة لتعدهور 

دينعار  0411اإلنتاج فيها ومكانها الجغرافي، حيث وصل على سبيل المثال إلى 

إرتفاع نصيب الفرد  هنفسفي منطقة مزدة ، ونالحع في الوقت  0999لعام في ا

ععض المعدن مثعل العاصعمة نتيجعة لألنشعطة الخدميعة والتجاريعة والفنعادق ، في ب

وهو معا يعطعي مؤشعراً سعلبياً علعى (1) 0999 هنفسدينار العام  1411حيث بلغ 

التنمية البشرية في المناطق النائيعة البعيعدة ععن المعدن التعي تفتقعر إلعى الخعدمات 

 التعليمية والصحية .

الليبي رغم تطوره االقتصاد محلي اإلجمالي في إن نصيب الفرد من الناتج ال -1

النسبي، إال أنه عند مقارنته بحجم نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمعالي فعي 

، أمريكعا  $30691، أسعتراليا  $ 45465دول أخرى والذي بلغ في ) النعرويج 

تعدني مسعتوى  يوضعج(2)($14010، اإلمعارات $11654، الكويت  39113$

الليبي مقارنة بتلك الدول التي يصاحبها آثار سعلبية االقتصاد ة في التنمية البشري

إلى ذلعك بالنظر  وككل .االقتصاد معدالت النمو في  فيالتنمية اإلقتصادية و في

الليبعي حيعث االقتصعاد عند األخذ في اإلعتبار معدالت التضخم التي تتزايد  فعي 

( علعى 0995،0996،0997) لسنواتفي ا( %01.1، % 9.3، % 4.6بلغت )

قلعل معن القيمعة الحقيقيعة لنصعيب الفعرد معن النعاتج المحلعي ي فعإن ذلعك(3) التوالي

نخفعاض مسعتوى ااإلجمالي رغم تنامي حجمعه النقعدي ،العذي بعدوره يعؤدي إلعى 

 الليبي.االقتصاد المعيشة لألفراد وتدني التنمية البشرية في 

  :الخاتمة

 -** النتائل :

تبين ذلك  من قطاع التعليم والصحة، و على كل قلة مخصصات اإلنفاق العام-0

نفاق على كل قطاع كنسبة من اإلنفاق الكلي، العذي يعطعي نخفاض نسبة االامن 

                                                           
، 065، طرابلس ، ليبيا ، ص 1111(الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، التقرير الوطني للتنمية البشرية ، 1)

066. 

 .330، 331، ص  1116(األمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية ، 2)

عرض النقود على المستوى العام (جامعة الجبل الغربي ، مجلة الجامعة ،  هدى محمد أبوخريص ،أثر 3)

 .031، ص  1105م ، العدد الثامن ، 1101- 0995لألسعار في االقتصاد الليبي ، خالل الفترة 
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الليبعي خعالل فتعرة االقتصعاد لتدني التنمية البشرية )كماً ونوععاً( فعي  اسبباً رئيس

ري  الدراسة، حيث يتحقق آثارها السلبية بشكل عام على تكوين رأس المال البش

 الالزم للعملية التنموية.

نخفعاض اتضح أيضاً معن اهتمام الدولة بقطاع التعليم والصحة الذي اضعف  -1

، ممعا  %0نفاق لكل قطاع من الناتج المحلي اإلجمالي التي لم تصل إلىنسبة اال

األمعر أعطى مؤشراً على تدني الخدمات التعليميعة والصعحية ألفعراد المجتمعع ، 

 الليبي . االقتصاد واقع التنمية البشرية في  يفيؤثر سلباً  الذي

الليبي خالل فترة الدراسة، الذي يؤدي االقتصاد نخفاض معدل المواليد في ا -3 

حجعم عنصعر العمعل ومعدى  فعينخفاض النمو السكاني، مما يعؤثر مسعتقبالً اإلى 

مشععاركة السععكان فععي العمليععة التنمويععة، ممععا يحقععق أثععار سععلبية علععى مسععتوى 

 ككل وعلى مستوى التنمية البشرية من حيث الكم والنوع. اد االقتص

الليبعععي  االقتصعععادجمعععالي فعععي يعتبعععر نصعععيب الفعععرد معععن النعععاتج المحلعععي اال -4 

وتبععين ذلععك بوضععوح عنععد مقارنتععه بنصععيب الفععرد مععن النععاتج فععي دول  امنخفضعع

أخععرى ، وهععو مععا يعنععي عععدم قععدرة الفععرد فععي المجتمععع الليبععي علععى تععوفير كافععة 

بات الحياة ألفراد أسرته من خدمات تعليمية وصحية وغداء مناسب وسكن متطل

الئق ...إلخ ، وهذا الواقع أعطى مؤشعراً علعى التنميعة البشعرية المنخفضعة علعى 

 ككل . االقتصادمستوى 

 -** التوصيات :      

التعلعيم والصعحة فعي التنميعة البشعرية وإععداد  انظراً للدور الذي يؤديه قطاع -0

فعإن ذلعك البشري بما يجعله جاهزة لخدمة المجتمعع والعمليعة التنمويعة،  العنصر

نفاق وترشيده بما هتمامها بالقطاعين من حيث االايتطلب من الدولة أن تزيد من 

 يعمل على تنمية القطاعين.

البد أن تضع الدولعة السياسعات والبعرامج التعي تسعهم بشعكل فّععال فعي زيعادة  -1

الععوطني االقتصععاد معععدل النمععو السععكاني بمععا يخععدم  معععدل المواليععد والرفععع مععن

 مستقبالً.

وضععع إسععتراتيجية هادفععة إلععى زيععادة متوسععط دخععل الفععرد مععع الحععرص علععى -3

العدالة في توزيع الدخل ، حتى يتمكن جميع أفراد المجتمع  من تحسين مستوى 

 معيشتهم ، وهو ما يزيد من التنمية البشرية في المجتمع.
 -: المراجع**       
إبراهيم مراد الدّعمة ، التنمية البشرية ) اإلنسانية ( بين النظرية والتطبيق ، دار المناهج للنشعر والتوزيعع ،  -0  

 .1111األردن ، 

 .0995األمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية للعام  -1  

 .0996األمم المتحدة ، تقرير التنمية البشرية ،  -3  

 .1116تقرير التنمية البشرية ، األمم المتحدة ،  -4  

 .1119البنك الدولي ، دراسة حول مراجعة اإلنفاق العام في ليبيا ،  -5    
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 الهيئة القومية للمعلومات ،الكتب اإلحصائي ، لسنوات متعددة  -6  

 بيا.، طرابلس ، لي1111الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق ، التقرير الوطني للتنمية البشرية ،   -7   

جامعة الجبل الغربي ، مجلة الجامعة ، د. هدى محمد أبوخريص ،أثر عرض النقعود علعى المسعتوى الععام  -1   

 .1105م( ، العدد الثامن ، 1101- 0995الليبي ، خالل الفترة)  االقتصاد لألسعار في 

 .0991، ليبيا ، 0رياض عواد ، هجرة العقول ، ط -9   

 .1115،  0ية والبشرية ، دار العلوم العربية ، بيروت ، ط االقتصاد علي العطار ، التنمية  -01 

 . 1117فليح حسن خلف ، إقتصاديات التعليم وتخطيطه ، عالم الكتب الحديث ، األردن ،  -00  

 . 1119قسم الحسابات القومية ، أمانة اللجنة الشعبية العامة ) سابقاً( ، طرابلس ، ليبيا ،  -01 

 والعلوم السياسية، بني وليد ،               االقتصاد اإلقتصادية والسياسية ، كلية  مجلة العلوم -03

هدى محمد أبوخريص ، تطور حجم السكان الليبيين ومدى مساهمتهم في النشاط اإلقتصادي لسنوات -04

 . 1103( ، العدد الثاني ، 1116 -0995الحصر الفعلية )

 .0994القوى العاملة ، منشورات جامعة دمشق ، محمد جميل عمر ، إقتصاد وتخطيط   -05

 م .1111، لسنة  41مصرف ليبيا المركزي ، النشرة اإلقتصادية ، المجلد  -06

 . 1116،  0995مصرف ليبيا المركزي ، تقارير لسنتي  -07  
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 الفلسفة السياسة عند اسبينوزا

 جامعة طرابلس -كلية اآلداب  -قسم الفلسفة  -جارالن حميد د. عبدالقادر العجيلي

م( من اكثر فالسفة عصر النهضة 0671-0631ربما يكون اسيبنوزا)المقدمة:

 تهالرغم من تأثيره في معاصريه كان ضئيالً، ولم تبدأ أهمي ىأهمية ،عل

الحقيقية تقدر حق القدر إال في السنوات األخيرة من القرن الثامن عشر،عندما 

ستج"و"ياكوبى"و"جوته"وغيرهم من الباحثين األلمان إسهاماته.حيث عرف "لي

كان اسبينوزا  المفكر الوحيد ثاقّب النظر والجرئ في عصر .حتي إنه استطاع 

أن يستخرج مضامين الفلسفة الديكارتية في جانبها الواحدي إلى نتائجها  

 باشرة،المنطقية.ولقد كانت لديه ايضاً معرفة واسعة ،ومباشرة أو غير م

 و لفالسفة القدماء وفالسفة العصر الوسيط من اليهود والعرب والوثنيين،اب

 و المسحيين، كما كانت لديه معرفة أيضاً ببرونو، وهوبز، والعلماء المحدثين،

قد قام بعقليته البارعة  بتحويل أفكار أحدها من جميع تلك المصادر إلى مذهب 

 القرنين التاسع عشر والعشرين.وأصيل ومستقل حتي اصبح يدين له فالسفة 

نجد كذلك في ذلك العصر التشابه الذي بدا لي واضحاً بين وضع المفكر في 

 أوروبا خالل القرن السابع عشر ووضعه في بالدنا العربية في القرن الواحد و

العشرين ،فقد كان فالسفة أوروبا في مستهل العصر الحديث يواجهون قوي 

 السلطة السياسية والدينية ، ىفي أغلب األحيان عل متخلفة كانت هي المسيطرة

وكانوا يمثلون أقلية مستضعفة ،ولكنها تملك حقيقة ال يملكها االقوياء فاستبقوا 

حقيقة العقل والعلم والتجربة في مقابل وهي بها عصرهم بوضوح كامل 

تخشي  جبروت السلطة المنغلقة الغاشمة التي ترفض الفكر وتبغض المنطق و

المتسق وكان هذا التشابه وحده كفيال بايجاد قدر"كبير"من التعاطف بين  العقل

كاتب يعيش ظروف الوطن العربي المعاصر وفيلسوف خاض معركة قريبة 

  هداف منها :الشبه بمعركتنا .لهذا حدد هذا البحث مجموعة من األ

 التعريف بفلسفة اسبينوزا السياسية._0

بينوزا تلك الفلسفة ذات النزعة _توضيح المضمون الفكري لفلسفة اس1

اإلنسانية العالمية التي كانت تحارب أفكار االستغالل واالستعالء والتفوق 

 العنصري .

 _ توضيح حقيقة العالقة بين الدين والسياسية عند اسبينوزا .3
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 _ توضح حقيقة مفهوم السلطة عند اسبينوزا وموقفه من النظريات السابقة .4

اعتمد الباحث على المنهج التاريخي لمعرفة أهم  هدافولدراسة هذه األ

فكر سبينوزا كما اعتمد على المنهج  فياالحداث والمواقف التي كان لها األثر 

 الحاجة.  دعت إليهالتحليلي لدراسة بعض النصوص والمنهج المقارن كلما 

قبل الخوض في الحديث عن حياة اسبينوزا أوالً: حياة اسبينوزا ومؤلفاته:

حل التي مر بها سوف نعرض لبعض اآلراء التي عالجت هذه الفترة من والمرا

حياته، وهى الفترة التي لم تكون واضحة كما رأى بعضهم "وأن هذه الكتابات 

عن حياة اسبينوزا لم تكتب عن معرفة شخصية مباشرة باسبينواز ذاته. وإنما 

ما رأى .ك(1)كتبت بعد وفاته واستمدت من مصادر بعضها ثانوي األهمية"

قي شئ بعض وقائع حياة اسبينوزا بصدقاء اسبينوزا إحاطة أالبعض اآلخر أن 

من الغموض، مثلما فرض هو ذاته نطاقاً من السرية على تعاليمه في هذه 

المؤلفات المختلفة وليس من المستبعد أن يكون ذلك االمتناع من جانبهم تلبية 

نوفمبر  14ي امستردام في ولد اسبينوزا ففما عن مولده. أ.(2)لرغبة  منه"

l0631 م. وقد سمى عند والدته باروا وكانت أسرة اسبينوزا من األسر

، الذين (3)االسبانية اليهودية المهاجرة من فئة تسمى المارانو وهم يهود اسبانيا

اضطروا تحت ضغط الحكام إلى اخفاء دينهم الحقيقي واعتناق الكاثوليكية 

هم عندما سنحت لهم الفرصة. وتلقى اسبينوزا مؤقتا ثم عادوا إلى كشف حقيقت

تعليمه األول في "المدرسة التلمودية المحلية بأمستردام، إذ ألحقه بها أهله لكى 

تتوثق ارتباطاته بطائفته اليهودية بتعليم لغتها العبرية وتراثها. ومما ال شك فيه 

ات والمناهج ويرجع ذلك إلى المتغير (4)أن هذا العمل لم يحقق إال نتيجة عكسية

الجديدة وروح ثقافة العصر في ذلك الوقت الذى كان فيه المنهج الجديد للدارسة 

ما التعليم السائد فى أهو المنهج الرياضي الهندسي في عصر ديكارت، وهوبز 

المدرسة التلمودية فقد كان ذا طابع تقليدي محافع مما دفع اسبينوزا إلى الثورة 

ضطروا إلى البحث عن معلمين آخرين له، لكى عليه."فضالً عن أن أهله قد ا

شهر هؤالء المعلمين "فان أوكان . (5)يدرس لغات العلم الحديث والسيما الالتينية

                                                           
 11، ص 1111اسبينوزا، دار الوفاء لدنيا الطابعة والنشر ,الطبعة األولى. لسنة  :فؤاد زكريا -د (1)

 10 -11المرجع السابق, ص  (2)

الهيئة المصرية  -. ت محمد فتحي الشنيطى3وبراتراندرسل تاريخ الفلسفة العربية جـ المرجع السابق نفسه (3)

، وعلى عبد المعطى ,الفكر السياسي الغربي، دار المعرفة الجامعية، لسنة 019ص  1101للكتاب لسنة 

 .171ص  0910

 .11د. فؤاد زكريا، اسبينوزا مرجع سابق ص (4)

 .11المرجع السابق ص (5)
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دن إندة " الذى كان معلماً وطبيباً في أمستردام، وبلغ حظاً كبيراً من الشهرة، حتى 

ليووس" في ويذكر كو.(1)ر أمستردام كانت تعهد إليه بتعليم أبنائهاسأن أكبر أ

ترجمته لحياة اسبينوزا أن هذا االستاذ كان يلقن تالميذه إلى جانب الالتينية شيئاً 

أخر هو تعليمات اإللحاد. وربما كان ذلك حكما مبالغا فيه، غير أن األمر الذى 

ال شك فيه أنه كان من أصحاب النفوس الثائرة على التقاليد، وأن اسبينوزا تأثر 

 .  (2)بثورته هذه منذ صباه

ن الطائفة اليهودية في أمستردام  كانت إ :موقف الطائفة اليهودية من اسبينوزا

ال تقبععل الخععروج علععى افكارهععا ودينهععا و يتفننععون فععي اخععتالق المبععررات لهععذا 

االضطهاد الشنيع للفكر  الحر . ويقعول فيعراون "إن هعؤالء اليهعود المهعاجرين، 

 معن اضعطهاد علعى يعد اإلسععبان ومعن بععد كعل معا ععانوه فعي معواطنهم األصعلية 

أال يقبلوا فعي صعفوفهم أي انشعقاق  ىالبرتغال على األخص  كانوا حريصين عل

وكانوا  يعرون أن كعل معن" لعيس معهعم فهعو علعيهم ومعن هنعا لعم يتسعامحوا عنعد 

. وحيعث إن اسعبينوزا رفعض الفكعر التقليعدي (3)ظهور أي الخروج على مبعادئهم

ده، وإذا صح ما يقوله كوليروس فإن شيوا هذه فقد قررت الطائفة اليهودية طر

 ن يرجع عن مروقه، ولكنه لم يلق باالً اليهم وأالطائفة، قد عرضوا عليه مراراً 

ذهب بهم األمر إلى حد عرض رشوة عليه، في صورة معاش يتقاضعاه بانتظعام 

على أن يترك دينهم وشأنه ويبتعد بأفكاره الخطيرة عنه، ولكن اسبينوزا رفعض 

ن إ. ويقعال ( 4)العرض ألنه لم يكن  منافقاً، ولم يكعن يبحعث إال ععن الحقيقعة هذا 

الطائفة، قد استخدمت سالحا آخر هو التهديد: فقد طعن اسبينوزا مرة بسكين لعم 

يصل إال إلعي مالبسعه وكعان معن الطبيععي بععد هعذا كلعه أن يطعرد اسعبينوزا معن 

 ي ضععوء هععذه المتغيععرات ويضععا ًوفععأوكععان مععن الطبيعععي  ( 5)الطائفععة اليهوديععة"

األحداث التعي تععرض لهعا اسعبينوزا والفكعر الحعر وبععد قعرار الطائفعة اليهوديعة 

عععدة أمععاكن  ىبطععرد اسععبينوزا أن يبحععث عععن مكععان مععأمون لععه. وهكععذا انتقععل إلعع

ريفية هادئة أو بلعدان صعغيرة ليتفعرغ للكتابعة ويبتععد فعي الوقعت ذاتعه ععن الجعو 

 المحفوف بالخطر في أمستردام.

لقد كان اسبينوزا ال يبوح بتعاليمه وأفكاره إال لمن يثعق فعي قعوة  ثانياً: مؤلفاته:

قدر كاف من اإلدراك والفهم ولععل هعذا يفسعر  ىأخالقه, ويتوسم فيه أنه كان عل

                                                           
 زكريا . اسبينوزا .المرجع السابق نفس الصفحةد فواد  (1)

 المرجع نفسه. (2)

 .13المرجع السابق ص:  (3)

 13,14المرجع السابق ص: (4)

 المرجع السابق(5)
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لنا السبب الذي جععل اسعبينوزا يحجعم ععن نشعر مؤلفاتعه طعول حياتعه, فيمعا ععدا 

اسععم المؤلععف، وفيمععا يلععي بيععان  غالفععه ىكتععابين اثنععين فقععط ظهععر أولهمععا وعلعع

 بمؤلفات اسبينوزا.

وملحقعه    Renati Descries Principio( مبةادئ الفلسةفة الديكارتيةة 0)

 0663الصادر بعنوان أفكار ميتافيزيقية وقد نشر هذا الكتاب في أمستردام ععام 

وقدم له صديق اسبينوزا الطبيب لودفيك ماير. وهذا الكتاب يمثل عرضا لفلسفة 

: رسعالة أمةا الكتةاب الثةاني.(1)ارت بالمنهج الهندسي المفضعل لعدى اسعبينوزاديك

في الالهوت والسياسة وتحت هذا العنوان العام يوضح اسبينوزا المقصود بهعذه 

على التقعوى أو  اً الرسالة بقوله تتم البرهنة على أن حرية التفلسف ال تمثل خطر

علعى سعالمة الدولعة، وعلعى على سالمة الدولة بعل إن فعي القضعاء عليهعا قضعاء 

، كمعا أن الكتعاب يعدعوا إلعى تأكيعد فصعل العدين ععن (2)ن واحدآالتقوى ذاتها في 

نعه يسعتمد سعلطته معن مصعدر االدولة ويحمل بشدة على كل حكم سياسعي يعدعى 

م مجموععة معن 0677لهى. وبعده وفاة اسعبيتوزا نشعر تالميعذه وأصعدقاؤه سعنة إ

وذكععر اسععم المؤلععف  Opera Posthomaة مؤلفاتععه بعنععوان المؤلفععات المختلفعع

 وكان ذلك المجلد يحوي المؤلفات اآلتية. B.D.Sبحروفه األولى فقط 

_ األخععالق مبرهنععا عليهععا بالطريقععة الهندسععية فمنععذ وقععت مبكععر أخععذ 0

التعليعق  معنهمصعدقائه طالبعا أاسبينوزا يرسل نظريات أو قضايا منه إلعى 

غير أن السخط الذى  0675شر عام عليها. وكان اسبينوزا يعّد الكتاب للن

 احدثععه البحععث الالهععوتي السياسععي فععي األوسععاط الدينيععة داخععل بععالده و

 خارجها جعله يحجم عن نشر الكتاب.

والكتععاب مؤلععف مععن خمسععة أجععزاء فععي ذات هللا وفععى طبيعععة العقععل وطبيعععة 

سان وقوة االنفعاالت وأصلهما , وفى عبودية اإلنسان أو قوة االنفعاالت وفى حرية اإلن

 العقل.

 جعزءا ضعئيالً منعه. و الإالبحث السياسي:وهو كتاب لم يتم اسعبينوزا   -1

موضوع الكتاب تصوره كمعا ينبغعي أن يكعون عليعه المجتمعع معن نظعام حتعى ال 

 يسقط في حكم القوة، وحتى ينعم المواطنون فيه بالسالم والحرية.

                                                           
 .31د. فؤاد زكريا، اسبينوزا مرجع سابق ص (1)

 0911التانية ،  د. محمود زقزوق، دراسات في الفلسفة الحديثة ، دار الطباعة المحمدية باالزهر، الطباعة (2)

 .110ص 
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ولكنه بقعى  0660"إصالح العقل" وقد ألف اسبينوزا هذا الكتاب عام  -3

ناقصعا ولعم يكتمععل، وفيعه يبعين اسععبينوزا المعنهج العذى يععؤدى بطريقعة مثلعى إلععى 

 شياء معرفة حقيقية.معرفة األ

سععبينوزا وردوده  إلععىالرسععائل: وهععى مراسععالت العلمععاء والمفكععرين  -4

رسععالة ثعم اضععيفت رسععائل أخععرى كشعفت فيمععا بعععد فأصععبح   74عليهعا وعععددها 

 رسالة . 11مجموعها 

رسالة في النحو العبري. وهى ليست لها أهمية فعي الفلسعفة باإلضعافة  -5

إلى هذه المؤلفات تنسب إلعى اسعبينوزا كتابعات أخعرى منهعا رسعالة قصعيرة ععن 

 قوس قزح ،تدل علي اهتمامه  بالشؤون  العلمية  ومحاولته  أن يشارك فيها.

لععى أن اإلنسععان نتهععى مععذهب اسععبينوزا األخالقععي إالقععد ثالثةةاً: البعةةد السياسةةي:

بالرغم من دافعه األساس نحو المحافظة على الذات إال أنعه فعي الحقيقيعة معا هعو 

إال حيوان اجتماعي وهذه النتيجة  بنيعت علعي أساسعه ادركنعا علعي سعبيل المثعال 

يقول اسبينوزا ال شيء أنفع لإلنسان من اإلنسان فليس في وسع الناس أن يتمنوا 

عظععم مععن أن يتفععق الجميععع علععى أن تكععون أذهععان شععيئاً كفععيالً يحفععع وجععودهم، ا

الجميع وأجسادهم ذهنا واحد، وجسعماً واحعد وأن يحعاول الجميعع بصعوت واحعد 

 فظوا علعي وجعودهم، ويسععوا علعى معايقوهم جميعع  ، وابقدر استطاعتهم أن يح

ي الذين يسعون إلعى معا هعو مفيعد ألنفسعهم أهكذا فان الناس الذين يحكمهم العقل 

ال يتمنون ال نفسهم  شيئاً ال يتمونه لبقية  البشر.   و هكذا يتضح  لنعا  وفقاً للعقل

بطريقعة  ييمكعن أن تعؤد -كيف أن غريزة المحافظة على العذات، عنعد اسعبينوزا

جدلية منطقية إلى تكوين الغريزة االجتماعية وهذا ما اختلف فيعه اسعبينوزا ععن 

هعا قائمعة علعى غريعزة حعب نسعان كلهوبز. بالرغم من اتفاقهما علعي أن حيعاة اإل

البقععاء أو المحافظععة علععى الععذات. فقععد رأى هععذا األخيععر أنععه مععن الخطععأ االعتقععاد 

بغريزة اجتماعية تحمل اإلنسان على االجتماع والتعاون وإنمعا األصعل أو حعال 

الطبيععععة أن اإلنسعععان ذئعععب ألخيعععه اإلنسعععان" وأن الكعععل فعععي حالعععة حعععرب ضعععد 

هوبز همجيا شريراً بفطرته غيعر معدنى بطبععه  وهكذا بدأ اإلنسان في مذهبالكل".

أنانيا يؤثر مصعلحته علعى كعل اعتبعار نفعوراً معن االجتمعاع بغيعره معن النعاس أي أن 

الحياة في حالة الطبيعة تقوم على مبدأ البقاء لألقوى وهعذه الحيعاة تفتقعر إلعى التنظعيم 

التعععاون بعععين واالسععتقرار، وإن الحيععاة اإلنسعععانية فقيععرة وهمجيععة النععععدام األمععن و

ومععن أجععل التأكيععد علععى أهميععة الحيععاة االجتماعيععة وضععرورتها بالنسععبة  الجميععع.

لإلنسععان دافععع اسععبينوزا عععن مبععدأ تقسععيم العمععل وهععاجم حيععاة البععداوة. وقععد أورد 

فعي  -كمعا يصعفها أحعد البعاحثين -اسبيتوزا آراء صريحة في هذا الموضوع تقف
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من حيث تأكيعد أهميعة تقسعيم العمعل  مصاف النظريات الحديثة في علم االجتماع

االجتمععاعي بالنسععبة إلععى حيععاة االنسععان الحععديث "أن المجتمععع ال يكععون نافعععاً أو 

ضرورياً للغاية ألنعه يحمعى األفعراد معن األععداء فحسعب، بعل أيضعاً ألنعه يسعمح 

بجمع أكبر قدر ممكن من وسائل الراحة، ذلك ألنه لو لم يكن الناس يريعدون أن 

بعضععهم بعععض فلععن تتععوافر لععديهم المهععارة الفنيععة أو الوقععت الععالزم يتعععاونوا مععع 

مكان. فلعن يتعوافر ألحعد الوقعت أو ون حياتهم للمحافظة عليها بقدر اإلؤلتدبير ش

القوة الالزمة لو كان عليه أن يفلح ويبذر ويقصد ويطحن ويطهو وينسج ويحيك 

 ك ععن الفنعون ووأن يقوم بأعمال أخرى كثيعرة نافععة لتعدبير شعئون حياتعه ناهيع

العلوم التي هي ضرورية إلى اقصى حد لكمال الطبيعة اإلنسانية الحصول علي 

نسعان خعارج المجتمعع المعدني بقولعه: . ولهذا صور اسبينوزا حياة اإل(1) السعادة 

ننا نعرى هعؤالء العذين يعيشعون حيعاة همجيعة، بعال مدنيعة يحيعون حيعاة إ"والواقع 

فراد بالحاجة إلى كعبح .إذاً شعور األ(2)انات"بائسة تقرب من مستوى حياة الحيو

الشهوات ودرء الخطر والتعاون هو الذى دفعهم إلى تكعوين المجتمعع هعذا الفعرد 

الواحد ال يستطيع  أن يدفع  ععن  نفسعه  معن  كعل معا يتهعد ده ، فعي الوقعت العذى 

بتحصععيل ضععروريات الحيععاة ، فلكععي يهععون علععى نفسععه أمععر  يكععون فيععه مشععغوال

ونه الخاصعة معال إلعى ؤوفر لنفسه الهدوء والطمأنينة لينصعرف إلعى شعالدفاع وي

وباضععطرار اإلنسععان إلععى االتحععاد مععع غيععره تقععوم الحيععاة  النظععام االجتمععاعي.

 ة، ويععتم ذلععك عععن طريععق االتفععاق ويععاالجتماعيععة، المنظمععة علععى هيئععة دولععة مدن

أكثععر ممععا  قامععة الدولععة التععي يكتسععب فيهععا الجميعععإالتعاقععد، وغايععة التعاقععد هععو 

نسععان لحقوقععه الطبيعيععة فععي حالععة الطبيعععة يخسععرونه. ومعنععى هععذا أن فقععدان اإل

األولى وخضوعه لعنصعر السعيادة فعي الدولعة وقبولعه للتعاقعد االجتمعاعي يكعون 

.واسعبينوزا يعرى أن حالعة (3)أقل خسارة مما لو ظل يحيا في دائرة حياته األولعى

مععن ثععم ال يسععتطيع أي مجتمععع أن المجتمععع المععدني حالععة ضععرورية لإلنسععان: "و

 مرة ودون قوة، وبالتالي دون قوانين تلطف معن شعهوة اللعذة وآيبقى دون سلطة 

تسيطر على االنفعاالت التي ال ضابط لها إال أن الطبيعة االنسانية ال تتحمعل أن 

.أما العوامل المؤدية إلى تكوين الدولعة فعيمكن القعول (4)تظل في حالة قهر مطلق

                                                           
، لسنة  1ط اسبينوزا: رسالة في الالهوت السياسي ترجمة د. حسن حنفي، مصر مكتبة اال نجلوا المصرية، (0

.101ص 0910  

 المصدر السابق نفسه. (2)

. ص 0913د.علي عبد المعطى: السياسة أصولها في الفكر العربي، االسكندرية. دار المعرفة الجامعية . (3)

147. 
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 .391ص  0953لسنة 
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ا قععد تععأثر قطعععاً بكثيععر مععن األفكععار التععي كانععت سععائدة فععي الفلسععفة ن اسععبينوزإ

السياسية فعي عصعره أهمهمعا فكعرة العقعد االجتمعاعي ،التعي نعادي بهعا معاصعره 

هوبز والتي ظهرت  بعد ذلك فعي الفلسعفات السياسعية عنعد لعوك ، فهعذه النظريعة 

رجلين "مستمدة أساساً من "هعوبز" رغعم االخعتالف الضعخم فعي المعزاج بعين الع

بأنه في حالة الطبيعة ليس ثمعة صعواب أو خطعأ ألن الخطعأ يتمثعل فعي  يرىفهو 

عدم إطاعة القانون وهو يسلم بأن الملك ال يمكن أن يخطئ ويتفق مع هوبز فعي 

أن الكنيسة ينبغي أن تخضع للدولة خضوعاً تاماً وهو ضد كل ثورة حتعى علعى 

ليل على الضرر الذى ينجم حكومة سيئة ويستشهد باالضطرابات في انجلترا كد

. ولكنعه يخعالف "هعوبز فعي أن الديمقراطيعة هعي (1)عن المقاومة العنيفعة للسعلطة

الشكل الطبيعي لغاية الحكومة وهو ايضاً حين يذهب إلى القعول بعأن المعواطنين 

 حرية الرأى . ب إنما يؤمنينبغي اال يتخلوا عن جميع حقوقهم 

حق الطبيعي عنعد اسعبينوزا  كانعت منتشعرة إن نظرية الرابعاً: الحقوق الطبيعة:

فكععرة القععانون الطبيعععي فقععد رأى أحععد مفكععري بفععي عصععره وقععد كانععت مرتبطععة 

الحععق الطبيعععي، بععأن الحععق الطبيعععي هععو مجموعععة القععوانين التععي شععرعها اإللععه 

للنوع البشرى بواسطة العقل السليم، وإذا أريد اعتباره علما, فان الفقعه الطبيععي 

يقة العملية لمعرفة إرادة المشرع األعلى كمعا تتضعح ععن طريعق يكون هو الطر

. فعالحق الطبيععي إذاً هعو جملعة قعوانين، وهعذه القعوانين ليسعت إال (2)العقل القويم

قوانين الطبيعة نفسها ويتضح معنى هذا الحق الطبيعي كما ناقش هنا من خعالل 

ن بغعض النظعر تعريف اسبينوزا نفسه حيث يقول عنه:"الحق الطبيعي لكل انسا

عن الدين والدولعة". أعنعى بعالحق الطبيععي، وبعالتنظيم الطبيععي مجعرد القواععد 

التي تتميز بها طبيعة كل فرد وهى القواعد التي ندرك بها أن كل موجود يتحدد 

.فمععثالً يتحععتم علععى األسععماك، بحكععم (3)وجععوده وسععلوكه حتميععا  علععى نحععو معععين

هععا الصععغير، وبالتععالي تسععتمتع االسععماك طبيعتهععا، أن تعععوم وأن يأكععل الكبيععر من

بالماء ويأكل الكبيعر منهعا الصعغير، طبقعاً لقعانون طبيععي مطلق.والواقعع أننعا إذا 

نظرنا إلى الطبيعة في ذاتها نجد أنها تتمتع بحق مطلق على كل من يدخل تحعت 

، وقعد سعار علعى هعذا (4)سيطرتها، أي أن حق الطبيععة يمتعد بقعدر امتعداد قعدرتها

صحاب بعض الدعوات التي تؤمن بالهيمنة والسيطرة على الشعوب معن النهج أ

                                                           
" دار المعرفة ود. على عبد المعطي الفكر السياسي الغربي 005براترندرسل : تاريخ الفلسفة الغربية :ص  (1)
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خالل "دعه يعمل دعه يمر"أو أصحاب نظرية المجال الحيوي التي اسعتخدامها 

هتلر لسيطرة على الشعوب و نحن باعتبارنا أجزاء من هذه الطبيعة وطالمعا أن 

كمعا يقعول  قدرة الطبيعة هي التعبير الكلى عن قدرة أجزائهعا، فعإن حعق كعل فعرد

. وهعذه القعدرة علعى (1)اسبينوزا "يشمل كل ما يدخل فعي حعدود قدرتعه الخاصعة"

السلوك. أي على إتباع ما يحقق الحق الطبيعي ليست نوع من القوة، أو السعلطة 

إنهعععا ببسعععاطة والقعععول هنعععا لسعععبينوزا ايضعععاً: "ليسعععت إال اجعععزاء معععن ماهيعععة 

ه الماهيعة هعي ماهيعة منتميعة .الذى يسلك و يتصرف وبالتعالي فعإن هعذ(2)الشيء"

إلى الطبيعة أي أنها ماهية الطبيعة، وهكذا نجد أن نظرية اسبينوزا فعي الحقعوق 

الطبيعة هي كمجمل فلسفته، ناتجة عن نظريته في واحدية الجعوهر، فكعل شعيء 

فععي هععذا الوجععود يفعععل ويسععلك باعتبععاره جععزءاً مععن الطبيعععة أو هللا وضععمن هععذا 

 ج عن القوة التي يفضلها وجد كل شيء فعي الطبيععة، وطار يقول: "كل ما نتاإل

.ولكعن (3)التي يفضلها يمارس فعله، أيضعاً ال تختلعف ععن القعوة األبديعة هلل ذاتعه"

المفكر توماس هعوبز قعد اعتبعر الحقعوق الطبيعيعة بمثابعة المسعلمات غيعر القابلعة 

رغبعات أو قد رأى مجال الحق الطبيعي يشعمل العقعل والفما اسبينوزا أ.(4)شاقللن

الشهوات، فليس من الضعروري أن نحعدد الحعق الطبيععي للبشعر بواسعطة العقعل 

  -،  كما حدد اسبينوزا الحقوق الطبيعية في:(5)وحده

فهو حق البقاء، أو المحافظة على الذات، هعذا الحعق الطبيععي العذى :الحق األول

يععة نسعان وحعده، ومعن طبعلى اإل اً هو حق لكل موجودات الطبيعة، وليس حكر

اسبينوزا: "أنه لمعا  قولهذا الحق أنه أول حق تقره الطبيعة لموجوداتها أو كما ي

كان القانون األعظم للطبيعة هعو أن كعل شعيء يحعاول بقعدر اسعتطاعته أن يبقعى 

على وضعه، وبالنظر إلى نفسه فقط ودون اعتبار ألى شعيء آخعر فينبنعي علعى 

 علعى وضععه، أي أن يوجعد و ذلك أن يكون لكل موجود الحق المطلق في البقعاء

. وحق البقاء هو حعق مشعروع للجميعع (6)يسلك كما يتحتم عليه طبيعياً أن يفعل"

 فعلععى المسععتوى اإلنسععاني لععيس هععذا الحععق حكععراً علععى االنسععان العاقععل فقععط، و

حمق وبين اإلنسان العاقل في مجعال سبينوزا ال يفرق بين اإلنسان الجاهل أو األ

 رق بعين أصعحاء النفعوس واألغبيعاء وضععاف العقعول والحقوق الطبيعيعة وال فع

ن حفع البقاء ال يكون نابعاً باستمرار لحكعم العقعل... فطالمعا إالعقالء ف لدىحتي 
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أن اإلنسان يسلك مرة باعتباره نفسعاً، ومعرة باعتبعاره جسعداً أي بحسعب وقوععه 

سعد تحت المحمول الذى ننظعر منعه إليعه، كمعا بينعا ذلعك فعإن كعل معن العنفس والج

يسعى لحفع، البقاء فكما يميل الجسعد ععن طريعق أفعراده لمؤلفعة لعه لحفعع بقائنعا 

كذلك النفس فإنها تسعى إلى تحقيق الكمال وبناء على ذلك يصبح ألفعالنعا طعابع 

 الخير والشر فالنفس الناطقة تسعى من حيث إن لديها افكار واضحة ومتميعزة و

 .(1)أيضاً من حيث ذاك

وق الطبيعيععة وأهمهععا حععق الععذات أو الشععيء فععي اسععتخدام مععن الحقعع:الحةةق الثةةاني

فبععد أن يؤكعد  ،الوسائل التي تكفل له تحقيق حقوقه الطبيعية وأهمهعا حعق البقعاء

وبعععد أن يقععرر أن  ،اسععبينوزا بععأن مععن حععق كععل فععرد، أن يفعععل مععا يععراه نافعععاً لععه

تكعون الدافع إلى تحقيق هذه المنفعة غير مشعروط بالعقعل، وإنعه معن الممكعن ان 

الشهوة والرغبة دافعاً إلى تحقيق ذلعك، يقعرر بعأن الوسعيلة مشعروعة مهمعا تكعن 

كان مدفوعاً بالعقل أء اهذه الوسيلة، فالفرد المدفوع إلى تحقيق ما هو نافع له سو

ن أالسععليم، أم بقععوة االنفعععاالت، يحععق لععه أن يشععتهيه طبقععاً لحععق طبيعععي مطلععق و

مخادعة أم بالصلوات أم بعأي وسعيلة أخعرى يستولى عليه بأي وسيلة بالقوة أو ال

أن يحد من يمنعه من تحقيق غرضه ععدواً  اً أيسر من غيرها وبالتالي يحق له إذ

ليست محصورة ضمن أي تحديد أو شعرط وأنهعا طالمعا تلبعى  اً . فالوسيلة إذ(2)له

حقا طبيعياً تكتسب مشروعيتها وتغدو هي نفسها حقعاً طبيعيعاً، فمعن يتمتعع بحعق 

ار والحفاظ علعى كيانعه، يتمتعع أيضعاً بحعق اسعتخدام الوسعيلة التعي تكفعل االستمر

نسان في حالته الطبيعية وعنعد ن اإلإوجوده والحق الطبيعي ال يمنع الشرور بل 

و شر، خعالل فعلعه أشياء على أنها خير استخدامه لحقه الطبيعي ال ينظر إلى األ

أخالقي، ألنه كما رأينا ال يم وحق الطبيعي ليس هناك من تقالالرامي إلى تحقيق 

هعذه وفقعاً للعقعل وحعده فاإلنسعان وهعو يعمعل ليحقعق شعرط  هنسان والحاليفعل اإل

وجعوده ضعمن حالتعه الطبيعيععة وفعى إطعار الحقعوق الطبيعيععة، لعيس لديعه معععايير 

معينععة وال تخضععع وسععائله ألى فحععص أو مراجعععة كتلععك التععي تحععدث ضععمن 

نسان االجتماعي الذى يععيش ضعمن نسعق إلمنظومة القيم والمعايير التي تحكم ا

خالقية ولذلك "فإن التنظيم الطبيعي ال يستبعد أي نوع من أنواع من المعايير األ

، وبمقتضععى الحععق الطبيعععي (3)الصععراعات أو األحقععاد أو الغضععب أو الخديعععة"

لسنا ملزمين بأي شيء، وبهعذا المعنعى تكعون الوسعيلة المتبععة لتحقيعق هعدف معا 

حق الطبيعي أنه حق تقرير الوسائل التي تساعد في تحقيق المصعالح نوعاً من ال
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ومع أن السلوك هو في نهاية المطاف ليس إال اتباع الضرورة الطبيعية التعي ال 

نسععان فقععط وفقععاً لهععا بععل كععذلك هللا أو الطبيعععة أو الجععوهر. ويععأتي حععق يسععلك اإل

 ، و هانفس القدراتبتعون الملكية باعتباره حقاً آخر للجميع، طالما أن الجميع يتم

يمكنهم اتباع الوسائل التي تتيح لهم تحقيعق معا يريعدون ويعرى اسعبينوزا "أنعه ال 

 يوجد شيء في الطبيعة نستطيع معن خاللعه التأكيعد علعى أنعه ملعك لهعذا الكعائن و

ليس ملكاً لكائن آخر وعليه فاألشياء والممتلكات هي ملك لكعل معن يتمتعع بعالقوة 

.إن جميع هذه الحقوق التي ذكرناها هي التعي تحعدث (1)ملكيتها"للمطالبة بحقيقة 

 عنها معظم مفكرو الحق الطبيعي إنها حقوق يجب االعتعراف بهعا لكعل البشعر و

يجب أن تصان وتغدو اكثر تنظيماً وواقعية، وسبينوزا يميل أكثر إلى تنظيم هذه 

وربمعا أثعارت  الحقوق داخل المجتمع ألنها عنده تصبح حقوقعاً طبيعيعة وإنسعانية

سععبينوزا اعتبععاره لععى إهعذه النقطععة حفيظععة بعععض المفكععرين، األمعر الععذى دفعهععم 

والحقيقععة أن  (2)واحععداً مععن المرتععابين بععالحق الطبيعععي كمععا فعععل بععول هععازار"

اسععبينوزا لععم يقععف ضععد الحععق الطبيعععي كمععا بينععا إال أن عقالنيععة اسععبينوزا كانععت 

 أن يسود حياة الناس بدالً من الفوضعى و تشده باالتجاه الذى يستطيع فيه التنظيم

 نسان بدالً من تبرير المصعالح ونسانية اإلبر إأن يستطيع القانون فرض احترام 

نسعانيته معن إأهم مسألة شعغلت تفكيعر سعبينوزا هعي أن يسعتطيع اإلنسعان تحقيعق 

خععر ففععي حالععة الطبيعععة وفععى مجععال الحقععوق خععالل إتقععان عمليععة العععيش مععع اآل

هناك من موقع للخطأ أي ليس هناك من تصعرف أو سعلوك يمكعن  الطبيعية ليس

وصفه بأنه خطأ ألن الخطأ تبرره الوسيلة ولذلك فإنعه "بموجعب الحعق الطبيععي 

ففعي غيعاب القعانون (3)لإلنسان ال أحد مجبر أن يتصرف وفق معا يعروق اآلخعر"

لععيس هنععاك مععن طريقععة لتحديععد مععا هععو خطععأ وقععس علععى ذلععك جميععع المسععائل 

 فليس هناك من معنى للطاعة قبل القعانون الوضععي أو قبعل الدولعة، و االخرى،

كذلك العدالة مفقودة ،وينجم عن مرحلعة الطبيععة، "الخلعط بعين المفعاهيم فيصعبح 

، وسععبينوزا يؤكععد فععي كععل (4)الخضععوع للعقععل عبوديععة واتبععاع الشععهوات حريععة

ل ال يفعل إال مناسبة أن الخضوع للعقل يعنى الخضوع للمنفعة البشرية ألن العق

ما يفيد البشر وعليه فإن الخضوع للعقل هو الحرية. والعقعل فعي نهايعة المطعاف 

نسان فنحن نحتاج من أجل استمرارنا فعي البقعاء ال يطالب إال بتحقيق إنسانية اإل

إلى اشياء خارجة عنا وإذا التفتنا إلى الخارج فان الفكر لن يجعد أفضعل معن تلعك 

يعتنععا ويتععابع اسععبينوزا: "بأنععه إذا اقتععرن فععردان مععن االشعياء التععي تنسععجم مععع طب
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طبيعة واحدة تماماً فإنهما سيكونان فرداً أقوى من كل واحد منهما على حده فعال 

شيء إذن انفع لإلنسان معن أخيعه اإلنسعان، أجعل ال يمكعن للبشعر أن يتمنعوا شعيئاً 

هم أفضعل لحفععع كيعانهم مععن أن يتفعق الجميععع قعي كععل األمعور بحيععث تؤلعف أنفسعع

جميعععاً وأجسععامهم جميعععاً نفسععا واحععدة وجسععداً واحععداً، بوجععه مععن الوجععوه، وأن 

، فاإلنسان لعيس غنيعا بمعا يكسعب حتعى لعو (1)يسهروا كلهم على تحقيق ما ينفعهم

غنعى نسعان اإلان  هاونواميسعكان هعذا الكسعب مشعروعاً بحسعب قواععد الطبيععة 

سعاب مصعالحنا، والحقعوق نسان والفضيلة هي وعينا بإنسعانيتنا علعى حبأخيه اإل

الطبيعة حقوق موجودة بالنسبة لسبنيوزا، ويجب أن يتمتع بها االنسعان فعي ظعل 

المجتمع أو الدولة، ولكن بشرط أن نعمل من أجل أنفسنا ومن أجل اآلخرين فإذا 

نسان في الحالة الطبيعية يعيش القلق والخوف بسبب غيعاب القعانون فعإن كان اإل

عيش بحسب العقعل وتبععا لوصعاياه . إن الحعق الطبيععي العيش مع اآلخر يعنى ال

يعنى الغاء اآلخعر وغيعاب الععدل والمسعاواة والتع خي بعين النعاس وهعو معا جععل 

 فععي يرتععاب فععي الحععق الطبيعععي ابعععض نقععاد الفلسععفة يصععنفونه باعتبععاره فيلسععوف

ن سبينوزا مع اعترافه بعالحقوق الطبيعيعة إال أنعه رأى بعأن هعذه الحقعوق إالواقع 

جععب أن تعقلععن عنععدما تععدخل ضععمن نسععق اجتمععاعي أو بحسععب نظريععة العقععد ي

نسععان أن يجععد الوسععيلة التععي تحقععق لععه حقوقععه كفععرد ولكععن  االجتمععاعي فعلععى اإل

داخل الجماعة وبهذا الشكل يصبح السعي معن أجعل تحقيعق مصعلحة فعرد وكأنعه 

مع  اإلنسانسعى من أجل تحقيق مصلحة المجموع وإذا كان اسبينوزا قد صالح 

 مع اآلخرين.  اإلنسانذاته، فإن النتيجة المنطقية هي أن يتصالح 

تميزت الحالة الطبيعيعة Thestate of Natureخامساً: حالة الطبيعة األولى 

األولععى لإلنسععان باتجاهععه نحععو اطععالق غرائععزه وأهوائععه ورغباتععه فععي أي اتجععاه 

ذاتعه، والقضعاء اعتبار لرخرين، فاستخدم حقه الطبيعي فعي حفعع بقعاء  يدون أ

على كل ما يهددها ولكن لما كان ايضاً كل فرد يمتلك بالتساوي هذا الحعق نفسعه 

الذى يتحدد فقط من خالل قدرته. ولما كان كل فرد مدفوعاً بالرغبعة فعي تطويعع 

كععل شععيء لخدمععة دافعععه نحععو المحافظععة علععى ذاتععه وتقييععدها أو الحععد مععن دافععع 

بأن هذه الحالة هي حالة صراع دائم ال يملعك اآلخرين فإن هذا يقودنا إلى القول 

فيها الفرد في الحقيقة أي حقوق بمعنعى حقوقعه فعي الحمايعة المضعمونة ومعن ثعم 

في حالة الخوف هذه  اإلنسانسادت الفوضى وأضحى الشعور بالتوتر هي سمة 

في كل زمان ومكان،   اإلنسان،وقد نظر هوبز إلى حالة الطبيعة على أنها حالة 

 تتوفر له ضوابط وحماية الدولة. عندما ال

                                                           
 .179اسبينوزا: علم األخالق، ص (1)



    م7102الثانية نة الس العدد الثالث )البحوث العلمية(مجلة 

_____________________________________________________________164 
 

أمععا اسععبينوزا فقععد نظععر لهععا حععدثا تاريخيععاً سععبق تطععور المجتمععع المععدني 

الحديث، ومن حيث الزمان فهي سابقة علعى العدين والقعانون وقعد عبعر ععن هعذا 

بوضععوح قععائالً "أن حالععة الطبيعععة ألنهععا سععابقة علععى الععدين بطبيعتهععا مععن حيععث 

حعععد، مطلقعععاً طاععععة هللا، وال يمكعععن معرفعععة ذلعععك الزمعععان أن الطبيععععة لعععم تعلعععم أ

.إن حالة الطبيعة التي يجب أن تععدها (1) باالستدالل بل الوحي المدعوم باآليات.

حالة ال شأن لها بالدين والقانون،... بل أن هذا يرجع أيضاً إلى الحرية األصعيلة 

انون اإللهعي ، فلو كان البشر ملتزمين بطبيعتهم بالقع(2)التي يولد بها جميع البشر

لما كعان هنعاك داع ألن يعقعد هللا معهعم أو لو كان القانون االلهي قانونا بالطبيعة، 

، وقد وصعف العبعض حالعة الطبيععة عنعد اسعبينوزا " (3)عهداً أو أن يلزمهم بميثاق

 الحالععة الطبيعيععة األولععى لإلنسععان باتجاهععه نحععو إطععالق غرائععزه وأهوائععه و بأنهععا

معا أدنعى اعتبعار اآلخعرين فاسعتخدام حقعه الطبيععي فعي  رغباته فعي أي اتجعاه دون

األول بتمتععه  اإلنسعانحفع بقاء ذاته والقضاء، على كل ما يهددها.. نععم قعد تميعز 

بالحرية، ولكن حريته تلك كانت حرية أنانية حول ذاته وتنطلق معن صعميم ميولعه 

 .(4)ورغباته، ولم تكن حرية عاقلة بأي من معانى التعقل"

ول إن حالععة الطبيعععة األولععى هععي حالععة مععن الصععراع الععدائم، خالصععة القعع

فعععراد بغيعععة تحقيعععق الرغبعععات وتنفيعععذ الشعععهوات والمنافسعععة المسعععتمرة بعععين األ

والنععزوات، إال أنععه مععن الصععحيح أو مععن االنفععع كثيععراً للنععاس أن يعيشععوا طبقععاً 

 لقوانين عقولهم ومعاييرهعا اليقينيعة، فضعالً ععن ذلعك ال يوجعد فعرد واحعد يععيش

دون قلق وسط الععداء والكراهيعة والغضعب والمخادععة ومعن ثعم فعال يوجعد فعرد 

واحد ال يحاول الخالص من ذلك بقدر استطاعته، لكي يكون ذلك ممكنا أو لكعى 

يعيش الناس في أمان وعلى أفضل نحو ممكن كعان لزامعاً علعيهم أن يسععوا إلعى 

نهم بحكعم الطبيععة التوحيد في نظام واحد، وعندئذ يصبح الحق الذى كعان كعل مع

على االشياء جميعاً أصبح ينتمى إلى الجماعة ولم تعد تتحكم فيه قوته أو شهوته 

 بل قوة الجميع وارادتهم.

ويتم االنتقال من الحالعة التعي يسعودها الحعق الطبيععي سادساً:العقد االجتماعي: 

إلى حالة العقد االجتماعي ععن طريعق تنعازل األفعراد ععن بععض حقعوقهم لهيئعة 

اكمه في المجتمع الذى ينظمه القانون المعدني، ذلعك ألن الفعرد لديعه رغبعة فعي ح

فضععل يقبععل التنععازل عععن شععريعة أحمايعة نفسععه وتحقيععق مععا فيععه صععالحه بطريقعة 
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يجعب و، (1)الطبيعة والخضوع لقانون العقل واالتفعاق معع غيعره لععيش فعي وئعام

يكععون لهععذا علععى كععل فععرد أن يفععوض إلععى المجتمععع كععل مععا لععه مععن قععدرة بحيععث 

المجتمع الحق الطبيعي المطلق علعى كعل شعيء أي السعلطة المطلقعة فعي إعطعاء 

، وأن تنععازل األفعععراد للعقعععد (2)األوامععر التعععي يتعععين علعععى كعععل فععرد أن يطيعهعععا

االجتماعي ينطوي على ناحية اساسية وهعى تقعديم المنفععة للبشعر العذين تعاقعدوا 

قعوق البشعر ومصعالحهم وحعدتهم هعي فيما بينهم إلقامة المجتمع أو الدولعة ألن ح

الغاية القصوى ألى عقد، فإن المنفعة األساسية التي يقدمها هذا العقعد تكمعن فعي 

صيانته لهذه الحقوق والمصالح وفى حمايته لحياة األفراد المنطويين تحت لوائه 

وبععدون هععذا المضععمون فععإن أي عقععد ال يمكععن أن يستمر."فصععحة أي عقععد رهععن 

. كمعا ال يكمعن ألى شعخص (3)المنفعة انحل العقد في الحعال" بمنفعته وإذا بطلت

أن يلتزم بأي عقد إال إذا شعر بأن خسارته ستكون فادحة من جراء عدم التزامه 

بهذا العقد، في حين أنه كان سيربح الشيء الكثير فيما لعو التعزم بعه، فمعن الغبعاء 

إلعى األبعد دون أن كما يقول اسبينوزا " أن يطلب إنسان من آخر أن يلتعزم بعقعد 

يحاول في الوقت نفسه أن يبين له أن فسخ العقد يضر من يفسخه أكثر مما ينفعه 

. وترتعب علعى ذلعك "أن الحعاكم ال يلتعزم (4)وهذه نقطة مهمة في تأسيس الدولة"

بعأي قعانون ويجععب علعى الجميعع فععي كعل شععيء ألنهعم فوضعوا لععه. بموجعب عقععد 

.إن غايعة (5)المحافظة على أنفسهم" صريح أو ضمني كل قدرة كانت لديهم على

التعاقد إقامة الدولة التي يكسب فيها الجميعع أكثعر ممعا يخسعرون ومعنعى هعذا ان 

لحقوقه الطبيعية في حالة الطبيعة األولى في الدولة وقبوله للتعاقد  اإلنسانفقدان 

االجتمعاعي يكعون أقعل ضععرراً وأقعل خسعارة ممععا لعو ظعل يحيععا فعي دائعرة حياتععه 

، أن غععرض (6) للتعاقععد هععو مععن ثععم أهععون الشععرين اإلنسععانأن اختيععار األولععى 

الدولة االسمي هو تحرير كل فعرد معن الخعوف وتحقيعق أمنعه وطمأنينتعه وتأكيعد 

حقععه الطبيعععي فععي الوجععود والعمععل بمععا ال يضععيره وال يضععير اآلخرين.ويععرى 

 لعة واسبينوزا أن أي مواطن يجب أن يعتمد بفضل التعاقد االجتماعي علعى الدو

ليس على نفسه، وعليه أن ينفذ أوامرها وليس له الحق في أن يقرر ما هو مالئم 

أو غيععر مالئععم ومععا هععو عععادل ومععا هععو غيععر عععادل بععل علععى العكععس مععن ذلععك 

، (7) لعه تهعاوإرادفعي جسعد الدولعة أن يقبعل توجيعه عقعل الدولعة  اً باعتباره عضو
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الفلسعفي: ال يمعارس النعاس بهذه الفكرة تتكامل سياسة سبينوزا معع جملعة مذهبعه 

حقوقهم تماماً إال إذا انضعموا إلعى جماععة تكفلهعا، أن كعل إنسعان بقعدر معا ينشعط 

حسب قوانين الطبيعية ، فإنه ينشط حسب الحق األسمى للطبيععة ولعه معن الحعق 

بقدر ما عنده من القوة "وأن أفضل الدول هي تلك التي يعيش فيها الناس باتفعاق 

معن والسعلم إذن يحكعم سعبينوزا بجماععات منسعجمة كفعل األمتبادل، وتلعك التعي ت

 (1) قومية ودولية تتطابق فيه القوة مع الحق وال تكون فيها القوة إال تجليًا للحعق

ذهعان فعي هعذا الصعدد: ساسيتان ينبغي أال تغيبا عن األأومع ذلك فهناك حقيقتان 

معن بعديهيات  األولى هي أن فكرة الحق الطبيعي والعقعد االجتمعاعي كانعت تبعدو

الفلسفة السياسية في عصر اسبينوزا ولم يكن في اإلمكان عندئعذ تصعور طريقعة 

المفكعععرون أن الحالعععة  ىأخعععري لتطعععور التنظعععيم االجتمعععاعي البشعععرى، فقعععد رأ

طبيعيععة البععد ان تكععون  ىاالجتماعيععة الراهنععة للبشععر البععد قععد سععبقتها حالععة أخععر

ة هعي القعوة ،ولمعا كانعت ممارسعة الشريعة السعائدة فعي مثعل هعذه الحالعة الطبيعيع

ن إذاتها إذا ما ترك لها العنان ،ألن القوة سوف تتقارب حتماً ف ىالقوة تقضي عل

من الطبيعي أن يتصور المفكرون عندئذ عقداً اجتماعاً يتفق فيعه النعاس بمحعض 

ارادتهم علي التنازل عن بعض سلطاتهم لهيئة حاكمة.والحقيقة األساسية الثانيعة 

ينوزا قد خفف كثيراً معن غلعواء النظريعة فعي صعورتها األصعلية كمعا هي أن اسب

تبدو لدى فليسوف مثل هوبز وحاول بقدر اإلمكان أن يقعرب بينهعا وبعين مذهبعه 

 .(2)الفلسفي العام وإن لم يكن قد أحرز في ذلك إال نجاحاً محدوداً 

لدولععة اسععبينوزا يشععدد علععى أهميععة الدولععة، اسةةابعاً:الوظيفة البنائيةةة للمجتمةةع:

الديمقراطيعة، إال أن اهتمامعه بهعا منطلعق معن معدى قعدرتها علعى تحقيعق إنسعانية 

فعي الدولعة منسعجماً معع نفسعه وقعادراً علعى تحقيعق  اإلنسعان، فكلمعا كعان اإلنسان

وفعى حالعة معن  -ي من خالل عيشه في ظل قوانين عادلعة ال جعائرةاإلنسانكماله 

انعت دولعة صعالحة ووجعب علعى األمن والسعالم بعيعداً ععن الخعوف واإلرهعاب ك

األفراد المحافظة عليها.فالدولة التي انبثقت عن العقعد االجتمعاعي والتعي جعاءت 

لعديهم الشعععور بأهميعة الععيش فععي  ين تنمعأتمثعيالً إلرادات أفرادهعا معن واجبهععا 

العذى يشععر بعأن  اإلنسعانقعانون يضعمن لهعم حقعوقهم، ألن  في ظعلكنف الدولة،

ل ويضمن له حقوقه وحريته سيحترم هذا القانون ويسعى القانون يستند إلى العق

العذى  اإلنسعانللعيش في ظله بل إنه يغدو أكثر حرية وكما يقول اسبينوزا "فإن 

يهتعدى بالعقعل أكثعر حريعة فعي دولعة يععيش فيهعا فعي ظعل القعانون الععام منعه فععي 

                                                           
جان توشار: تاريخ االفكار السياسية من عصر النهضة إلى عصر االنوار ترجمة د. ناجى الدراوشة دار ( 1)

 .494ص  1101التكوين للتأليف والترجمة والنشر، الطبعة األولى، 
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لدولعة .وبالتالي فعإن الغايعة معن وجعود ا(1) العزلة حيث ال ينصاع إال ألمر نفسه

لععيس التسععلط أو القمععع واضععطهاد الرعايععا أو ارهععاب النععاس، أو جعلهععم يقعععون 

تحت نير اآلخرين، بل تحرير الفرد من الخوف بحيث يعيش كعل فعرد فعي أمعان 

بقدر اإلمكان أي يحتفع بالقدر المستطاع بحقعه الطبيععي فعي الحيعاة وفعى العمعل 

تأسععيس الدولععة وتحريععر .أن غايععة اسععبينوزا مععن (2) دون الحععاق الضععرر بغيععره

 أن ينمععى ملكاتععه الذهنيععة و اإلنسععانوقدراتععه بالقععدر الععذى يسععتطيع فيععه  اإلنسععان

فاعال ال  اإلنسانإمكاناته الجسدية وبالتالي فإن تحرير الطاقات والقدرات يجعل 

منفعال ومشاركا في شتى مناحي الحياة، وهعذا معا يريعده اسعبينوزا عنعدما يقعول: 

سعيس الدولعة تحويعل الموجعودات العاقلعة إلعى حيوانعات أو "ليس المقصود من تأ

اآلالت صماء بل إن المقصود منهعا هعو إتاحعة الفرصعة ألبعدانهم وأدهعانهم لكعي 

تقوم بوظائفها كاملة في أمعان تعام، بحيعث أن يسعتخدموا عقعولهم اسعتخداماً حعراً 

لعم دون إشهار ألسلحة الحق أو الغضب أو الخعداع بحيعث يتععاملون مععاً دون ظ

.ويبععدو إن تشععجيع (3) أو اجحععاف فالحريععة هععي الغايععة الحقيقععة مععن قيععام الدولععة

الدولععة علععى نشععر الحريععة بععين مواطنيهععا أمععر تقضععيه ضععرورات الحفععاظ علععى 

الدولة نفسها فمن مصلحة الدولة أن تدعم حرية الفرد "ذلك أن الدولة مهما سعاد 

ا ال تستطيع منع األفراد من االعتراف بها على أنها مفسرة للقانون والتقوى فإنه

اصدار أحكامهم في كل شيء طبقاً آلرائهم الخاصة أو النفععاالتهم بنحعو فعردى 

 ، فحرية الرأي وحرية االعتقاد هي حعق خعالص للفعرد و(4) بهذا الشيء أو ذاك

مععن الخطععأ الجسععيم أن تجعععل األفععراد يتبنععون آراء معينععه دون غيرهععا "فالسععيادة 

رعاياها ومغتصبة لحقوقهم عندما تحاول أن تفعرض علعى الحاكمة تبدو ظالمة ل

كل منهم ما يتععين عليعه قبولعه علعى أنعه حعق ومعا يتععين عليعه رفضعه علعى أنعه 

.كمععا أن (5)باطععل وإن تعععرض عليععه. المعتقععدات التععي تحثععه علععى تقععوى هللا"

المواطنة عند اسبينوزا ال تقوم على اساس من العرق أو الدين أو المذهب وإنما 

 أساس العقل الذى من خاللعه يمكعن أن يتحقعق مبعدأ المشعاركة بعين الفعرد و على

المجتمع ويقدم لنا اسبينوزا مثالً يوضح ذلك عندما يقول لنفترض أن شخصاً قد 

بين تعارض أحد القوانين مع العقل وأعرب عن رأيعه فعي ضعرورة إلغائعه وفعى 

هععا وحععدها هععي الوقععت نفسععه عععرض رأيععه علععى السععلطة العليععا لععتحكم عليععه ألن

المخولة في الغاء القوانين في اثناء ذلعك ععن أي مظهعر معن مظعاهر المعارضعة 

                                                           
 .111د. فؤاد زكريا: اسبينوزا مصدر سابق ص. (1)

 446اسبينوزا: رسالة في الالهوت والسياسة مصدر سابق ص (2)

 .445اسبينوزا: رسالة في بالهوت والسياسة (3)

 المصدر السابق .(4)

 .444المصدر تفسه . (5)
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 (1) للقانون المذكور فإنه يكون جديراً بلقب المواطن الصالح وبثناء الدولة عليه"

بعداء العرأي دون المسعاس إن الفعرد يكعون قعد معارس حقعه فعي إ. بهذه الطريقعة فع

جع هععذه الطريقععة فإنهععا تضععمن بععذلك بنععاء بسععيادة الدولععة. والدولععة عنععدما تشعع

المععواطن الحععر الععذى يعمععل مععن أجععل مصععلحتها ألنععه يععدرك فععي أن مصععلحته 

 الشخصية من مصلحة الدولة نفسها.

ألنعه معا معن  ،فمن واجعب الدولعة أن تشعجع علعى حريعة العرأي والتفلسعف

بععد معن ذلعك فيعرى أضرر يمكن أن يحلق بها من جراء ذلعك ويعذهب اسعبينوزا 

يتوجب على المجتمع أن ينمعى بعين أفعراده منطعق االخعتالف ألن االخعتالف  أنه

نه من طبيعة البشر أنفسهم إذ معن إيشير إلى خصوبة الحياة العامة وفاعليتها بل 

واالخعتالف فععي العرأي يعنععى أن  ،غيعر الممكعن أن يتفععق البشعر علععى رأى واحعد

يشير إلى أنهم يعيشعون  البشر يعيشون حياة طبيعية في حين أن التشابه والتماثل

قسرا ما يخالف طبيعتهم كما يقدم اسبينوزا على أهميعة الحريعة عنعدما يقول"بعل 

لغععاء تعدديععة اآلراء والضععغط إأن السععيطرة علععى حريععة تفكيععر البشععر ومحاولععة 

إنمعا هعي محاولعة لتحقيعق المسعتحيل، فالدولعة إذا  هانفسعالطريقعة بعليهم للتفكيعر 

ة استبداد وطغيان ثم ان الحرية الفرديعة هعي الشعرط حاولت ذلك تتحول إلى دول

الذى يعتبره سبينوزا "شرطاً اساسياً لتقدم العلوم والفنون التى ال تتقعدم إال علعى 

ن توجيععه إ، (2)أيععدى أنععاس تخلصععوا مععن المخععاوف وأصععبحت لهععم حريععة الحكععم

 سبينوزا العقالني يجد تجليعه األمثعل فعي الحعض علعى الحريعة الفرديعة التعي معن

خاللها ينشعط الفكعر وتعزداد حيويعة الثقافعة ويعتم ذلعك علعى ضعرورة النقعد البنعاء 

الذى يشارك بدوره في زيادة نسبة الوعى بين المواطنين كما يتمكن الفرد الحعر 

مععن تنميععة عقلععه ضععمن شععروط علميععه سععليمه كععذلك يععتمكن المجتمععع مععن خععالل 

م وععواطفهم أكثعر ترسيخ الحرية بين أفراده معن معا يمكعنهم فعي جععل مشعاعره

تفتحا، ويؤكد اسعبنيوزا علعى أن الدولعة ينبغعي أن تقعوم بإشعراك الفعرد فعي إدارة 

 ون الجماعة وإحالل مبدأ المساواة القانونية والسياسية واالجتماعية.ؤش

أمعا ععن أشعكال الحكومعات فقعد اعتقعد اسعبينوزا بعأن كعل  ثامناً:انواع الحكومات

قععام لضععمان أمععن الدولععة، وكععذلك حريععة شععكل مععن اشععكال الحكومععات يمكععن ان ي

رعاياها وعلى هذا فقد كانت المهمة األساسية له في كتابة الرسالة السياسية هي 

وهععذا  هاوتوضعيحتحليعل المبععادئ المناسعبة لدسععتور كعل حكومععة معن الحكومععات 

التحليعععل يرتكعععز علعععى التقسعععيم التقليعععدي للحكومعععات إلعععى دولعععة ملكيعععة ودولعععة 

                                                           
 المصدر السابق نفسه(1)
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 ولقععد أكمععل اسععبينوزا تحليلععه للدولععة الملكيععة و (مقراطيععةدولععة دي)ارسععتقراطية 

غير مكتمل ذلك ألن  االرستقراطية غير أن تحليله للدولة الديمقراطية ظل عمالً 

 وفاته حالة دون اتمام ذلك فلنتناول اشكال هذه الحكومات .

الملكية هي شكل من أشكال الحكومات فيه تنتقل كعل سعلطة معن األفعراد الملكية:

ن هععذا الشععكل مععن أشععكال الحكومععات مثلمععا رأى إد واحععد هععو "الملععك". إلععى فععر

 اسبينوزا غير عملي بل وغير منطقي وذلك لعدة أسباب:

إن العبودية ال السالم تنتشر دعائمهعا ععن طريعق تسعليم السعلطة كلهعا فعي  -0

ما السالم فال يتكون من مجعرد منعع الحعرب فحسعب وإنمعا أيضعاً أأيدى رجل واحد، 

ولهذا فإن الدين يعتقدون أن الرجل الواحد يستطيع بمفعرده  هاوتأليفالعقول  من اتحاد

ان يحتفع بالحق األعلى للحكومعة التعي يحكمهعا الصعالح الععام هعم فعي الحقيقعة علعى 

خطأ ألن القيد الوحيد على هذا الحق هو القوة وقوة رجل واحد ال تكفعى لتحمعل هعذا 

 العبء الكبير.

يمكن أن يكون الملك صبياً أو مريضاً أو شعيخاً ععاجزاً والمقربعون  ثانياً:

ون المهمة للمملكة باإلضافة إلعى ؤمنه هم الذين يملكون السلطة العليا إلدارة للش

 أنه غالباً ما يدير الملك الشهواني على هوى هذه العشيقة أو تلك. 

إلعى أنعه شعكال الحكومعات أوينتهى اسعبينوزا معن تحليلعه لهعذا الشعكل معن 

أسععوء اشععكال الحكععم علععى االطععالق وذلععك لععيس بسععبب أن الملععك ينسععاق وراء 

مستشاريه الذين يناقشون بدورهم وراء غايتهم في إرضعاء الملعك فحسعب وإنمعا 

 أيضاً في محاولة الملك لإلبقاء على سلطته.

شععكال الحكومععات فيععه يسععيطر أهععي شععكل مععن النةةوع الثةةاني: االسةةتوقراطية: 

 يختارهم الشعب على السلطة السياسية و اً فراد وليس فرداً واحدمجموعة من اال

ن سلطة الدولة وإم اختيارهم بالفعل اسم النبالء تيطلق على هؤالء االفراد الذين 

نها في الملكية ومع ذلك فمن الناحية العمليعة مفي االستوقراطية لهي أكبر بكثير 

الشعب يحعتفع باسعتقاللية  فإن سلطات االرستقراطيين تقيدها حقيقة، أن جمهور

 معينة وبالتالي يصبحون مصدراً للخوف والقلق.

ذاء االختالف إببدأ اسبينوزا  بحثه عن الديمقراطية بالنوع الثالث:الديمقراطية: 

بينهمععا وبععين االرسععتقراطية فاألرسععتوقراطية تعتمععد فقععط علععى االختيععار الحععر 

ال  هالنبيل أو ذاك، وهكذا فإنعوإرادة المجلس األعلى الذى يتكون من هذا الرجل 
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أحد يطلب حق التصعويت أو شعغل الوظعائف الحكوميعة فعي الدولعة االسعتقراطية 

إال بالوراثة أما فيما يتعلق بالديمقراطية فعإن كعل معن يولعد معن أبعوين معن أصعل 

البلد أو يولد على تراب البلد أو الذى تتوافر فيه الشروط التعي بمقتضعاها يمنحعه 

لهم التصويت والترشيح للمجلس في  حق النسية فإن لكل هؤالء القانون حق الج

األعلى ولشغل الوظائف الحكومية. ولهذا فإن اسبينوزا قد ربعط اإلدراك العقلعي 

نظام الديمقراطي حين يقول:"إن أكثعر العدول حريعة تلعك التعي تعتمعد قوانينهعا الب

راد أن يكعون حعر إذا أ -على العقل السليم ففي مثل هعذه الدولعة يسعتطيع كعل فعرد

، ويؤكععد اسععبينوزا علععى أهميععة النظععام (1)أن يعععيش بمحععض اختيععاره وفقععاً للعقععل

الديمقراطي عندما يقول "أظن أنى بينت حتى اآلن بما فيه الكفاية مبعادئ الحكعم 

الععديمقراطي الععذى فضععلته علععى أنظمععة الحكععم االخععرى ألنععه يبععدو اقربهععا إلععى 

ي تقرهعععا الطبيععععة لألفعععراد ففعععي النظعععام الطبيععععة واقلهعععا بععععدا ععععن الحريعععة التععع

الديمقراطي ال يفوض أي فرد حقه الطبيعي إلي فرد آخر بحيث ال يستشعار بععد 

 .(2)ذلك في شيء بل يفوض إلى الغالبية العظمى

الملكيعععة  ةمعععوومعععن تحليعععل اسعععبينوزا السعععابق لألشعععكال النوعيعععة للحك  

رسعطو ومعظعم الفالسعفة أواالرستوقراطية الديمقراطية يتضح لنا أن مثلعه مثعل 

نهععم ادركععوا عععدم إالسياسععيين الععذين ظهععروا قبععل "فيكععو" و"مونتسععكيو" حيععث 

 االرتبععععاط واالخععععتالف بععععين المجتمعععععات والمتغيععععر الععععدائم للبنععععاء السياسععععي و

االجتماعي لمجتمعاتهم على أنعه شعيء عفعوي أو بالصعدفة وأن هعذا التغيعر إنمعا 

لهعم علعى األقعل معن الناحيعة النظريعة هو مظهر لعدم كمال تصعوراتهم  وقعد بعدا 

مكانية تخطيط ورسم مجتمع يكون ثابتاً ال يتغير أو في حالة توازن مثل النظام إ

اآللي الميكانيكي المغلق. وعلى هذا فقد كانت المهمة األساسية للمفكعر السياسعي 

نموذجي األبدي الذى يمكن أن تحتعدي بعه، و العذي تقتعرب هي وصف المثال األ

ية اإلنسانألنظمة والدساتير السياسية الواقعية بقدر ما تسمح به الطبيعة منه كل ا

نموذجيعة نظمعة السياسعية األغير الكاملة وقد بدأ له أيضاً معن الممكعن مناقشعة األ

رجاعها إلى الظروف التاريخية التي يعتمد عليها في وجعود ومالئمعة تلعك إدون 

 خ فعي هعذه الحقبعة معن الزمعان ونظمة.إن هذا االفتقعار الجعزري لفكعرة التعارياأل

بالتحديد في فكر اسبينوزا السياسي لعم يكعن معن قبيعل المصعادفة وإنمعا هعو سعمة 

أساسية فعي فلسعفة اسعبينوزا ككعل بعل وفعى الفلسعفة العقالنيعة التعي سعادت القعرن 

السععابع عشععر فععال يمكننععا فهععم هععذه الفلسععفة إال إذا أغفلنععا المععنهج التععاريخي وهععذه 

 نموذج المثالي للمعرفة الحقيقية. عتبار الفيزياء الرياضية األنتيجة حتمية ال

                                                           
 . 314اسبينوزا: رسالة في الالهوت والسياسة ,ص  (1)

 .315رسالة في الالهوت والسياسة: ص  :اسبينوزاز (2)
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عرضتها في هذا التي إذا كانت كتابات اسبينوزا بشكلها ومضمونها الخاتمة:

نواع االختالفات في التفسير فإن التطور الالحق الذى مرت أالبحث تقبل شتى 

سير عليه به فلسفة اسبينوزا بعد وفاته يقدم أمثلة ملموسة للنمط الذى ت

شبه باختراع سابق ألوانه ،إال أاالختالفات، ففلسفة اسبينوزا كانت في واقتها 

ن الظروف التاريخية  واالجتماعية  لم تكن قد بلغت من النضج في ذلك الوقت  أ

ما يسمح لها باستيعاب هذا االكتشاف لم تحدث أثرها األكبر في العصر الذي 

ي استعداد بعد لتقبل مثل هذه االفكار لم يكن علوظهرت فيه ألن ذلك العصر 

،وكان البد من مرو قرن كامل قبل أن تتهيأ الظروف التي تجعل فلسفة 

الفكر   فياسبينوزا امراً ممكنا. إن فلسفة اسبينوزا السياسية كان لها األثر الكبير 

ي في كافة جوانب الحياة المختلفة ومن خالل هذه الدراسة يمكن تقديم اإلنسان

 ائج التي توصل إليها  الباحث وهي :ـأهم نت

ية  التي كانت تحارب اإلنسانن فلسفة اسبينوزا فلسفة عالمية ذات النزعة  إ:والً أ

أفكار االستعالء والتفعوق  العنصعري وتعرى فعي اعتقعاد أي شععب بأنعه "مختعار 

 "نقيضة أخالقية.

ابعل جبعروت : ظهرت قوة اسبينوزا في حقيقة العقل والعلم والتجربة فعي مقانياً ث

 السلطة  المنغلقة الغاشمة.

 ن قضية الحرية  واحدة في كل زمان ومكان.أ: ايمان اسبينوزا ثالثاً 

سععباب تتعلععق بطبيعععة  : أكععد البحععث حقيقععة فصععل الععدين عععن السياسععة  ألرابعةةاً 

 العصر  والزمن والمكان وخاصة  في القرون الوسطي في أوروبا .

زمععان ومكععان  للمحافظععة  علععي الععذات  : ضععرورة قيععام  الدولععة فععي كععلخامسةةاً 

والملكيععة فععال يمكععن قيععام األمععن واالسععتقرار إال بقيععام الدولععة .بكععل مؤسسععاتها  

 المدنية  والعسكرية  والقضائية.

 المصادر والمراجع

 -اوآل : المصادر:

ة التانية ، اسبينوزا : رسالة في الالهوت السياسي ،تجمة حسن حنفي، مصر مكتبة االنجلو المصرية الطبع -0

 .0910لسنة 

 . 0995اسبينوزا : رسالة في السياسة ، ترجمة عمر مهبيل ، موفم للنشر الجزائر  -1

  0997اسبينوزا : علم االخالق ، ترجمة جالل الدين سعيد ، تونس دار الجنوب للنشر لسنة  -3
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 -تاني  : المراجع :

، بيروت ، دار التنوير للطباعة والنشر الطبعة االولى  أمام عبد الفتاح أمام: توماس هوبز فيلسوف العقالنية -0

  0915لسنة 

ترجمة محمد فتحي الشنطي، الهيئة المصرية العامة للكتاب لسنة  -3برتراند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية ج -1

1101 . 

 . 0914رة بول هازار : اازمة الضمير االوربي ، ترجمة محمد عثمان جودت، دار الكتاب العربي ، القاه -3

 . 0911بول هازار: الفكر األروبي ، ترجمة محمد غالب ، دار الحداثة،ب.م.ت، -4

توماس هوبز، اللفاثان . االصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة ، ترجمة ديانا حرب وبشرى صعب ،  -5

 . 1101ابوظبي هيئة ابوظبي للتقافة والثراث لسنة 

ر ، ترجمة ناجي الدراوشة ، دار اياسية من عصر النهضة الى عصر االنوجان ثوشار: تاريخ االفكار الس -6

 .  1101التكوين للتأليف والترجمة والنشر ، الطبعة االولى لسنة 

 . 0910علي عبد المعطي : الفكر السياسي الغربي مصر دار المعرفة الجامعية لسنة  -7

 . 0913سكندرية دار المعرفة الجامعية لسنة علي عبد المعطي : السياسة أصولها في الفكر الغربي اال -1

 . 0911 – 0415علي عبدالمعطي : بين النظرية والتطبيق ، بيروت ، دار النهضة العربية لسنة  -9

 . 1111فؤاد زكريا ، اسبينوزا ، مصر ، دار الوفاء للنشر ، الطبقة األولى لسنة  -01

دار الطباعة المحمدية باالزهر ،الطبعة التانية لسنة محمود الزقزوق : درارسات في الفلسفة الحديثة  -00

 م . 0911

مصطفى الخشاب : تاريخ الفلسفة والنظريات السياسية مصر مطبعة لجنة البيان العربي. الطبعة االولى  -01

 . 0953لسنة 
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السياسة الروسية في مواجهة المطالب االستقاللية في الشيشان 

 وتتارستان

/ قسم العلوم السياسية/ سوق األحد/ االقتصادكلية - ريبة.عامر سليمان زد

 جامعة الزيتونة

همة مشهد مطلع التسعينيات من القرن العشرين العديد من األحداث ال :المقدمة

 بالنسبة لالتحاد السوفييتي، منها تصفية احتكار الحزب الشيوعي للسلطة و

 في شرق أوروبا و إضعاف النظام السياسي الشمولي وسقوط النظام الشيوعي

 تقويض الكتلة السوفييتية الشيوعية األوروبية كثمن إلنهاء الحرب الباردة و

تدهور هيبة االتحاد السوفييتي كقوة عظمى باستجداء العون من الدول 

الصناعية والتسليم باإلدارة األمريكية المنفردة لحرب الخليج الثانية. كل هذه 

جورباتشوف من قبل الذين دعموا األمور كانت كافية لالنقالب على 

 البيريسترويكا بهدف تحديث قاعدة النظام الشيوعي السوفييتي ألهدافها و

االرتقاء بمكانة القوة العظمى السوفييتية وليس إضعافها. من هنا جاءت محاولة 

م لقطع الطريق على المعاهدة االتحادية الجديدة 0990أغسطس 09االنقالب في

يعها في اليوم التالي وتنهي عملياً االتحاد السوفييتي من التي كان مقرراً توق

منظور العالقات بين المركز االتحادي السوفييتي والجمهوريات االتحادية 

األطراف لكن هذه المحاولة فشلت، على الرغم من فشل محاولة االنقالب إال 

أن النظام السياسي السوفييتي أخذ يعاني من تصدعات وضعف شديد اضطره 

عتراف كرهاً باستقالل جمهوريات البلطيق الثالث )ليتوانيا، إستونيا والتفيا( لال

بعد أن كان يشترط قبل االنقالب ضرورة اتباع مجموعة من اإلجراءات تبدأ 

باالستفتاء الشعبي وتنتهي بالمفاوضات مع المركز على مدى خمس سنوات 

وبعد شهرين من فشل لتحديد ما يبقى للجمهورية المنفصلة وما يذهب للمركز. 

االنقالب جاء انقالب الليبراليين بزعامة يلتسين في محاولة الستيعاب غالبية 

م أعلنت الدول السالفية الثالث 0990ديسمبر 1صالحيات المركز. وفي 

 الكبرى روسيا االتحادية وأوكرانيا وروسيا البيضاء إلغاء االتحاد السوفييتي و

لدول المستقلة. وقد أعلنت الدول اإلسالمية إقامة رابطة جديدة هي كومنولث ا

الخمس الواقعة في آسيا الوسطى بعد اجتماع عقد بينها في عشق أباد عاصمة 

 تركمانستان انضمامها إلى الرابطة الجديدة ثم انضمت أذربيجان فيما بعد.

يععدور المشعكل البحثعي حععول: كيعف تتعامعل الدولععة معع مطالععب المشةكل البحثةي:

يععة خاصععة إذا كععان علععى رأس هععذه المطالععب االنفصععال عععن الجماعععات العرق

الدولة؟ ولماذا لجأت روسعيا السعتخدام القعوة العسعكرية لكعبح مطالعب االسعتقالل 
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 في الشيشان في الوقت الذي ارتضت فيه الدخول في مفاوضات مع تتارستان و

 منحها حكماً ذاتياً موسعاً؟

مرحلة تحول فاصلة في العالقات  يمثل انهيار االتحاد السوفييتي  أهمية البحث:

 الدولية ككل، فقد أدى إلى إحداث تحوالت جذرية في كافة التفاعالت الدوليعة و

السياسية واالقتصادية والعسكرية هذا من ناحية عامة ومعن ناحيعة خاصعة علعى 

االتحاد الروسي أي الجمهوريات المكونة لالتحاد الروسي والعالقعة بعين الدولعة 

نية حيث إن البحث قد اختار الصراع الروسي الشيشاني التتاري وجماعاتها اإلث

مثعععاالً ألحعععد أشعععكال الصعععراع فعععي منطقعععة القوقعععاز، فعععإن هعععذه المنطقعععة تمتلعععئ 

بالصععراعات اإلثنيععة سععواء الكامنععة أو المعلنععة والتععي تلعععب فيهععا روسععيا بشععكل 

 مباشر أو غير مباشر دوراً في تصعيد بعضها وتهدئة البعض اآلخر.

 البحث: أهداف

ثنعي فعي الععالم معن خعالل البحعث فعي يركز البحث علعى تفسعير الصعراع اإل -

الهويات العرقية والدينية للشعوب على أسس اجتماعية وتاريخية وكدراسعة 

 حالة للمجتمع الروسي.

ثني التي تعؤدي إلعى تحفيعز األقليعات األثنيعة إلعى دراسة ظاهرة التضامن اإل -

 ها.المزيد من التكتل والدفاع عن نفس

 استخدام الهوية الثقافية وسيلة للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية. -

التغيرات الدولية في النظام الدولي حفزت العديد من األقليعات إلعى المطالبعة  -

 باالستقالل وإنشاء كيانات مستقلة. 

 ينطلق هذا البحث من فرضية واحدة مفادها:فرضية البحث: 

العرقية الخاضععة للتمييعز ظهعرت حركعات  كلما زاد ارتباط الفرد بالجماعة -

مواجهععة انفصععالية ضععد التمييععز العرقععي فععي حععين يععزداد العنععف مععن كععل 

السلطات الحكومية تجعاه األقليعات وتقابعل بعالعنف المضعاد مسعتخدمة شععار 

 واالنفصال. اإلنسانحقوق 

يعتمد هذا البحث على منهجية علمية تتمثل فعي المعنهج المقعارن منهجية البحث:

 و المقارنة بين الحالعة الشيشعانية والتتاريعة وتسعتند علعى معطيعات متنوععة ووه

 دراسات متخصصة ترتكز على مبدأ تحليل المعلومعات واالسعتعانة بعالمراجع و

 المصادر.

فعي هعذا البحعث سعنحاول إلقعاء الضعوء علعى تقسيمات البحث:)محةاور البحةث(:

ي الشيشعان وتتارسعتان معن السياسة الروسية في مواجهة المطالب االستقاللية فع

 خالل اآلتي:

 أوالً: الشيشان وتتارستان في دائرة االهتمامات الروسية.

 ثانياً: اإلدارة الروسية للعالقة مع الشيشان وتتارستان.
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 أوالً: الشيشان وتتارستان في دائرة االهتمامات الروسية:

لجمهوريعات فعي دععم المطالعب االنفصعالية فعي ا اً رغم أن روسيا لعبت دور     

وسععت  ،المجاورة لها إال أنها لم تكن لتسمح بأن تستشري هذه المطالعب داخلهعا

للحفعععاظ علعععى إقليمهعععا حتعععى ال تتععععرض لمصعععير االتحعععاد السعععوفييتي )كسعععبه، 

(. ويصععععب الحعععديث ععععن أهميعععة الشيشعععان وتتارسعععتان بالنسعععبة 077م،0995

 منهعا هعذه األهميعة ولروسيا دون تناول األوضاع الداخلية الروسعية التعي نبععت 

من ثم يمكن تناول ذلك في األوضاع الداخلية الروسية في التسعينيات من القرن 

العشععرين واآلخععر ععععن أهميععة االحتفععاظ بالشيشعععان وتتارسععتان داخععل االتحعععاد 

 (.36م، 0994الروسي )شادي، 

يمكععن تنععاول مالمععح البيئععة  األوضةةاع الداخليةةة الروسةةية فةةي التسةةعينيات: -0

 ة الروسععية مععن خععالل الحععديث عععن األوضععاع السياسععية والدسععتورية والداخليعع

األوضععاع االقتصععادية واألوضععاع العرقيععة والمشععكالت المجتمعيععة والععدين فععي 

 (. 91م، 0995روسيا )جار، 

تحت تأثير فشعل انقعالب أغسعطس وضععف األوضاع السياسية والدستورية: -أ

مكونععة معن جهععاز الشععرطة جورباتشعوف أصععدر يلتسعين أوامععره إلععى ميلشعياته ال

الروسععي وأتباعععه إلععى مهاجمععة مقععار الحععزب الشععيوعي واعتبععاره حزبععاً غيععر 

مشروع طبقعاً لشعرائعه الروسعية التعي سعنها ومطعاردة أعضعائه والقعبض علعيهم 

وتفتعععيش منعععازلهم ووجعععه نعععداء لمعععواطني موسعععكو بتعععدمير كعععل معععا لعععه عالقعععة 

 (. 51م، 0911باالشتراكية )الغبراء، 

م صعععدر الدسعععتور الروسععي العععذي نعععص علعععى أن 0993ديسعععمبر  01وفععي      

روسععيا دولععة فيدراليععة ديمقراطيععة ذات طععابع جمهععوري لهععا عملععة واحععدة هععي 

الروبل وعاصمة واحدة هي موسكو ولغة رسمية واحدة هي الروسعية وإن كعان 

مععن حععق الجمهوريععات المكونععة لهععا أن تسععتخدم لغتهععا المحليععة إلععى جانععب اللغععة 

 6جمهوريععة و 10وحععدة موزعععة كععاآلتي: 19وتتكععون روسععيا مععن الروسععية. 

إقليماً واثنان من المدن الفيدرالية وهما موسكو وسان بطرسبرج  49مقاطعات و

وإقلععيم واحععد ذو حكععم ذاتععي )اإلقلععيم اليهععودي( وعشععر منععاطق ذات حكععم ذاتععي 

 (. 011م، 0995)كسبه، 

 مهام التالية:وتنفرد الحكومة االتحادية في روسيا بتولي ال     

 رسم السياسات االقتصادية واالجتماعية للدولة. -

رسععم السياسععة الخارجيععة للدولععة وتوقيععع المعاهععدات وكععذلك أمععور الحععرب  -

 السالم.

األمععور الخاصععة بالععدفاع واألمععن القععومي واإلنتععاج الحربععي وبيععع األسععلحة  -

 (.3م، 0995والمعدات العسكرية )سليم، 
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 يله وكذلك القوانين االتحادية.إصدار الدستور االتحادي وتعد -

منععذ صععدور الدسععتور الروسععي والمواجهععات تحععدث بععين السععلطة المركزيععة      

والسععلطات اإلقليميععة حععول تحديععد مفهععوم السععيادة التععي سععتكون مععن نصععيب هععذه 

(. أما عن النظام السياسي الروسي فعي ظعل دسعتور 4م، 0995الكيانات )سليم، 

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه م فهو نظام رئاسي. ف0993عام 

لمدة أربع سنوات وذلك باالقتراع العام السري المباشعر ويشعترط أال يقعل عمعره 

عامععاً وال يجععوز إعععادة انتخابععه ألكثععر مععن مععرتين متتععاليتين كمععا أنععه ال  35عععن 

 0990ففعععي الفتعععرة معععن  (.019م، 0995يوجعععد سعععن للتقاععععد )عبعععد الخعععالق، 

تعيين معظم رؤساء اإلدارة اإلقليمية على يد الرئيس يلتسين ولكعن م تم 0993و

م كان على هؤالء الرؤساء أن يحصلوا على شرعية تعيينهم معن 0997في عام 

م 0994و 0991خععالل إجععراء اسععتفتاء عععام. كمععا شععهدت الفتععرة مععا بععين عععامي 

ظهععور مجموعععة مععن المؤشععرات االسععتقاللية لمجموعععة مععن جمهوريععات الحكععم 

اتي، هذا وقد لوحع أن تتارستان والشيشان تحتالن المرتبة األولى فعي األخعذ الذ

بهذه المؤشرات االستقاللية كل المؤشرات بالنسبة لتتارستان وعدم عقد اسعتفتاء 

على االستقالل بالنسبة للشيشان رغم أن التصويت لصالح جوهر دوداييف كعان 

(. ومنذ انتخابه في 01م، 1110استفتاًء غير مباشر على االستقالل )الشيشاني، 

م واألزمات الصحية تتوالى علعى العرئيس الروسعي بعوريس 0990ديسمبر عام 

يلتسين والتي كان من بين نتائجها احتجابه عن الحيعاة العامعة لفتعرات باإلضعافة 

إلى توالي إصدار قرارات بدأت عشوائية وتفتقد التوضيح المقنع وانصعبت هعذه 

 يقعل ععن أربععة وزراء حكومعة خعالل فتعرة تقعل ععن القرارات على إقالعة معا ال

(. وقد أدت هذه التصرفات من قبل رئيس معريض 73م، 0993عامين )يونس، 

لكنععه متمسععك بفععرض سععلطته إلععى تصععاعد عععدم الثقععة مععن قبععل الجمععاهير فععي 

م )الخطيب، 0990مصداقية نظام الحكم الذي شرع في تطبيقه الرئيس منذ عام 

 (.4م، 1111

عهد الرئيس يلتسعين في مع بدء اإلصالحات الروسية ع االقتصادية:األوضا -ب

بالشؤون المالية واالقتصادية إلى االقتصادي الشاب إيجعور جيعدار العذي تحعول 

مععدير  :مععن محععرر اقتصععادي فععي مجلععة الشععيوعي التابعععة للجنععة المركزيععة أوالً 

ينتمعي للتيعار  معهد السياسة االقتصعادية فعي االتحعاد السعوفييتي ثانيعاً إلعى منظعر

(. وقعد جعاء بوجهعة محعددة فعي 41م، 0994المحافع بكل معنعى الكلمعة )شعادي،

تنفيذ برنامج متكامل مقترح من صندوق النقد الدولي عرف حيث طبق بعالعالج 

بالصععدمة ويععتلخص مضععمون هععذا األسععلوب فععي إبعععاد الدولععة كليععاً عععن السععاحة 

لقطععاع الخععاص. لكععن االقتصععادية بأسععرع وقععت ممكععن وخلععق الظععروف لعمععل ا

مجموعة اإلصالحيين الشباب العذين لجعأ إلعيهم يلتسعين لكعي يقعودوا روسعيا إلعى 
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عبععور هععذه المرحلععة االنتقاليععة كععانوا هععم المسععؤولين عععن إغععراق االقتصععاديات 

م )عبععد 0991أغسععطس  01الروسععية إلععى حععد اإلفععالس الععذي أعلععن عنععه فععي 

م أضعحت روسعيا تععاني معن 0991(. هكذا وبنهاية ععام 003م، 0995الخالق، 

اقتصاد هش تسيطر عليه فئات جشعة من التجار ورجال المال المحدثين انبثقت 

من صفوف كبار الكوادر الحزبية الشيوعية القديمة. وكانت لهذه األزمة الماليعة 

(. فعلععى 66م، 0916انعكاسععاتها االقتصععادية والسياسععية فععي روسععيا )النقيععب، 

الحكومة أن تقعوم بطبعع كميعة جديعدة معن األوراق الصعيد االقتصادي كان على 

المالية لكي تتمكن من تسديد األجور والمعاشات المتعأخرة بمعا كعان يعنعي زيعادة 

التضخم وفي الوقعت نفسعه كعان عليهعا أن تنفعذ سياسعة صعارمة للغايعة تسعتوجب 

التععدخل مععن أجععل السععيطرة علععى حركععة األسعععار ورؤوس األمععوال )الغبععراء، 

على الصعيد السياسي هبطت شعبية الرئيس يلتسين بشكل كبير (.و59م، 0911

م عنعدما فعاز بنسعبة 0996بدأ ذلك واضحاً خعالل االنتخابعات الرئاسعية فعي ععام 

فقععط مععن مجمععوع األصععوات أمععام منافسععه الشععيوعي زيوجععانوف )عبععد  55%

 (.11م، 0991العليم، 

 األوضاع العرقية والمشكالت المجتمعية: -ج

 031مليععون نسععمة إلععى  041ن روسععيا البععالغ عععددهم حععوالي ينتمععي سععكا     

تقريباً من  %11مليوناً بما يوازي  031جماعة إثنية يشكل الروس منهم حوالي 

فينتمعي أفرادهعا إلعى إثنيعات أخعرى  %01إجمالي عدد السكان أما النسبة الباقية 

اليهععود مليعون و 0.7ماليعين الشععوفاش  4ماليعين واألوكرانيععون  5أهمهعا التتععار 

مليون والروس البيض أكثر من مليعون والموردفيعون 0.3مليون والبشكير  0.7

يالحع في التكوين االجتماعي في روسعيا و(.5م، 0995أكثر من مليون )سليم، 

ازدياد نسعبة العنعف وععدم االسعتقرار داخعل المجتمعع وارتفعاع مسعتوى الجعرائم 

ألععف جريمعة هععذا  411وم بلععغ ععدد الجععرائم أكثعر مععن مليعونين 0994ففعي ععام 

باإلضافة إلى سلسلة االنفجارات واالغتيعاالت التعي قامعت بهعا عصعابات المافيعا 

(. كما يعتبعر الفسعاد أحعد 1م، 0995في العديد من المناطق داخل روسيا )سليم، 

أبرز المشكالت التي تظهر في المجتمع الروسي ومن الصعب على أي فعرد أن 

ي حكومة حيث إن ممارسيه لهم مصعلحة فعي يعرف نطاق الفساد السياسي في أ

إخفاء أنشطتهم غير القانونية عن الرأي العام وفي الحالة الروسية هنعاك أسعباب 

أخرى يمكن إضافتها مثل أن معظم المعلومات حعول الفسعاد تعأتي معن سياسعيين 

(. 9م، 1111لهم مصلحة في تفجير القضية أكثر من مناقشتها بحياد )الخطيب، 

وسععيا لمفهععوم قععانوني محععدد وواضععح وشععامل لمععا تنطععوي عليععه حيععث تفتقععر ر

األدوار الرسمية للمسؤولين العموم وما هي الوسائل القانونية المتاحة لتحقيقهعا، 

يسلم المسؤولون الروس بأن البيانات الرسمية حول الفساد السياسي تقدم صورة 
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تفويضعها علعى  غير كاملة عن الواقع الفعلي وتؤكد وزارة الداخلية التعي يشعتمل

معن الفسعاد الفعلعي  %0مكافحة الفساد أن البيانات الرسمية ال تكشعف سعوى ععن

 (. 101م، 0999)األصفهاني، 

إن مسععتوى الفسععاد فععي مطلععع ومنتصععف تسعععينيات القععرن العشععرين عنععدما      

تزامن مع فوضى الدولة واالنقسام غير الواضح للسلطات بين المركز واألقعاليم 

لعديد من قرارات يلتسين ورؤساء حكوماته لعم تطبعق علعى سعبيل كان يعني أن ا

المثععال فععي منتصععف التسعععينيات تكععرر القععرارات الخاصععة بمععنح فتععرات سععماح 

ضعععريبية لتشعععجيع االسعععتثمار األجنبعععي لكعععن غالبيتهعععا إمعععا تجاهلتهعععا السعععلطات 

الضريبية أو تعارضت معها قوانين وقعرارات أخعرى وفعي العديعد معن الحعاالت 

ن الهععدف الوحيععد مععن هععذه القععرارات هععو التععأثير فععي صععندوق النقععد الععدولي بععدأ أ

م أكد الرئيس يلتسين في حديث لمحطعة 0997(.في أبريل 04م، 0991)الشيخ، 

إذاعية روسية أن الفساد يهدد أمن روسيا ويحول دون إحالل النظام فعي الدولعة. 

التحليعل وفعي أحعد  العديد من أنصار الرئيس من المواطنين كانوا يشاركونه هعذا

ن النظعام موجعود فعي روسعيا إاستطالعات الرأي العام رفض المبحوثون القعول 

منهم السبب إلى تغلغل الفساد الحكومي في قطاعات الدولعة  %41اليوم وأرجع 

 %9المختلفة ولم يعنج العرئيس يلتسعين نفسعه معن االتهعام بععدم األمانعة الوظيفيعة 

اعتبعروا األمانعة إحعدى صعفات العرئيس  فقط معن المبحعوثين فعي اسعتطالع آخعر

(. ازدادت حدة االتهعام الموجهعة ضعد الرئاسعة والخاصعة 019م، 0995)كسبه، 

بتععورط عععدد مععن كبععار المسععؤولين فععي الكععرملين بمععن فععيهم أعضععاء مععن أسععرة 

يلتسين في ارتكاب جرائم تتعلق بالفساد المتفشي في البالد من تقاضي الرشاوي 

كبعار زعمعاء المافيعا الروسعية والجريمعة المنظمعة معن  والتورط في التعامعل معع

أجل غسيل األموال بواسطة بعض المصارف الغربيعة فعي الخعارج )الشيشعاني، 

 (.  15م، 1110

تعتبععر روسععيا دولععة متعععددة األديععان وتقععدر نسععبة معتنقععي الةةدين فةةي روسةةيا: -د

اً مععن السععكان غععالبيتهم مععن المسععيحيين وخصوصعع %41األديععان فيهععا بحععوالي 

األرثوذكس وتوجد في روسعيا حعوالي خمسعة آالف كنيسعة أرثوذكسعية وحعوالي 

كنيسة كاثوليكية. ويشكل اإلسعالم الديانعة الثانيعة معن حيعث ععدد المعتنقعين  051

 مسعجد كمعا يوجعد معتنقعون للبوذيعة و 111مليون وهناك أكثعر معن  09حوالي 

حكمهم منذ القرن (. أسس قياصرة روسيا 313م، 1111اليهودية )عبد الحافع، 

ضععرورة أن تكععون لععرئيس الدولععة سععلطة  السععادس عشععر علععى أسععاس دينععي و

م لم يحدد ديناً رسمياً للدولة ونص علعى أن 0993كنيسة. ورغم أن دستور عام 

روسيا دولة علمانية إال أن روسيا تعتبر نفسها دولة مسيحية أرثوذكسية. وكانت 

ت القليلعة التعي اسعتطاعت اسعتثمار الكنيسة األرثوذكسعية الروسعية معن المؤسسعا
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الفراغ الناجم عن انهيار الحزب الشيوعي ذلك االنهيار الذي أفسح المجعال أمعام 

(. بعععد انتهعععاء 391م، 1111عععودة أنشعععطة بعععض المؤسسعععات )عبععد الحعععافع، 

ع للعرأي الالحقبة السعوفييتية بعدأت الكنيسعة تسعتعيد دورهعا الروحعي وفعي اسعتط

ن ثقتهم في الكنيسة أكثر من غيرها من المؤسسات من المبحوثين ع %64عبر 

(. اتسعععمت الكنيسعععة األرثوذكسعععية بعععثالث 051م، 0997العامعععة )األصعععفهاني، 

خصوصيات ناتجة كلها عن الظروف االجتماعية والسياسعية فعي روسعيا. وهعذه 

 -الخصوصيات هي:

وجود فراغ روحي ومعنوي في المجتمع وعملياً استطاعت الكنيسة سد هذا  -

راغ إلععى حععد مععا وأصععبح كبيععر أسععاقفة موسععكو البطريععرك الععيكس الثععاني الفعع

رمععزاً وطنيععاً يشععارك فععي مختلععف المراسععم الوطنيععة والسياسععية كمععا يقععوم 

تلفزيون موسكو ببث أخبار الكنيسة األرثوذكسية وأنشطة البطريرك بشعكل 

 (.66م، 0994منتظم )سجاديور، 

تماعية معنوية وهعذا معا أيدتعه ظهور الكنيسة األرثوذكسية الروسية كقوة اج -

حكومة يلتسين وعلعى السعاحة والعالقة الوثيقة التي ربطت بين هذه الكنيسة 

الداخلية الروسية تخوض قوى متععدد منافسعة حاميعة للسعلطة السياسعية وقعد 

 نأت الكنيسة بنفسها عن هذا الصراع السياسي.

رس المعنععوي البعععد القععومي للكنيسععة األرثوذكسععية حيععث تعتبععر نفسععها الحععا -

لقلعة قومية ومن ثم فعإن أوضعاعها مرتبطعة بمصعير العنصعر السعالفي إلعى 

حعععد كبيعععر، ولععععل ذلعععك معععا يفسعععر موقفهعععا المؤيعععد للصعععرب فعععي البوسعععنة 

 (.44م، 1116)تشيتريان، 

 أهمية االحتفاظ بالشيشان وتتارستان: -7

ا فضالً عن كون روسعيا دولعة كبعرى تسععى للحفعاظ علعى تماسعكها ووحعدته     

يمكععن القععول بععأن هنععاك مجموعععة مععن العوامععل التععي كانععت وراء تععدخل روسععيا 

عسعععكرياً فعععي الشيشعععان وأخعععرى حعععول رفعععض روسعععيا التفعععريط فعععي تتارسعععتان 

 (. 51م، 1116)تشيتريان، 

يمكعن الحعديث هنعا ععن مجموععة معن العوامعل  عوامل التدخل في الشيشةان: -أ

دخل الروسعي )عبعد الخعالق، تعبال االقتصادية وأخرى جيوبوليتيكية وثالثة تتعلعق

 (..13م، 0995

كانععت المنطقععة النفطيععة فععي جروزنععي بعععد بععاكو عاصععمة  عوامةةل اقتصةةادية: -

أذربيجععان أكثععر منععاطق الععنفط الروسععي أهميععة قبععل الثععورة البلشععفية وكععان الععنفط 

م وبلععغ 0133يسععتخرج مععن آبععار فععي شععمال غععرب جروزنععي مععع بععدايات عععام 

برميععل يوميععاً وشععكل  33.411م عنععدما وصععل إلععى 0905اإلنتععاج ذروتععه عععام 

من إنتاج النفط الروسي وشكلت حقعول بعاكو غالبيعة النسعبة الباقيعة. وفعي  01%
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م كان نفط جروزني مسؤوالً عن ثلث إجمالي اإلنتعاج السعوفييتي إال 0931عام 

م، 0993أن هذه النسبة شعهدت انخفاضعاً سعريعاً فعي السعنوات الالحقعة )يعونس، 

ور الوقت أضحت جروزني حلقة اتصعال أساسعية فعي خطعوط أنابيعب (. بمر11

النفط بسبب كونها مركزاً لتكرير النفط بمد المستهلكين فعي شعمال القوقعاز ويمعد 

الدولة ككعل بمشعتقات العنفط وزيعوت التشعحيم. كمعا أن جروزنعي وصعلة لحقعول 

 الغاز الطبيععي فعي كعل معن روسعيا وآسعيا الوسعطى. ورأى بععض المعراقبين أن

قرار موسكو بإرسعال قعوات عسعكرية للشيشعان كانعت وراءه الرغبعة فعي تعأمين 

(. علععى الععرغم مععن أن 93م، 0916السععيطرة علععى صععناعتها النفطيععة )النقيععب، 

احتياطات النفط في الشيشعان ليسعت ذات أهميعة كبيعرة إال أن أهميعة الجمهوريعة 

أنابيعب العنفط اقتصادياً تععود لموقعهعا إلعى مفتعرق طعرق اثنعين معن أهعم خطعوط 

نوفوروسيسك الميناء الروسي على البحعر األسعود وخعط -وهما خط أنابيب باكو

(. وزادت 091م، 0999نوفوروسيسععك )عبععد المجيععد، -أتيععارو فععي قازاقسععتان

نوفوروسيسععك مععع اكتشععاف والتخطععيط لتنميععة حقععول -أهميععة خععط أنابيععب بععاكو

يتبعع العنفط القعازاقي جديدة في سواحل أذربيجان على بحر قعزوين وإمكانيعة أن 

بليعون برميعل معن العنفط )عبعد  3.5ويقعدر لهعذه الحقعول أن تحعوي  هنفسالمسار 

 (.097م، 0999المجيد، 

كعان يلتسعين يسععى معن وراء اجتيعاح الشيشعان ضعمان عوامل جيوبوليتيكيةة: -

تطبيق فكرة إنشاء منطقة عازلة تقع بين الحدود الجنوبية لروسيا وكل من تركيا 

تخشععى روسععيا مععن أن االعتععراف باسععتقالل الشيشععان وفععتح األتععراك وإيععران. و

سععفارة لهععم فععي جروزنععي سععيمنحهم الفرصععة لجعععل الشيشععان قاعععدة لهععم خلععف 

(. هععذا الخععوف مععن تركيععا يتجععذر فععي 070م،1111الخطععوط الروسععية )قمحععة، 

التاريخ الروسي القومي القديم وكذلك في اإلدراك الحديث بأن القعوات الروسعية 

(. 46م، 1110البحر األسعود أقعل شعأناً معن نظيرتهعا التركيعة )الشيشعاني، حول 

كما تتضح المخاوف الروسية من تنامي التأثير التركي في القوقاز فعي المطالبعة 

 الروسية بعدم مرور خط النفط األذري المتجه ألوروبا من األراضي التركيعة و

 ئق التركيعة البسعفور ووبعالمرور معن المضعا ةأن يتم النقل معن المعوانئ الروسعي

الدردنيل. وتسعى روسيا بذلك إلعى حرمعان تركيعا معن لععب دور بعارز فعي نفعط 

المنطقععة وإزعاجهععا بشععكل دائععم مععن خععالل مععرور نععاقالت الععنفط العمالقععة فععي 

المضائق التركية مما يثير االنزعاج لدى المواطنين األتراك الذين يقطنون على 

ل التسععينيات معن القعرن العشعرين العديعد جانبي مضيق البسفور الذي شهد خعال

مععن الحععوادث الخطيععرة الناجمععة عععن احتععراق نععاقالت الععنفط المععارة بععه )جععار، 

 (. 013م، 0995
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عقعب تفكعك االتحعاد السعوفييتي تنعازع دور المؤسسعة عوامل روسةية داخليةة: -

 يععدعو أحععدهما للعمععل علععى تقلععيص أعععداد الجععيش و هالعسععكرية الروسععية اتجاهعع

لصناعات العسكرية إلى صناعات مدنيعة فعي حعين يعرى االتجعاه اآلخعر تحويل ا

ضرورة االحتفاظ بجعيش قعوي محتعرف ومعن ثعم فقعد شعكلت الحعرب الشيشعانية 

نمعوذج إاألولى فرصة أمام القادة العسكريين الروس لتحقيعق نصعر سعريع علعى 

م ممععا يعيععد للعسععكرية الروسععية سععابق 0994التععدخل األمريكععي فععي هععايتي عععام 

قوة عظمى قعادرة علعى بإعتبارها دها في الحفاظ على الدور القيادي لروسيا عه

(. لكعن طعول 17م، 0991الحفاظ على االستقرار في كافة أرجائها )عبد العليم، 

أمد الحرب وسيناريو األحداث أجبر القيادة الروسية على وقف القتال واإلعالن 

ب الشيشعانية الثانيعة لتشعبع عن االتفاق معع المقعاتلين الشيشعانيين. وجعاءت الحعر

رغبة العسكرية الروسية في االنتقام من الشيشانيين الذين سعبق وأن وجهعوا لهعا 

(. لعبت الشعروط 30م، 0991ضربات موجعة في االجتياح األول )عبد العليم، 

الغربية المجحفة لتقديم المساعدات لروسيا وض لة هعذه المسعاعدات دوراً كبيعراً 

ئيس يلتسععين التععي هععي ضعععيفة باألسععاس مععن جععراء فععي إضعععاف شعععبية الععر

المتععدهورة وتزايععد السععخط االجتمععاعي. وفععي ظععل هععذه  االقتصععاد يععةاألوضععاع 

األوضاع فإن عملية عسكرية ناجحة ضد الشيشان كان معن شعأنها أن ترفعع معن 

شعبية يلتسين أو تعيد إليه قدراً من شعبيته المفقودة. ومما ساعد علعى ذلعك فشعل 

لشيشعانية المواليعة لروسعيا فعي حسعم الموقعف لصعالحها )سعجاديور، المعارضة ا

(. ولععم تختلععف هععذه األهععداف كثيععراً مععع الحععرب الشيشععانية الثانيععة 10م، 0994

 حيث واجه القادة الروس في الكعرملين اتهامعات بالفسعاد واسعتغالل المناصعب و

لرئاسعة م وكعذلك انتخابعات ا0999اقترب موععد االنتخابعات البرلمانيعة ديسعمبر 

م وسعى يلتسين للوقوف بقوة وراء رئيس وزرائه بوتين الذي عينه 1111مايو 

(. وقععد كععان هععذا التعيععين أول ردود 51م، 1111م )قمحععة، 0999فععي أغسععطس 

األفعععال السياسععية للععرئيس يلتسععين تجععاه القتععال فععي داغسععتان ليحععل بععوتين محععل 

ي طريقهعا لخسعارة سيرجي ستيباشين الذي أعلن أنعه يخشعى أن تكعون روسعيا فع

(. كمععا كانععت القيععادة الروسععية تععدرك أن 060م، 0997داغسععتان )األصععفهاني، 

م قد اقترب وهو ما كان يعني أنها ستدخل في مفاوضات مع حكومة 1110عام 

الشيشان لتحديد وضع الشيشان المستقبلي، وبالتالي وجدت موسعكو فعي الحعرب 

م. وهو ما 1110ا قبل حلول عام الشيشانية الثانية فرصة لحسم األمور لصالحه

 أكده اتهام بوتين القيادة الشيشانية بأنها ال تسيطر علعى الوضعع فعي جروزنعي و

ألمح إلى إعادة النظر في اتفاقية السالم المعقودة بين روسيا والشيشعان )يعونس، 

 (.16م، 0993
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 أهمية تتارستان بالنسبة لروسيا: -ب

تععاني معا تعانيعه معن أزمعات اقتصعادية  لم يكن من السهل على روسيا وهي     

أن تفرط فعي تتارسعتان هعذه الجمهوريعة ذات الوضعع االقتصعادي المتميعز العذي 

 يتضح من العرض التالي:

 الثروة األساسية لتتارسعتان هعي العنفط الخعام وتقعع أشعهر و الموارد الطبيعية: -

مليون  15أغنى آبارها في جنوب وجنوب شرق الجمهورية. وتنتج الجمهورية 

م سعيزيد إنتعاج 1115طن من النفط سنوياً وتشير التوقعات إلى أنعه بحلعول ععام 

مليون طن وتمتلك الجمهورية احتياطيات معن العنفط تقعدر معا  31تتارستان إلى 

غعاز خعام  اً معنمكعب اً متر 41بليون طن ويصاحب كل طن منها  1.9، 1.1بين 

 01.5نهعر كامعا تقعدر بحعوالي باإلضافة إلى احتياطيات غاز طبيعي فيمعا وراء 

م، 0990بليععون طععن وتمتلععك الجمهوريععة احتياطيععات مععن الفحععم أيضععاً )سععليم، 

071.) 

مععععن النععععاتج اإلجمععععالي  %71و %61تشععععكل الصععععناعة مععععا بعععين الصةةةناعة: -

 و االقتصعععاد يعععةالتنميعععة  فعععيلجمهوريععة تتارسعععتان ممعععا يؤكعععد تأثيرهعععا الحاسعععم 

 اعية فعععي صعععناعة الكيماويعععات واالجتماعيعععة وتتمثعععل كبعععرى الفعععروع الصعععن

البتروكيماويات وإنتاج النفط والطاقة الكهربائيعة. والقطاععات القائعدة فعي مجعال 

صعععناعة الماكينعععات هعععي صعععناعة الطعععائرات ووسعععائل النقعععل وتتمثعععل صعععناعة 

السيارات في مصنع كاماز وهي شركة مساهمة تقع في مدينة نابيرجني تشيلني 

(. هذه الشركة هعي كبعرى 60م، 1116)تشيتريان، ثاني كبريات المدن التتارية 

الشععععركات فععععي تتارسععععتان ومععععن كبععععرى الشععععركات فععععي كومنولععععث الععععدول 

المستقلة.وتوظف خمس القوى العاملعة فعي الصعناعة فعي تتارسعتان )تشعيتريان، 

 بعين (. وتتضح أهميعة الشعركة معن خعالل المفاوضعات التعي جعرت66م، 1116

-مايو 31ثناء زيارة األول لقازان في الفترة الرئيس يلتسين والرئيس شاماييف أ

م حيث تناولت المفاوضات إصالحات مصنع كاماز بعد تعرضه 0994يونيو  0

 للحرائععق وتقععديم ضععمانات للمسععتثمرين األجانععب بعععد أن أبععدى بنععك التصععدير و

مليعععون دوالر  411االسعععتيراد اليابعععاني اسعععتعداده معععنح الشعععركة قرضعععاً قيمتعععه 

(. أمععا عععن صععناعة الطععائرات فقععد دخلععت تتارسععتان فععي 63 م،0911)الغبععراء، 

 منتصف الثالثينيات من القرن العشعرين وتضعم حاليعاً صعناعة طعائرات النقعل و

م، 1111الطائرات المروحية ومحركات الطائرات وتقع كلها في قازان )قمحة، 

م 0995(. الجمهورية مكتفيعة ذاتيعاً معن حيعث االحتياجعات للطاقعة وفعي ععام 51

 503بليععون كيلووات/سععاعة كمععا أن هنععاك  11.7جععت مععن الطاقععة الكهربيععة أنت

م، 0995شركة تختلف في أنماط ملكيتها وتنتج السلع االستهالكية )عبد الخالق، 

011.) 
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همععاً فععي اقتصععاد تتارسععتان وتعطععي ميلعععب القطععاع الزراعععي دوراً  الزراعةةة: -

ساسعععية تمثعععل المسعععاحة الزراععععة االحتياجعععات المحليعععة معععن السعععلع الغذائيعععة األ

من إجمالي مساحة الجمهوريعة. فعي الوقعت العذي تصعل فيعه  %65.4المنزرعة 

القطععاع الزراععععي الرائععد هعععو تربيعععة فعععإن   %10.9المسععاحة القابلعععة للزراعععة 

 تشتمل منتجات اللحوم على لحعوم األبقعار ولحعم الخنزيعر والعدواجن ووالماشية 

ألف طن وبلعغ  344.1رية من اللحوم م بلغ إنتاج الجمهو0995األغنام في عام 

 ألف طن هناك أيضاً تربية حيوانعات الفعراء واألرانعب و 0604.0إنتاج األلبان 

 الزراعيعة معن قمعح وشععير وبنجعر السعكر و ليالخيول األصيلة وتنوع المحاص

 (.01م، 1116البطاطس )مخلوف، 

 الشيشان وتتارستان ومسألة السوابق "نظرية الدومنيو": -ج

يفسعععر بععععض المحللعععين تمسعععك روسعععيا بالشيشعععان وتتارسعععتان فعععي سعععياق      

اعتبارات السوابق أو ما يسمى تأثير الدومينو. فالقيعادة الروسعية تعرى أن هنعاك 

أقاليم تسعى إلى االستقالل الكامل فعي ضعوء تجربتهعا المريعرة فعي ظعل االتحعاد 

ا معا سعمح لهعا السوفييتي وتجربة ليست أفضل حاالً في ظل االتحاد الروسي وإذ

باالنفصال فسوف تنهار روسيا في ظل عدم الرضا ععن تطعورات العالقعات معا 

(. يعععدلل أصعععحاب نظريعععة 11م، 1116بعععين المركعععز واألطعععراف )مخلعععوف، 

الععدومينو علععى صععحة تفسععيرهم مععن خععالل بيععان االسععتجابة الروسععية للتحركععات 

علعععى اسعععتقالل التتاريعععة والشيشعععانية نحعععو االسعععتقالل. فعقعععب إجعععراء االسعععتفتاء 

م أصدر البرلمان الروسعي بيانعاً يوضعح أن اهتمامعه 0991تتارستان في مارس 

مبعثه ليس فقط تعقد العالقعات معع تتارسعتان ووضععها السياسعي العداخلي ولكعن 

أيضاً السعابقة األخيعرة. فواحعدة يمكنهعا أن تصعبح مثعاالً لجمهوريعات حكعم ذاتعي 

فععي روسععيا وتجعععل تأسععيس ودعععم أخععرى سععابقة يمكنهععا أن تثيععر عمليععة تفكيععك 

(. 33م، 0995روسيا كدولة موحدة ومتكاملة مسألة في غاية الصعوبة )فعراج، 

م أمععام 0994ديسععمبر عععام  01أمععا عععن حالععة الشيشععان ففععي كلمععة ألقاهععا فععي 

البرلمان الروسي تسعاءل يلتسعين: هعل ينبغعي لروسعيا أن تتفعاوض حعول وضعع 

بععار تععأثير الععدومينو المحتمععل لمثععل هععذا الشيشععان فععي االنفصععال أخععذاً فععي االعت

 (.03م، 1111التصرف على الجمهوريات التي تفكر في االنفصال )الخطيب، 

 ثانياً: اإلدارة الروسية للعالقة مع الشيشان وتتارستان:

لجأت روسيا في التعامل مع مطالب االستقالل الشيشانية إلعى مجموععة معن      

على النحو اآلتعي: اإليععاز بانفصعال اإلنجعوش  اآلليات التي يمكن ترتيبها زمنياً 

 عن الشيشان ودعم المعارضة الشيشانية والطعن في شرعية رئعيس الشيشعان و

توظيف البعد الديني وتعبئعة العرأي الععام العداخلي والخعارجي وأخيعراً التوظيعف 

(.أمععا فععي حالععة التتاريععة فلجععأ 07م، 1111المكثععف لععألداة العسععكرية )الخطيععب، 
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 و االقتصعاد يعةإلى االسعتعانة بالمحكمعة الدسعتورية وممارسعة الضعغوط يلتسين 

التوجععه للمعارضععة فععي تتارسععتان. ومععع تععولي بععوتين الرئاسععة فععي روسععيا سعععى 

الستعادة سعيطرة السعلطة التنفيذيعة معن خعالل مجموععة تشعريعات اتحاديعة تعيعد 

صعععياغة العالقعععات بعععين المركعععز واألطعععراف وسلسعععلة معععن قعععرارات المحكمعععة 

لدستورية الموجهة لألقاليم وسلسلة من المبادرات الوزاريعة والمصعممة لزيعادة ا

السلطة االتحادية على نطاق واسع في مجال صنع السياسة والمجاالت اإلداريعة 

والمسععاومة علععى قضععية إععععادة انتخععاب شععاماييف لفتعععرة رئاسععة ثالثععة )جعععار، 

 (.401م، 0995

توظيف األداة العسعكرية هعو اآلليعة لم يكن  السياسة الروسية في الشيشان: -0

الوحيدة التي استخدمتها روسعيا فعي التعامعل معع المطالعب االنفصعالية الشيشعانية 

بل استعانت بمجموعة من اآلليات اآلخرى التي وظفتهعا خعالل حقبعة تسععينيات 

 -القرن العشرين منها:

عععام  عنععدما تععم تهجيععر الشيشععانيين واإلنجععوش  اإليعةةاز بانفصةةال اإلنجةةو : -أ

م قامعععت السعععلطات السعععوفييتية بنقعععل إقلعععيم بريجوردونيعععه ذي األغلبيعععة 0994

 اإلنجوشية إلى جمهورية أوسيتيا الشمالية ولم يتم إرجاعه لجمهورية الشيشان و

(. وفي عام 093م، 0995م )كسبه، 0957اإلنجوش بعد إعادة تكوينها في عام 

اهيريععة تطالععب م شععهدت جمهوريععة الشيشععان واإلنجععوش مظععاهرات جم0973

بإعععادة اإلقلععيم ولكععن لععم تسععتجب السععلطات السععوفييتية لهععذه المطالععب )سععليم، 

م مرر السوفييت األعلى لجمهورية روسيا 0990إبريل  16(. في 60م، 0995

االتحادية قانوناً برد االعتبار للشعوب المضطهدة حيث وعد في مادتعه السادسعة 

قائمععة قبععل أن تغيرهععا قععوى غيععر  بإعععادة حععدود أقععاليمهم القوميععة التععي كانععت

دسععتورية. ومععن هنععا اعتقععد قععادة اإلنجععوش أن مطععالبهم فععي إقلععيم بريجوردونيععه 

يمكععن تحقيقهععا بشععكل أفضععل إذا مععا بقععوا داخععل االتحععاد الروسععي. وبالفعععل مععرر 

مجلععس لنععواب اإلنجععوش قععراراً يععدعو لتكععوين جمهوريععة إنجوشععية ذاتيععة الحكععم 

 0-نعععوفمبر 31(.  وفعععي الفتعععرة 60م، 1111، داخعععل االتحعععاد الروسعععي )قمحعععة

م أجعععرى اسععتفتاء ثعععالث منععاطق ذات أغلبيعععة إنجوشععية وأيعععدت 0990ديسععمبر 

م تبنعى السعوفييت األعلعى لالتحعاد 0991يونيعو  4االنفصال عن الشيشان. وفعي 

الروسي قانوناً بإنشاء جمهورية إنجوشيا في االتحعاد الروسعي لكعن هعذا القعانون 

د الجمهورية ولجأ بدالً من ذلعك للمعادة الخامسعة التعي تقعول فشل في تحويل حدو

بعأن مفوضعية الحكومععة االتحاديعة الروسععية يجعب أن تتشعاور مععع كعل األطععراف 

م )برومبععرغ، 0993ديسععمبر  30المعنيععة وتقتععرح حععالً لقضععية الحععدود بحلععول 

(. قععاد الفشععل فععي حععل قضععية إقلععيم بريجوردونيععه إلععى القتععال بععين 013م، 0997

ألععف إنجوشععي مععن  31م وتععم طععرد 0991سععيتيين واإلنجععوش فععي أكتععوبر األو
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أوسيتيا وقعام االتحعاد الروسعي بفعرض حالعة الطعوارئ فعي الجمهعوريتين خعالل 

م وقعععت مصععادمات عنيفععة نتيجععة 0994م. وفععي عععام 0995-0991الفتععرة بععين 

تصععدي عععدد مععن اإلنجععوش لمععرور قافلععة مععدرعات روسععية كانععت متوجهععة إلععى 

 (.001م، 0997رومبرغ، الشيشان )ب

اعتمد منطق يلتسين الداعم للمعارضة الشيشانية دعم المعارضة الشيشانية: -ب

لى تشابك األسعس القبليعة والعشعائرية ععلى خصائص المجتمع الشيشاني القائم 

واألسرية مع عشائر وأسر تتنافس من أجل السيادة فالحكم السوفييتي على سبيل 

يريخسععكوي وحلفاؤهععا والتععي شععكلت بعععد مجععيء ت ةالمثععال كانععت تدعمععه عشععير

دوداييف ولها السيطرة على صناعة النفط. وكان يلتسين يأمعل فعي تغيعر فعرص 

المكانععة )سععليم،  العشععائر المسععيطرة لصععالحه عنععدما تتصععارع علععى السععلطة و

 (.011م، 0990

عملععت روسععيا علععى دعععم المعارضععة بالمععال للعمععل علععى نهضععة الشععمال      

تصادياً في مقابل الجنوب وذلك على ضوء انقسام الشيشان إلى قسم الشيشاني اق

شمالي سهلي غني أكثر توجهاً نحو روسيا بحكعم طبيعتعه المدنيعة وقسعم جنعوبي 

فقير جبلي أقرب إلعى تأكيعد النزععة القوميعة المعاديعة للحكعم الروسعي )الخعولي، 

ابق فعي (. ولذلك فقد جعل يلتسين معن سعالمبيك حعاجييف وزيعر سع44م، 0991

م الروسية رئيساً للحكومة الشيشانية للنهضة القومية ومقرها فعي 0990حكومة 

 (.77م، 1110موسكو التي انضمت للمجلس الشيشاني المؤقت )الشيشاني، 

أول تعععدخل عسعععكري روسعععي فعععي الشيشعععان فعععي توظيةةةف األداة العسةةةكرية: -ج

دما أصعدر تسعينيات القرن العشعرين جعاء عقعب إععالن دوداييعف االسعتقالل عنع

فعععرد معععن قعععوات وزارة  611م قعععراراً بإرسعععال 0990نعععوفمبر  01يلتسعععين فعععي 

الداخليععة الروسععية إلععى الشيشععان بععدعوى اسععتعادة النظععام فععي الجمهوريععة إال أن 

الشيشانيين المسلحين تصدوا لهم في المطار وحبسوهم فعي مبعاني المطعار وفعي 

يلتسين وفي أعقاب ذلعك تعم  اليوم التالي استنكر السوفييت األعلى الروسي قرار

الوصول التفاق نص فيه على خروج الروس فعي حعافالت فعي حراسعة الحعرس 

م حلقععت 0994(. فععي مطلععع ديسععمبر 99م، 0916الععوطني الشيشععاني )النقيععب، 

الطععائرات الروسععية فععوق جروزنععي وأسععقطت نشععرات تطالععب األفععراد بتسععليم 

ت للحعععدود الشيشعععانية أسعععلحتهم وأكعععدت العسعععكرية الروسعععية أنهعععا أرسعععلت قعععوا

(. وتطورت األمور حتى أصعبحت مواجهعات عسعكرية 014م، 0916)النقيب، 

شاملة ما بعين الجعيش الروسعي والقعوات الشيشعانية المواليعة لعدوداييف وحاولعت 

القعوات الروسععية التعي قععدرت بثمعانين ألععف جنعدي وألععف دبابعة أن تتقععدم صععوب 

 ت بمقاومعة معن شععب إنجوشعيا والشيشان من خالل ثالثة محاور إال أنها فوجئع

مععن الشيشععانيين الموجععودين فععي داغسععتان ممععا نععتج عنععه فشععل القععوات البريععة 
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الروسية في الهجوم وهو ما جعل القيادة الروسعية تبعدأ بقصعف جروزنعي قصعفاً 

)الخععولي،  االقتصععاد يععةوحشععياً أسععفر عععن تععدمير العديععد مععن المبععاني والمنشعع ت 

م اقتربععت القععوات الروسععية مععن منطقععة 0995(. وفععي أول فبرايععر 51م، 0991

فبرايععر حععدث هجععوم لقععى  3مينوتكععا حيععث أسععس دوداييععف مقععره الععرئيس وفععي 

مقاومة عنيفة وبعد عدة ساعات ومع تداعي دفاعاته انسعحب دوداييعف وبحلعول 

فبراير كان الروس قد دخلوا مينوتكا والتي ربطت مواقع شيشانية عديعدة فعي  6

ب ذلعك إععالن وزارة العدفاع فعي موسعكو أن قواتهعا قعد الضعواحي الجنوبيعة أعقع

م عقعد دوداييعف 0995فبرايعر  1(. وفعي 41م، 0995احتلت جروزني )فعراج، 

مؤتمراً صحفياً في مدينة شالي أعلن فيه استمرار المقاومة الشيشانية مدعياً أنعه 

قعععد تعععرك وراءه فعععي جروزنعععي جماععععات هجعععوم خاصعععة وأشعععارت التقعععديرات 

المتالكععه سعتة آالف مقاتعل يععدافعون ععن أرجعون وخمسععة آالف  الروسعية وقتهعا

مقاتل يدافعون عن جوديرميس وستة آالف آخعرين فعي الجعزء الغربعي وخمسعة 

(. ورغم سعقوط العاصعمة 410م، 1111آالف في الجزء الشرقي )عبد الحافع، 

جروزنععي إال أن اقتحععام بقيععة المععدن الشيشععانية لععم يكععن بععاألمر السععهل وتكبععد 

ن الروسي والشيشاني خسائر كبيرة إلى أن وقعا اتفاق السالم في نوفمبر الطرفا

 (.015م، 0995م )عبد الخالق، 0996

دأبعععت روسعععيا علعععى اتهعععام جعععوهر   الطعةةةن فةةةي شةةةرعية رئةةةيس الشيشةةةان: -د

 اً أن جروزنعععي أصعععبحت مركعععز دوداييعععف بعععالتطرف واألصعععولية اإلسعععالمية و

م 0990على السلطة بعالقوة فعي ععام للجريمة المنظمة وأن دوداييف قد استولى 

م )عبعد 0994ثم أجبر شعبه على االستفتاء على رئاسته للمرة الثانية فعي يونيعو 

(. وفي خالل الحعرب الشيشعانية األولعى أكعد يلتسعين فعي 031م، 0995الخالق، 

العديد من المناسبات رفضه الحديث مع دوداييف مؤكداً دعمه لحكومعة النهضعة 

و بعالقتهععا مععع المجلععس الشيشععاني المؤقععت )األصععفهاني، الشيشععانية فععي موسععك

م وقفاً 1111فبراير  05م و0995شهدت الفترة ما بين فبراير  (.077م، 0997

مؤقتاً إلطالق النار رغم حدوث بعض االنتهاكات الفرعية من الطرفين بغرض 

تبادل األسرى وفي خاللها كان الجنعرال كوليكعوف منسعق القعوات الروسعية فعي 

شان يحاول الوصول لشيوا الشيشان ممن اعتاد الناس االستماع إليهم على الشي

أمل أن يقنعوا دوداييف باالستقالة واإلقعالع ععن القتعال فعي مقابعل االمتنعاع ععن 

القصف الجوي في هذه األثناء أيضاً وجه يلتسين خطاباً للشععب الروسعي أصعر 

ييف بعورم جروزنعي فيه على حقه في استخدام القوة ضد الشيشان ووصف دودا

(. أمععا عععن أصععالن مسععخادوف 19م، 1116الععذي ينبغععي استئصععاله )مخلععوف، 

فبعد أن فشل في المناورة لمنع اجتياح روسيا للشيشان وبعد أن كفت روسيا عن 

التمييز بينه وبين باساييف ومع اجتياح القوات الروسية لشمال الشيشعان أععادت 
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ي انتخعب فعي ظعل الجعيش الروسعي ععام موسكو االعتبار للبرلمان الشيشاني الذ

م إال أن أعضاءه كانوا قد هربوا إلى روسيا بعد توقيع اتفاقية السالم بعين 0996

(.ورداً علععى ذلععك أصععدر مسععخادوف 61م، 1111موسععكو وجروزنععي )قمحععة، 

 مرسوماً بفرض األحكام العرفية وأكد ممثله في موسكو أنه قرر قبول التحدي و

ليعرب عن استعداده للتعامل مع كعل الهيئعات الشيشعانية  لكن بوتين عاد بعد ذلك

شريطة اعترافها بأن الشيشان هي جزء ال يتجزأ من أراضعي روسعيا االتحاديعة 

 (.055م، 0991)الخولي، 

سععت موسععكو إلعى خلعق رأي عععام تعبئةة الةرأي العةةام الةداخلي والخةارجي: -هةـ

ومعة الروسعية علعى معاد للشيشانيين ففعي خعالل الحعرب الشيشعانية وزععت الحك

الجععيش مععا عععرف بالكتععاب األبععيض حععول جععرائم نظععام دوداييععف ضععد العرقيععة 

الروسية بهدف تأليب جنودهعا وإثعارة النزععة القوميعة لعديهم ورغبعة فعي إظهعار 

حمايتها لمواطنيها حيثما حلعوا وعلعى العرغم معن تضعمين الكثيعر معن المبالغعات 

إال أن هجععرة الععروس مععن حععول الجععرائم ضععد الععروس المقيمععين فععي جروزنععي 

فععي الجمهوريععة  االقتصععاد يععةالشيشععان كانععت ترجععع باألسععاس لتععدهور األحععوال 

وبروز الحكومة القوميعة الشيشعانية التعي جعلعتهم يشععرون بعأنهم مواطنعون معن 

الدرجععة الثانيععة بعععد أن كععانوا الحععاكمين خععالل الحقبععة السععوفييتية )مصععطفى، 

ج عععن المجععرمين المسععجونين ذوي (. كانععت روسععيا أيضععاً تفععر101م، 0997

 سهم فعي زيعادة اإلجعرام وأاألصول الشيشانية شريطة انتقالهم إلى الشيشان مما 

العمليععات غيععر القانونيععة ومعععن ناحيععة أخععرى شعععجعت روسععيا االختطععاف فعععي 

الشيشان من خالل قيعام البليعونير اليهعودي األصعل بعوريس بيريزوفسعكي نائعب 

ؤول ععن الملعف الشيشعاني فعي عهعد يلتسعين رئيس مجلس األمعن القعومي والمسع

بععدفع الفديععة للشيشععانيين الخععاطفين لتحريععر الرهععائن ممععا كععان يزيععد مععن تمععادي 

 (.113م، 0997هؤالء الخاطفين )مصطفى، 

فعي الحععرب الشيشعانية األولعى كععان الطمعوح الروسععي توظيةف البعةد الةةديني: -و

األمر الذي وجد صداه عند مرتبطاً بنشاط متزايد للكنيسة األرثوذكسية الروسية 

المسلمين الخاضعين للسيطرة الروسية فلقد أصر يلتسين على أن ينصبه قسعيس 

روسي وصاحب ذلك نمو وتعاطف الرأي العام الروسي تجعاه الكنيسعة )يعونس، 

(. أما في الحرب الشيشانية الثانية فقد حاولت روسيا توظيف البعد 91م، 0993

ى الجانب اإلسالمي صرح أحمد حاجي عبد الاليف الديني إسالمياً ومسيحياً فعل

مفتععععي جمهوريععععة داغسععععتان أن شععععامل باسععععاييف ورجالععععه ال يمكععععن تسععععميتهم 

بالمجاهدين كما يزعمون ألنهم ال يقاتلون معن أجعل إععالن كلمعة هللا بعل يعدعون 

إلى الغلعو والتطعرف ويسعتبيحون قتعل المسعلمين ودععا المفتعي الداغسعتاني أبنعاء 

لجنود الذين يؤدون واجعبهم معن أجعل لمسلمين للدعاء أثناء الصالة الجمهورية ال
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م، 0995روسععيا الموحععدة ومععن أجععل الرخععاء والطمأنينععة فععي داغسععتان )كسععبه، 

(. ومن ناحية أخرى التقى بوتين في موسكو بوفد يمثل مجلعس اإلفتعاء فعي 100

خانعة شمال القوقاز وشددوا على أن المجتمعع ال ينبغعي أن يسعكن كعل مسعلم فعي 

اإلرهععابيين ومععن جانبععه أشععار رئععيس المجلععس مفتععي جمهوريععة إنجوشععيا محمععد 

البوجاتشبف إلى أن اإلرهابيين الذين يرفعون شعارات إسالمية في داغسعتان ال 

يجمعهععم جععامع بالععدين اإلسععالمي الععذي يععدعو إلععى السععلم والتسععامح )مصععطفى، 

لروسعية تععرض ( على الجانب المسيحي أخذت وسائل اإلععالم ا307م، 0994

بصورة شبه يومية مشعاهد لرجعال العدين المسعيحي األرثوذكسعي وهعم يبعاركون 

الجنععود الععروس ويودعععونهم إلععى القوقععاز بععل ويرافقععونهم إلععى داخععل األراضععي 

الشيشانية ليباركوا المناطق التي تم تحريرها من أيدي المقاتلين الشيشانيين كمعا 

ت تعععدين اإلرهعععاب اإلسعععالمي أدلعععى ممثعععل الكنيسعععة األرثوذكسعععية بتصعععريحا

 (.311م، 0994)مصطفى، 

لعم يكعن التفعاوض هعو اآلليعة الوحيعدة التعي السياسة الروسية في تتارسةتان: -7

استخدمتها روسيا في التعامل مع تتارستان بل اسعتعانت بمجموععة معن اآلليعات 

 -األخرى التي وظفها كل من يلتسين وبوتين والتي سنعرضها في التالي:

حينما تحدتعه  هنفسوجد يلتسين نفسه في موقف جورباتشوف يلتسين:سياسة  -أ

الجمهوريععات االتحاديععة وكانععت أولهععا وأشععهرها روسععيا بقيععادة يلتسععين. كانععت 

التحععذيرات تتععوالى علععى يلتسععين بأنععه إذا مععا دمععر المركععز القععديم فسععوف يواجععه 

ن مخععاطر تفكععك االتحععاد الروسععي أيضععاً وبالفعععل تحععدت تتارسععتان وغيرهععا معع

التععي تحععدت بهععا  هانفسعع الدسععتور الروسععي بالطريقععة-جمهوريععات الحكععم الععذاتي

الععذي  هذاتععالبطء بعروسعيا دسععتور االتحعاد السععوفيتي وتصععرفت القيعادة الروسععية 

تصععرف بععه جورباتشععوف. اتبععع يلتسععين مجموعععة مععن السياسععات التععي تععأثرت 

 (.040م، 0997باضطراب األوضاع داخل روسيا )بومبرغ، 

أصدرت المحكمة الدسعتورية الروسعية المحكمة الدستورية الروسية:قرارات  -

قرارين أساسيين يهدفان مباشرة إلى كبح جماح مطالب السيادة اإلقليميعة. األول 

م وفيه قضت المحكمة بأن العديد معن النصعوص فعي دسعتور 1111يونيو  7في 

 جمهوريعة ألطعاي غيعر قانونيعة اعترضعت المحكمعة علعى النصعوص التعي تعلععن

سععيادة الدولععة، ونصععت علععى أن رعايععا االتحععاد الروسععي ال يمتلكععون أي سععيادة 

للدولة التي يختص بها االتحاد الروسي فقط ولئال تضيع رسالة المحكمعة القويعة 

للجمهوريعععات األخعععرى، قعععام ميخائيعععل ميتيوكعععوف ممثعععل بعععوتين فعععي المحكمعععة 

روسعيا التعي حاولعت  الدستورية باإلطراء على القرار وقال بأنه أرغم كل أقعاليم

(. أمعا القعرار الثعاني 11م، 1111المطالبة بالسيادة إلى التخلي عنهعا )الخطيعب، 

م حينما أعدت المحكمة قائمة ببنعود الدسعتور التتعاري 1111يونيو  17فكان في 
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م نشعرت الصعحافة 1111يوليعو  04التي تتعارض مع التشريع االتحادي، وفي 

(. المعادة 419م، 1111ت ما يلعي )عبعد الحعافع، التتارية هذه القائمة التي تضمن

األولى والتي تنص على أن جمهورية تتارستان هي دولة ديمقراطية ذات سيادة 

والشعععب هععو مصععدر سععيادة  هومصععالحتعبععر عععن إرادة كععل شعععب الجمهوريععة 

التععي تعععنص علععى أن جمهوريعععة تتارسععتان تحعععدد  59. المعععادة تهاوسععلط الدولععة

 واالجتماعيعة و االقتصعاد يعةكالت التنميعة السياسعية ووضعها القانوني تحل مشع

الثقافية، وأن لقوانين الجمهورية األولويعة علعى كعل إقليمهعا إذا لعم تتععارض معع 

اللتعععان تنصعععان علعععى أن  61و 60االلتزامعععات الدوليعععة لتتارسعععتان، والمادتعععان

 جمهورية تتارسعتان دولعة ذات سعيادة وشعخص معن أشعخاص القعانون العدولي و

مععع جمهوريععة روسععيا االتحاديععة علععى أسععاس معاهععدة للتفععويض المتبععادل  تععرتبط

 للسلطات وقضايا السيطرة وتدخل تتارستان فعي عالقعات معع العدول األخعرى و

توقع اتفاقيات دولية وتتبادل التمثيل الدبلوماسعي والقنصعلي والتجعاري وغيرهعا 

علعى أسعاس  من أشكال التمثيل وتشارك في أنشعطة المنظمعات الدوليعة وتتعامعل

كمععا اشععتمل القععرار علععى ذكععر بعععض نصععوص دسععاتير  ،مبععادئ القععانون الععدولي

أوسيتيا الشمالية )شادي،  أخرى هي أديغيا وانجوشيا وبشكورتوستان وكومي و

(. وفععي محاولععة للتوفيععق بععين التشععريعات االتحاديععة والتشععريعات 50م، 0994

م االتحادي اتفاقاً مع رئعيس اإلقليمية وقع سيرجي كيرينكو الممثل الرئاسي إلقلي

لجنة التشريع بالدوما الروسي بافيعل كراشعينيكوف حعول اإلجعراءات المشعتركة 

لجعععل التشععريع اإلقليمععي متوافقععاً مععع القععوانين االتحاديععة مععن خععالل صععندوق 

آليعة تسعمح  بقالتشريع العام الذي سيقوم بتحليل وثائق التشعريع اإلقليمعي وسعيط

ر كفععاءة مقارنععة بنظائرهععا االتحاديععة. وبععدأت إجععراءات باختيععار القععوانين األكثعع

اإلصالح بمشاركة ممثلين من تتارسعتان وبشكورتوسعتان بحيعث يعتم تمثيعل كعل 

 (. لكععن هععذه اللجنععة و56م، 0994جانععب بلجنععة مععن سععبعة أشععخاص )شععادي، 

م فشععل يععوري شععايكا وزيععر 1111نععوفمبر  04اجهتهععا بعععض الصعععوبات وفععي 

ارته لتتارستان في توقيع اتفاق حول التوفيق بين قوانين العدل الروسي خالل زي

الجمهوريععة والقععوانين االتحاديععة وبععرز شععاماييف رفضععه بأنععه يلععزم المزيععد مععن 

الوقععت إليجععاد حععل لمععا ينبغععي عملععه فععي مجععال تفععويض السععلطات )مخلععوف، 

(..بععالطبع لععم يكععن مععن السععهل علععى روسععيا أن تطالععب تتارسععتان 67م، 1116

م في الوقت العذي تنتهعك فيعه دسعتور 0990و 0991قانون في عامي بالنظام وال

االتحاد السوفييتي ومن ثم فقد انتظعرت المحكمعة الدسعتورية الروسعية تتارسعتان 

م عدم دستورية سعؤال 0991مارس  03حتى قررت إجراء االستفتاء لتعلن في 

الروسعية االستفتاء وفقرات إعالن سيادة الدولة التعي قيعدت معن تطبيعق القعوانين 

م ألقى فاليري زوركين رئيس المحكمة 0991مارس  01داخل الجمهورية وفي 
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الدستورية كلمة أمام البرلمان الروسي طالب فيها البرلمان التتاري بتنفيعذ قعرار 

بتوصية معن المحكمعة الدسعتورية ألقعى كلمعة أخعرى انتقعد فيهعا قيعادة  المحكمة و

م، 0995مهزلععة قضععائية )فععراج،  تتارسععتان لوصععفها قععرار المحكمععة بأنععه نتععاج

41.) 

اسععتغلت روسععيا احتيععاج حكومععة شععاماييف :االقتصةةاد يةةةممارسةةة الضةةغوط  -

للقععروض مععن البنععوك الروسععية لتمويععل المشععروعات الصععناعية مثععل مصععانع 

إلنشاء جسعر فعوق نهعر كامعا وكعذلك احتيعاج  السيارات ولتحديث مطار قازان و

دة مئعات الباليعين معن العروبالت )اللبعاد، الكرملين في قازان لتجديدات تكلعف عع

(. وفي محاولة لجعل التتار يدركون مدى تبعية اقتصادهم لروسعيا 97م، 0999

أوقفععت موسععكو تمويععل المركععب الصععناعي العسععكري فععي تتارسععتان فانخفضععت 

وفعي بععض الحعاالت  %41طلبات الدولة لعديد النوعيات معن السعيارات بنسعبة 

جععععل تتارسعععتان تغيعععر موقفهعععا حيعععال المركعععب وهعععو معععا  %91بلغعععت النسعععبة 

الصناعي العسكري حيث وافقت على أن يكعون هعذا المجعال خاضععاً لإلشعراف 

المشترك مع تحفظعين يتلخصعان فعي أنعه عنعدما تمعول روسعيا صعناعة األسعلحة 

سيكون لها سيطرة كاملة ويكون لتتارستان السيطرة الكاملة على اإلنتاج المدني 

(. كمععا شععملت الضععغوط الروسععية تهديععدات بقطععع خععط 111م، 0999)اللبععاد، 

 (.     71م، 1116أنبوب البترول التتاري )تشيتريان، 

م وعبعععر حعععديث 0991معععارس  09فعععي التوجةةةه للمعارضةةةة فةةةي تتارسةةةتان:-

تلفزيوني طالب يلسين برلمان تتارستان بالنظر إلى االسعتفتاء علعى أنعه سعيقطع 

نتيجتعه ويمكعن أن تسعتخدمه القعوى أوصال االتحاد الروسي بصرف النظر عن 

القومية إلشعال الصراع اإلثني ولكن مازال بإمكعان برلمعان تتارسعتان أن يتخعذ 

قراراً يتوافعق معع قعرار المحكمعة الدسعتورية الروسعية. وفعي مسعاء اليعوم التعالي 

عندما بدأ من الواضح أن االستفتاء سيأخذ المسار الذي خطط لعه حعاول يلتسعين 

الروس في الجمهورية فوجه نداء لشعب تتارسعتان يطعالبهم فيعه  استمالة السكان

(. وخعالل عمليعة التفعاوض 069م، 1111بالتصويت بال فعي االسعتفتاء )قمحعة، 

زار تتارسعتان أعضعاء البرلمعان والمفوضعية الدسعتورية الروسعيين فعي محاولععة 

 للتععأثير فععي تبنععي الدسععتور التتععاري حيععث أرادوا أن يكععون لهععم دور فععي زعامععة

الجنععاح المعععارض لشععاماييف ولكععن مععارات موليوكععوف رئععيس مركععز جمهععور 

التتععار آنععذاك خععاطبهم قععائالً: "إن الضععيوف ال ينبغععي أن يتععدخلوا فععي الشععؤون 

(. كمععا سعععت موسععكو 073م، 1111الداخليععة للجمهوريععة ذات السععيادة")قمحة، 

لروسية إلى تشكيل بعض األحزاب السياسية التي تتماشى مع رغبات السلطات ا

م للوقوف في وجعه القعادة 0993وأحضرت قادتها للمؤتمر الدستوري في يوليو 

القوميين لجمهوريات الحكم الذاتي واتضح ذلك في المؤتمر عندما حدث خالف 
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بين رافائيل حكيموف العضو البارز في الوفد التتاري وأحد رجعال العدين التتعار 

اب السياسية التتارية في موسكو غير المعروفين الذي ادعى أنه يمثل أحد األحز

 (.57م، 0991)الخولي، 

لم يظهعر يلتسعين الرغبعة أو القعدرة علعى الحعد معن المسعاعي سياسة بوتين: -ب

 19وحعدة معن  41في النهاية وقع معاهدات مع ما يزيد على  اإلقليمية للسيادة و

 وحدة مكونة لالتحاد الروسي على العكس معن ذلعك تحعد بعوتين سعلطات السعيادة

م 0999المتراكمة لدى األقاليم منذ توليه منصعب رئعيس العوزراء فعي أغسعطس 

كما سعى الستعادة سيطرة السلطة التنفيذية المركزية على إقليم االتحاد الروسي 

مععن القععوانين اإلقليميععة مععع القععوانين  %11فععي وضععع يتعععارض فيععه أكثععر مععن 

مقاليععد السععلطة  (. مععع تععولي بععوتين33م، 1116االتحاديععة الروسععية )مخلععوف، 

م تباينت اآلراء في قازان حول الرئيس الجديد 1111رسمياً في روسيا في مايو 

فمن ناحية صرح رافائيل حكيموف أنه لن تكون هناك تغييرات غير متوقعة في 

الوضع وعالقات بوتين بجمهوريات روسيا عادية ولعن تتعدهور أمعا ععن قدرتعه 

 ضع سيدفع بعوتين لمحاربعة الفسعاد وعلى محاربة الفساد فرأى حكيموف أن الو

لكن مازال من غير الواضح هل هو على استعداد لذلك أم ال؟! من ناحية أخرى 

صرح رشيت ياجافاوف رئيس مركز جمهور التتار أنه يتخوف من قدوم سلطة 

قمعيععة لروسععيا ومععن السععابق ألوانععه الحكععم علععى نجععاح بععوتين فععي اإلصععالحات 

محاربعة الفسعاد ألن رجعال يلتسعين معازالوا فعي  ومن الصععب عليعه االقتصاد ية

(. حيث أن مجيء بوتين للسلطة يعنعي إععادة 105م،0999أماكنهم)األصفهاني،

تأسععيس سععلطة تنفيذيععة قويععة وسععيلغي بععوتين أيععة مظععاهر لالنفصععال السياسععي أو 

االقتصععادي أو القععانوني ومععن البععدائل المحتملععة لسياسععة بععوتين اإلقليميععة هععي أن 

دة اإلقليميين بشكل كامل في مقابل إعطائهم سلطة غيعر محعدودة فعي يخضع القا

أما عن الفساد فليست هناك دالئل على انتهائه في روسيا ألن مكافحتعه  ،أقاليمهم

(.حيععث اشععتملت سياسععة بععوتين 11م،0994كععان البععد أن تبععدأ مبكراً)سععجاديور،

 على عدة ركائز هي:

 ت بين المركز واألقاليم.حزمة تشريعات اتحادية تعيد صياغة العالقا -

 سلسلة من قرارات المحكمة الدستورية الموجهة لألقاليم. -

سلسععلة مععن المبععادرات الوزاريععة المصععممة لزيععادة السععلطة االتحاديععة علععى  -

 نطاق واسع في مجاالت صنع السياسة والمجاالت اإلدارية.

 المسععاومة علععى إعععادة انتخععاب بعععض القععادة اإلقليميععين ومععن بيععنهم منتميععر -

 (.019م، 0995شاماييف )جار،

طبقعععاً للقعععانون االتحعععادي الخعععاص انتخةةةاب شةةةاماييف لفتةةةرة رئاسةةةة ثالثةةةة: -ج

رمععوز الدولععة فععي أقععاليم االتحععاد  بالمبععادئ العامععة لتنظععيم الكيانععات التشععريعية و
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الروسي بإمكان رؤساء األقاليم ترشيح أنفسهم مرتين فقط وذلك في الوقت الذي 

م وأراد ترشعيح نفسعه لفتعرة 1110اييف الثانية فعي معارس تنتهي فيه رئاسة شام

لكنععه يتعععارض مععع التشععريع  ثالثععة حيععث يسععمع لععه الدسععتور التتععاري بععذلك و

االتحععادي دخععل شععاماييف مععع بععوتين فععي مفاوضععات حععول هععذه المسععألة التععي 

وضعت الكرملين أمام معضلة وهي إما اتباع مبدأ سمو التشريع االتحادي علعى 

محلية وهو ما قد يخلق موقفاً صراعياً مع شاماييف وداخعل تتارسعتان القوانين ال

أو يسمح بإععادة انتخعاب شعاماييف وهعو معا قعد يثيعر االسعتياء لعدى قعادة كيانعات 

(.علقعععت وسعععائل اإلععععالم الروسعععية بعععأن 50م، 0995إقليميعععة أخعععرى )فعععراج، 

ئداً معتعدالً السلطات الروسية ترغب في بقاء شاماييف رئيساً لتتارستان لكونه قا

وأن الكرملين على استعداد إلعادة صياغة التشريع االتحادي معن أجلعه وبالفععل 

م تعديل القانون االتحعادي بحيعث يعتم حسعاب 1111أكتوبر  01ناقش الدوما في 

م عنعدما أدخعل قعانون تنظعيم 0999فترات رئاسة حكام األقاليم بداية من أكتوبر 

لععيس طبقععاً لتععاريخ البدايععة الفعليععة  التنفيععذ و الكيانععات التشععريعية والتنفيذيععة حيععز

مععن  10م ممععا مكععن 1111نعوفمبر  16للرئاسعة. وبالفعععل تععم إقعرار التعععديل فععي 

رؤسععاء وحكععام جمهوريععات وأقععاليم روسععية مععن خععوض االنتخابععات لفتععرة ثالثععة 

 (.071م، 1111)قمحة، 

 يمكن إنجاز أهم نقاط هذا البحث في اآلتي: الخالصة:

 جماعة ليعكس هوية جماعية مكتملة.وجود اسم لل -0

االعتقاد في أصل مشعترك وذلعك أكثعر أهميعة معن العروابط الجينيعة التعي قعد  -1

 تتواجد.

االشتراك في تراث واحد، وهو غالباً ما يكون مجموعة من األساطير التعي  -3

 تم تناقلها شفاهة عبر األجيال.

والدين والقوانين االشتراك في ثقافة واحدة تقوم عادة على توليفه من: اللغة  -4

 والعادات والمؤسسات والزي والموسيقى والحرف والمعمار والطعام.

 الشعور بارتباط إلقليم محدد. -5

 اإلحساس باإلثنية المشتركة وإدراك الجماعة لذاتها.  -6

 المراجع:
 أوالً: الكتب:

م(، ترجمعععة: عمعععر سععععيد األيعععوبي، التععععدد وتحعععديات االخعععتالف: 0997برومبعععرغ، دانيعععال، ) -0

 ، بيروت، دار الساقي. 0مجتمعات المقسمة وكيف تستقر، طال

، 0م(، ترجمة: مجدي الحكيم وسامية الشعامي، أقليعات فعي خطعر، ط0995جار، تيد روبرت، ) -1

 القاهرة، مكتبة مدبولي.

، القعاهرة، مركعز 0م(، الصراع علعى السعلطة فعي روسعيا االتحاديعة، ط0991الخولي، لطفي، ) -3

 راتيجية باألهرام.الدراسات السياسية واإلست
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م(، الصراعات القومية عابرة الحدود: الوطن العربي وكومنولعث العدول 0994شادي، خالدة، ) -4

 ، القاهرة، معهد البحوث والدراسات العربية.0المستقلة، ط

، مركز 0الروسية، ط-م(، صناعة القرار في روسيا والعالقات العربية0991الشيخ، نورهان، ) -5

 .دراسات الوحدة العربية

، 0م(، سععقوط االتحععاد السععوفييتي وتأثيراتععه علععى الععوطن العربععي، ط0991عبععد العلععيم، طععه، ) -6

 القاهرة، مركز الدراسات السياسية واإلستراتيجية باألهرام.

، القعاهرة، 0م(، الشيشعان: بعين المحنعة وواجعب المسعلمين، ط0995كسبه، مصعطفى دسعوقي، ) -7

 مطابع األزهر.

الوسععطى والقوقععاز بععين القععوى اإلسععالمية الكبععرى وروسععيا:  م(، آسععيا0994مصععطفى، ناديععة، ) -1

، القاهرة، معهعد البحعوث والدراسعات 0أنماط ومحددات التطور التاريخي للتفاعالت الدولية، ط

 العربية.

، القععاهرة، 1م(، األقليععات المسععلمة فععي إطععار عععام مقععارن للدراسععة، ط0997مصععطفى، ناديععة، ) -9

 مركز الدراسات اآلسيوية.

 الدوريات: ثانياً:

م(، الحكومععة الروسععية الجديععدة وتحععديات المسععتقبل، مجلععة السياسععة 0997األصععفهاني، نبيععه، ) -0

 .019الدولية، القاهرة، العدد 

م(، االنتخابعات الروسعية وتوقععات المسعتقبل فعي القعرن القعادم، مجلعة 0999األصفهاني، نبيه، ) -1

 .031السياسة الدولية، العدد 

، جدليععة الصععراعات العرقيععة ومشععاريع الععنفط فععي القوقععاز، سلسععلة م(1116تشععيتريان، فععيكن، ) -3

 .01دراسات عالمية، أبوظبي، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، العدد 

م(، المسألة الشيشانية: دراسة في حق تقرير المصير واحتمعاالت 1111الخطيب، محي الدين، ) -4

 .30التسوية، سلسلة أوراق آسيوية، العدد 

م(، الععدين والسعلطة فعي روسعيا فععي مرحلعة معا بععد الشععيوعية، 0994سعجاديور، محمعد كعاظم، ) -5

 .31شؤون األوسط، العدد 

م(، مسععتقبل الجمهوريععات اإلسععالمية فععي آسععيا الوسععطى والقوقععاز، 0990سععليم، محمععد السععيد، ) -6

 .5مجلة مستقبل العالم اإلسالمي، العدد 

لشعب الشيشاني: المشكلة الشيشانية أصولها وآفاقهعا، م(، التعريف با0995سليم، محمد السيد، ) -7

 .0سلسلة أوراق آسيوية، القاهرة، مركز الدراسات اآلسيوية، العدد

م(، مسلمو شمال القوقاز بين دوافع االستقالل وعوائقه: من الحعرب 1111عبد الحافع، أحمد، ) -1

، القعاهرة، مركعز 0999ععالم الشيشانية األولى إلى الحرب الشيشانية الثانيعة، حوليعة أمتعى فعي ال

 .1الحضارات للدراسات السياسية، العدد 

م(، األبعععاد الراهنععة للمشععكلة الشيشععانية، سلسععلة أوراق آسععيوية، 0995عبععد الخععالق، نيفععين، ) -9

 .0القاهرة، مركز الدراسات اآلسيوية، العدد 

السياسعة الدوليعة،  عبد المجيد، سعد، أهداف ومرتكزات اإلستراتيجية التركية في القوقاز، مجلعة -01

 .031العدد 

م(، العرقيعة المسيسعة: األدبيعات والمفعاهيم، مجلعة العلعوم االجتماعيعة، 0911الغبعراء، شعفيق، )) -00

 .3، العدد 06الكويت، جامعة الكويت، مجلد 

م(، الغععزو الروسععي للشيشععان: الععدوافع واالنعكاسععات اإلقليميععة والدوليععة، 0995فععراج، محمععد، ) -01

 .0، القاهرة، مركز الدراسات اآلسيوية، العدد سلسلة أوراق آسيوية

م(، الحلم الشيشاني وحدود الحعق الروسعي، مجلعة السياسعة الدوليعة، 1111قمحة، أحمد ناجي، ) -03

 .039القاهرة، العدد 
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م(، الصععراع علععى شععمال القوقععاز: الحكععم الشيشععاني وحععدود الحععق 1111قمحععة، أحمععد نععاجي، ) -04

 .039دد الروسي، مجلة السياسة الدولية، الع

م(، انفجار القوميات والصراع علعى العنفط فعي القوقعاز، ملعف األهعرام 0999اللباد، مصطفى، ) -05

 .51اإلستراتيجي، العدد 

م(، حعععرب الشيشعععان والصععععود الثابعععت لفالديميعععر بعععوتين، البيعععان 1116مخلعععوف، محمعععد، ) -06

 . 6اإلماراتية، العدد 

لشيشعان وجهعادهم فعي مقاومعة الغعزو م(، المسلمون في جمهوريعة ا0993يونس، السيد محمد، ) -07

 .054الروسي، مجلة رابطة العالم اإلسالمي، العدد 

 ثالثاً: التقارير:

م(، المسعلمون فعي الشيشعان، تقريعر األمعة فعي ععام، القعاهرة، مركعز 0995عبد الخالق، نيفين، ) -

 الدراسات الحضارية.

 رابعاً: الندوات:

أثير الثقافععة السععوفييتية علععى األقليععة المسععلمة م(، تعع0916النقيععب، عبععد الععرحمن عبععد الععرحمن، ) -

باالتحععاد السععوفييتي فععي األقليععات المسععلمة فععي العععالم،: ظروفهععا المعاصععرة، آالمهععا، آمالهععا، 

 الرياض، الندوة العالمية للشباب اإلسالمي.

 خامساً: الرسائل العلمية:

صععراع الشيشعععاني م(، الحركععة اإلسععالمية فععي الشيشععان وال1110الشيشععاني، مععراد محمععود، ) -

م(، رسععالة ماجسععتير فععي العلععوم السياسععية )غيععر 1111-0990الروسععي فععي الفتععرة مععا بععين )

 منشورة(، معهد بيت الحكمة، عمان.
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 دور العقوبات الحدية في المحافظة على المقاصد الضرورية

 الزيتونةعضو هيئة تدريس بكلية القانون جامعة -أ/ خطاب خالد خطاب خالد 

 الحمد هلل ، والصالة والسالم على رسول هللا ، محمد بن عبدهللا ، و:المقدمة

 على آله وصحبه ومن وااله ، واتبع هداه ، إلى يوم الدين وبعد.

النععاظر فععي نصععوص الشععريعة ومععا سععطره علمععاء هععذه األمععة يجععد أن ف

 ووضعععت ألجععل مقاصععد  –الحععدود الموضععوعة المعاقبععة لمععن يسععتحق العقععاب 

ومن مقاصد العقوبات في الشريعة حفع الضرورات الخمس التي  .مصالح عدة 

 النسععل و ،العقعل ،العنفس  ،العدين  :اتفعق عليهعا علمعاء األصعول والمقاصعد وهعي

المععال وصععيانتها مععن أن تنتهععك سععواء مععن جانععب الوجععود أي بتثبيععت  ،العععرض 

 ع أو المتوقع فيها .أركانها و قواعدها أو من جانب العدم بدرء االختالل الواق

ه معن خعالل هعذا البحعث هعو ، هعل نعالسؤال الذي سوف أحاول اإلجابعة ع        

حافظعة علعى المقاصعد الضعرورية ؟ مالعقوبات الحدية في تطبيقاتها تؤدي إلى ال

 هذا التساؤل  عنوسيتم اإلجابة 

 مفهوم العقوبات الحدية :الفصل األول

 وبعة الحديعة لغعة ،واصعطالحا ، ونتناولنا في هذا الفصعل تعريعف العقس

الحكمععة مععن تشععريع العقوبععة، والعقوبععة باعتبارهععا ضععرورية اجتماعيععة ، كمععا 

نتناول تعريف الحدود الشرعية لغة ،واصطالحا، والحكمعة معن تشعريع الحعدود 

 الشرعية ، وأنواع الحدود .

 تعريف العقوبة الحدية  -المبحث األول:

م نعرفها اصطالحا ،في هذا المطلب وذلك علعي نعرف بداية العقوبة لغة، ث      

 النحو األتي:

  -:تعريف العقوبة لغة -المطلب األول:

الفععل ، جعاء فعي لسعان العرب:عقعب كعل  ىالعقوبة لغة: تعني المجاوزة عل      

 شي وعقبه وعاقبة...آخره، وأعتقعب الرجعل خيعرا وشعرا بمعا صعنع كافعاه بعه: و

بذنبعه معاقبعة  هل سعوءا، واالسعم العقوبعة وعاقبعالمعاقبة أن تجزي الرجل بما فع

. ومنهععا أيضععا (1) وعقابععا، أخععذه بععه، وتعقبععت الرجععل إن أخذتععه بععذنب كععان منععه

الجزاء الذي يوقعه ولي األمعر، أو معن ينعوب عنعه معن ارتكعاب مخالفعة شعرعية 

                                                           
 (3117-3111/ص5بن منظور،محمد مكرم بن منظور اإلفريقي، المصري جمال الدين أبو الفضل ، دار صادر، بيروت لبنان،لسان العرب، ، مادة )عقب(،)ج(1)
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باعتداء علي حق خاص أو عام مأخوذة من الفعل عاقب يعاقب معاقبعة وعقوبعة 

   . (1) وعقاباً 

ف كثيععرة بعرفععت العقوبععة بتعععار-:تعريةةف العقوبةةة اصةةطالحا -المطلةةب الثةةاني:

 منها 

عرفها الحنفية فقالوا: العقوبة تكون علي فعل محرم، أو ترك واجب، أو سنة  -0

 .(2) ، أو فعل مكروه

حعععدود مقعععدرة إمعععا  ىعرفهعععا المالكيعععة فقالوا:العقوبعععة هعععي زواجعععر، إمعععا علععع -1

 (3) تعزيرات غير مقدرة

جزاء علعي اإلصعرار علعي ذنعب حاضعر، أو مفسعدة  -الشافعية فقالوا: عرفها -3

 . (4)منصرفه

 .      (5) العقوبة تكون علي فعل محرم ، أو ترك واجب -عرفها الحنابلة فقالوا: -4

وينبغي أن يعلم أن اإلسعالم ال يعتمعد علعي العقوبعة فعي إنشعاء الحيعاة النظيفعة     

ة لععذلك ،وإنمععا يعتمععد علععي الوقايععة مععن بععين النععاس وال يتخععذها الوسععيلة الوحيععد

 الجريمة ومحاربتها بالضمير الوازع، والنفس المهذبعة ، والسعلوك المسعتقيم ، و

هععذه األسععباب واتخععذها ى تعوفير أسععباب الحيععاة النظيفععة لكععل النعاس، فمععن ارتضعع

منهاج حياته ارتقي وععز باإلسعالم، وسععد بعالمجتمع وسععد بعه مجتمععه ، ومعن 

فعي األرض فسعادا دون رادع معن خلعق أو  ىب ونفر منها وسععهجر هذه األسبا

وازع من ضمير، فهو كمن يتمرغ في الوحعل مختعارا ،وحعق لإلسعالم أن ينعزل 

 (6)عقابه ليحمي الناس من شروره ويوفر للمجتمع أمنه واستقراره

إن الحكمععة مععن العقوبععة بصععفة :الحكمةةة مةةن تشةةريع العقوبةةة -المطلةةب الثالةةث:

بإعتبععاره األمععراض االجتماعيععة ، فععإذا نظرنععا إلععي المجتمععع عامععة هععي معالجععة 

 ،ونظرنعا إلعي األفعراد وهعم يمثلعون خاليعا الجسعم و اً واحعد اً وحعدة واحعدة وجسعم

ن إيقععاع العقوبععات علععي بعععض أه وأطرافععه ، أمكننععا أن نتصععور كيععف ءأعضععا

ة ، ، إمعا بأدويعة معراإلنسعاناألفراد يعتبر عالجا للمجتمع تماما كما يععالج جسعم 

أو بالمضاد، أو بالشق أو بالجراحة ، وقد يصل األمعر إلعي بتعر العضعو وإزالتعه 

حتى ال يكون سببا في تلف الجسم كله ،وهذا ما يصلح خاليعا هعذا الجسعم الكبيعر 

فقد يعالج بعض أفراده بالجلعد أو الهجعر أو الحعبس أو القطعع  ءهوأعضاالمجتمع 

                                                           
 119، ص  0المرجع السابق ، ج(1)

 095الطرابلسي ،معين الحكام ،دار الفكر،بيروت ،لبنان، ص  الطرابلسي ،أبو الحسن عالء الدين علي بن خليل(2)

 114/115/ص4الصنهاجي،شهاب الدين أبي العباس احمد بن إدريس بن الصنهاجي تهذيب الفروق بهامش الفروق ،)(3)

 (057ج/ص 0) 1111للعز بن عبد السالم ، قواعد األحكام، دار القلم ،(4)

 165ص  1117يوب لبن القيم الجو زيه،الطالق الحكمية ،مجمع الفقه اإلسالمي،البن القيم ، محمد بن أبي بكر بن أ(5)

 0، ص  0410الخولي ، جمعة علي الخولي ،الحدود في اإلسالم ،مجلة الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة ،ربيع االخر(6)
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 ة أخعري أهعداف ترجعع إلعي الجعاني ، وأو القتل إذا لزم األمر.وللعقوبة من ناحي

ى عمعععوم النعععاس ،بالنسعععبة إلعععي الجعععاني تهعععدف العقوبعععة إلععع ىأهعععداف ترجعععع إلععع

سعائر النعاس فعان  ىاستصالحه وزجعره إذا لعم تكعن العقوبعة متلفعه ،وبالنسعبة  إلع

 العقوبة تهعدف معن ناحيعة إلعي حمايعة مصعالحهم الضعرورية ، فعي األععراض و

غيعر ذلعك معن المصعالح ،ومعن ناحيعة أخعري تهعدف األموال واألبدان والعقول و

ردع المجرمين وتخويفهم وتحذيرهم من الوقوع فيما وقع فيعه المعتهم فيحعل  ىإل

  (1) مثل ما حل به من العقوبة

بعععر العقوبعععة معععن األمعععور ت:تع العقوبةةةة ضةةةرورة اجتماعيةةةة -المطلةةةب الرابةةةع:

 ض فيه عقوبعة،الضرورية للمجتمعات،وال يمكن أن يعيش مجتمع بدون أن تفر

ن الجريمععة جععزء مععن المجتمععع ومالزمععة لععه وال يتصععور وجععود مجتمععع أوكمععا 

بدون جريمة، فكذلك ال يتصور وجعود مجتمعع بعدون عقوبعة فالعقوبعة تعتبعر رد 

حتععى فععي المجتمعععات الحيوانيععة ومجتمععع العقوبععة فعععل للجريمة،وكععذلك نجععد 

والمجتمععععات  .الطيعععور والحشعععرات فيمعععا بينهعععا يوقعهعععا بعضعععها علعععي بععععض 

معن مجتمعع إلعي أخعر متفاوتعة  أنهعان كانت العقوبة موجودة فيها إال إية واإلنسان

مععن حيععث اإلفععراط والتفععريط فبعضععها متشععدد فععي العقوبععة ويقسععو حتععى تكععون 

العقوبة اكبر من الجريمة ،مما يدفع بالمجرم أو عائلته أو عصابته أن يسعوا في 

ل من الجريمعة لتغعري المجعرم بعالعودة إلعي استعادة الفرق ،وقد تكون العقوبة اق

أمعا الشعريعة اإلسعالمية  .الجريمة أو تدع المعتدي علية باال خد ببقية حقه بنفسعه

ن عقوبتها متوسعطة ال إفعراط وال تفعريط خاصعة عنعدما تطبعق بأمانعة وعدالعة إف

 (2) ،فإنها تؤثر تأثيرا بالغا في التقليل من اإلجرام والحد منه

سععوف نتنععاول فععي هععذا  :تعريةةف جةةرائم الحةةدود الشةةرعية  -المبحةةث الثةةاني:

 المطلب تعريف الجريمة لغة ،واصعطالحا ،كمعا نتنعاول تعريعف الحعدود لغعة، و

 اصطالحا، والحكمة من مشروعية الحدود .

 ىالكععالم هنععا يكععون علعع -تعريةةف الجريمةةة لغةةة واصةةطالحا: -المطلةةب األول:

 تعريف الجريمة لغة واصطالحا .

أصل كلمة جريمة من  :الجريمة في لغة الفقه الجنائي اإلسالمي -ل:الفرع األو

 والجرم بمعنى الحر، وقيل أنها كلمة فارسية معربعة(3)عجرم بمعنى كسب وقط

                                                           
 41المرجع السابق ،ص(1)

 41الخولي ، مرجع سابق ، ص (2)

ـ حققه أحمد عبد الغفور   م 0917 - ه 0417اد ـ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ـ دار العلم للماليين بيروت ـ الطبعة الرابعة إسماعيل بن حم -الجوهري(3)

 0115ص    5ج   عطار
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 كمعا تعنعي التععدي و  الجرم : مصدر الجارم الذي يجعرم نفسعه وقومعه شعرا (1)

ثعم، كمعا الذنب، فالجريمعة والجعارم بمعنعى الكاسعب وأجعرم فعالن أي اكتسعب اإل

تعني ما يأخذه الوالي من المعذنب ، ورجعل جعريم وامعرأة جريمعة أي ذات جعرم 

 أي جسعععم. وجعععرم الصعععوت:جهارته ، تقعععول: معععا عرفتعععه إال بجعععرم صعععوت ، و

 (2)والذنب الجريمة تعني الجناية

عرفعت الجريمعة بأنهعا محظعورات شعرعية  -:الجريمة اصطالحا -الفرع الثاني:

زيعر، ولهعا عنعد التهمعة حعال اسعتبراء تقتضعيه السياسعة زجر هللا عنها بحد أو تع

وهعذا  ( 3)الدينية، ولها عند ثبوتها وصحتها حال استيفاء توجبه األحكام الشرعية

التعريف يشمل الجريمة االيجابية التي تتم بإتيان فعل محظعور كمعا يشعمل علعى 

المحظورات  الفعل السلبي الذي يتم باالمتناع عن فعل مأمور بإتيانه ذلك أن لفع

))هععي محظععورات شععرعية -عرفهععا المععاوردي بقولععه::الشععرعية تعنععي المعنيععين

عرفها الفقيه عبد القادر عودة بأنها فعل أو ترك وو تعزير((أزجر هللا عنها بحد 

والجريمة في اإلسالم تعني فعل ما (4)نصت الشريعة على تحريمه والعقاب عليه

، أو بعبعارة أععم هعي عصعيان معا أمعر  (5)نهي هللا عنه ، وعصيان ما أمر هللا به

،وهععذا التعريععف عععام بحيععث يشععمل الجريمععة (6)هللا بععه بحكععم الشععرع الشععريف

المعاقب عليها دنيويا معن قبعل الحعاكم، كمعا يشعتمل علعى األفععال المعاقعب عليعه 

بالعقوبععات التكلفيععة الدينيععة التععي تكععون كفععارة لإلثععم، بجانععب العقوبععات الربانيععة 

 الحساب عند رب العالمين . المؤجلة ليوم

نتنععاول فععي هععذه الجزئيععة  -تعريةةف الحةةدود لغة،واصةةطالحا: -المطلةةب الثةةاني:

  ، ثم تعريف الحدود اصطالحاً تعريف الحدود أوالً 

 الحدود جمعع حعد فعي اللغعة: ويعنعي المنعع و-تعريف الحدود لغة: -الفرع األول:

كذلك ناس من الدخول ، والفصل بين شيئين ، ويسمي الحاجب حدا، ألنه يمنع ال

للسععجان:ألنه يمنععع مععن الخععروج ومنهععا الحععدود المقععدرة شععرعا، ألنهععا تمنععع مععن 

اإلقدام علي أسبابها ،وتمنعع النعاس معن ارتكعاب المحرمعات ،والجعرائم الموجبعة 

 ( 7)لها

                                                           
 90ص    10بن منظور،ج ( 1)

،الزبيدي، محب الدين أبى  11ص    4ج  0313،0963، مصر،الفيروز آبادي،لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي،القاموس المحيط،مؤسسة الحلبي،القاهر (2)

 014، مرجع سابق ،ص  340ص  9،مكتبة الحياة بيروت ،لبنان ج  الفيض السيد محمد مرتضى الحسيني الو اسطي الزبيدى الحنفي ،تاج العروس من جواهر القاموس

 173ص   كام السلطانية ـ دار الكتب بيروتـ األح  أبي الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الماوردي(3)

 66ص  0عبد القادر عودة ـ التشريع الجنائي اإلسالمي مقارناً بالقانون الوضعي ـ دار الكاتب العربي ببيروت ـ ج(4)

 01ـ ص 0915لرياض عبد الفتاح خضر ـ الجريمة أحكامها العامة في االتجاهات المعاصرة والفقه اإلسالمي ـ مطبعة معهد اإلدارة العامة ا(5)

 11اإلمام محمد أبو زهرة ـ الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ـ الجريمة ـ دار الفكر العربي    ص (6)

ح ، ،الرازي ،زين الدين أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر عبد القادر الحنفي الرازي ،محمد بن أبي الرازي ، مختار الصحا415،ص ،0الفيروزبادي ،مرجع سابق،ج(7)

 ،016،  015دار الحديث ،بيروت ،لبنان ،ص
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أما تعريف جرائم الحدود جاء فيه ، أنها -:تعريف الحد اصطالحا -الفرع الثاني:

جر هللا عنها بعقوبة مقدرة تجب حقا هلل تعالي ،وكلمة الحد محظورات شرعية ز

. والحعد عقوبعة (1)في الفقه اإلسالمي تطلق علي الجرائم ، وتطلق علي عقوباتها

مقععدرة توجععب حقععا هلل تعععالي ، فالحععد عقوبععة ووسععيلة تأديبيععة لمنععع النععاس مععن 

العقوبعة معن ارتكاب الجرائم التي تكون سببا لوقوع الحد ، وتتعوافر فيعه صعفات 

 -تأديب الفاعل ومنع غيره من ارتكاب الفععل. والحعد عقوبعة مقعدرة معن قبعل هللا

وتقديرها محدد بدقعة ،ومععين عونعا قطعيعا ال يقبعل الزيعادة وال  –سبحانه وتعالي

ن أوأالنقصان وبالتالي، فال يحق لعولي األمعر وال القاضعي أن يزيعد فعي العقوبعة 

ها ، متى ثبت سبب الحد مهما كانت الظروف ن يستبدلها بها غيرأينقص منها و

حعدها وقعدرها  –سبحانه وتعالي–ن هللا .وسميت الحدود كذلك إما أل(2)واألحوال

حد أن يتجاوزها فيزيد عليها أو يعنقص منهعا ،وقيعل ألنهعا تمنعع معن فال يجوز أل

ذلك العذنب ، أو  ىما يوجبها ، وقيل ألنها تمنع من الوقوع في مثل  ىاإلقدام عل

كون سميت بالحدود التي هي محارم لكونها زواجر عنها، أوبالحدود التي هعي ت

.والحعد جمععه حعدود، وحعد كعل شعي منتهعاه ،ألنعه يعرده ويمنععه معن (3)المقدرات

التمادي، وحدود الدار نهايتها، لمنعها ملك الغير عن الدخول فيهعا ، أو الخعروج 

ه يجمع معنعى الشعيء ويمنعع بعضها إليه، ويسمي اللفع الجامع والمانع حدا، ألن

 دخول غيره فيه ، وسميت العقوبات حعدودا ألنهعا موانعع معن ارتكعاب أسعبابها و

 ( 4)معاودتها، وحدود هللا محارمه، ألنه ممنوع عنها

أما كون الحدود عقوبات توجب للحد هلل تعالي ، فيعني أنهعا يرجعع منفععة         

وم بالمصلحة العامة ، فكعل جريمعة الي ىمه، أو بما يسمألامجموع  ىتوقيعها عل

 تعود المصلحة في عقابها إلي مصلحة األمة العامة تعتبر من جرائم الحدود ، و

، وكعل عقوبعة واجبعة حقعا هلل تعععالي ال ىتعتبعر كعذلك واجبعة العقعاب حقعا هلل تعععال

 يجوز تخفيفها وال العفو عنها .

تشعريع الحعدود أو  أن الحكمعة معن:الحكمة من تشةريع الحةدود -المطلب الثالث:

العقوبات: هو زجر الناس وردعهم عن اقتراف تلك الجرائم ، وصيانة المجتمع 

أن شعرع العقوبعات –هللا  هرحم -من الفساد والتطهر من الذنوب، قال ابن تيمية 

 فععي الجنايععات الواقعععة بععين النععاس بعضععهم علععي بعععض فععي النفععوس واألبععدان و

 سععبحانه و –القععذف والسععرقة ، فععأحكم األعععراض واألمععوال والقتععل والجععراح و

وجعود الزجعر الرادععة ععن هعذه الجنايعات غايعة اإلحكعام ،وشعرعها علعي  ىتعال
                                                           

 415ص،0،والحصفكي ، الدر المختار ، ج، 36-33ص،  7الكاساني ، بدائع الصنائع ،دار الكتب العلمية، القاهرة ،مصر(1)

 1، الكويت ، ص،  111د السعيد صبحي العسوي ، تطبيق الحدود الشرعية بين مقاصد الشريعة وأهواء النفوس ، مجلة الفرقان ، العد –العسوي (2)

 014،ص03ج 0994( 0، المكتبة العلمية ، ط)0ألبي الحسن علي بن محمد الماوردي ، الحاوي الكبير ، ط،  –الماوردي (3)

 ،3، ص6( ، دار الكتب العلمية ،القاهر،مصر ج،0ابن عابدين،لمحمد أمين الشهير بابن عابدين، حاشية رد المختار علي الدر المختار ، ط)(4)
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أكمل الوجه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر ،مع ععدم المجعاوزة لمعا يسعتحقه 

الجاني من الردع ، فلم يشرع في الكعذب قطعع اللسعان وال القتعل ، وال فعي الزنعا 

سرقة إعدام النفس، وإنما شعرع لهعم فعي ذلعك معا هعو موجعب الخصاء، وال في ال

 بأسمائه وصفاته من حكمته ورحمته،ولطفه وإحسانه وعدله لتعزول الشعوائب و

تنقطع األطماع عن التظالم والعدوان ،ويقتنع كل إنسان بمعا اثعاه مالكعه وخالقعه، 

 ( 1)فال يطمع استالب غيره حقه

راء الفقهاء في تحديد آتناول في المطلب ن:أنواع جرائم الحدود -المطلب الرابع:

خعععر علعععي تعريعععف كعععل حعععد لغعععة، جعععرائم الحعععدود، ونتحعععدث فعععي الجانعععب اآل

 واصطالحا 

فعي تحديعد  أيعانللفقهعاء ر: أراء الفقهاء في تحديد جرائم الحدود -الفرع األول:

 أو تخصيص جرائم الحدود الشرعية 

الحعد بالعقوبعة المقعدرة هو تخصعيص  -:مذهب الحنفية المشهور -الرأي األول:

والمقررة حقا هلل تعالي، أي لصالح الجماعة، وهي خمسة أنواع هي ، السرقة ، 

وحد الزنا، وحد الشرب، وحد القذف، أما قطع الطريق فهعو داخعل تحعت مفهعوم 

 ( 2)السرقة بالمعني األعم 

هو إطالق لفع الحد علي كل عقوبعة مقعدرة ،  -:مذهب الجمهور -الرأي الثاني:

لحق األفراد ، وهعي سعبعة أنعواع ، الزنعا ،  واء أ كانت مقررة حقا هلل تعالي أمس

 ( 3) والقذف ، وشرب المسكر، والسرقة، والحرابة، والبغي، والردة ...

سعوف نتنعاول فعي هعذا الجانعب تعريعف  -:تعريف جرائم الحةدود -الفرع الثاني:

 جرائم الحدود علي وجهة العموم لغة ، واصطالحا . 

  -: السرقة -:أوال

ماال  هأخد الشيء من الغير خفية يقال:سرق منه ماال وسرق-:تعريف السرقة لغة -0

 عيسرقه سرقا، وسرقه:اخذ ماله خفية، فهو سارق، ويقال سرق أو استرق السعم

 .(4)والنظر سمع أو نظر متخفيا

                                                           
ص ، 0، العز بن عبد السالم ، مرجع سابق،ج،91ابن تيمية ،احمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية، السياسة الشرعية ،دار ابن حزم،بيروت ،لبنان،ص (1)

063،065 

 64أبو زهرة ،مرجع سابق ، ص، (2)

 44ف الكويتية ، طبعة ، فأس ،  ص الغرناطي ،محمد بن احمد بن خزي الغرناطي ،القوانين الفقهية ،وزارة األوقا(3)

 311الرازي، مرجع سابق ،ص ،(4)
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هي أخد البعالغ العاقعل نصعابا محعرزا ، أو معا قيمتعه  -تعريف السرقة اصطالحا: -1

وجععه  ىا ملكععا للغيععر ال شععبهة لععه علععي وجععه الخفيععة ،وهععي أخععد المععال علععنصععاب

 ( 1)االستخفاء 

  -: القذف -ثانيا:

الرمي والطرح يقال قذف الشيء بقذيفعة قعذفا إذا رمعي بهعا، -:تعريف القذف لغة -0

والقعذف بالحجععارة الرمعي بهععا، وقعذف المحصععنة رماهعا ،واشععتهر اسعتعماله فععي 

جعل المحصعن بالزنعا، أو معا فعي معنعاه معن األلفعاظ رمي المرأة المحصعنة أو الر

  ( 2)ههالمكرو

  -:تيالنحو اآلى اختلف الفقهاء في تعريف القذف عل-:تعريف القذف اصطالحا -1

 ( 3)القذف في الشرع رمي بالزنا -الحنفية: -

نسبة ادمعي غيعرة حعرا عفيفعا مسعلما بالغعا أو صعغيرة لزنعى، أو قطعع  -المالكية: -

 .(6)نسب مسلم

 ( 4)الرمي بالزنا في معرض التعبير ال الشهادة  -ية:الشافع -

 ( 5)للواط أو شهادة به عليه ولم تكتمل البينة االرمي بالزنى أو  -الحنابلة: -

 تعريف الزنا  -ثالثا:

زنعي يزنعي وزنعا أتعي المعرأة معن غيعر عقعد شعرعي،ويقال:  -:تعريف الزنا لغةة -0

معها زوان.أزناه حمله علي زني بالمرأة فهو زان وجمعها زناة، وهي زانية ، ج

  ( 6)الزنا، وازناه نسبه إليه الزناء

 للفقهاء تعريفات مختلفة للزنا وهي: -:تعريف الزنا اصطالحا -1

لوط الحرام في قبل المرأة الحية المشعتهاة ،فعي حالعة االختيعار فعي ا-:الحنفية -

اح دار العدل ممن التزم أحكام اإلسالم الخالي عن حقيقة الملك، وحقيقعة النكع

 .( 7)، وعن شبهة الملك، وشبهة النكاح 

غيعر نكعاح صعحيح وال شعبهة نكعاح وال ملعك  ىكعل وطء وقعع علع -المالكية: -

 .(8)بيمين

                                                           
 176،  1، النظم المستعذب في شرح غريب المهذب ،ج141، 6، المغني ، ج133، 3السمرقندي،تحفة الفقهاء ، ج(1)

 311الرازي، مرجع سابق ،ص (2)

 59، ص5ر ابن كثير،بيروت ،لبنان جالشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عبدهللا الشوكاني ،فتح القدير ،دا(3)
 116، ص 1األزهري،صالح عبد السميع األبي األزهري ،جواهر اإلكليل ، ج  (6)

 405، ص 7، ج  1113الرملي ،احمد بن حمزة بن شهاب الذين الرملي ،نهاية المحتاج،دار الكتب العلمية ،(4)

 014، ص6كشاف القناع ، ج (5)

 الفيروز آبادي ، مرجع سابق(6)

 33، ص  7، الكاساني،مرجع سابق ج 054، ص  3ابن عابدين ،مرجع سابق ج(7)

، ص  4، حاشية الدسوقي لي الشرح الكبير ، ج 314، ص 1بداية المجتهد،مكتبة ابن تيمية،القاهرة،مصر ،جبن رشد،محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد ، (8)

303 
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يوجعب  ىإيعالج العذكر بفعرج محعرم لعينعه خعال ععن الشعبهة مشعته-الشافعية: -

 .(1)الحد

 الزاني من أتي الفاحشة في قبل أو دبر امعرأة ال يملكهعا أو غعالم أو-الحنابلة: -

 .(2)من فعل ذلك

 شرب الخمر  -رابعا :

معا اسعكر معن عصعير العنعب ، وسعميت بعذلك ألنهعا تخعامر  -:تعريف الخمر لغة -0

العقل ،وحقيقة الخمر ما كان من العنب ودون ما كان من سائر األشياء، والخاء 

والميم،والراء، أصل يدل علي التغطية في السعتر، فعالخمر معأخوذ معن خمعر إذا 

 .(3)شيئا خمره ىر المرأة وكل شي غطاستر، ومنه خما

  -: الخمر اصطالحا  -1

 نذكر فيما يلي تعريفها في المذاهب األربعة مرتبة       

 هي التي من ماء العنب إذا غال واشتد وقذف بالزبد وفي لفع    -:الحنفية -

 . ( 4) حديث الرسول صلي هللا  علية  وسلم  )كل مسكر خمر، وكل خمر حرام(

 .(5)ا أسكر من االشربة كلها فهو خمرم -:المالكية -

 .(6)فقليله حرام هكل شراب اسكر كثير -:الشافعية -

 . (7)كل مسكر حرام حرام قليلة وكثيرة ، هو خمر حكمه حرام -:الحنابلة -

  -: الحرابة -خامسا:

من الحرب التي هي نقيض السلم ،يقال : حاربعه محاربعة  -:تعريف الحرابة لغة -0

فتح الراء: وهو السلب ،يقال : حرب فالنا ماله أي سعلبه وحرابا أو من الحرب ب

 . (8)فهو محروب وحريب

خعد تسمي قطعع الطريعق عنعد أكثعر الفقهعاء، وهعي البعروز أل-:الحرابة اصطالحا -1

المال، أو القتل،أو إلرعاب علي سبيل المحاصرة مكابرة اعتمادا علي القوة عن 

العععرض  ىعتععداء علععاولععة اإل. وزاد المالكيععة مح(9)القععوة مععع البعععد عععن الغععوث

 ماله بسالح أو غيره في زقاق أو علىمغالبة،وجاء في المدونة )من كابر رجال 

.وهعي قطعع الطريعق أو (10) حريمه في المصر حكم له بحكم الحرابة( ىدخل عل

                                                           
 044، ص 4العلمية ،القاهرة ،مصر ،معني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج ،جالشر بيني ،محمد بن محمد الخطيب، دار الكتب  1
 050، ص  01، الشرح الكبير ، ج 541المقدسي ،لبهاء الدين عبد الرحمن إبراهيم المقدسي،العدة في شرح العمدة ،  2
 ، مادة خمر331، ص 5بن منظور ،مرجع سابق، ج  3
 (91/1(مسند احمد بن حنبل )3391(سنن ابن ماجه االشربة )3679( سنن أبو داود اال شربة )0160مذي االشربه ، )(سنن التر1113صحيح مسلم االشربه ، ) 4
 401، ص4المدني،مالك بن انس بن مالك بن عامر االصبحي المدني ،المدونة ،دار الكتب العلمية ،بيروت، لبنان ،ج 5
 111ص،  1، المهذب ،للشيرازي ، ج074، ص  5ختصر المزني مع األم ، ج المزني ،اسماعيل بن يحي بن اسماعيل المصري المزني،م 6
 039ص،  9ابن قدامه ،المغني ، ج  7
 بن منظور، مرجع سابق ، 8
 117،ص1، المغني ، ج054، ص  4،روض الطالب ، ج91،ص7الكاساني،مرجع سابق ج  9

 194،ص  1األزهري،مرجع سابق ، ج 10
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قطععع الطريععق مجععازا ال حقيقععة ، الن  علععىالسععرقة الكبععرى ،وإطععالق السععرقة 

 .(1)خد المال مجاهرة ؤقطع الطريق يالسرقة هي أخد المال خفية، وفي 

سعععوف نتطعععرق هنعععا لتعريعععف حعععد العععردة لغعععة  :تعريةةةف حةةةد الةةةردة -سادسةةةا:  

 واصطالحا 

دت الشعيء . دصرف الشيء ورجععه و العرد: مصعدر ر-:تعريف حد الردة لغة  -1

ورده عن وجهه وقد ارتد وارتعد عنعه: تحعول وفعى التنزيعل " ومعن يرتعدد معنكم 

.."واالسععم الععردة، ومنععه الععردة عععن اإلسععالم، اى عععن دينععه فيمععت وهععو كافر.

 .(2)الرجوع عنه  وارتد فالن عن دينه إذا كفر بعد إسالمه

أما بالنسبة للتعريف االصطالحي للعردة فأنعه  -: تعريف حد الردة اصطالحا  -2

                                      -: يوجد الكثير من التعريفات ولكننا سوف نقتصر على تعريفين

وفى هذا التعريف تعرف الردة بأفعال الشخص المرتد. والمرتد هو معن  -:األول

ترك دين اإلسالم إلى دين أخر كالنصرانية أو اليهودية مثال أو إلعى غيعر ديعن ، 

 . ( 3)كالملحدين والشيوعيين وهو عاقل مختار غير مكره

ال أنعه إرتعد وفعى هعذا التعريعف فأنعه باإلضعافة إلعى أفععال الشعخص الم -:الثاني 

ال تدعو للبس.الردة هي كفر مسعلم تقعرر  ةيحاول إن يوضح هذه األفعال بصور

 إسالمه بالشهادتين مختارا بعد الوقوف على الدعائم والتزامه أحكام اإلسالم ، و

يكون ذلك بصريح القول كقوله أشرك بعاهلل أو قعول يقتضعى الكفعر كقولعه إن هللا 

الكفعر لزومعا بينعا كإلقعاء مصعحف أو بعضعه جسم من األجسعام أو بفععل يسعتلزم 

 ولو كلمه أو حرقه استخفافا أو تركه أو البصعق عليعه أو تركعه فعي مكعان قعذر و

مثععل المصععحف ، الحععديث وأسععماء هللا الحسععنى، وكتععب الحععديث. أي يكفععى بععأي 

معن أحكعام العدين اإلسعالمي أو  افعل يصدر من جانبعه يعدل علعى انعه ينكعر حكمع

عععل يكععون بععه إنكععار أي حكععم مععن  األحكععام المسععتقر عليهععا االنشععقاق عنععه أو ف

بأنهعا :  . وتعرف أيضا الردة(4)كإنكاره وجوب فريضة الصالة أو الصوم....الخ

 .(5)كفر المسلم بقول صريح أو لفع يقتضيه أو فعل يتضمنه 

 سوف نقوم بتعريف حد البغي لغة ، واصطالحاً . -:تعريف حد البغي -سابعا:

يقصعد بعالبغي فعي اللغعة الطلعب تعارةً حيعث يقعال: بغيعت  -:ي لغةتعريف حد البغ -0

 الشيء أي طلبته، ومن ذلك البغيعة أي الحاجعة، وتعارةً أخعرى الظلعم والفجعور و

                                                           
 161، ص 4الشوكاني،مرجع سابق، ج 1
 0160،ص3بن منظور،  مرجع سابق ،من د إلى س ،ج 2
 451،ص1113باب الدال ، دار الكتب العلمية ، ،، منهاج المسلم  الجزائري،أبو بكر جابر الجزائري 3
 365، ص5،ج1113الجز يري،عبد الرحمن الجز يري، الفقه علي المذاهب األربعة ، دار الكتب العلمية ،  4
 1/541ي المغنى البن قدامه الحنبل 5
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التعّدي والفساد، حيعث يقعال:بغى شعخص علعى آخعر إذا تععدى عليعه أو تصعّرف 

زانيعة ومنه إطالق وصف البغّي على المعرأة ال(1)معه بشيء من الفساد في الفعل

 .من حيث فسادها وتجاوزها الحد

وعرف الحنفية البغاة: بأنهم قوم لهم شوكة ومنعة، -:تعريف حد البغي اصطالحاً  -1

خععالفوا المسععلمين فععي بعععض األحكععام بالتأويععل، وظهععروا علععى بلععدة مععن الععبالد، 

وكععانوا فععي عسععكر، وأجععروا أحكععامهم، كععالخوارج وغيععرهم. أمععا الخععوارج أو 

خرجوا على علي واستحلوا دمه ودمعاء المسعلمين وأمعوالهم  الحرورية: فهم قوم

وسبي نسائهم، وكفروا أصعحاب رسعول هللا صعلّى هللا عليعه وسعلم ورأوا أن كعل 

االمتنعاع ععن طاععة معن ثبتعت إمامتعه فعي -.وععرف المالكيعة البغعي:(2)ذنب كفر

غيععر معصععية بمغالبععة ولععو تععأوال، وعرفععوا البغععاة الفرقععة مععن المسععلمين خالفععت 

إلمععام الععذي ثبتععت امامتععه باتفععاق النععاس عليععه لمنععع حععق هلل أو ألدمععي،أو لخليفععة ا
.وعرف الشافعية البغاة:هم مخالفو اإلمعام بعالخروج عليعه وتعالك االنقيعاد، أو (3)

. وعععرف (4)منععع حععق توجععه علععيهم بشععرط شععوكة لهععم وتأويععل، ومطععاع مععنهم

 مام،ويرومون خلععه ،الحنابلة البغاة:قوم من أهل الحق ،يخرجون عن قبضة اإل

 .(5)بتأويل سائغ، وفيهم منعه ،يحتاج في كفهم إلي جمع الجيش 

 دور الحدود  الشرعية في تحقيق المقاصد األصلية -الفصل الثاني:

نتناولنعععا فعععي هعععذا الفصعععل تعريعععف القاصعععد لغعععة واصعععطالحا ، وأقسعععام          

لثعاني دور الحعدود المقاصد األصلية فعي المطلعب األول، ونتنعاول فعي المطلعب ا

 الشرعية في حفع المقاصد األصلية .

نتناول هنا تعريف المقاصعد األصعلية  تعريف المقاصد األصلية -المبحث األول:

 لغة واصطالحا .

 -:تعريف المقاصد لغة-المطلب األول:

المقاصد جمع مقصعد وهعي مشعتقة معن الفععل قصعد ، وكلمعة المقاصعد عنعد       

 معان عديدة من هذه المعاني  لهاأهل اللغة العربية 

بِيلِ استقامة الطريق ومنه قولة تعالي) -1 ِ قَْصُد السا   . ( 6) (َوَعلَى هللاا

العدل والوسط بين الطرفين ،وهو مابين اإلفراط والتفريط ، والعدل والجور  -2

 .(7)( َوِمْنهُْم ُمْقتَِصد  ،ومنه قوله تعالي)

                                                           
 ص.1111ـ  1110: ص6؛ الرازي ج 454ـ  453: 4؛ وكتاب العين 171ـ  170: 0أبو الحسن ،احمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن ،معجم مقاييس اللغة  1
 .331،ص3ابن عابدين ، ج 2
 ،1113،0411، 1ة ،بيروت ، لبنان ، ط،دار الكتب العلمي676، ص ، 6الدسوقي، محمد بن احمد الدسوقي ،حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير ،ج 3
 0،0413،1110،دار التراث العربي ،بيروت، ط471،ص5الشر بيني ، محمد بن محمد ، مغني المحتاج إلي معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،ج 4
 5،0416،1115،دار الكتب ، الرياض ،السعودية ،ج141ص،  01ابن قدامه ، عبد هللا بن احمد ،المغني ،ج 5
 (.9لنحل اآلية )سورة ا 6
 (31سورة فاطر ، اآلية ،) 7
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 هليععإقول)قصععدت الشععيء ولععه، وواالعتععزام وطلععب الشععيء وإثباتععه ت االعتمععاد  -3

 . (1) القصد(

لعم يكعن لهعا مصعطلح خعاص بهعا :تعريةف المقاصةد اصةطالحا  -المطلب الثاني:

عنععد قععدماء األصععوليين ، ولكععن عبععروا عنهععا بألفععاظ مثععل: األمععور بمقاصععدها ، 

مععراد الشععارع، أسععرار الشععريعة، االستصععالح ، رفععع الحععرج والضععيق ، العلععل 

هيععة الخ...أمععا تعريفهععا عنععد الفقهععاء المعاصععرين فجععاءت الجزئيععة لألحكععام الفق

ن، ومن أهم آلاحتى وم( 0311 –ه791لشاطبي )ابتعريفات متقاربة ، بداية من 

 -:هذه التعريفات 

هعي المععاني والحكعم  -:م( مقاصد التشريع العامة 0161 -ه0114ابن عاشور ) -0

  . ( 2)الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

 (.0974 – 0911 -0394 –ه 0316عالء الفاسي ) -1

الغايعة منهعا األسعرار التعي وضععها الشعارع عنعد كعل  -المراد بمقاصد الشعريعة:

 .(3)حكم من أحكامها 

ععععرف المقاصعععد ، بالغايعععات المصعععلحية المقصعععودة معععن  -إسعععماعيل الحسعععني: -3

 . ( 4)األحكام، والمعاني المقصودة من الخطاب

المقاصعد ،هعي الغايعات التعي وضععت الشعريعة ألجلهعا عرف  -حمد الريسوني:أ -4

 .(5)تحقيقا لمصلحة العباد 

المعاني الملحوظة في األحكام الشرعية ، والمترتبة  -لخادمي، عرف المقاصد:ا -5

عليها أكانت تلك المعاني حكما جزئيا أم مصلحة كليعة أم سعمات جماليعة ، وهعي 

فععي  اإلنسععانمصععلحة تتجمععع ضععمن هععدف واحععد ، وهععو تقععدير عبوديععة هللا و

 . ( 6)الدارين

وهكععذا نععرى أن معنععي المقاصععد الشععرعية عنععد علمععاء المقاصععد يععدور حععول      

االت التي يقصدها واضع الشرع الحكعيم لتحقيعق سععادة حالغايات واألهداف وال

 ومصلحته في الدارين الدنيا واآلخرة . اإلنسان

إمام الحرمين )أبو المعالي  يرجع الفضل إلي -:أقسام المقاصد -المطلب الثالث:

ه( فععي تقسععيم المقاصععد إلععي التقسععيم 471عبععد المالععك بععن عبععدا هلل الجععو ينععي )ت

                                                           
 161،الفيومي ، المصباح المنير ، ص14،ص1، الرازي ، مرجع سابق، ج96، ص3بن منظور ، مرجع سابق ،ج 1
 150، ص 0995بن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور،مقاصد الشريعة ،وزارة األوقاف ،قطر، 2
 3المية ، ص الفاسي ، عالء الفاسي ، مقاصد الشريعة اإلس 3
 05الحسني ، إسماعيل الحسني، نظرية المقاصد عند ابن عاشور ،المهد االسالمي،واشنطن، ص  4
 0991الريسوني ، احمد الريسوني ، نظرية المقاصد عند ألشاطبي،المعهد اإلسالمي،واشنطن،أمريكا ،  5
 31م الشرعية ،قطر ، صألخادمي ، نور الدين مختار ألخادمي ، االجتهاد ألمقاصدي،رئاسة المحاك 6
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الثالثي المعروف والشهير)الضروريات ، الحاجيات، التحسينات( وهذا التقسعيم 

أصبح من أسس الكعالم فعي المقاصعد .كمعا انعه صعاحب السعبق فعي اإلشعارة إلعي 

عة اإلسععالمية )الضععروريات الخمععس: الععدين، الضععروريات ألكبععري فععي الشععري

نهج أستاذه الجو يني اإلمام أبعو  على.وسار (1) النفس، والعقل، والنسل، والمال(

 حسعععب درجعععة قوتهعععا و علعععىه( فقعععد قسعععم المصعععالح  515حامعععد الغزالعععي ت )

ن نععرف أونستطيع   .(2) )الضروريات ، الحاجيات، التحسينات( ىوضوحها إل

 ث بتعريف ألشاطبي منقول:هذه المقاصد الثال

معناهععا أنهععا البععد منهععا فععي قيععام مصععالح الععدين ، والععدنيا  -:الضةةروريات -أوال:

 فسعاد وتهعارج و علعىاسعتقامة ،بعل  علعىبحيث إذا فقدت لم تجعر مصعالح العدنيا 

 . و(3)فوت حياة ، وفي اآلخرة فوت النجاة والنعيم والرجعوع بالخسعران المبعين 

ع بحثنععا يتعلععق بالمقاصععد الضععرورية إال إن هععذا ن موضععوأالععرغم مععن  علععى

 المقاصد الحاجبة أو التحسينية من حيث التعريف . علىاليمنعنا من التعريج 

نهعا مفتقعر إليهعا معن حيعث التوسععة ورفعع الضعيق إ-:المقاصد الحاجية -ثانيا:   

المؤدي في الغالب إلي الحرج والمشقة الالحقة بفعوت المطلعوب ، فعإذا لعم تعراع 

 . ( 4)المكلفين الحرج والمشقة علىخل د

خد بما يليق من محاسعن الععادات ، فهي األ -:تعريف المقاصد التحسينية -ثالثا:

تافهعا العقعول الراجحعات ، ويحمعي ذلعك قسعم  ىوتجنب األحعوال والمدنسعات التع

 .(5)مكارم األخالق 

المقاصد  تناولنا في هذا المطلب -:تعريف المقاصد الضرورية -المطلب الرابع:

 الضععرورية بشععكل مفصععل، وذلععك مععن حيععث تعريععف حالععة الضععرورة لغععة و

 و خر، الدين ،آجانب  منجانب ، وتعريف الضروريات الخمس  مناصطالحا 

 النفس، والعقل، والنسل، والمال . 

 تعريف الضرورة  -الفرع األول:

لشدة ال الضرورة في اللغة تعني الحاجة وا -:تعريف الضرورة في اللغة -أوال: 

 فع لهععا، والمشععقة، والجمععع: ضععرورات، وهععي اسععم لمصععدر اإلضععرار، وامععد

                                                           
 50ألشاطبي ، نظرية المقاصد ، ص ،  1
 56ألشاطبي،مرجع سابق ، ص 2
 1،ص1ألشاطبي ،إبراهيم بن موسي بن محمد ألشاطبي، الموافقات،دار ابن عفان  ،ج  3
 1، ص1المرجع السابق ، ج 4
 9، ص 1المرجع السابق ، ج 5
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االضععطرار: االحتيععاج إلععي الشععيء، واضععطره إليععه: أحوجععه وألجععأه فاضععطر 

 . ( 1)واصل مادة اضر خالف النفع

 اإلنسعانهي تلك الحالة التعي يتععرض فيهعا  -:ثانيا: تعريف الضرورة اصطالحا

أو عقله أو عرضه أو ماله فيلجأ لكي يخلعص نفسعه  إلي الخطر في دينه أو نفسه

 علعى.  وقد تواترت األدلة (2)من هذا ا لخطر إلي مخالفة الدليل الشرعي الثابت 

 أن هذه الشريعة جاءت لحفع الضروريات الخمس الدين ، والنفس ، والعقل ، و

ا النسل، والمعال. والمعراد بالضعروريات: األمعور التعي البعد معن المحافظعة عليهع

نهج صحيح دون اخعتالل، وإنمعا يكعون  علىحتى تستقيم مصالح الدنيا واآلخرة 

هععععذه األمععععور الخمسععععة ، لععععذا تسععععمي الضععععرورات أو  علععععىذلععععك بالمحافظععععة 

الضعروريات الخمعس، وتسععمي بالكليعات الخمععس أيضعا ، لكونهععا جامععة لجميععع 

الستقراء األحكام والتكاليف الشريعة، وتسمي أيضا بمقاصد الشرعية لما ثبت با

هعذه األمعور الخمسعة أمعرا  علىكون المحافظة  هالتام لهذه الشريعة دقيقها وجليل

 .(3)مقصودا للشارع 

سععوف نتنععاول فععي هععذا الجانععب  -:تعريةةف الضةةروريات الخمةةس-الفةةرع الثةةاني:

 تعريف الضرورات الخمس، الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال . 

لنا هنا أن نتحدث عن تعريف المقاصد الخمس  البد-:تعريف مقصد الدين -أوال:

 لغة واصطالحا. 

هععو الجععزاء والمكافععأة، والطاعععة والعععادة، والشععأن، :تعريةةف مقصةةد الةةدين لغةةة -0

الدين  واستعير للشريعة، ويقال:دان بكذا ديانة، وتدين به ، فهو دين، ومتدين، و

ن، آل لفععع القععروكععذلك د(4)اإلسععالمي يقال:اعتبععارا بالطاعععة، واالنقيععاد للشععريعة

ْسعاَلُم(أ على يَن ِعنعَد اللاعـِه اإْلِ فعذكر (5) ن الدين هعو اإلسعالم ، فقعال تععالي:)إِنا العدِّ

العدين فعي هعذه اآلية:الطاععة، والملعة واإلسعالم بالقرطبي فعي تفسعير هعذه اآليعة: 

بمعني اإليمان والطاعات، ولي جمهور المتكلمين واألصعل فعي مسعمي اإليمعان 

  .(6)ابرواإلسالم التغ

لهعي، سعائق إفقد عرفه التهعاوي بقولة)انعه وضعع  -:تعريف الدين في االصطالح -1

لذوي العقول السليمة ، وباختيارهم ن إلي الصالح في الحال، والفالح في المال 
لهعي، سعائق لعذوي العقعول السعليمة ، إ.وعرفه أبو البقعاء بقولعه )العدين وضعع (7)

                                                           
 531، ص 0، المعجم الوسيط ج 413،ص4مرجع سابق ،ج، بن منظور، 77، ص1الفيروز آبادي، مرجع سابق ،ج 1
 1، ص 1ألشاطبي ،مرجع سابق ، ج 2
 ، مشار إليه في مجلة البيان التي تصدر علي المنتدى اإلسالمي 146نظرية الضرورة الشرعية ،  3
 137،131مادة دين ، الرازي ،ص 069،ص03بن منظور ، مرجع سابق ،ج 4
 09أل عمران  5
 43،44بد هللا بن احمد األنصاري القرطبي، الجامع إلحكام القران ،دار الكتاب العربي،القاهرة ، مصر، المجلد الثاني ، الجزء الرابع ن ص ، القرطبي ،ألبي ع 6

 413التهاوي ، محمد علي التهانوي ، مكتبة لبنان ،بيروت ، لبنان ،موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ص(7)
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 ،قلبيععا أو قالبيععا )أي معنويععا أو ماديععا ( باختيععارهم المحمععود إلععي  الخيععر بالععذات

 القعوكاالعتقاد والعلعم والصعالة، وقعد يتجعوز فيعه أيضعا ، فيكعون بمعنعي الملعة، 

الفعرع خاصعة  على.وقد يتجوز فيه ويطلق (1) (ِدينًا قِيًَما ِملاةَ إِْبراِهيَم َحنِيفًاتعالي)

َكععععا:ل تعععععالياالفععععروع خاصععععة، وقعععع علععععى، فيطلععععق  ةَ َوَذلِععععَك ِديععععُن َويُْؤتُععععوا الزا

ن العدين هعو المقصعد األساسعي، أ.وقعد اعتبعر علمعاء مقاصعد الشعريعة،  (2)اْلقَيَِّمةِ 

وربعه،  اإلنسعانأقام هللا عز وجل، ألجله الحياة الدنيا، ألنعه يعنظم العالقعة معابين 

ويععنظم العبععادات والمعععامالت بععين النععاس، ويجعععل المجتمععع يعععيش حيععاة سعععيدة 

 االنحراف والجريمة.بعيدة عن كل أشكال 

 ثانيا :تعريف مقصد النفس 

َج َعْنه-:تعريف مقصد النفس لغة -0 ، وفي (3)يقال:نَفاَس: تَْنفيساً، ونَفََساً عنه أي: فَرا

نيا، أنه قال: الحديث عن النبي محمد  )مْن نَفََّس عن مؤمٍن ُكربة من ُكةرب  الةدا

،وأْنفَسـه الشايء:أْعَجبـه وّصـاَر (4) )(  نَفََّس هللاُ عْنه ُكربة من ُكرب  يوم  القيامة(

وح، والناْفس: الَعْين، يقال: َخَرَجت نَْفُسعه، أي: روحعه،  ِعـْنده نَفِـيساً ،والناْفس:الرُّ

ويععراد   ،(5)صععابته نَْفععس، أي: َعععْين، والععناْفس مؤنععث إن أريععد بهععا الععروحأويقال:

وجاء في لسان العرب (6)ا: الِعْندبجملته والنافس أيض اإلنسانبالناْفس:الشاخص، و

ة، والناْفس:َععْيُن  عة، والناْفس:الِععزا أن الناْفس تعني:)الَعظََمة، والِكبر، والعناْفس: الِهما

عععْيِء،وُكْنهُه...( .وهَكعععذا اتسععععت مععععاني العععنفس وتععععددت معععدلوالتها فعععي (7) الشِّ

 االستعمال اللغوي.

فعي عديعد معن العلمعاء المسعلمين ، لقعد أسعهم ال -:تعريف مقصد الةنفس اصةطالحا -1

بيععان النفس،وإظهععار معانيهععا، ولهععم فيهععا أقععوال،ومن هععذه األقععوال مععا يععأتي.إن 

 إن العنفس هي:)الجعوهر المتعلعق(8)النفس والروح اسمان مرادفان لشعيء واحعد 

بالبععدن تعلععق التععدبير، والتصععريف أو الجسععم النععوراني الخفيععف الحععي المتحععرك 

.إن العنفس ( 9) لساري فيهعا، سعريان معاء العورد فعي العورد(النافذ في األعضاء، ا

،فلععو (10) هي:)جععوهر قععائم بنفسععه متعلقععة بالجسععم، تعلععق التععدبير، والتصععريف(

                                                           
 060األنعام ، (1)

 ،سورة البينة5ه، االي(2)

النهاية في غريب الحديث ج: 0313،0963،،مؤسسة الحلبي، القاهرة ، مصر، النهاية في غريب الحديث مجد الذين، المبارك محمد الجزري بن األثير مجد الدين، (3)

 .113/ ص5

 تالوة القرآن وعلى الذكر(.كتاب الذكر والدعاء والتوبة)باب فضل االجتماع على  1699، رقم الحديث 4/1174صحيح مسلم: (4)

 . 745ج/ ص 0، ، للفيروز آبادي،مرجع سابق،  133/  ص6، بن منظور، مرجع سابق ،مادة )نفس(: ج111الجوهري،مرجع سابق، ص(5)

 .331، المطلع، للبعلي: 359ينظر: الزاهر: (6)

 .6/133الجوهري ، مرجع سابق ،مادة )نفس(: (7)

 019س والعالج النفسي من منظور إسالمي، د. : سعد ،سعد رياض موسوعة علم النف(8)
 .46/ 07لر لوسي:،شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني األلوسي،  9

 ،75المكتب اإلسالمي، بيروت ، لبنان/0ابن قيم الجوزية، توضيح المقاصد وتصحيح القواعد،  10
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ن وجعود العنفس إوجدت وال تعلعق لهعا بالجسعم لعم تكعن نفسعاً بعل كانعت عقعال، إذ 

ي وذكعر ابعن تيميعة:أن العنفس معا اقتعرن بالمعادة التعي هع(1)مستلزم لوجود الجسعم

المععدبرة لبدنععه، ومععا دامععت نفععس  اإلنسععان، وهععي الجسععم كععنفس (2) )الهَيُععولَى(

فلععه قععول آخععر، وهععو مععن ، .أمععا الغزالععي(3)مععدبرة لبدنععه سععموها نفسععاً  اإلنسععان

نععه عععّد معرفععة الععنفس توصععل إلععى إالمهتمععين بدراسععة الععنفس اهتمامععاً كبيععراً، إذا 

هعي الكمعال األول لجسعم طبيععي آلعي ية اإلنسعانن العنفس إ، قائالً: )(4)معرفة هللا 

من جهة معا يفععل األفاعيعل باالختيعار العقلعي واالسعتنباط بعالرأي ومعن جهعة معا 

 . ( 5) يدرك األمور الكلية(

 -:تعريف مقصد العقل -ثالثا:

جععاء فععي لسععان العرب:)العقععل مصععدر عقععل يعقععل عقععال  -:تعريةةف العقةةل لغةةة -0

حمعق ، والجمعع عقعول( ،ورجعل ومعقوال والعقل، الحجعر والنهعي، وهعو ضعد ال

.  (6)عاقل:هو الجامع ألمره ورأيه ، مأخوذ من عقلت البعير إذا جمععت قوائمهعا 

 . و(7)والعقل يعني العلم بصفات األشياء معن حسعنها وقبحهعا وكمالهعا ونقصعانها

العقل يحبس صاحبه عن التصرف غير الالئق، ويحبسه عن إتباع نفسه هواها، 

 ذلك  علىر ويقدرها، ويحدد خطواته وأفعاله بناء والعاقل من يزن األمو

اختلف الفقهاء في تحديد مفهعوم العقعل اختالفعا كبيعرا ، -:تعريف العقل اصطالحا -1

نه غريزة يهيأ بها لعدرك العلعوم والنظريعة إوتعددت آراؤهم فيه: فمنهم من قال )

جعوهر ونقعل الجرجعاني ععدة تعريفعات منها،:)العقعل (8) (،ويقال انه تقذف القلعب

، وقيل العقل نور فعي القلعب يععرف ناإلنساروحاني خلقه هللا تعالي متعلقا ببدن 

 والعقععل هععو عبعارة عععن نشععاطات ذهنيععة وفكريععة وقععوة.(9) (بعه الحععق مععن الباطععل

 ىإدراكية يمكنها التميز بين الطاعة والمعصية والخير والشر، وإتباع سبل الهد

 .(10) طريق الحق علىواالبتعاد عن طريق الضالل، والثبات 

 

                                                           
 75، ص0المرجع السابق ، ج 1
دة، وفي االصطالح: هي الجوهر في الجسم قابل لما يعرض لذلك الجسم من االتصال، واالنفصال محل للصورتين الجسمية، وهي: لفع يوناني بمعنى: األصل والما 2

لشيء لم المادية، أي: هي مادة اوالنوعية، فهي مادة ليس لها شكل، وال صورة معينة، قابلة للتشكيل، والتصوير في شتى الصور، وهي التي صنع هللا تعالى منها أجزاء العا

 .0114/ 1، والمعجم الوسيط: 745/ 0التي يصنع منها، كالخشب للكرسي، والحديد للمسمار، والقطن للمالبس. ينظر: التوقيف على مهمات التعريف، للمناوي: 
 .9/173ابن تيميه ،مجموع الفتاوى، دار المعرفة بيروت ،لبنان ،  ( 3
 (005من منظور إسالمي:  سعد ،سعد رياض، موسوعة علم النفس والعالج النفسي 4
 (.0/10الغزالي، ابوحامد محمد بمحمد الغزالي ،معا رج القدس في مد ارج معرفة النفس، للغزالي،دار األوقاف الجديدة ،بيروت ، لبنان  5
 451، ص00بن منظور،مرجع سابق ، ج 6
 0336، ص0الفيروزبادي، مرجع سابق، ج 7
، تحقيق ، د، مازن المبارك ،بيروت ،لبنان ، دار الفكر المعاصر 0ه، الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ، ط916ي ، ت سنة األنصاري ، زكريا بن محمد زكريا أبو يح 8

 0/67ه، 0400، 
 0/97،ه، 0415، تحقيق ،إبراهيم االبياري، دار الكتاب العربي ،0ه التعريفات ، ط 106الجرجاني ، علي بن محمد بن علي ، ت سنة  9

 31يدة ، نافد ريب أبو عبيدة ، التدابير الشرعية الوقائية لحفع العقل ، رسالة ماجستير بجامعة النجاح ، فلسطين ، ص أبو عب(10)



    م7102الثانية نة الس العدد الثالث )البحوث العلمية(مجلة 

_____________________________________________________________211 
 

 -:تعريف مقصد النسب -رابعا:

فعي معجعم  جعاء، (1)النسب والنسبة بالكسعر والضعم القرابعة -:تعريف النسب لغة -0

قيامهعا اتصعال شعيء بشعيء منعه  ةمقاييس اللغة :النون والسين والباء كلمة واحد

 نوعين  على. وهو (2)النسب سمي التصاله ولالتصال به 

 اء نشتراك والصلة بين اآلباء واألبنسب بالطول كاال -:األول

 .(3)نسب بالعرض كالصلة بين األخوة واألعمام  -:الثاني

بالنسب، اكتفاء بشعهرة  الم يذكر الفقهاء تعريفا خاص -:تعريف النسب اصطالحا -1

معناه ووضوح المقصود به، وقد عرفه ابن عربي بأنه: عبعارة ععن معرج المعاء 

.فعان كعان بمعصعية كعان خلقعا مطلقعا ، ولعم وجه الشرع  علىبين الذكر واألنثى 

.وعرفعه بععض المعاصعرين بأنه:حكميعة إضعافية بعين شعخص (4)يكن نسبا محققا

خر من إن الشخص انفصل عن رحم امرأة هي فعي عصعمة زواج شعرعي أو آو

 .(5)ملك صحيح ثابتين، أو مشتبهين الثابت للذي يكون الحمل من مائه

 -:تعريف مقصد المال -خامسا:

ملت بضم الميم وفعتح التعاء وتمولعت : معنعاه كثعر مالعه ،قعال -:المال لغة تعريف -0

ابن األثير:المال في األصعل معا يملعك معن األعيعان، وأكثعر معا يطلعق المعال عنعد 

 .(6)اإلبل ألنها أكثر أموالهم  علىالعرب 

نوعععا مععا ألنععه  اجععاء تعريععف الفقهععاء للمععال متقاربعع-:تعريةةف المةةال اصةةطالحا -1

ن تععددت فعي بععض األحعايين ألفعاظهم إنعي اللغعوي غالبعا، ومستخلص معن المع

، ويمكعن ادخعاره اإلنسعانواختلفت عباراتهم. وقيل: المال هو ما يميل إليه طبعع 

، وقيععل:هو مععا يميععل إليععه الطبععع ، ويمكععن ادخععاره لوقععت (7)وقععت الحاجععة ىإلعع

يشعمل ونظرا لوجود انتقادات للتعريفات السابقة من حيث إن المعال قعد (8)الحاجة

 .(9)ال يمكن ادخارها كالخضروات والثمار الطازجة  اأنواع

 المبحث الثاني:الحدود الشرعية ودورها في حفظ المقاصد الضرورية

نتنععاول فععي هععذا المطلععب دور الحععدود الشععرعية فععي تحقيععق المقاصععد 

 -:الضرورية وذلك على النحو التالي

 
                                                           

 413،ص0الفيروز آبادي ،مرجع سابق، ج(1)

 413،ص5أبو الحسن ،مرجع سابق ، ج(2)

 500معجم مفردات ألفاظ القران ،مجمع اللغة العربية ،القاهرة ، مصر ص (3)

 447، ص3العربي ،ألبي بكر محمد بن عبد هللا بن عربي ،أحكام القران ، دار المعرفة،بيروت ،لبنان، جبن (4)

 1،3داما أو علو ، يشار شريف داما أو علو ، حفع النسل والنسب واألسرة ، ص(5)

 636ص00بن منظور ، ، ج،(6)

 005، ص 0، بيروت ،لبنان ، ج 0حيدر ، علي حيدر ، مجلة األحكام العدلية ، ط(7)

 044،ص3، ج1ابن عابدين ، مرجع سابق ط(8)

 004، ص3، ج0946، دار الفكر 0الزرقاء ، مصطفي الزرقاء ، المدخل الفقهي العام ، ط(9)
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 صد الدين .دور حد الردة والبغي في حماية مق -المطلب األول:

الدين هو المقصعد األول  -دور حد الردة في حماية مقصد الدين: -الفرع األول:

تصبح  من مقاصد الشريعة، بدون هذا المقصد ينفرط عقد األمة ويختل أمرها و

الععدين  شععيعاً وأحزابععا، وال تلتقععي علععى رأى واحععد وال يجمععع بينهمععا جععامع ، و

الصعحيح ، وهعو ديعن اإلسعالم ،قعال  المطلوب المحافظة عليه ضرورة هو الدين

ينَ  إ نَّ تعالى ) ْندَ  الدِّ ينًةا وقال أيضعاً ) (1) (اإلسالم هللاَّ   ع  ْسةاَلم  د  َوَمةْن يَْبتَةغ  َغْيةَر اإْل 

ةر ينَ  ةَن اْلَخاس  ةَرة  م  ْنهُ َوُهَو ف ي اآْلخ  . والعردة اعتعداء علعى النظعام (2) (فَلَْن يُْقبََل م 

 نظام االجتماعي لكل جماعة إسالمية هو اإلسالم، ون الاالجتماعي للجماعة، أل

الردة معناها الكفرة باإلسالم ،والخروج على مبادئه والتشعكيك فعي صعحته، وال 

 يمكن أن سعتقيم أمعر الجماععة إذا وضعع نظامهعا االجتمعاعي موضعع التشعكيك و

وشعرع اإلسعالم عقوبعة (3)ذلك يؤدي في النهاية إلى هعدم هعذا النظعام  ألنالطعن 

ةْنُكْم َعةْن ردته خبث في الدين والمقدسعات قعال تععالى ) ألنلمرتد ا ْد م  َوَمةْن يَْرتَةد 

ْنيَا وَ  ين ةةه  فَيَُمةةْت َوُهةةَو َكةةاف َر فَأُولَئ ةةَك َحب طَةةْت أَْعَمةةالُُهْم ف ةةي الةةد  ةةَرة  َوأُولَئ ةةَك  د  اآلخ 

قتعل المرتعد لقولعه  فق الفقهاء على وجوبتوا (4) (ُهْم ف يَها َخال ُدون أَْصَحاُب النَّار  

 فهعذه العقوبعة يتحقعق بهعا العردع و (5 )من بدل دينه فعاقتلوهصل هللا عليه وسلم 

 الزجر والخوف من جريمة الردة وذلك فيه حفع لمقصد الدين.

ن قتال البغاة يختلف عن إ:دور حد البغي في حماية مقصد الدين -الفرع الثاني:

المألوف للعقوبة، التي توقع على  ىلمعنبقية الحدود من حيث إن ال يعد عقوبة با

األفراد ،وإنما هو من باب دفع الصائل ، فيعمل اإلمام على دفع شرهم باألسعهل  

فاألسهل، فمتى اندفع شعرهم بالموعظعة لعم يجعز قتعالهم. وإذا أصعروا علعى قتعال 

اإلمام فيجب على اإلمام أوال مراسلتهم، وإزالة شبههم ،وما يدعون من المظعالم 

ذلعك وسعيلة إلعي الصعلح  ألنذا ذكروا مظلمة أزالها وإن ذكروا شبهة كشفها ، فإ

المأمور به في اآلية، فإن رجعوا وإال لزمة قتالهم، ويجعب علعى رعيتعه معونتعه 

منازععة  ألنوهذا فيه حماية لمقصعد العدين ، (6)فَقَاتِلُوا الاتِي تَْبِغيلقوله سبحانه 

 ختالف وإراقة الدماء وتسلط األعداء، وواإلدي إلي الفرقة ؤاإلمام في سلطانه ت

 هذا يتعارض مع حماية النفس . 

 

                                                           
 .من سورة آل عمران 09اآلية (1)

 من سورة آل عمران . 15اآلية (2)

 ،،.601ص  0عودة ،مرجع سابق، ج (3)

 سورة البقرة . 107اآلية (4)

 (130/ 5.  111. 0/1/7(وأصحاب السنن و أحمد عن ابن عباس رضي هللا عنهما سند أحمد ) 3/0191،1154البخاري ) أخرجه(5)

 ، سورة الحجرات 9اآلية (6)
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هعي  اإلنسعاننفعس :المطلب  الثةاني: دورة حةد البغةي فةي حمايةة مقصةد الةنفس

أعععز مععا يملكععه، والحيععاة هبععه مععن هللا ينبغععي المحافظععة عليهععا، ولععذلك حرصععت 

 هعا ، فحرمعت والشريعة على صيانتها ، فحرمت كعل اعتعداء بغيعر حعق يقعع علي

بالقتععل وإتععالف عضععو مععن أعضععائه، فجعلععت  اإلنسععانعتععداء علععى جرمععت اإل

َكتَْبنَةا بالقتعل قعال تععالى اإلنسعانالقصاص هو الجزاء الرادع لمعن يعتعدي علعى 

 ُذن  وَ َعلَْيه ْم ف ْيَها أَنَّ النَّْفَس ب النَّْفس  َواْلَعةْيَن ب ةاْلَعْين  َواألَْنةَف ب ةاألَْنف  َواألُُذَن ب ةاألُ 

السِّنَّ ب السِّنِّ َواْلُجُرْوَح ق َصاَص فََمْن تََصدََّق ب ه  فَُهَو َكفَّاَرةَ لَّهُ َوَمْن لَّْم يَْحُكْم ب َمةا 

 وواختلفعت الفقهعاء فعي تصعنيف ععدد الحعدود  (1)أَْنَزَل هللاُ فَأُولَئ َك ُهُم الظَّةال ُمْونَ 

ن الحعدود الشعرعية ، فعنعد ، فعبعض الفقهعاء يعري  بعأن القصعاص حعد مع هأنواع

أنصار هذا الرأي يعتبر القصاص له دور فعال في حماية مقصد النفس البشرية 

خر يعتبر القصعاص عقوبعة مسعتقلة ععن الحعدود وفعي عض اآلبباعتباره حدا،وال

حعدود الشعرعية ،ولعذلك لعم المعن  اً حعد ههذا البحث لم نتطرق للقصعاص باعتبعار

حمايعة مقصعد العنفس وذلعك معن خعالل سععي  نتحدث عليه. ولحد البغعي دور فعي

ةةَن إمععام المسععلمين إلععى الصععالح المععأمور بععه فععي قولععه تعععالى) َوإ ن طَائ فَتَةةان  م 

ن يَن اْقتَتَلُوا فَأَْصةل ُحوا بَْينَُهَمةا فعإذا وصعل األمعام معع الفئعة الباغيعة إلعى ( 2) (اْلُمْؤم 

البغعاة القتعال حعرم  الصلح فهذا فيه حفع ألنفس كثيعرة معن الطعرفين، وإذا تعرك  

المقصود قتالهم ال قتلهم فعدم قتلهم عنعد تعركهم  ألنقتلهم وقتل أسيرهم وجريهم 

 ألنفس المسلمين  للقتال أيضا يترتب عليه حفع

 ،ئاً شعي ىعقل أسم:المطلب الثالث:دور حد شرب الخمر في حماية مقصد العقل

و أعظعم منحعه معن وأبر ميزة وصفه تميزه عن بقية الحيوانات، وهع اإلنسانفي 

رب العالمين لإلنسان ليرشده إلي الخير، ويبعده ععن الشعر ويكعون مععه مرشعداً 

ومعينععا. وأجععازت شععرب الخمععر معنععاه إباحععة للفسععاد فععي األرض عمومععاً إذ هععو 

فقععدان الشعععور وإذا فقععد الشععارب شعععوره فقععد أصععبح علععى اسععتعداد  ىيععؤدي إلعع

 يضععيع المععال ويفسععد الصععحة ون شععربها أالرتكععاب جميععع الجععرائم، فضععالً عععن 

يضعف النسل، ويذهب العقل العذي هعو معالك التكليف.ولقعد شعرع اإلسعالم  حعد 

 همعا أسعكر كثيعرعليعه الصعالة والسعالم  قعالالخمر للمحافظة على مقصد العقل 

 كل مسكر خمعر وكعل خمعر حعرام،وقال عليه الصالة والسالم  (3)فقليله حرام
د شعارب الخمعر هعو بجلعد شعارب الخمعر بعأربعين ، وكان التطبيق العملعي لحع(4)

                                                           
 ، سورة المائدة45اآلية (1)

 ، سورة الحجرات9،01اآلية ، (2)

( كتاب االشربه، حديث 1/0015( ابن ماجه ) 3610تاب االشربه ،حديث )( ك 4/17( و أبو داود ) 0165( كتاب األشربه حديث )  4/191أخراج الترمذي )(3)

(93393) 

 ( 1/196.196( كتاب االشربه ،والبيهقي )3/141( الدار قطني )5341(وابن حبان )0160( كتاب االشربه حديث )3/0511أخرجه مسلم ) (4)
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خر بجلعد شعارب الخمعر جلده حسب الرأي األول،عند بعض الفقهاء والبعض اآل

ثمععانين جلععده، وهععذه العقوبععة )الجلععد( حققععت الععردع واالمتنععاع  النسععبي لشععرب 

 الخمر.

المعال شعقيق :المطلب الرابع:دور حد السرقة والحرابة في الحفةظ مقصةد المةال

ما يقولون، وهو ما يقع عليه المالك، ويستبد به المالك عن غيعره، وهعو الروح ك

 الوسععيلة األساسعععية التععي تسعععاعد النععاس علعععى تععأمين الععععيش وتبععادل المنعععافع و

االستفادة من جوانب الحياة الكثيرة، وهو معا سعخره هللا تععالى لإلنسعان فعي هعذا 

لشعععريعة الكعععون ، ولعععذلك كعععان المعععال مصعععلحة المعععال ضعععرورية، وشعععرعت ا

 -:اإلسالمية بعض الحدود لحماية هذا المال وهي

 تعطيل عقوبة السعرقة إن:دور حد السرقة في حفظ مقصد المال-الفرع األول:  

عتعداء علعى ممتلكعات النعاس اإل ىناه إباحة لها وكذلك يعؤدي ذلعك التعطيعل إلعمع

ل عملعه.فما ءمن على طعامه وشعرابه وكسعائه وسعكنه وأداآغير  اإلنسانفيكون 

 اْلَمةةاُل وَ عزيعز عليععه، إذ بعه فخععره وزينتعه فعي الحيععاة العدنيا قععال تععالى اإلنسعان

نَد َربَِّك ثََوابًا َوَخْيةَر أََمةاًل  ال َحاُت َخْيَر ع  ْنيَۖا َواْلبَاق يَاُت الصَّ  (اْلبَنُوَن ز ينَةُ اْلَحيَاة  الد 

ها دون وجعه حعق ، تدفعه نفسه إلى االعتداء على مال الغير وممتلكاته ليسلب ( 1)

ةةار قَةُ فَةةاْقطَُعوا (فكانععت العقوبععة القطععع وذلععك فععي قولععه تعععالى: ةةار ُق َوالسَّ َوالسَّ

ُ َعز يَز َحك يمَ  َن هللاَّ  َوهللاَّ يَُهَما َجَزاًء ب َما َكَسبَا نََكااًل مِّ أَْيد 
وتطبيق حد القطع على (2) 

فععي ذلععك حفظععاً السععارق يتحقععق بععه الععردع والزجععر واالمتنععاع وعلععى السععرقة و

 ل المسلمين .األمو

بينت الشريعة اإلسالمية  دور حد الحرابة في حفظ مقصد المال. -الفرع الثاني:

إن السرقة إذا اعتمدت على القهر والمطالبة والسطو المسلح على المجنعي عليعه 

 الجاني ال يبالي بمن يقابله فعي طريقعة و ألن، فأن لها عقوبة أشد من قطع اليد، 

 زمعاً علعى تنفيعذ معا سعولته لعه نفسعه مهمعا كلفعه ذلعك معن أراق العدماء ويكون عا

ترويع اآلمنين وإشاعة الخوف والرعب في الطريق وقطعع الطريعق فيعه ترويعع 

عتداء على أموال النعاس ودمعائهم   بشعكل جمعاعي أشعبه معا يكعون إللرمنين وال

، وشععرع (3)اإلنسععانومععا يملكععه  اإلنسععانبالعصععابات المسععلحة التععي تسععتهين ب

عتععداء، بإقامععة حعد الحرابععة وحععرم اإلسعالم لحفععع المعال مععن هععذه الجريمعة أو اإل

قطع الطريق ، وسمى فاعليه بالمحاربين هلل ، وأقعام لهعم حعداً متميعزاً، وهعو حعد 

َ وَ (الحرابععة أو قطععع الطريععق وذلععك قولععه تعععالى يَن يَُحةةار بُوَن هللاَّ  إ نََّمةةا َجةةَزاُء الَّةةذ 

يه ْم َرُسةةةولَهُ َويَْسةةة َعْوَن ف ةةةي اأْلَْرض  فََسةةةاًدا أَن يُقَتَّلُةةةوا أَْو يَُصةةةلَّبُوا أَْو تُقَطَّةةةَع أَْيةةةد 

                                                           
 سورة الكهف  46اآلية (1)

 .سورة المائدة 31اآلية (2)

 145، ص0سابق ، جعودة ، مرجع (3)
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ْنيَا ةْزَي ف ةي الةد  ل ةَك لَُهةْم خ 
ِ
ةَن اأْلَْرض  ذ َذ اَلٍف أَْو يُنفَةْوا م  ْن خ  َولَُهةْم ف ةي  َوأَْرُجلُُهم مِّ

َرة  َعَذابَ  يمَ  اآْلخ  َعظ 
منها المنع من اإلقدام عليها وتحقيق هذه العقوبة يتحقق (1) ( 

 وفي ذلك حفظاً المقصد المال . 

النسةةب أو )المطلةب الخةامس: دور حةةد الزنةا والقةةذف فةي حمايةة مقصةةد النسةل

وشرفه هو تاج الكرامة الذي ال يستطيع العيش إال به ،  اإلنسانعرض العرض(

 إذا ضعاعت كرامتعه وشعرفه إلعى الضعياع والضعالل، وجريمعة اإلنسانفال يبقى 

، وتظهعر الشعخص منتكسعاً قعذراً اإلنسعانالزنا تشيع الفوضى الجنسية في بيئات 

، وإثعارة األحقعاد ، وتهديعد اإلنسعانكالحيوان، وما يترتب على ذلك من اختالف 

 ( 2)بنيان األسرة والذرية... 

وقد تمثل حرص اإلسالم  :دور حد الزنا في حماية مقصد النسل -الفرع األول:

وضععع  وعرضععه وذلععك عععن طريععق تحععريم الزنععا و نسععاناإلعلععى صععيانة نسععل 

 عقوبة عادلة تتناسب مع ظروف المجرم وحالته بالجلد إن كان غيعر محصعن و

ْنُهَمةا (الرجم إن كان محصعن، قعال تععالى  ةٍد مِّ ان ةي فَاْجل ةُدوا ُكةلَّ َواح  ان يَةةُ َوالزَّ الزَّ

ائَةةةَ َجْلةةَدٍة َواَل تَأُْخةةْذُكم ب ه َمةةا َرْأفَةةةَ ف ةةي نُةةوَن ب ةةا َّ  وَ  م  يةةن  هللاَّ  إ ن ُكنةةتُْم تُْؤم  اْليَةةْوم   د 

ن ينَ  َن اْلُمةْؤم  ر  َوْليَْشَهْد َعَذابَُهَما طَائ فَةَ مِّ وهعذه العقوبعة وهعي جلعد غيعر .(3) (اآْلخ 

يعرجم الجعاني  المحصن ورجعم المحصعن فيهعا تأديعب للزانعي غيعر المحصعن، و

الذين ينتهكون إعراض النساء بالحرام المحصن يكون عبرةً لغيره من العصاه و

، ومع شدة هذه العقوبة يتحقق الردع الذي يؤدي بدوره إلعى حفعع مقصعد النسعل 

 )النسب أو العرض( .

     دور حةد القةذف فةي حمايةة مقصةد النسةل )النسةب أو العةرض(  -الفرع الثةاني:
فعي القذف فيه تجريح لإلعراض ، وتلويث للسعمعة ، وإشعاعة للسعوء والشعكوك 

جو األسر ، وتلك حاالت تهدد البيعوت باالنهيعار،وحرص اإلسعالم علعى صعيانة 

وعرضه من النسب وأنقاض الكرامة بين الناس، فليس هناك أقدح  اإلنساننسل 

بهععذه النقيصععة الكريهععة التععي تجعلععه يتععوارى خجععالً أمععام  اإلنسععانمععن أن يرمععي 

 ذف هي الجلد ثمانين جلدة واألعين الشامتة ،أو الالئمة فجعل اإلسالم عقوبة الق

عدالتععه قععد سععقطت بعععدما  ثبععت كذبععه وبهتانععه وذلععك فععي  ألنرد شعهادة القععاذف، 

يَن يَْرُمةوَن اْلُمْحَصةنَات  ثُةمَّ لَةْم يَةأْتُوا ب أَْربََعةة  ُشةَهَداَء فَاْجل ةةُدوُهْم قولعه تععالى) َوالَّةذ 

قُونَ ثََمان يَن َجْلَدةً َواَل تَْقبَلُوا لَُهْم َشَهاَدةً أَ  ئ َك ُهُم اْلفَاس 
  )(4)بًَدا ذ َوأُولَِ

                                                           
 سورة المائدة  . 33اآلية (1)

 145، ص0عودة ، مرجع سابق، ج(2)

 ، سورة النور1االية (3)

 سورة النور 4اآلية (4)
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وبعقوبععة الجلععد ثمععانين جلععده إضععافة لععرد شععهادة القععاذف يمتنععع الكثيععر مععن        

الخوص في أعراض الحرائر من المسلمات زورا وبهتاناً وفي هعذا  عنالعصاه 

 االمتناع  حماية وحفع لمقصد النسل )النسب أو العرض(

 البحث يمكن أن نستخلص مجموعة من النتائج هي :وفي ختام هذا  :الخاتمة

 الحدود الشرعية وضعت ألجل مقاصد ومصالح عدة.إن  .0

مقاصععد العقوبععات الحديععة فععي الشععريعة هععي حفععع الضععرورات الخمععس التععي إن  .1

 –العقععل  –العنفس  –أتفعق عليهعا علمعاء األصعول والمقاصععد وهعي مقصعد العدين 

 المال . –النسل أو العرض 

تشريع الحعدود الشعرعية هعو زجعر النعاس وردعهعم ععن اقتعراف  الحكمة منإن  .3

 تلك الجرائم ، وبهذا تتحقق حماية المقاصد الضرورية .

 العقوبات الحدية يترتب عليها نفع أكبر من الضرر الالحق بالمعاقبة .إن  .4

إن عقوبة القصاص تعتبعر عنعد بععض الفقهعاء حعد معن الحعدود الشعرعية وعنعد   .5

 مستقلة عن العقوبات الحدية . البعض األخر هي عقوبة

 اختلف الفقهاء في حصر العقوبات الحدية فبعضهم ال يرى البغي والخمر حدا . .6

ال يمكن للحياة أن تستقيم وتسير سيرها الطبيعي إال بالحفاظ على هعذه المقاصعد  .7

 وصيانتها .

الزنا والقذف للمحافظه علعى  اً شرع حد الردة  المحافظة على مقصد الدين، وحد .1

 صعد النسعل أو الععرض، والسعرقة والحرابعة للمحافظعة علعى مقصعد المعال ومق

حماية دماء الناس وشرع حد الخمر للمحافظعة علعى مقصعد العقعل ، وشعرع حعد 

 البغي للمحافظة على الدين واألنفس .
 :المراجع والمصادر

 القران الكريم .)قالون عن نافع ( -أوال : 

 بحث التفسير . -ثانيا : 

بي عبدهللا بن أحمد األنصاري ، الجامع إلحكعام القعرآن العظعيم ، الناشعر ، دار الكتعاب العربعي القرطبي : أل .0

 هـ . 0317للطباعة ، القاهرة مصر ، 

البغععدادي :محمععد شععكري األ لوسععي البغععدادي ، روح المعععاني فععي تفسععير القععرآن الكععريم والسععبع المثععاني ،  .1

 نان .الناشر إدارة الطباعة المنيرية ، بيروت ، لب

 الشوكاني : محمد بن على بن محمد ، فتح القدير ، الناشر دار الفكر ، بيروت،لبنان . .3

ابن العربي: ألبي بكر محمد بن عبدهللا بن عربي ، أحكعام القعرآن الناشعر ، دار المعرفعة للطباععة والنشعر ،  .4

 بيروت،لبنان .

 -كتب الحديث واآلثار :  -ثالثا: 

 الشيباني ، المسند ، النشر ، دار االعتصام .  أحمد بن حنبل ، أحمد بن حنبل .0

البخاري ، ألبي عبدهللا محمد بن إسماعيل البخاري ، الناشر ، المطبعة السلفية ، ومكتبتهعا ، القعاهرة ، سعنة  .1

 هـ . 0311
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 -هععـ  0391الترمععذي ، لمحمععد بععن عيسععى بععن سععورة الترميععذي ، الجععامع الصععحيح ، الطبعععة الثالثععة، سععنة  .3

 ان .بيروت ، لبن

 الدار قطني : لإلمام على بن عمر الدار قطني ، مسند  الدار قطني ،الناشر مكتبة المتنبي ، القاهرة ، مصر  .4

 مسلم : مسلم بن الحجاج النيسابوري ، صحيح مسلم بشرح النووي ، الناشر ، دار النكر ، بيروت ، لبنان .  .5

 الفقه الحنفي . -رابعا: 

، بابن عابدين ،رد المختار على الدر المختار ، الناشر ، مطبععة الحلبعي ،  أبن عابدين : لمحمد أمين الشهير .0

 . 0966 – 0316القاهرة ، مصر سنة 

الشوكاني : محمد بن علي بن محمد بعن عبعدهللا الشعوكاني ، فعتح القعدير الناشعر ، دار أبعن كثيعر ، بيعروت ،  .1

 . 0994 – 0404لبنان 

ن خليععل الطرابلسععي الحنفععي ، معععين الحكععام فيمععا يتععردد بععين الطرابلسععي : أبععو الحسععن عععالء الععدين علععي بعع .3

 الخصمين من األحكام ، الناشر ، وار الفكر ، بيروت ، لبنان  .

الكاساني : ععالء العدين أبعوبكر بعن سععود بعن أحمعد الكاسعاني بعدائع الصعنائع ، الناشعر دار الكتعب العلميعة ،  .4

0414 – 1113 . 

 الفقه المالكي  -خامسا: 

شعد : محمععد بعن أحمععد بععن محمعد بععن أحمعد بععن رشععد ، المحقعق ،محمععد ، محمعد صععبحي حسععن أحمعد بععن ر .0

 (  0994 – 0405مصر )  –خالف ، الناشر ، مكتبة ابن تيمة القاهرة 

 األزهري : صالح عبدا لسميع األبي األزهري ، القوانين  الفقهية . .1

بيعر ، محمعد بعن أحمعد الدسعوقي ، الدسوقي : محمد بن أحمد الدسوقي ، حاشعية الدسعوقي علعى الشعرح الك .3

 لبنان . –الناشر دار صادر ، بيروت 

الصنهاجي : أحمعد بعن إدريعس بعن عبعد العرحمن الصعنهاجي ، الفعروق وبهعامش الكتعابين تهعذيب الفعروق  .4

 والقواعد السنة .

 ت.الكوي –الغرناطي : محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي ، القوانين الفقهية الناشر ، وزارة ألألوقاف  .5

 لبنان  –المدني مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي ،داو الكتب العلمية، بيروت  .6

 الفقه الشافعي  -سادسا : 

الرملي محمد بن أبي العباس أحمد بعن حمعزة بعن شعهاب الرملعي ، نهايعة المحتعاج إلعي شعرح المنهعاج ، دار  .0

 . 1113 – 0414الكتب العلمية  

السعالم بعن أبعي القاسعم بعن حسعن السعلمي الدمشعقي ، قواععد األحكعام ، دار عز بن عبد السالم : عز بن عبعد  .1

 . 0990 – 0404لبنان  –المعرفة بيروت 

 0393المزنععي:  إسععماعيل بععن يحععي بععن إسععماعيل المصععري المزنععي  ، مختصععر المزنععي ، دار المعرفععة   .3

 لبنان . –بيروت 

الطالب ونهاية مطلب الراغب ، دار الضعياء الشرجي : إسماعيل بن أبي بكر بن عبد هللا الشوحي ، روضة  .4

 . 1104الكويت 

الشريني : محمد بن محمد الخطيب الشريني ، مفتي المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنعاهج دار الكتعب العلميعة ،  .5

 . 1111 – 0410لبنان  –بيروت 

 الشيرازي : أبو إسحاق الشيرازي،المهذب،دار المعرفة ،بيروت . .6

 سابعا : الحنبلي 

قدامه : عبد هللا بن أحمد محمد قدامه المقدسي أبو محمد عبدا لرحمن بن أحمد بن قدامه ، الشرح الكبيعر بن  .0

 . 0347، مطبعة ، 

 –البهوتي : منصور بن يوسف إدريس البهوتي ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، دار عالم الكتب الريعاض  .1

 . 0991 – 0413السعودية  

اهيم بعن أحمعد أبعو محمعد بهعاء العدين المقدسعي ، الععدة فعي شعرح العمعدة ، دار المقدسي : عبد الصمد بن إبر .3

 . 1113 – 0414والحديث ، القاهرة  
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 ثامنا : كتب الفقه وأصول الفقه 

 ابن تيميه :  مجموع الفتاوى،دار المعرفة بيروت ،لبنان ,  .0

األوقعاف والشعؤون اإلسعالمية أبن عاشور: محمد الطاهر ابن عاشور ، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، وزارة  .1

 .  1114- 0415قطر  

 -هعـ  0311ابن قدامه:أبو محمد موفعق العدين عبعد هللا أحمعد بعن محمعد بعن قدامعه ، المغنعي ، مكتبعة القعاهرة  .3

 م . 0961

أبو عبيدة ، فاقد ريب أبو عبيدة،التدابير الشرعية والوقائية لحفع العقل ، رسالة ماجستير ، جامعة النجعاح ،  .4

 القدس . -ين فلسط

 . 1114الجزائري : أبو بكر جابر الجزائري ، منهاج المسلم ، دار السالم  .5

 . 1113 – 0414الجز يري : عبد الرحمن الجز يري / الفقه على المذاهب األربعة ، دار الكتب العلمية   .6

مي  ، الحسععني : إسععماعيل الحسععني ، نظريععة المقاصععد عععن ابععن عاشععور ، المعهععد العععالمي للفكععر اإلسععال .7

 الطبعة األولى .  0995 -هـ  0406أمريكا  –واشنطن 

ألخعادمي : نعور العدين بععن مختعار ألخعادمي ، االجتهععاد ألمقاصعدي حجتعه ضععوابطه مجاالتعه رئاسعة المحععاكم  .1

  0991 -هـ  0409الشرعية والشؤون الدينية في الدولة قطر 

عي ، المعهععد العععالمي للفكععر اإلسععالمي  الرسععيوني : أحمععد الرسععيوني ، نظريععة المقاصععد عععن األمععام الشععاف .9

 . 0995 -هـ  0406

 .  0946 –الزرقاء: مصطفى الزرقاء ، المدخل الفقهي العالم ، دار الفكر بيروت  .01

 ألشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد ألشاطبي ، الموافقات ، دار أبن حزم .بيروت،لبنان. .00

 . 1111 – 0410ام ، دار القلم ، العز بن عبد السالم : قواعد األحكام في إصالح األن .01

 لبنان . –حيدر: علي حيدر ، األحكام العدلية ، دار القلم العربية بيروت  .03

 –عيسى : أحمد بن إبراهيم عيسى توضيح المقاصد وتصحيح القواعد ، المكتبة اإلسالمية   بيعروت  .04

 . 1ط  – 0975 – 0394لبنان 

وف أبععو زهععرة ، الجريمععة و العقوبععة ، الفقععه أبععو زهععرة :محمععد بععن أحمععد مصععطفى بععن أحمععد المعععر  .05

 . 0991اإلسالمية ، دار القلم العربي 

 تاسعا : كتب التشريع . السياسة الشرعية 

ابن تيمية ، أحمعد بعن عبعد الحلعيم بعن عبعد السعالم بعن أبعن تيميعة ، السياسعة الشعرعية فعي إصعالح الراععي و  .0

 بيروت . 1114 -هـ  0415الرعية ، دار أبن حزم 

القيم : محمد بن ابن بكر أيوب ابن القيم ، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، مجمع الفقه اإلسالمي  ابن .1

 . 1117 -هـ  0411

 عودةه: عبد القادر أعودة ، التشريع الجنائي اإلسالمي ،دار والكاتب العربي ، بيروت . .3

 -هعـ  0410إلسالمية بالمدينة المنعورة  الخولي : جمعة علي الخولي ، الحدود في اإلسالم ، مجلة الجامعة ا .4

0991 . 

 – 0419الماوردي : األحكعام السعلطانية ، المحقعق أحمعد مبعارك البغعدادي ، مكتبعة دار أبعن تيميعة الكويعت   .5

0991 . 

 عاشرا : كتب اللغة المعاجم 

 . 0979 – 0399أبو الحسن: أحمد بن فارس بن زكريا أبو الحسن ، معجم مقاييس اللغة ، دار الفكر   .0

 لبنان .  –ابن منظور: محمد مكرم ابن منظور ، لسان العرب ،دار صادر بيروت  .1

 . 0996التهانوي: محمد علي التهانوي ، موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ، مكتبه لبنان  .3

الجوهري : إسماعيل بن حماد الجوهري ، الصحاح تاج اللغة وصعحاح العربيعة المحقعق أحمعد عبعد الغفعور  .4

 الطبعة الرابعة . 0991طار ، دار العلم للماليين ع

الرازي : زين الدين أبو عبدهللا محمعد أبعي بكعر عبعد القعادر العرازي ، مختعار الصعحاح ، المكتبعة العصعرية  .5

 الطبعة الخامسة . 0999 -هـ  0411صيدا  –بيروت 

 –قعاموس ، طبععة الكويعت الزبيدي : محمد بن عبد الرزاق المرتضي الزبيدي ، تاج العروس من جواهر ال .6

 الطبعة الثانية .
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 –الحلبعي وشعركاه القعاهرة  –الفيروز آبادي: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أيادي، القعاموس المحعيط  .7

 مصر .

بطال : بطال بن أحمد بن سعليمان بعن بطعال ، العنظم المسعتعذب فعي تفسعير غريعب ألفعاظ المهعذب ، المحقعق  .1

  0911- 0411لمكتبة مكة المكرمة مصطفى عبد الحفيع سالم ، ا

مجعد العدين : المبعارك بعن محمعد الجعزري األثيعر مجعد العدين ، النهايعة فعي غريعب الحعديث واألثعر ، الحلبعي  .9

 مصر .  -القاهرة  0963 – 0313

 مجمع اللغة العربية : المعجم الوسيط ، دار المعارف ، القاهرة مصر . .01
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 بمدينة طرابلس - ة الشاملة بمستشفي شارع الزاويةإدارة الجود

جامعة  - كلية اآلداب -قسم الخدمة االجتماعية  - د.حميدة على البوسيفي

 طرابلس

مة والمؤثرة في همتعتبر الخدمات الصحية من القطاعات الرئيسية والالمقدمة: 

تم بأثمن هذا القطاع يعنى ويهن إ،حيث  االقتصاديةإحداث التنمية االجتماعية و

وأغلى ما يملك المجتمع وهو صحة الفرد، وتحتل الجودة إدارة وأهدافا موقعا 

فهي ثورة إدارية حديثة في كافة  ،مهما في توجهات وسمات العصر الحديث

 التغيرات السريعة وإلى المؤسسات المختلفة،ويرجع تزايد االهتمام بالجودة 

هدف إلي تحسين تطوير المتنوعة في المؤسسات الطبية والصحية التي ت

ها.وتعتبر المؤسسات الصحية والطبية من أكثر المؤسسات حساسية للجودة ئأدا

( من خالل ىدين)المرضيوذلك ألنها تهتم بتقديم خدمات مباشرة للمستف ،

الخدمات المقدمة بالمستشفيات، ويعد المستشفى الحديث المحور التنظيمي لنظام 

لتوصيل الرعاية الطبية والصحية للمريض الرعاية الصحية والمكان المؤدى 

 و من خالل العناصر الطبية والطبية المساعدة، ضمن جودة وكفاءة عالية.

بالرغم من االهتمام المتزايد بجودة الخدمات الصحية وشيوع استخدام مصطلح 

الجودة في األدبيات المتخصصة وفى حياتنا العامة ،فإنه من الصعب إيجاد 

م يتفق عليه الجميع،ويرجع ذلك في األساس إلى إن مفهوم تعريف لهذا المفهو

 ويختلف باختالف اهتماماتهم وأولوياتهم و،الجودة يخضع لتقدير األفراد

 أهدافهم . 

تعتبر إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية والطبية مشكلة البحث:

وتحسين  خدماتها مستوىهمة لتحسين مبالدول المتقدمة من األسس والركائز ال

رضا المستفدين منها، وسهولة العمليات في اتخاذ القرارات وإشراك  ىمستو

 و العاملين فيها، بينما الدول النامية مازالت تتعثر في فهم إدارة الجودة الشاملة

 اً ،وبخصوصية المجتمع الليبي فإن تطبيق هذا المفهوم يتطلب مناخهاتطبيق

جراءات القانونية وتطبيقها، من أجل مالئم ودعم اإلدارات العليا وتبسيط اإل

الوصول لتحسين مستمر للخدمات المقدمة بالمستشفيات العامة التي تحقق رضا 

من هذه الخدمات.واتخذت العديد من المستشفيات  دين(ي)المستف المواطنين

منهاجاً جديداً لتغيير أساليبها اإلدارية التقليدية والبحث عن مفاهيم فلسفية إدارية 

، تمكانها من تحقيق الكفاءة والفعالية والجودة في مستوى تقديم خدماتها حديثة

للمواطنين وتقليل الشكاوي من المترددين على هذه المستشفيات .وبالرغم من 

العالمي والعربي، إال  مستوىاالهتمام المتزايد بجودة الخدمات الصحية على ال
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في القطاع العام ،خاصة  جداً  ال ضعيفظنه على المستوى المحلى في ليبيا يأ

بالمستشفيات العامة ومن هذا المنطلق تحاول الباحثة دراسة إمكانية تطبيق 

إحدى األساليب الحديثة والرائدة فى مجال اإلدارة والتسيير وهي إدارة الجودة 

 في قطاع يتسم باألهمية من جهة، وبالكثير من الخصوصية من جهة أخرى.

ات والبحوث موضوع الجودة في الخدمات وقد تناولت العديد من الدراس

الصحية ومنها "دراسة إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي:حالة وزارة 

الصحة باألردن "والتي هدفت إلى التعرف على مستوى الوعي بمفهوم إدارة 

الجودة الشاملة لدى المبحوثين والوقوف على المعوقات التي تحول دون تطبيق 

( كذلك دراسة "اختبار مدى 1110:16رة شمولية،)الطعامنة،هذا المفهوم بصو

تطبيق اإلستراتيجيات والسياسات الخاصة بالجودة التي تم استحداثها في 

أوروبا"،وقد تم دراسة استراتيجيات محددة وهى برامج إدارة الجودة على 

مستوى المنظمة ومشاركة المرضى في تقديم الخدمات الجيدة لهم وبرامج 

مرضى والتدقيق الداخلي للمعايير السريرية والخطوات اإلرشادية سالمة ال

 ,Lombarts) :37-28يم الخارجي)والسريرية ومؤشرات قياس األداء والتق

جوهرية بين تطبيق إدارة  ا. وقد أكد العديد من الباحثين بأن هناك فروق2009

ي لنظام الجودة الشاملة بالمستشفيات العامة والخاصة، ومدى التأثير المعنو

رضا المرضى لجودة الخدمة المقدمة لهم.ومما تقدم يمكن  فيالجودة الشاملة 

بلورة إشكالية البحث في السؤال التالي:ما هو واقع تطبيق إدارة الجودة الشاملة 

 في مستشفي شارع الزاوية بمدينة طرابلس.؟  

 تتضح أهمية البحث الحالي في النقاط التالية:أهمية البحث:

ية البحث في إثراء اإلطار النظري والممارسة المهنية بشكل تبرز أهم .0

جودة  عام ولتحقيق الجودة الشاملة لتطوير المستشفيات الليبية وتحسين

 الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

التأكيد على تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة بالمستشفيات الليبية   .1

 العامة بشكل خاص .

لمؤسسات الصحية الليبية في ضوء معايير الجودة يم المستمر لوالتق .3

 العالمية.

 تكمن األهمية التطبيقية فى تحديد جوانب القوة وجوانب القصور و .4

الضعف في المؤسسات الصحية الليبية وتقديم تصور مستقبلي لمعالجة 

 جوانب القصور وتطوير النظام الصحى.
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 ت والبحوث وجاء هذا البحث استجابة لتوصيات العديد من الدراسا .5

المؤتمرات العلمية والصحية التي أكدت على ضرورة وضع مؤشرات 

 ومعايير للجودة في المؤسسات الصحية لتحقيق الكفاءة المطلوبة 

ندرة الدراسات والبحوث في ليبيا التي تناولت مؤشرات ومعايير  .6

 الجودة في المؤسسات الطبية بشكل عام والمستشفيات خاصة.  

خالل تحديد مشكلة البحث وتوضيح أهميته، فإن هذا البحث من أهداف البحث:

يسعى لتحقيق هدف عام يتمثل في " التعرف على واقع تطبيق إدارة الجودة 

الشاملة في مستشفي شارع الزاوية بمدينة طرابلس؟ وينبثق من هذا الهدف 

 مجموعة من األهداف الفرعية اآلتية: 

املة في مستشفي شارع التعرف على مدى تطبيق إدارة الجودة الش .0

 الزاوية بمدينة طرابلس. 

تحديد الصعوبات التي تواجه المستشفيات العامة عند تطبيق إدارة  .1

 الجودة الشاملة.

التعرف على الشروط الالزم توافرها لحدوث تطبيق ناجح وفعال   .3

 بمستشفي شارع الزاوية بمدينة طرابلس  هاوبرامجلنظم الجودة 

ذا البحث من تساؤل عام مفاده:ما واقع تطبيق إدارة ينطلق هتسأوالت البحث :

 الجودة الشاملة في مستشفي شارع الزاوية بمدينة طرابلس.؟  

 ومن هذا التساؤل تنبثق مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية :

تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مستشفي شارع الزاوية بمدينة هل يتم  -0

 طرابلس ؟

شارع الزاوية عند تطبيق  ىاجه العاملين بمستشفما الصعوبات التي تو -1

 إدارة الجودة الشاملة ؟ 

ما الشروط الالزم توافرها لحدوث تطبيق ناجح وفعال لنظم الجودة   -3

 شارع الزاوية بمدينة طرابلس ؟ ىبمستشف هاوبرامج

 المصطلحات األساسية للبحث:

 :أصلها الجودة فى –يعرف لسان العرب كلمةالجودة في اللغة العربية

، وجودة أي صار ةوالجيد نقيض الرديء ،وجاد الشيء جود اللغوي"جّود"
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جيداً، وأحدث الشيء فجاد والتجويد مثله وقد جادة جودة وأجاد أتي بالجيد 

 . (0915،61)ياسين: من القول والفعل

  ًالجودة تعنى اصطالحاً معيار الكمال الذي يجب :الجودة اصطالحا

ي جهد مستمر ومتطور، بحيث ال يوجد حد ممارسته في كل األوقات، وه

 (01، 0999معين للجودة تستطيع أن تصل إليه.)عبد الباقى:

 :يقصد بها تحقيق رغبات وتوقعات المستهلكين والمستفدين مما الجودة"

 تقدمه المنظمة من سلع وخدمات بأعلى مستوى من التوقعات")عبد هللا و

 (41 ,1101األختر:

 :ًالمواصفات والشروط التى ينبغي توافرها في هى تلك الجودة إجرائيا

البرامج  النظام اإلداري بالمؤسسات الصحية التى تتمثل فى جودة اإلدارة و

 دين منها .يوالخدمات المقدمة للمواطنين المستف

 :وتعنى أن تشمل الجودة كل جانب من جوانب العمل أو الشاملة"

 (3, 1100النشاط.)الراشد:

 :من تنظيم اجتماعي وصحي يعمل على توفير  هو جزء متكاملالمستشفى

الرعاية الصحية الكاملة بشقيها العالجي والوقائي للمواطنين،ويصل 

بخدماته إلى األسرة فى بيئتها المنزلية بجانب أنه مركز لتدريب العاملين 

  ،0991في الخدمة الصحية وإجراء االختبارات الطبية.)النجار وآخرون:

041) 

 بحث :المحاور النظرية لل

لقد أثار مصطلح إدارة الجودة المحور األول:ماهية إدارة الجودة الشاملة :

الشاملة جدالً واسعاً في األوساط اإلدارية على المستوى العلمي نظرا للمبادئ 

اإلدارية التي يرتكز عليها ، ووجدت مؤسسات القطاع الصحي نفسها أمام تحد 

في اإلدارة من أبرزها إدارة  كبير يتطلب منها تطبيق أساليب أكثر حداثة

 وتها وفعالي تهاوكفاءالجودة الشاملة التي تسهم في زيادة المؤسسات الصحية 

 الطبية .

يُعد مفهوم إدارة الجودة الشاملة من المفاهيم أوالً:تعريف إدارة الجودة الشاملة:

الحديثة التي استحوذت على اإلدارات في المنظمات والمؤسسات التي تسعى 

ر األداء ومواكبة التطورات العصرية الحديثة، وقد تعددت التعريفات لتطوي

إدارة الجودة  (Jablanski)التي تبحث في هذا المفهوم ، فقد عرف جابلونسكي

 لكل القدرات و المواهب بتحريك األعمال ألداء تعاوني شكلبأنها " الشاملة

 فرق مستخدمة مرمست بشكل الجودة و اإلنتاجية لتحسين واإلدارة العاملين من
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 االشتراك:وهي المؤسسة في لنجاحها الثالثة األساسية المقومات خالل من عمل

 Jablonski,J) العمل" فرق للعمليات،استخدام رمالمست اإلدارة،التحسين في

 واإلدارة العاملين بين تفعيل القدرات على فنجد أن هذا التعريف يركز (0990:

 إليه تنتهي الذي ن)الشخص المستفيد(الزبو إشراك دون الجودة تحسين في

 الصحيح العمل " أداةنها بأ األمريكي الفدرالي الجودة معهد يعرفها كما .الخدمة

 معرفة في المستفيد تقويم على االعتماد مع  األولى المرة من صحيح بشكل

 إدارة أن علىيؤكد التعريف  (14 ,0996)زين الدين:"األداء تحسن مدى

المستمر وأن جميع  التطوير ومن مبادئها إدارية فلسفة الشاملة هي الجودة

 و .هاإشباع والعمليات تسعى لتحقيق حاجات المستهلكين الحالية والمستقبلية 

 من تدرك للمؤسسة التي اإلدارية الفلسفة :للجودة البريطانية الجمعية تعرفها

 )"عاالمشروع م أهداف احتياجات المستهلكين،وكذا تحقيق كل تحقيق خاللها

 تعتمد الشاملة الجودة إدارة فإن التعريف هذا حسب (150 ,0999ماهوني،ثور:

تلبية  خالل من التميز إلى ويقودها يحميها إذ تهاوفعالي المنظمة على كفاءة

 جون من خالله أهداف المنظمة .وعرف يتحقق الذي المستهلك احتياجات

 بها تدار التي الوسيلة هاإدارة الجودة الشاملة " أن (Johan Oakland)أوكالند 

العمل" هذا  نطاق على التنافسي ووضعها ومرونتها ليتهاافع المنظمة لتطوير

 فقط وسيلة تعد ال الشاملة إدارة الجودة نإ التعريف يعتبر تعريفاً ناقصاً حيث

 كذلك خارجها .وعرفت حتى وتمتد المنظمة تسود وثقافة انظام هي تعتبر بل

التميز، وهى  تحقيق أجل من المنظمة أجزاء ومكونات فةكا إدارة فن هينها" بأ

 المنظمة من إطار في البشرية للموارد تطبيق الطرق الكمية واالستخدام الفعال

 المستقبل")برهان وفي احالي عنها لعمالء ويزيد باحتياجات الوفاء أجل

جرائى وفى ضوء العرض السابق فأن الباحثة تحدد التعريف اإل(17 :1100:

 وم إدارة الجودة الشاملة:لمفه

 و تهاوفلسف هاومتطلباتالجودة الشاملة نظام إداري يقوم على أسس  -

 .هاخصائص

القناعة التامة من قبل القادة اإلداريين والتزامهم بتطبيق الجودة الشاملة  -

 بالمنظمات .

 المشاركة والتخطيط األستراتيجى . -

 على العمالء بداخل المنظمة وخارجها . االعتماد  -

يم المبدئي والمستمر والدائم لتصحيح األخطاء قبل وقوعها والتق -

 بالمؤسسة . 
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للتدريب للرفع  اتقديم الحوافز المادية والمعنوية للعاملين ومنحهم فرص -

 من كفاءتهم ومهاراتهم وقدراتهم .

 ثانياً : المبادئ التي يرتكز عليها مفهوم الجودة الشاملة:

 م .مشاركة جميع العاملين في التنظي .0

 إدارة العمل بطريقة صحيحة . .1

 تكلفة الجودة وفقاً للجهود الشاملة . .3

قدرة اإلدارة على تقوية مركزها التنافسي، مما يتطلب ضرورة  .4

 توفير أفكار جديدة ومعلومات.

وضع جميع العاملين فى شكل مجموعات عمل من أجل مشاركة  .5

 تعاونية إلنجاز كافة العمليات اإلنتاجية واإلدارية .

ية مفهوم اإلدارة الذاتية أي إتاحة الفرصة لجميع العاملين تنم .6

 يجابية في العمل واإلدارة )النجارإلبداء الرأي والمشاركة اال

:0979: 140) 

العميل الداخلي أي العامل  اوتتمثل مبادئ إدارة الجودة الشاملة في:رض     

خطاء قدر العميل الخارجي، وهم عمالء المنظمة، صفرية األ ابالمنظمة ،رض

 اإلمكان،التركيز على جودة العمليات سواء كانت سلعة أو خدمة ، التطوير و

 التحسين الدائم لمعايير الجودة .

 (1101،063)حاروش:العناصر الرئيسة إلدارة الجودة الشاملة: ثالثاً:

:يقصد بها تحديد األهداف بدقة متناهية ومعرفة احتياجات تخطي  الجودة -

العاملين في تحقيق أهداف المنظمة أو المؤسسة الخدمية أو العمالء ومشاركة 

 نتاجية وإشراكهم في عملية التخطيط .اال

يم و:والمقصود بها وضع المعايير والمقاييس المناسبة للجودة وتقضب  الجودة -

 وحصر االنحرافات وتوجيهها . ياألداء الفعل

لإلبداع واالبتكارات :تشجيع المبادرات الهادفة وفتح المجال تحسين الجودة -

، والسعى دائماً نحو تحسين وسبل عملية التحسين عن طريق التدريب والحوافز

  الجودة بصفة دائمة ومستمرة .
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 المحور الثاني:الجودة في المؤسسات الصحية  

عند الحديث عن تطور جودة أوالً: التطور التاريخي لجودة الخدمات الصحية:

نستعرض أعماُل دونابيدياُن حول نظام الجودة  الرعاية الصحية، من المهم أن

نموذجه لقياس الجودة أبإدخال 0966في عام Donabedian.فقد قام دونابيديان

أي رعاية صحية نظاماً كامل -القائم على "نظرية النظم البسيطة".فهو يعتبر

التطور له أغراضه ومقوماته .ولكل النظم بشكل عام تقسم إلى ثالثة مكونات 

والُمخَرجات أو الحصيلة ،فأن دونابيديان  دَخالت أو الموارد، والعملية،، المُ هي

قد وصف جودة الرعاية الصحية بأنها نظام ذو ثالثة مكونات مماثلة 

،وإذا طبقنا Outcomeوالنتيجة ،Processوالعملية ،Structureوهي:البنية 

دة فى الرعاية نموذج دونابيديان لنظام الرعاية الصحية ونظرنا إلي تاريخ الجوأ

الصحية، وجدنا أن الجودة قد تطورت متنقلة من أحد مكونات النظام إلى مكون 

( كانت الجودة ترّكزعلى تحسين 0901-0151آخر .ففى السنوات األولى )

 1النتيجة، وكان هذا التركيز من السمات البارزة لعصر "فلورانس نايتنغيل

Florance Nightingale(1111مية لشرق المتوسط :وغيرها.)اللجنة اإلقلي 

ومع تطور مفهوم الجودة تحول االهتمام من النتيجة إلى البنية .ففي سنة 

،المبني على دراسة شاملة للكليات Flexnorأدى تقرير أبراهام فلكيسنر0901

الطبية في الواليات المتحدة وكندا إلى إعادة تنظيم جذري للتعليم الطبي في 

،طورت الكلية األمريكية 0905وفى عام (1111،17البالد.)آدى وآخرون :

 ،بن سعيدللجراحين برنامجا لمعايير معينة على أداء المنش ت الصحية.)

وكان أحد أهداف ذلك البرنامج يكمن فى وضع طريقة رسمية  (05: ص0997

العتماد المستشفيات والتحقق من جودة الرعاية الصحية المقدمة وقد اشتمل 

 نقاط رئيسة : برنامج المعايير على خمس

 التأكيد على أهمية تنظيم األفراد . -

 التأكيد على أهمية االجتماعات الشهرية . -

 التأكيد على أهمية التدقيق فى السجالت الطبية . -

 التأكيد على أهمية اإلشراف الفعال والكفء. -

التأكيد على أهمية اعتماد األطباء وإجازتهم المهنية للقيام بممارسة  -

 مهنة الطب .

                                                           
،ووضعت أول مجموعة قامت "فلورانس نايتيغيل"بتقييم جودة الرعاية المقدمة في المستشفيات االنجليزية  1

 ى خفض كبير فى معدالت الوفيات بالمستشفيات .من المعايير الخاصة بالتمريض ،والتي أدت إل
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 عقب هذه الفترة إنشاء اللجنة األمريكية المشتركة العتماد المستشفيات ،وقد أ

التى أعيدت تسميتها وأصبحت تعرف باسم اللجنة المشتركة  0951فى عام 

 االعتماد وبهذه الطريقة ساعد مفهوما  ،العتماد مؤسسات الرعاية الصحية

Accreditation  واإلشهادCertification ة ،مع على تطور عملية الجود

 مواصلة التركيز على العناصر البنيوية وعلى المعايير ذات الصلة بالبنية. )

، وقد تم إنشاء العديد من المنظمات (1111اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط:

المهنية لتوجيه األنشطة المهنية فى دائرة اختصاص كل منها نحو اتخاذ معايير 

تثال لتلك المعايير.غير أنه لم يتم معينة وبعض الدالئل اإلرشادية لرصد االم

ات من القرن العشرين تحويل االهتمام من المعايير المتعلقة بالبنية يحتى السبعين

 إلى المعايير المتعلقة بالعملية،واعتمدت بعض الدالئل اإلرشادية لهذا الغرض .

وفى الواليات المتحدة طلبت الحكومة من القطاع الخاص المساعدة على إقامة 

مات للمراجعة لوضع معايير للعملية أو الرعاية وبثها ورصدها وقد منظ

استغرقت حقبة أنشطة الجودة المتعلقة بالعملية طوال عقد السبعينات واستمرت 

زمنا طويالً فى عقد الثمانينات ، حتى إذا حلّت أواخر الثمانينات أخذ قطاع  

ها ، وهكذا بدأ الرعاية الصحية يبحث عن طرق بديلة لقياس الجودة وتطوير

اتجاه االهتمام يتحول مرة أحري من المعايير المتعلقة بالعملية إلى المعايير 

ز من هذا االتجاه اتخاذ بعض المبادرات، مثل  المتعلقة بالنتيجة. وقد عزا

 مبادرات التحسين المستمر للجودة، وتحسين الجودة الكلية، وتحسين األداء.

قبل التطرق لمفهوم جودة الخدمات حية:جودة الخدمات الص ثانياً:مفهوم 

الرعاية  الصحية ،البد من الضروري توضيح الفرق بين مفهومين وهما:

(،فالرعاية الطبية تهتم بالعمليات 0997،131الطبية والرعاية الصحية)مذكور:

ذلك عند  تتضمن التشخيص المبكر وإعادة التأهيل الطبيعي و الباثولوجية، و

ز على المرض والمالمح الطبية لعمليات الرعاية .بينما الحاجة، ولذا فهي ترك

تذهب الرعاية الصحية إلى ماهو أبعد ألنها تشمل أنشطة المنع، رعاية 

المريض، الرعاية الطبية ، إعادة التأهيل االجتماعي .فالرعاية الصحية تركز 

على جودة الحياة بصفة عامة.وبالرغم من االهتمام المتزايد بجودة الخدمات 

 لصحية ،غير أنه من الصعب إيجاد تعريف لهذا المفهوم يتفق عليه الجميع، وا

جودة الرعاية الطبية  يمكن عرض مجموعة من التعريفات التي تناولت مفهوم 

منها:تعرف الرعاية الطبية الجيدة على أنها" تلك التي تمارس وتدرس من قبل 

المهني في  والثقافي وقادة مهنة الطب في فترة معينة من التطور االجتماعي 

مجتمع معين "ووفقا لهذا المفهوم الذي يعبر عن المنظور التقليدي فان جودة 

الرعاية الصحية تعنى مطابقة المعايير والمواصفات المهنية.)األحمدي: 
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(وتعرف الهيئة األمريكية المشتركة العتماد منظمات الرعاية 401،ص1111

بالمعايير المتعارف عليها لتحديد مستوى الصحية الجودة بأنها "درجة االلتزام 

جيد من الممارسة ومعرفة النتائج المتوقعة لخدمة أو إجراء أو تشخيص أو 

( ويتضح من المفهوم 017،ص1113معالجة مشكلة طبية معينة ")مخمير:

ن الجودة تحدد على أساس االلتزام بالمعايير المهنية، وتقاس بأثر إالسابق 

ر المحددة السابقة، بهدف التحسين والتطوير رجعى باستخدام المعايي

 المستمر.وتعرف الجودة من خالل تحقيقها الحتياجات المريض على اآلتي "

درجة تمكن الرعاية الصحية من تلبية جميع احتياجات المريض ، على أن 

تكون هذه الرعاية سهلة المنال، منخفضة التكاليف، وموثقة جداً")األحمدي: 

جودة الخدمات الصحية "بأنها جميع األنشطة (وتعرف 401،ص1111

الموجهة نحو الوقاية من األمراض أو عالج هذه األمراض بعد حدوثها ثم 

األنشطة التأهيلية التي قد يتطلبها استكمال التخلص من آثار المرض ، أوهي 

تشخيص مرضه وإلحاقه  الرعاية التي تقدم للمريض ،والتي تتضمن فحصه و

صحية وتقديم الدواء الالزم لعالجه والغذاء الجيد المالئم بإحدى المؤسسات ال

لحالته مع حسن معاملة الفريق العالجي له لمساعدته على استعادة صحته 

(وعرفت جودة الخدمات الصحية بأنها "تحقيق 541،ص1114")القبندي: 

أفضل نتيجة لكل مريض وتجنب المضاعفات التي قد يسببها الطبيب المعالج ثم 

م بالمريض وذويه بصورة تحقق التوازن بين ماأنفقه المريض وما االهتما

حصل عليه من فوائد، إضافة إلى ضرورة التوثيق المعقول للعملية التشخيصية 

تبنى المفهوم تمما سبق فإن الباحثة  و (65ص ،0997والعالجية ")بن سعيد:

ي تبلغها جودة الرعاية الصحية هي الدرجة الت التالي لجودة الخدمات الصحية:
الخدمات الصحية المقدمة لألفراد والجماعات في تحقيق الحالة الصحية 
المطلوبة، وفق أحدث التطورات العلمية والمهنية في وقت محدد وبتكاليف 

 مقبولة.

 ثالثاً:عناصر جودة الخدمات والرعاية الصحية :

 :درجة تحقيق اإلجراءات الصحية وفعالية الرعاية والمقصود بها .0

ة المستخدمة للنتائج المرجوة منها واألهداف المسطرة أي أن العالجي

متوسط األمل في -تؤدى الرعاية الصحية إلى تحسن متوسط العمر

 مع توافر القدرة على األداء الوظيفى والشعور بالرفاهية و–الحياة

 السعادة بشكل مستمر .

وهي اختيار اإلجراءات الصحية المالئمة لحالة المريض المالءمة: .1

 تى تستجيب لها حالته المرضية في الزمان والمكان .ال
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يعنى قبول المريض وأفراد عائلته والمجتمع برمته اإلجراءات  القبول: .3

واالستخدامات والبرامج الصحية المعتمدة من طرف المستشفى أو 

 الهياكل الصحية األخرى .

وهي أن طالب الخدمة الصحية إمكانية الحصول على الخدمة الصحية: .4

كان نوعها كاالستعجال أو الفحص أو الكشف أو التحاليل أو  مهما

مواعيد االستشارة والمراجعة والمراقبة يحصل عليها المريض فى 

 الوقت المناسب حتى ال تتعرض حالته الصحية لمضاعفات أخرى .

وهي تقديم العالج لطالبه وذلك حسب حاجته وعدم وجود العدالة: .5

بين فئات المجتمع ألسباب غير تفاوت في إمكانية الحصول عليها 

 صحية.

االستخدام األمثل للموارد المادية والمالية والبشرية دون الكفاءة: .6

التقصيرأوإهمال الحتياجات المرضى اآلخرين الذين سيأتون في 

 المستقبل ،ألنه ال أحد يعلم متى يمرض ومتى يحتاج للرعاية الصحية .

 (069،ص1101)حاروش:

 طبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحيةالمحور الثالث:فوائد ت

 :هاومعوقات

 أوالً: فوائد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الصحية :

 حيث ، هنفس الوقت في ونتيجة أساسي عامل الشاملة الجودة إدارة أهداف تعد

 متوقعة غير واألزمات المشكالت من العديد تطبيقها في المستشفيات يجنبها أن

الرضا لدى جميع العاملين في اإلدارة بالمستشفى ومرضى  عن فضال الحدوث،

 دين من خدمات المستشفى ، وتتمثل الفوائد في :يوعمالء مستف

 خفض التكاليف  -

 خفض الوقت إلنجاز المهمات  -

 تحقيق الجودة  -

والهدف من تطبيق إدارة الجودة الشاملة هو تحقيق مستويات عالية من الجودة 

ية الطبية التي توفرها المستشفيات واالستخدام األمثل لمواردها في الرعا

، كذلك تستهدف إدارة الجودة المادية والبشرية وذلك عن طريق ترشيد النفقات 

دين من يالشاملة تقديم خدمة صحية عالية بما يتفق مع تطلعات المرضى المستف

بالمشاركة في الخدمات من خالل عملية تستهدف تحسيناً مستمراً للجودة ، و
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صنع القرار من قبل العاملين في المستشفي فهم يعتبرون عمالء داخليين يجب 

 إرضاهم .

مفهوم إدارة  تطبيقن إتطبيق الجودة في المؤسسات الصحية:ثانياً:معوقات 

،حيث يتطلب السهل  باألمر ليس الحكومي العام القطاع في الجودة الشاملة 

مجموعة من المتطلبات الالزمة ، واألخذ في  التطبيق الناجح العمل على توفير

أمام تطبيق الجودة الشاملة في قطاع  ااالعتبار لهذه المعوقات التي تقف عائق

 (063:،1101الصحة ومنها :)حاروش:

 فقدان الثقة في المدير. -

 االتصاالت الرديئة وغير الناجحة. -

 عدم انضباط الموظفين . -

 ضيق الوقت . -

 االنفراد في الرأي . -

 نظام المكاف ت والحوافز. سوء -

 العام . القطاع في المنافسة وجود عدم -

 األهداف . وضوح عدم -

 التجاوزات . حالة في المساءلة و العقوبات أنظمة تطبيق عدم -

 األداء.يم ووتق قياس لعملية أهمية أي إعطاء عدم -

 الجيدة . والمهارات الخبرات توافر عدم -

 ار .واالبتك اإلبداع تشجيع على التركيز عدم -

 اإلجراءات المنهجية :

نمط الدراسات  ى:ينتمي هذا البحث إلنوع البحث والمنهل المستخدم.   0

هذا النوع من الدراسات يمكن الحصول على ة بواسطوالوصفية التحليلية، 

المعلومات والحقائق المتعلقة بطبيعة الظاهرة المدروسة التي تهتم بتطبيق إدارة 

ت الصحية ،واتفاقاً مع مشكلة البحث تم استخدام الجودة الشاملة في المؤسسا

 أسلوب المسح االجتماعي بالعينة .

اعتمدت الباحثة في جمع البيانات والمعلومات لتحقيق أهداف أدوات البحث:.1 

تم تصميمها بعد االطالع على الدراسات  ة التيانبالبحث على استمارة االست

ضوع،وإجراء مقابالت عدة حول أبعاد السابقة واألدبيات النظرية المتعلقة بالمو

 االستمارة مع متخصصين في مجال اإلدارة الصحية والجودة .   
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( محكمين من أعضاء هيئة 01:تم عرض االستمارة على عدد )صدق األداة . 3

ونتيجة لذلك التدريس بقسم اإلدارة والخدمة االجتماعية وعلم االجتماع ،

نسبة اتفاقهم التقل عن  وكانتخر،بعضها اآل أضيفت بعض األسئلة و ألغى

 ( صدق محكمين .15%)

  مجاالت البحث :. 4

:يتمثل المجال المكاني بمستشفى شارع الزاوية  المجال المكاني -أ

باعتباره أحد المستشفيات العامة بمدينة طرابلس، ويستقبل المئات 

 .التخصصات مختلف في للعالج يقصدونه الذينمن األفراد 

 ، )األطباء عينة من فيمثل المجال البشري ت المجال البشري: -ب

 عاملين بالمستشفى. و ،إداريين( تمريض

: استغرقت الفترة الزمنية لجمع بيانات البحث من المجال الزمني -ج

 م(.1104-1-04م( إلى )1-0-1104)

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية :. المعالجات اإلحصائية: 5

 . التكرارات والنسب المئوية .0

 حساب األوزان المرجحة والنسب المرجحة لترتيب العبارات . .1

 45ن=   ( يوضح خصائص عينة البحث0جدول رقم )

 

 النسبة

 

 التكرار

 

 الفئات

 

 البيان

 م

 المجموع - 45 %011

66.66% 

05% 

02.22% 

77.77% 

00.00% 

05 

2 

0 

01 

5 

75-61 

61-65 

65-41 

41-45 

 فما فوق45

 العمر

 وعالمجم - 45 %100
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55.55% 

41% 

4.44% 

%100 

75 

00 

7 

45 

 أعزب

 متزوج

 مطلق

- 

الحالة 

 االجتماعية

 المجموع

 المجموع - 45 %100

77.77% 

00.00% 

46.62% 

71% 

01 

5 

70 

2 

 طبيب عام

طبيب 

 اختصاصي

 تمريض

 موظف إداري

 .4 التخصص

2. 

 المجموع - 45 %100

66% 

60% 

77.77% 

4.44% 

06 

02 

01 

7 

 5أقل من 

 اتسنو

 01-5من 

 سنوات

-01من 

 سنة05

 فما فوق71

سنوات 

 الخبرة

 المجموع - 45 %100

( أن خصائص عينة البحث، تتمثل في أن نسبة 0يتضح من بيانات الجدول )

( ويشير ذلك إلي حقيقة الوضع بأن %33( بينما الذكور )%67اإلناث تبلغ )

ر. كذلك أعلى نسبة نسبة العنصر النسائي العاملين في المستشفى يفوق الذكو

 33.33) بنسبة (31 ىلإ 15من المبحوثين تقع أعمارهم في الفئة العمرية من )

وهذا  (،41ىلإ35الفئة العمرية من)على وتتركز  (%11.11تليها نسبة ) (%

 و (%55.55يوضح بأن أغلبية المبحوثين هم في مرحلة الشباب وبنسبة )

م تطبيق إدارة الجودة الشاملة حالتهم االجتماعية في وضع أعزب ،وبإمكانه

سنوات  01 ىال 5بالمستشفى ، وأن أغلب المبحوثين لديهم سنوات خبرة من 
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( ،وأعلى %36سنوات بنسبة ) 5، يليه من لديهم خبرة أقل من  (% 31بنسبة )

( هم من التمريض)ممرضات وممرضين( يليهم %46.67تخصص بنسبة )

( %11ن بنسبة )ون اإلداريوموظف( ثم ال%11.11ن بنسبة )لواألطباء العام

 (. %00.00ن بنسبة)وبينما األطباء االختصاصي

 45تطبيق إدارة الجودة الشاملة    ن=البعد األول ل ( يوضح-11جدول ) 

  م

 الجوانب الملموسة

 

 ممتازة

 

 جيدة

 

 متوسطة

مجموع 

 األوزان

النسبة 

 المرجحة

 الترتيب

التصميم والتنظيم الداخلي  .0

 شفىللمبنى المست

5 01 31 005 15.31 1 

حداثة المعدات واألجهزة  .1

الطبية ومسايرتها 

 للتكنولوجيا

5 05 15 001 14.11 3 

 4 16.70 010 35 6 4 مظهر األطباء والعاملين .3

جاذبية مبنى المستشفى  .4

 والتسهيالت المادية

1 01 15 017 13.61 0 

  %011 453    المجموع 

 (%13.1) القوة النسبية 

(, البعد األول لقياس جودة الخدمات الصحية 0-1يتضح من معطيات الجدول )

من وجهة نظر المبحوثين ، حيث يتمثل البعد في النواحي المادية الملموسة في 

الخدمة بالمستشفى و أكدت نتائج التحليل اإلحصائي ،في ضوء حساب األوزان 

( ،وقد % 13.1النسبية )المرجحة والنسب المرجحة وترتيب العبارات أن القوة 

 جاذبية مبنى المستشفى والتسهيالت المادية ،والتصميم و األولىاحتلت المرتبة 

يم المستفيد والتنظيم الداخلي لمبني المستشفى، ويقاس هذا البعد من خالل تق

مباني المستشفي ومعداتها وأجهزتها واإلمكانات والتسهيالت من )المريض( 

 بالجدول السابق.ين مبالمادية األخرى كماهو 
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 45تطبيق إدارة الجودة الشاملة    ن=البعد الثاني ل ( يوضح1-1جدول ) 

  م

 االعتمادية

 

 ممتازة

 

 جيدة

 

 متوسطة

مجموع 

 األوزان

النسبة 

 المرجحة

 الترتيب

الوفاء بتقديم الخدمة  .0

 الصحية في الموعد المحدد

1 03 31 011 07.61 5 

الدقة وعدم األخطاء في  .1

 الفحص والعالج

4 11 10 017 05.70 4 

 3 06.11 005 31 01 5 توافر التخصصات المختلفة .3

الثقة في األطباء  .4

 واألخصائيين والممرضين

1 01 15 017 05.70 0 

الحرص على حل مشكالت  .5

 المريض .

7 04 14 017 05.70 1 

االحتفاظ بالسجالت  .6

 والملفات الطبية الدقيقة .

- 01 35 015 01.35 6 

  %011 610    المجموع 

 (%14.17) القوة النسبية 

( ،البعد الثاني  لقياس جودة الخدمات  1-1من  خالل معطيات الجدول )

الصحية من وجهة نظر المبحوثين ، حيث يتمثل البعد في االعتمادية في الخدمة 

ده المستشفى ومدى اعتما منبالمستشفى وهى تعبر عن درجة ثقة المستفيد 

عليها في الحصول على الخدمات التي يتوقعها،وأكدت نتائج التحليل 

اإلحصائي، وفي ضوء حساب األوزان المرجحة والنسب المرجحة وترتيب 

الثقة فى  األولى( ،وقد احتلت المرتبة %14.17العبارات أن القوة النسبية )

 موضح في الجدول السابق .هو األطباء واألخصائيين والممرضين كما 

 45تطبيق إدارة الجودة الشاملة    ن=البعد الثالث ل ( يوضح3-1جدول ) 

  م

 االستجابة

 

 ممتازة

 

 جيدة

 

 متوسطة

مجموع 

 األوزان

النسبة 

 المرجحة

 الترتيب

السرعة فى تقديم الخدمة  .0

 الصحية المطلوبة

01 31 5 005 11.41 1 
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االستجابة الفورية  .1

الحتياجات المريض مهما 

 النشغال .كانت درجة ا

1 01 33 010 10.49 5 

االستعداد الدائم للعاملين  .3

 للتعاون مع المريض .

1 31 5 007 11.71 3 

الرد الفوري على  .4

 االستفسارات والشكاوى .

05 11 5 95 06.17 0 

التوضيح الدقيق للمريض  .5

عن موعد تقديم الخدمة 

 واالنتهاء منها .

5 01 31 005 11.41 4 

  %011 563    المجموع 

 (%13.4) القوة النسبية 

(, البعد الثالث  لقياس جودة الخدمات الصحية  3-1يتبين من معطيات الجدول )

لخدمة بالمستشفى ، لمن وجهة نظر المبحوثين،حيث يتمثل البعد في االستجابة 

و أكدت النتائج في ضوء حساب األوزان المرجحة والنسب المرجحة وترتيب 

الرد الفوري  ى( وقد احتلت المرتبة األول%13.4القوة النسبية )العبارات، أن 

 على االستفسارات والشكاوى .

 45تطبيق إدارة الجودة الشاملة                 ن=البعد الرابع ل ( يوضح4-1جدول ) 

  م

 األمان

 

 ممتازة

 

 جيدة

 

 متوسطة

مجموع 

 األوزان

النسبة 

 المرجحة

 الترتيب

 6 01.46 015 35 01 - التعاملالشعور باألمان في  .0

المعرفة والمهارة  .1

 المتخصصة لألطباء .

5 11 11 015 05.51 4 

األدب وحسن الخلق لدى  .3

 العاملين .

1 11 05 014 05.36 1 

استمرارية متابعة حالة  .4

 المريض

5 01 31 005 06.91 3 

سرية المعلومات الخاصة  .5

 بالمريض

01 11 05 011 04.77 0 

 5 01.91 011 41 1 3دعم وتأييد اإلدارة للعاملين  .6
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 ألداء وظائفهم بكفاءة .

  %011 677    المجموع 

 (%13.5) القوة النسبية 

(, البعد الرابع لقياس جودة الخدمات الصحية 4-1من  خالل معطيات الجدول )

من وجهة نظر المبحوثين،حيث يتمثل البعد في األمان ويعنى بشعور الفرد 

ريض أو المستفيد بأنه تحت مظلة من الرعاية الصحية  بالمستشفى، و أكدت الم

نتائج التحليل اإلحصائي وفي ضوء حساب األوزان المرجحة والنسب 

( ،وقد احتلت المرتبة %13.5المرجحة وترتيب العبارات أن القوة النسبية )

ل سرية المعلومات الخاصة بالمريض كما هو مشار إليه في الجدو ىاألول

 السابق . 

 45تطبيق إدارة الجودة الشاملة   ن=البعد الخامس ل ( يوضح5-1جدول ) 

  م

 التعاطف

 

 ممتازة

 

 جيدة

 

 متوسطة

مجموع 

 األوزان

النسبة 

 المرجحة

 الترتيب

 مكرر0 05.71 011 05 11 01 تفهم احتياجات المريض .0

وضع مصالح المريض فى  .1

مقدمة اهتمامات اإلدارة 

 والعاملين .

1 11 05 014 06.35 3 

مة ساعات العمل ءمال .3

والوقت المخصص للخدمة 

 المقدمة .

5 31 01 005 01.11 4 

العناية الشخصية بكل  .4

 مريض .

 مكرر0 05.71 011 05 11 01

تقدير ظروف المريض  .5

 والتعاطف معه .

5 05 15 001 07.19 5 

التعامل مع المريض  .6

والتركيز على الجانب 

 واالجتماعيالنفسي 

1 01 15 017 06.11 1 

  %011 636    المجموع 

 (%71.5) القوة النسبية 
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(، البعد الخامس  لقياس جودة الخدمات الصحية 5-1أوضحت نتائج الجدول )

من وجهة نظر المبحوثين، حيث يتمثل البعد في التعاطف ويعبر عن مدى 

وأكدت نتائج إحساس المريض بالرعاية والتعاطف من جانب المستشفى 

التحليل اإلحصائي،وفي ضوء حساب األوزان المرجحة والنسب المرجحة 

تفهم  األولى( ،وقد احتلت المرتبة %71.5وترتيب العبارات أن القوة النسبية )

  مبين في الجدولهو احتياجات المريض والعناية الشخصية بكل مريض ،كما 

 45طبيق إدارة الجودة الشاملة ن=يوضح المعوقات والصعوبات التي تحد من ت (3جدول)

  م

 المعوقات 

 

موافق 

 بشدة 

 

 موافق 

 

غير 

 موافق 

مجموع 

 األوزان

النسبة 

 المرجحة 

 الترتيب 

فقدان الثقة في المدير  .0

 والكوادر اإلدارية .

35 01 - 015 06.61 4 

االتصاالت الرديئة بين  .1

المريض والفريق المعالل 

 دارى .والكادر اإل

41 5 - 031 07.16 1 

عدم انضباط الموظفين  .3

 دهم في مكاتبهم .وووج

15 01 01 015 03.94 5 

 أهمية أي إعطاء عدم .4

األداء  يمووتق قياس لعملية

. 

 مكرر1 07.16 031 - 5 41

 عدماالنفراد  في الرأي و .5

 والمهارات الخبرات توافر

 الجيدة

41 1 3 011 06.99 3 

سوء نظام المكافآت  .6

 وافز والح

45 - - 035 07.91 0 

  %011 753    المجموع 

 (% 91.9)  القوة النسبية  

( المعوقات والصعوبات التي تحد من تطبيق إدارة 3يتبين من الجدول رقم )

الجودة الشاملة  بمستشفى شارع الزاوية , وفي ضوء حساب األوزان المرجحة 

البعد وجد أن القوة النسبية  والنسب المرجحة وترتيب العبارات الدالة على هذا
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( ،ويعكس ذلك أن هناك العديد من المعوقات وقد جاءت ترتيب % 91.9)

  -العبارات وفقا للنسب المرجحة كالتالي:

 ( وهي أعلى نسبة .%07.91نسبة مرجحة )ب.سوء نظام المكاف ت والحوافز،0

رديئة بين االتصاالت الاألداء و يمووتق قياس لعملية أهمية أي إعطاء عدم. 1

المريض والفريق المعالج والكادر األدارى سجلت بنسبة مرجحة لكل من 

(، مما يدل ذلك علي أنه من المعوقات األساسية التي تعيق %07.16العبارتين )

 الترتيب الثاني .في وجاءت  تهورسالتحقيق أهداف المستشفى 

 %06.99نسبة)ب الجيدة والمهارات الخبرات توافر عدم.االنفراد في الرأي و3

 ، وحلت هذه النسبة الترتيب الثالث . (

سجلت  بنسبة مرجحة وترتيب  ..فقدان الثقة في المدير والكوادر اإلدارية4

 (.%06.66رابع للعبارات بمعدل )

دهم في مكاتبهم سجلت بنسبة مرجحة و.عدم انضباط الموظفين ووج5

 ( وتحصلت على  الترتيب الخامس.03.94%)

( وجهة نظر المبحوثين حول 4الجدول رقم ) يتضح من معطيات

توافرها لحدوث تطبيق ناجح وفعال لنظم وبرامج الجودة الالزم  الشروط

بمستشفى شارع الزاوية، وفي ضوء حساب األوزان المرجحة والنسب 

 19.5المرجحة وترتيب العبارات الدالة على هذا البعد وجد أن القوة النسبية )

ر هذه الشروط وأن من أول الشروط من وجهة ( ،ويعكس ذلك ضرورة توف%

هذا  (، و% 01.61نظر المبحوثين جاء العمل بروح الفريق بنسبة مرجحة )

يدل على أن لنجاح المستشفى وأداء دوره العالجي والوقائي يتطلب من الجميع 

العمل كفريق معالج،وفي المرتبة الثانية جاء التأكيد على وجود خطة سنوية 

( وذلك % 07.14بنسبة مرجحة ) تهورؤيلة المستشفى تحتوى على رسا

،أما الشرط الثالث فهو التزام المستشفى  هونجاح لضمان دور المستشفى

بالتطبيق الكامل للجودة وتبنى قيادات المستشفى لمختلف المستويات اإلدارية 

( وهما شرطان %06.55لبرامج الجودة وقد تساوت العبارتين بنسبة مرجحة )

نجاح إدارة الجودة الشاملة بالمستشفى، يليه الشرط الرابع وهو وجود أساسيان ل

(، ويحتل %05.16نظام للتوثيق لكافة أنشطة المستشفى سجل نسبة مرجحة )

الشرط الخامس وهو االقتناع التام من قبل القيادات العليا للمستشفى بأهمية 

 (. %05.07الجودة بنسبة مرجحة )
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 :ملخص النتائل

على تطبيق إدارة الجودة الشاملة بمستشفى شارع  ركزت الدراسة .0

الزاوية،التي تم تطبيقها في الجانب النظري البحثي والميداني ك لية 

لتطبيق األبعاد واألساليب المعروفة من خبراء إدارة الجودة الشاملة، 

من القيادات اإلدارية العليا لرضا  اوفهم احيث وجدنا بأن هناك دعم

بالمستشفى من خالل برامج الجودة،أي أن  المستفيد من الخدمات

 قسام بشكل عام مما يتطلب تفعليها واألدارات واإلتطبيقها ضعيف في 

 تطويرها وتحسينها في ضوء االتجاهات العالمية واالحتياجات المحلية.

من خالل البحث تبين ضرورة وضع اإلطار المفهومي إلدارة الجودة  .1

منظور المهني الطبي هي تقديم الالشاملة بالمستشفى ،فالجودة من 

أفضل الخدمات وفق أحدث التطورات العلمية والمهنية ، ومن الناحية 

اإلدارية تعنى بالدرجة األساسية كيفية استخدام الموارد المتوفرة 

والجودة ، ومن منظور المستفيد أو المريض تعنى طريقة الحصول 

 على الخدمة ونتيجتها النهائية .

ت والصعوبات التي تحد من تطبيق إدارة الجودة بالنسبة للمعوقا  .3

الشاملة بالمستشفى من وجهة نظر المبحوثين فقد تبين بأن هناك 

 معوقات مادية وبشرية وإدارية.

بالنسبة للشروط الالزم توافرها لتطبيق إدارة الجودة الشاملة  .4

ضرورة العمل بروح الفريق ، حيث إن  فقد تم التأكيد علىبالمستشفى 

الجودة يتطلب الكثير من التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات إدخال 

المسؤولة بالمستشفى ويتطلب وجود إطارات داخل هياكل للجودة تعمل 

 برامج والنظم إلى حيز التنفيذ.البصورة فاعلة إلدخال 

 توصيات البحث : 

إعداد وتنفيذ برامج توعية حول مفهوم أهمية إدارة الجودة وتطبيقها في  -

كافة المستويات اإلدارية والقيادات لستشفى  وضرورة، توجيه هذه البرامج الم

 كافة المستويات الوظيفية .ولالعليا 

التوسع في تفويض الصالحيات وإشراك كل العاملين في رسم السياسات  -

 الخاصة بالمستشفى,من خالل روح فريق العمل .

 عاملين بالمستشفى .إعادة النظر في الحوافز والمكاف ت الخاصة بكل ال -
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دين يزيادة فعالية االتصاالت الجيدة بين الفريق المعالج و المواطنين المستف -

 من الخدمات بالمستشفى .

 .للمستشفى ثقافةبها واالقتناع  الموظفين بين الشاملة الجودة إدارة فلسفة نشر -

 ملةالشا الجودة إدارة حول تدريبية لبرامج وفقا للموظفين تكوينات وضع -

 تحسين في استخدامها أجل من وتحليلها المعلومات تجميع أسلوب استخدام -

 الخدمات .

 .الخدمات أفضل تقديم أجل من الجودة ذات الكفاءات استقطاب -

 المراجع العربية :

. اللجنة اإلقليمية لشرق المتوسط ، جدول األعمال المبدئي, ضمان الجودة وتحسينها في النظم الصحية 0

 4-0ا في الرعاية الصحية األولية مسئولية مشتركة ،والجودة ،القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،والسيم

 . 1111أكتوبر

 م0915، مجمع اللغة العربية ، القاهرة ،مصر  1.إبراهيم ياسين ، المعجم الوسيط ،ط1

راسة تطبيقية على . برهان الدين حسين، دور القيادة في تطبيق  أسس ومبادئ إدارة الجودة الشاملة : د3

 .1100مصنع سيراميك راس الخيمة ، رسالة ماجستير  ، األكاديمية العربية البريطانية للتعليم العالي 

. حنان عبد الرحيم األحمدي،التحسين المستمر للجودة :المفهوم وكيفية التطبيق في المنظمات الصحية ،مجلة 4

المملكة العربية  –ها معهد اإلدارة العامة  ،الرياضاإلدارة العامة ،دورية علمية متخصصة ومحكمة يصدر

 .401ص 1111السعودية  ،المجلة األربعون ،العدد الثالث أكتوبر 

. .سهام على أحمد اقبندى،تقويم الخدمة االجتماعية الطبية بالمستشفيات العامة والتخصصية والتخطيط 5

ة محكمة ، مجلس النشرالعلمى جامعة الكويت ، لتطويرها بدولة الكويت،مجلة العلوم االجتماعية مجلة فصلي

 .3،1114،العدد31المجلد

. شادية عبد الحليم ومصطفي عبد السميع محمد، الجود وفى برنامج التعليم المفتوح، المكتبة العصرية ، 6

 م .1101مصر ،

 م0999.صالح عبد الباقى ، قضايا إدارية معاصرة ، دار الثقافة ، القاهرة ، مصر 7

الستار العلي ، تطبيقات في إدارة الجودة الشاملة ، عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة . عبد 1

 م.1111،

. عبد العزيز مخيمر،محمد الطعامنة،االتجاهات الحديثة فى إدارة المستشفيات )المفاهيم والتطبيقات (المنظمة 9

 . 017، ص1113العربية للتنمية اإلدارية،القاهرة ،مصر، 

فريد راغب النجار وآخرون : إدارة المستشفى المصري ،االتجاهات الحالية والمشكالت،)القاهرة :الجهاز  .01

 (0991المركزي للتنظيم واإلدارة المركزية للبحوث،
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. فرانسيس  ، ماهونى ، كارل جي ثور، ترجمة عبد الحكيم أحمد الخزامى  ، ثالثية الجودة الشاملة ، مصر 00

 م 0999ر والتوزيع، دار الفجر للنش

 0979والعالمية  ، القاهرة : المكتبة اإلدارية   االقتصادية. فريد النجار ، إدارة األعمال 01

. فوزي شعبان مدكور،مدي إدارك وتطبيق مديرية المستشفيات العامة المصرية لطرق جودة رعاية 03

ة،جامعة عين شمس، العدد المريض،المجلة العلمية لالقتصاد والتجارة،مجلة تصدرها كلية التجار

 م.0997الثالث،

 .0996: إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات العربية ،بدون  ناشر ،القاهرة ،فريد عبد الفتاح زين الدين .04

. لوآن آدى ، تشارلز بيجلي،دافيد ليرسون،كارل سيلتر،ترجمة عبد المحسنبن صالح حيدر،تقويم نظام 05

 م1111كفاءة واإلنصاف معهد اإلدارة العامة الرياض المملكة العربية السعودية الرعاية الطبية الفعالية وال

. موسى إدريس جعفر عبد هلل  ،عبد الرحمن بن عبد هللا األختر، إمكانية تطبيق إدارة الجودة الشاملة على 06

دية : دراسة خدمات التعليم العالي من أجل التحسين المستمر وضمان جودة المخرجات والحصول على االعتما

 .1101،  7،العدد  3حالة جامعة الطائف بالخرمة  ،مجلة أماراباك  المجلد 

. محمد بن عبد العزيز الراشد، إدارة الجودة الشاملة : دراسة نظرية ونموذج مقترح لها في مكتبة الملك فهد 07

 .1100 1عدد07الوطنية ، مجلة مكتبة الملك فهد، مجلد

 . 1114اوى  ، إدارة الجودة الشاملة ، عمان، . محمد عبد الوهاب العز01

 م.1101. مريزق محمد عدمان، مداخل في اإلدارة الصحية،دار الراية للنشر والتوزيع ، عمان 09

.محمد الطعامنة: إدارة الجودة الشاملة في القطاع الحكومي :حالة وزارة الصحة باألردن"أبحاث اليرموك 11

 .0،1110، عدد 07"مجلد 

 م .1111ة الصحة العالمية ، التقرير الخاص بالصحة في العالم ،لعام . منظم10

. نور الدين حاروش ، اإلدارة الصحية وفق نظام الجودة الشاملة  ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 11

 م1101األردن 

 المراجع  األجنبية :

1.Jablonski,J, Implementing Total Quality Management : An Overview, San Diego: 

Pfeiffer & Company, 1991. 

2. Eduardo A –Rodríguey Y Claudia Roque , calidad de los Servicios de Salud en 

México, , Editorial: Evdencia Medica y Investigacion en salud, Vol. 5, Núm. 3 • 

Julio-Septembre 

2012 . 

3 .Lombarts,M.J.M.H.(2009), Application of quality 

improvement strategies in 389 European hospitas: results 

of the MARQulS project, Quality and Safety in Health Care, V.18 ,No 1. 
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 الجبل الغربيبالنشاط الزراعي  فين يأثر سياسة الوالة العثماني

 خالل العهد العثماني الثاني

 كلية اآلداب/ جامعة الجبل الغربي، ليبيا - رالمدني سعيد عم -د

تعد الزراعة المصدر الرئيس لحياة سكان منطقة الجبل الغربي، المقدمة: 

العتمادها على المياه الساقطة من األمطار في فصلي الشتاء والربيع، كما كان 

ها، وقتها متقلب، تتحكم فيها وفرة المياه وقلتها، ومدى اهتمام الوالة العثمانيين ب

في مساعدة األهالي على النشاط الزراعي، حيث شهد العهد العثماني الثاني نقلة 

همة في إصدار بعض القوانين التي كان لها أثرها اإليجابي للنهوض بهذا م

لدى معظم السكان  االقتصاديةكانت الزراعة تمثل أحد أهم الجوانب  (1).النشاط

مساحة الوالية الكبيرة والقاحلة، وقله في الجبل الغربي، وقياساً باستغاللها على 

 ستغاللها رعياً وإلعدد سكانها، فإن معظم األسر كانت تمتلك، أراضي واسعة 

وعلى أثر تدهور تجارة القوافل الصحراوية، (2)زراعة حسب إمكانيتها المتاحة.

وجهت الدولة العثمانية مجهوداتها بإصالحات لدعم الموارد الزراعية، ولرفع 

نتاج الزراعي في الوالية، وعملت على اإلكثار من غرس األشجار مستوى اال

وتشجيع الفالحين.وفي أواخر القرن التاسع عشر عملت الدولة العثمانية على 

النهوض بالزراعة في والية طرابلس الغرب، التي كانت آخر والية عثمانية 

ادة تنظيم في الشمال األفريقي، بإصدار عدة قوانين ولوائح، كان هدفها هو إع

الزراعة في البالد، على ضوء ما شهدته من بزوغ عصر التنظيمات العثمانية 

واإلصالحات الخيرية ولم تكتف الدولة العثمانية بإصدار جملة من القوانين، بل 

نها عملت على تشجيع النشاط الزراعي، وإدخال أنواع من المحاصيل إ

من العهد العثماني المباشر الزراعية في منطقة الجبل؛ ألن السنوات األولى 

  (3)انشغل الوالة بإخماد الفتن والثورات ولم يهتموا  باإلصالحات الزراعية.

 -نطرح عدة تساؤالت منها: البحثفي هذا 

 ماهي أهم المناطق الزراعية؟ 

 ؟أهم المحاصيل الزراعية التي يعتمد عليها سكان الجبلما 

  ؟لي على الزراعةدعم السلطات المحلية في تشجيع األهاما مدى 

                                                           
–0135ياسين شهاب الموصلي، األوضاع االقتصادية في والية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي ( 1(

 .51، ص1116م رسالة ماجستير، قسم التاريخ، كلية اآلدب، جامعة المرقب،0900
 .11، ص 1117مصطفي هويدي، العجيالت باب طرابلس الغربي، طرابلس، ( 2(
سالم عبد هللا عمر الزناتي، االطماع االستعمارية االيطالية في والية طرابلس الغرب وبرقة العثمانيتين ( 3(

 .6م، ص0997(، رسالة ماجستير، معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة، 0110-0900)
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  ؟أبرز الوالة العثمانيين الذين اعتنوا بالزراعة في منطقة الجبلما 

 اط الزراعي؟شما الصعوبات التي واجهت الن 

 من خالل سياقنا في هذا البحث. عنهاهذه األسئلة وغيرها سنحاول اإلجابة 

أطلق العثمانيون على المنطقة المعروفة بجبل -:لمحة جغرافية عن المنطقة

وسة، عند منتصف القرن السادس عشر الميالدي منذ مجيئهم إلى البالد نف

الجبل األخضر على المنطقة الممتدة  منم، اسم الجبل الغربي تميزاً له 0550

من وازن غرب اإليالة إلى غريان حيث ظهر التنظيم اإلداري، وأطلق لواء 

ذه التسمية تعتمد الجبل، على المنطقة الممتدة من غريان إلى ككله غرباً، وأن ه

أساساً على تحديد سكاني في رقعه جغرافية تضم نوعية من القبائل المستقرة 

في منطقة معينة أو قضاء أو ناحية ونظراً لعدم وجود الخرائط الطبيعية 

اإلدارية التي رسمت حدود اللواء، وهذا يعود إلى المواصفات التي اتبعتها 

لغرب، التي لم تهتم برسم الحدود إلدارية السلطات العثمانية في إيالة طرابلس ا

ضاء أو ناحية، والتي أسهمت في اهتمام الوالة في تحديد فالجغرافية لكل 

ن التقسيمات اإلدارية في الوالية بصفة إونستطيع القول  (1)الوحدات اإلدارية.

عامة اعتمدت أساساً على تحديد مكاني،وذلك بتحديد مجموعة من القبائل 

ى تتمكن السلطات العثمانية من عملية تقدير الضرائب على المستقرة، حت

 ةتنوعم، كما يمتاز الجبل الغربي بعدة ظواهر جغرافية (2)مزروعات األهالي

وأودية، وتالل، ومن مميزاته وجود نتوءات يصل  وسهوالً  اً فهو يشمل هضاب

م فوق سطح البحر وخاصة في قمة رأس العمود في بني 911ارتفاعها إلى 

لمياه النهر الصناعي الذي  ابغريان التي استغلت فيما بعد لتكون مجمع وزير

م  114حوالي إلى يغذي المناطق األخرى في الجبل الغربي، حيث تصل قمتها 

، وكذلك يوجد بالجبل بعض من األودية لجلب مياه األمطار (3) فوق سطح البحر

وادي المزايدة،  نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ،من أعلى قمم الجبل

وادي زارت بككلة، وادي زقوط وأبوشيبة، وادي سوق الجين الذي ينبع من 

الرحيبات ويتجه نحو سوف الجين ثم ينتهي في تاورغاء، وهذا ما تناولته 

وعند )رأسه تين ووسطه بازين ونهايته عجين(المأثورات الشعبية بالقول

تنحدر نحو الجنوب سقوط األمطار تصب في سهل الجفارة، لوجود أودية 

                                                           
طرابلس، مكتبة الفكر، محمد ناجي، محمد نوري، طرابلس الغرب، ترجمة كمال الدين محمد احسان، ( 1(

 .61، ص0973
، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، كلية 0900–0135فاتح قداره، الزاوية الغربية خالل العهد العثماني الثاني ( 2(

 .11م، ص1111اآلداب، جامعة الزاوية، 
ية، كلية اآلداب، نوري أبو فائد، الموارد المائية بمدينة غريان، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم الجغراف( 3(

 .044، ص1103، وعبدالرؤوف إبراهيم المناع، اكتشف ليبيا، طرابلس، 1، ص1111جامعة الزاوية 
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لتصب في وادي غان ثم تصب في وادي الهيرة باتجاه سهل الجفارة، ومنها 

وادي المسيد، والقرقاب، وادي التفاح وساقية الفرس، وتوجد بالمنطقة أيضاً 

نتوءات جبلية أهمها جبل منطروس، وجبل أبورشادة، وجبل سيدي عبدالجليل 

نطقة سهل قطيس محاذي لسهل وجبل تكوت بنالوت، ومن أشهر السهول بالم

وسهل القطامة، وسهل جندوبة، والمرموثة بالزنتان، فهي تستغل (1) الجفارة.

دائماً لزراعة الحبوب، باإلضافة إلى كونها أحد المناطق الرعوية في الجبل. 

كما توجد عدة مناطق زراعية في الجبل الغربي تشتهر بزراعة الزيتون، 

بعض الواحات  مثلأشجار الفواكه بأنواعها لوجود أراضي خصبة تنمو فيها 

 التي تستغل لغرس فسائل النخيل مثل واحة الرابطة، والصالحات بالقواسم، و

أما المناا فهو مناا البحر  ،(2)العين الزرقاء بجادو، وأم القرب بالرحيبات

المتوسط من حيث تحكمه في سقوط األمطار، وتذبذبها من حين آلخر، وهذا ما 

الزراعة والغطاء النباتي، ومن أهم أنواع هذا الغطاء هو نبات الحلفا تأثرت به 

 والذي يعد المورد األساس في مصادر الدخل حيث يجمع ويصدر إلى الخارج، 

يدخل في صناعة الورق، وتوجد بالمنطقة األشجار البرية مثل البطوم الذي 

وم الذي تسمى القض اينمو في الجبال والوديان وتنتج هذه األشجار حبوب

 يستخرج منه زيت يعرف بزيت القضوم يستعمل في عالج بعض األمراض

، كما تنمو بعض األعشاب الطبية مثل الرويبة والزعتر، والشيح وغيرها (3)

 الزعفرانكما اشتهرت منطقة الجبل الغربي وخصوصاً منطقة غريان بنبات 

 في تلك المنطقة.  ، حيث تعد الزراعة من أهم األنشطة التي يزاولها السكان (4)

لم يعرف األهالي التسجيل العقاري -أنواع ملكية األراضي الزراعية في الجبل:

ألن في البداية  (5)0151لألراضي إال بعد صدور قانون األراضي في أوائل 

عارض األهالي خوفاً من مطالبة السلطات العثمانية بدفع الرسوم المالية وتعد 

همة التي تجذب السكان مركائز العناصر الاألراضي الصالحة للزراعة أحد 

لالستقرار فيها، وتتوقف عمليات اإلنتاج الزراعي بها لذلك كانت حيازة 

األرض موزعة ملكيتها بين الدولة واألفراد والجماعات والقبائل والوقف، حيث 

                                                           
 .66ياسين شهاب الموصلي، مرجع سابق، ص 1
 .37محمد ناجي، محمد، نوري، مصدر سابق،  ص 2
ع العامة، رسالة ، دراسة في األوضا0900-0550العربي البهلول الزروق، غريان في العهد العثماني  3

 .019، ص1116ماجستير، جامعة أم درمان اإلسالمية، قسم التاريخ والحضارة اإلسالمية، 
 العربي البهلول الزروق، مرجع سابق، الصفحة نفسها. 4
م، 0911تيسير بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني، الدار العربية للكتاب، طرابلس  5

أمر بتعداد النفوس بتسجيل األراضي)الطابو(، راجع الطاهر الزاوي،  0099باشا  .وفي عهد حافع011ص

 .171،ص0971والة طرابلس الغرب من بداية الفتح اإلسالمي إلي نهاية العهد العثماني، دار الفتح، بيروث ،
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، ملكية األرض في الواليات العثمانية، 0151أبريل01نظم القانون العثماني في

لمحة موجزة عن هذه الملكية من  نعطيإلى خمسة أقسام يمكننا  تقسم األرض

األراضي. وكان هدف الدولة العثمانية من إصدار هذا القانون وضع حد 

للفوضى والمنازعات التي كانت تحدث وفي الوقت نفسه بسط سيطرتها عليها 

 (1)باعتبارها مالكة لجميع األراضي.

اصة وال يجوز التصرف فيها إال وهي األرض الخ:أراضي الملكية الخاصة:0

بإذن صاحبها، وعادة ما تكون مساحات محدودة تخضع لضريبة العشر، وفي 

هذه الحالة يمكن لصاحبها البيع والتصرف فيها وتوثق هذه المعامالت بوثائق 

أو سندات ملكية، وفي منطقة الجبل ال تكاد أي أسرة تملك أراضي إال ولديها 

يجوز ممارسة النشاط الزراعي و( 2)يتها لهذا العقار.وثائق أو سندات تفيد ملك

 عليها إذا كانت األرض معدة للزراعة.

وهي األراضي التي تعد فيها الدولة المالكة -مملوكة للدولة:الراضي األ: 7

الوحيدة، وتعود ملكيتها إلى بيت المال أي الخزينة العامة، حيث نص قانون 

ا عن طريق استغاللها في الزراعة لمن نه يمكن االستفادة منهعلى أاألراضي 

يريدها بشرط دفع مقابل االستغالل واالستفادة منها، وذلك عن طريق استغاللها 

، (3)بمقابل يدفع وفق إجراءات إدارية تحددها السلطات العثمانية لالنتفاع بها

هذا وقد شجع الوالي أحمد راسم األهالي على استثمار هذه األراضي، فأحدث 

تين وسواني وأدخل زراعة محاصيل جديدة سنتطرق لها في سياق هذه فيها بسا

  (4)الدراسة.

وهي التي توقف على المساجد والزوايا والمدارس وغيرها : أراضي الوقف:6

هو الصدقة المحرفة التي التباع وال توهب وال تورث  (5)من األعمال الخيرية

 المساجد والزوايا و ، ويتم تحبيسها على(6) األراضي المجيدية والموهوبة

 األضرحة والمدارس وهي قسمان هما وقف األراضي المملوكة ملكية خاصة و

 ، ويكون فيه إيرادات واهذا النوع ال يمكن التصرف فيه وإنما جعلت وقف

                                                           
-0135ني مختار محمد األمير، ملكية األرض واستغاللها في والية طرابلس الغرب، خالل العهد العثما( 1(

 .33، ص1111، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة السابع من أبريل )الزاوية حالياً(، 0900
 .53ياسين شهاب الموصلي، مرجع سابق، ص( 2(
 .04، ص1نوفل نعمة هللا، الدستور العثماني، قانون األراضي، المادة ( 3(
، مركز جهاد 0900-0161طرابلس الغرب  فتحية علي المريمي، نبات الحلفا كمورد اقتصادي بوالية( 4(

 .51، ص1116الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس
 .34مختار محمد األمير، مرجع سابق، ص( 5(
-0135الهمالي مفتاح الهمالي، تطور نظام الوقف في والية طرابلس الغرب إبان العهد العثماني الثاني، ( 6(

 .05، ص1113ة الفاتح، ، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامع0900
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مصروفات الموقوف عليه عن طريق تأجيرها لألفراد حسب سندات رسمية 

ذلك للتحايل  راجعية الجبل ، وهذا النوع في منطق(1)ويكون دخلها للوقف فقط

ال إمن أجل عدم دفع الضرائب وهذا النوع من األراضي ال يجوز التصرف فيه 

 بإذن من هو وكيل عليها.

وهي األراضي التي تتطلبها المصلحة العامة، وال : األراضي المتروكة:4

يجوز ألحد من السكان أو األفراد، االنفراد بها دون اآلخرين، وقد قسمها 

الطرق أو الجسور  ين إلى قسمين هما:األراضي المتروكة للعامة كأراضالقانو

والمعابر، وقسم آخر لعموم السكان والقرى ألغراض الرعي أو ما شابه 

 وهي أراضي زراعية ال يجوز استغاللها. (2)ذلك.

صالحة للزراعة وال تعود ملكيتها الوهي األراضي غير : أراضي األموات:5

مسكونة وبعيدة عن مناطق العمران، ويكون  ألحد من األفراد وغير

استصالحها واستغاللها للزراعة ويفوض فيها األفراد إذا استصلحت لمدة ثالث 

سنوات دون المطالبة بأحقيتها وتصبح ملكية له وذلك النطباق الحديث الشريف 

عليها من ستصلح أرض موات فهي له، أي عن تحويل األرض الجرداء إلى 

وفي حالة استغاللها زراعةً لم يطالب أحد بأحقيته ( 3)ول.أرض منتجة المحص

  لها ينطبق عليه الحديث سالف الذكر.

وجاء هذا النوع من التملك الجماعي في المناطق :الملكية القبلية الجماعية:6

ضي من القبائل وفق االداخلية، التي تقل فيها سيطرة الدولة، وتدار تلك األر

إن كانت الدولة تتدخل في بعض األحيان لحل بعض أعراف سائدة فيما بينهم، و

وأيضاً (4)الخالفات في هذا الصدد حدثت منازعات يبن أهالي نالوت والصيعان.

وهي األراضي التي يشترك أفراد القبيلة الواحدة في ملكيتها، وتخضع للتوزيع 

وإنما السنوي فيما بينهم، وهذا النوع من الملكية لم ينص عليه القانون العثماني، 

 جاء كمورث تقليدي اجتماعي قديم وهو قائم على المشاركة الجماعية للقبيلة، و

يوجد في منطقة الجبل الغربي،عدة قبائل كالزنتان، وغريان والمشاشية وأوالد 

حيث كانت هذه ( 5)أبوسيف ووادي قطيس حيث سادهها نمط الملكية القبيلة،

سمها، عادة ما يقع على األراضي الخاصة بزراعة الحبوب في أوقات موا

                                                           
 .4مختار محمد األمير، مرجع سابق، ص( 1(
 .131، ص1116ب، دار الجيل، الجمعية العربية،  -الموسوعة العربية الميسرة ، المجلد األول، أ( 2(
 .01مختار محمد األمير، مرجع سابق، ص( 3(
 .37مختار محمد األمير، مرجع سابق، ص( 4(
، رسالة ماجستير، 0960-0950تطور الزراعة في والية طرابلس الغرب المبروك حسن محمد شاقان، ( 5(

 .31، ص1113قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة طرابلس، 
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النوع من األراضي نزاعات قبلية في مواسم الحراثة، وقد صدر مرسوم والئي 

من أن ( نص القانون على 0191-0111في عهد الوالي أحمد راسم باشا)

نصف حاصالت الزرع ألصحابها، تقدر بيتجاوز أراضي الغير عليه غرامة 

ألفراد والقبائل إال أنه لم يقض كما خفف هذا القانون من حدة المنازعات بين ا

 ( 1)عليها نهائياً.

قسمت منطقة الجبل الغربي إلى عدة مناطق زراعية  -المناطق الزراعية:

 خصصت منها المنطقة الممتدة من غريان إلى ظاهر الجبل بزراعة الزيتون و

األشجار المثمرة أما مناطق بقية الجبل فهي تعد مناطق صحراوية ورعوية 

منها في تربية الحيوانات والماشية، كما قسم الجغرافيون منطقة الجبل  لالستفادة

 منها قليلة االرتفاع ومنطقة التالل الشمالية والالفت للنظر 

أن المنطقة متداخلة مع بعضها ال يمكن الفصل بينها من حيث المناا والتربة، 

ارنة مم في السنة، مق 314 – 154حيث تتراوح كميات األمطار الهاطلة من 

باتساع رقعة األرض الجبيلة، حيث تقل نسبة األمطار باتجاه الحدود التونسية 

كما استعملت عدة طرق وأساليب لنظام ( 2)مم في السنة 011 – 71غرباً لتصل 

العمل بالنشاط الزراعي منها نوع نظام العمل بالمغارسة وهو اتفاق بين طرفين 

 و (3)ئد في منطقة الجبل الغربي.وهذا يحدث في حالة زراعة الحبوب وهو السا

 -نعطي لمحة مختصرة على أنواع الزراعة:

يعد هذا النمط السائد في منطقة الجبل الزراعة البعلية: -أ

الغربي، العتمادها على مدى سقوط األمطار والتي تشمل المناطق 

الزراعية المعدة لزراعة الحبوب وبعض البقوليات وكذلك األشجار ذات 

من المياه  تهاستفادإلالتي تقاوم الجفاف كالزيتون والنخيل الجذور العميقة 

فيتم استغالل هذه األرض عن طريق االستغالل  (4)النازلة في التربة

باألجرة، حيث يثم هذا النمط في زراعة الحبوب كالقمح والشعير باعتماده 

على مياه األمطار وكلما كانت األمطار غزيرة تتساقط في شهر مارس 

اج وفيراً، حيث أشارت سجالت المحكمة الشرعية بمنطقة الجبل يكون اإلنت

 يضاالغربي على عقود في المغارسة والبيع والشراء وكذلك منح أر

                                                           
 .56ياسين شهاب الموصلي، مرجع سابق، ص ( 1(
 .39المبروك شاقان، مرجع سابق، ص( 2(
 األوضاع السياسية واإلدارية و، دراسة في 0900-0135غيث العربي، مسالتة في العهد العثماني الثاني ( 3(

 .61، ص1117االقتصادية والثقافية، رسالة ماجستير، كلية اآلداب والعلوم ترهونة، جامعة المرقب، 
 .61ياسين شهاب الموصلي، مرجع سابق، ص (4(
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نماط في العملية الزراعية وهناك أيضاً الغرس ألالمغارسة هو أكثر ا

 (1)بالمناصفة وكذلك إجراء عقود بالمحكمة لتوثيقها وكيفية عملية التعاقد

ينتشر هذا النمط من الزراعة في الواحات لمروية:الزراعة ا -ب

المنتشرة في ربوع الجبل، حيث يزرع بعض من الخضروات والفواكه 

شجار النخيل كما أالتي تحتاج إلى مياه بكميات كبيرة باإلضافة إلى غرس 

هو واضح في واحة الرابطة وغيرها، باإلضافة إلى وجود الوديان التي 

وبالرغم من صغر المساحات المروية فإن (2)تستغل إلقامة سدود عليها

بعض اصحاب األراضي لم يكن في مقدرتهم إدارتها لوحدهم، بسبب 

ضعف اإلمكانات والعمل الشاق، وخاصة فيما يتعلق بسحب المياه من 

هالي في مساعدته بأجرة بار فيضطر المالك إلى استغالل بعض األاآل

فتدفع األجرة أحياناً بشكل  يومية أو شهرية، حسب االتفاق فيما بينهم،

 (3)ثمارالمحاصيل بعد االنتهاء من العمل المتفق عليه، أو بعد نضوج 

  -مصادر المياه ووسائل استخراجها:

إن جميع الكائنات الحية بمختلف أشكالها وأحجامها -األمطار: -0

اِء ُكلا َوَجَعْلنَا ِمَن اْلمَ  تحتاج إلى الماء لكي تستمر على قيد الحياة، قال تعالى: 

يعد المصدر الرئيسي للمياه في منطقة الجبل الغربي، هو (4)َشْيءز َحيٍّ 

األمطار، وذلك في زراعة الحبوب عليها، حيث تبدأ األمطار في الهطول من 

سبتمبر إلى مارس في السنوات الخصبة كما أن األمطار هي التي تتحكم في 

الجبل الغربي من المناطق  يعدوأنتاج المحاصيل الزراعية من حبوب وغيرها.

ذات مناا معتدل، إال أن ال توجد به أنهار أو مساقط مائية، حيث اعتمدت 

بالدرجة األولى على مياه األمطار الساقطة من السماء، وبعض من المياه 

خر الجوفية الممثلة في العيون، حيث نالحع تذبذب تساقط األمطار من حين لر

ة وتتراوح كمية األمطار علي الجبل الغربي ما المناطق الزراعي فيوهذا يؤثر 

على مقربه من مدينة طرابلس وفي األجزاء ملمتر  311إلى  3/6بين شهري 

وبذلك تشكل الزراعة البعلية في (5)الوسطي والشرقية من منطقة الجبل الغربي.

منطقة الجبل الغربي وخاصة المنطقة المحصورة ما بين غريان واألصابعه 

الظاهر بيفرن باإلضافة إلى الوديان والروافد إلى تشكيل كميات وكذلك منطقة 

                                                           
- 0711أسماء بو دبوس، سجالت محكمة غريان الشرعية كمصدر للتاريخ االجتماعي واالقتصادي ( 1(

 . 030-013، ص1116ماجستير، قسم التاريخ كلية اآلداب والعلوم ترهونة، جامعة المرقب،  ، رسالة0911
 .61، ص0970انطونيو جوزيف كاكيا، ليبيا قبيل االحتالل اإليطالي، الدار العربية للكتاب، ( 2(
 .01، ص0151 – 0157بسنوات  7سجل رقم ( 3(
 (.31سورة األنبياء، اآلية )( 4(
 .14، ص0963لليبي، مصادر المياه، العدد األول، السنة الثالثة، سيدي المصري، طرابلس، مجلة الفالح ا( 5(
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وافره من المياه وهي أنهار موسمية يمكن االستفادة منها إذا أقيمت عليها سدود 

تجمعها في أحواض في حجرية وترابية إلعاقة حركة المياه الجارية بما يسهم 

 (1) يمكن االستفادة منها في ري المحاصيل.

 يةالجبل هافة بطبيعتها الجبلية، يصل بعض قمموطقة المعرإن المنالعيون: -7

سطح البحر كما يوجد بها عدة عيون تستغل في  ىم فوق مستو131إلى 

 في منطقة غريان، و (2)اعين 01عددها حوالي ولشرب أيضاً االزراعة و

يستفاد منها في ري بعض الزراعات المروية كالخضروات مثالً، وذلك 

ه، حتى يستطيع كل مزارع ري أشجاره ويوجد في وفق نطام متعارف علي

منطقة قي منطقة يفرن حوالي خمسة عيون أهمها عين الرومية، و

عيون جل هذه العيون صالحة  3جادوفي ، واعين07قدرتالرحيبات 

وتقع هذه  (3)للزراعة والشرب، حيث يزرع فيها عدد من أنواع األشجار.

حجر الجيري المتشقق والذي العيون في المناطق التي تشكل طبقاتها ال

تتخلله من الجزء العلوي طبقات من المارل وتحتوي هذه الطبقات على 

 المياه الصالحة للشرب وتعد من المناطق المغذية للعيون.

تجلت مجهودات الوالة العثمانيين لزيادة النشاط الزراعي خالل اآلبار: -6
والخضروات النصف الثاني من القرن التاسع العشر في غرس األشجار، 

همة للحصول على المياه من سقوط األمطار موتعد اآلبار أحد الوسائل ال

الذي  التي في باطن األرض وتستخرج المياه منها عن طريق الدلو
يستعمل لري األشجار عند غرسها كالزيتون والنخيل وغيرها من 

الجبل  األشجار التي ال تنمو في البداية إال بريها بالماء، واآلبار في منطقة
ال يتعدى عشرة أمتار  اعبارة عن حفر في باطن األرض وتكون عمقه

كون عادة طول الزاوية هي حفرة تن داخل األرض ويتحفر ما بين زاويت
داخل  امتر ةقدر مساحتها حسب قدرة المالك من خمستداخل البير 

م تطلى بالجبس وكذلك حجر المياه داخل ثاألرضي إلى أكثر من ذلك 
ل له ما يعرف بالرقادة والتي يتجمع فيها الماء تم يدخل عن البئر وتعم

طريق فتحة إلى البئر والذي يطلق عليها  سكان الجبل )بالماجن( 
                                                           

 .35المبروك شاقان، مرجع سابق، ص( 1(
نور الدين مصطفى الثني، أنظمة توزيع مياه العيون القديمة بمنطقة الجبل الغربي وغدامس)دراسة ميدانية( ( 2(

-9-17-16لمية الثانية التي عقدت بمركز الجهاد الليبية في الفترة أعمال الندوة الع0951-0135المجتمع الليبي

 .711_711ص  1111م، مركز جهاد الليبيين في الدراسات التاريخية، 1111
 0990محمد الطوير، تاريخ الزراعة في ليبيا، إثناء الحكم العثماني، الدار الجماهرية للنشر، مصراتة،  ( 3(

 .35رجع سابق، ص، وكذلك المبروك شاقان، م011،ص
  وعاء يستعمل في إخراج الماء من البئر ويصنع من جلد الحيوانات وتختلف احجامه من الصغير الذي

 يستطيع االنسان حمله اما الكبير الذي يحمل عن طريق الحيونات.
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دة في تلك ئوتستخدم طريقة سحب الماء بالطرق التقليدية التي كانت سا
ه ذكر إلى ما سبقالفترة وهي )الدلو والجرارة والبكرة( والحبال باإلضافة 

في سحب الماء من الماجن وفي هذا الصدد  (1)والحيوان إلنساناقوة  من
رسالة إلى مجلس قضاء  09/0199وجه الوالي مصطفي هاشم في 

( قرش من 11،111قدر بحوالي )يبتخصيص مبلغ مالي  مفادهاغريان، 
إيرادات البلدية ألجل توفير الماء في قطيس شمال غريان، وضع 

نه أخيراً حفر البئر على أساس ال إإاعتراض الوالي هذا المشروع 
المناصفة بين األهالي والبلدية، وامتداد رئاسة هذا المشروع إلى رئاسة 

كما يدل على اهتمام الوالة العثمانيين على النشاط الزراعي في  (2)قادمة.
حياتهم اليومية، يوجد مصدر آخر في منطقة الجبل وهو المياه الجوفية 

  (3) لتي سبقت اإلشارة إليها.تمثل في وجود العيون اتالتي 

إلى جانب األمطار كمصدر أساسي من مصادر المياه التي المياه الجوفية: -4

مياه األمطار التي  التي تغديهااعتمد عليها األهالي، يرجع أصل المياه الجوفية 

 تبقى في باطنتغور في باطن األرض وتكّونت مع مرور الزمن طبقة مائية 

 تتألف من طبقات مختلفة منها الصلبة والطرية و األرض، حيث إن األرض

منها الرملية، وتتراكم المياه على الطبقات الصلبة التي ال تسمح بتسرب المياه 

وفي موقع معين ما يحدث لهذا التجميع من المياه ما يسمي بالعيون المتجددة 

مثال عين الرومية، العين الزرقاء عين الرابطة وعين تاكنيت وغيرها من 

  لعيون التي كانت تستغل في زراعة بعض الخضروات كالفول والطماطم وا

 وتعتمد الزراعة في الجبل الغربي على الزراعة البعلية و(4)البطيخ وغيرها.

الزراعة المروية وتعتمد الزراعة البعلية على معدالت سقوط األمطار وهي 

تم اللجوء إلى  غالباً تشمل زراعة الحبوب وهي أكثر األراضي استعماالً، لذا

أنماط زراعيه يتعارف عليها في استغالل هذه األرض منها االستغالل باألجرة 

حسب االتفاق بين صاحب األرض وبعض العمال المزارعين على إجراءات 

لهذا العمل منها حرث األرض أو حتى المحصول مقابل أجرة يومية نقدية 

                                                           
، طرابلس، 9630جورج جحا، مصادر المياه في ليبيا، مجلة الفالح الليبي، العدد األول، السنة الثالثة، يناير ( 1(

 .16سيدي المصري، ص
  .11ط، وثيقة رقم -ت-م-د (2(
، دراسة تاريخية لألوضاع السياسية 0900 -0135الهادي الفقهي، قضاء ترهونة في العهد العثماني الثاني، ( 3(

ياً(، واالقتصادية واالجتماعية والثقافية، رسالة ماجستير، كلية األداب، جامعة السابع من أبريل )الزاوية حال

 .066، ص1111
، بشأن حفر بئر بمنطقة قطيس شمال غريان نقالً عن محمد الطوير، مرجع 111ط، وثيقة رقم -ت-م-د( 4(

 .51سابق، ص
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ما بعد الستحداث اآلالت مالحع أن هذه العيون قد تطورت فيالومن (1)محددة.

ة واستخدام التقنية لحفر آبار المياه فقد اختفت خاصة عين الرومية يالزارع

يتوقف اإلنتاج الزراعي في والذي يالحظه المار من طريق الغنائمة إلى يفرن، 

كل انحاء المعمورة على عنصرين اساسين هما المقومات الطبيعية والبشرية، 

في الموارد المائية وسقوط االمطار وكذلك نوعية  فالمقومات الطبيعية تتمثل

 -وأهم هذه المقومات الزراعية تثمل في:(2)التربة من حيث صالحيتها للزراعة

يدي العاملة للنهوض يتطلب النشاط الزراعي عددا من األاأليدي العاملة. – 0

 بمتطلبات الزراعة، التي تتمثل في العمالة الراعية لألشراف على المحصول أو

شراف على سحب الماء من البئر وتوزيعه على المزروعات، المزروع أو اإل

حتي ثمار الزيتون أو النخيل وحصد المحصول كالقمح والشعير وغيره، 

رض أو تقليب التربة ومتابعة نمو المحصول متعدد األنماط والعمل وحراته األ

 . في المجال الزراعي، كان بالمغارسة والعمل بالمسافات وباألجرة

عند القيام بالنشاط الزراعي يتطلب األمر تسوية األرض تمهيد األرض: -4

واعدادها للغرس، فأول عمل هو القيام بتسويتها، وإقامة السدود خاصة 

مطار وعند الحرث يستخدم بمناطق ذات طبيعة جبلية جافة مياه األ

المحراث الخشبي المصنوع محليا ويتم جره بواسطة الجمال والحمير مثال، 

ي حرث األرض وهذا عادة ما يحدث في الجنينات أو البساتين، بواسطة ف

في شهر أكتوبر وهو بداية موسم الحرث  وعادة ما يحدثآلة تسمي الفأس، 

المتداول في األوساط الشعبية  :ول المثلقوتساقط األمطار وفي هذا الصدد ي

ول كتوبر ما يلحقه شهر مارس، ألن االستفادة من هطأى ما حرث في لإل

إلى أهمية سقوط المطر  ، وذلك راجع اً خالص اً المطر في مارس يعد ذهب

 الفلفل والباذنجان والخيار وغيرها و يزرعفي شهر مارس وفي هذا الشهر 

ويحرص الفالحون على ضرورة تمهيد األراضي،  (3)كذلك أشجار الفواكه.

 ييحنيه أو رملية فالسماد هنا مهم جداً ألنه يعندما تكون األرض ط

تم عن طريق تكانت طرق الحصول على السماد ورض ويقويها، األ

 ةبل إذا كانت قربيحظائر الحيوانات الماعز واالغنام أو محطات القوافل اإل

قفاف تصنع أبجمع السماد في  نالمراد استغاللها حيث يقومواألرض من 

ا من القديم وتحمل على الحيوانات هذا فيما يتعلق بتسوية األراض أما فيم

                                                           
 .61ياسين شهاب الموصلي، مرجع سابق، ص( 1(
 حسن محمد الجديدي، الزراعة المروية وأثرها على استنزاف المياه الجوفية في شمال غرب سهل الجفارة،( 2(

 .116، ص0917الدار الجماهيرية للنشر، 
 .37، ص0113ه،  0310صحيفة طرابلس الغرب، العدد العاشر العام، ( 3(
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 االهتمام بالبدور وتوفيرها وقدعندما يأتي موسم الحرث يتم فيتعلق بالبذور 

في  ةكون بذور الشعير مخزنتتكون مخزنة لديه أو يقوم بشرائها وعادة ما 

طار يتطلب معرفة األوقات المناسبة للحرث وتكون مطامير، وفي هذا اإل

ما حرث في  عادة في اكتوبر حيث هناك مثل شائع في تلك المنطقة اللي

كتوبر ما يلحقه صهد مارس وهذا يؤكد على أهمية هذا الشهر الذي تتم أ

 فيه، زراعة الحبوب خاصة الشعير.

الشك أن عملية اإلنتاج -الوسائل والمعدات واألدوات المرتبطة بالزراعة:

تتحكم فيها عدة عوامل، لعل من أهم هذه العوامل هي األدوات المستخدمة في 

 -يا وهـي:باألدوات بدائية نسو استغالل األرض،

تعد األدوات المستخدمة في النشاط الزراعي ضرورية -األدوات الزراعية:-أوالً 

ورثه األبناء عن اآلباء في العهد العثماني وكانت تشمل  الذيللقيام بهذا النشاط 

 -اآلتي:

وهو عبارة عن عمود من الخشب يصنع من أشجار البطوم المحراث: -0

سم لتشق االرض  01ليه سكة معدنية طولها ال يتجاوز والزيتون مركب ع

وتجر بواسطة بعض الحيوانات كالجمال والحمير مثالً، وهذه الحيوانات 

 (1)تساعد الفالح في عملية استخراج الماء من اآلبار وحراثة األرض

وهي قطعة حديدية ذات اشفار متصلة بذراع خشبي وتستعمل في  المسحة: -1

   (2) تها وقت السقي.ية األرض وفتح سميوتس

وهو بمثابه الخباشة اآلن تستعمل لتنقية األرض من األحجار  المش : -3

 الكبيرة لتمهيد األرض للزارعة. 

ويستعمل لقطع الخشب وتكسير األرض الصلبة وتنقيتها من  الفأس: -4

  (3) األعشاب.

وهي عبارة عن قطعة حديدية بها ثالثة أو أربعة أسنان تتصل المذرة:  -5

او  اء كان قمحاشبي وتستعمل في وقت دراسة المحصول سوبدارع خ

 (4)لكي يتم فصل التبن عن الحبوب بعد دراستها. اشعير

 وتستعمل في حصاد القمح والشعير عندما ينتج. المنجل والمحشة: -6

وهي كيس كبير يصنع من شعر المعز ووبر اإلبل وتعد الغرارة الغرارة:   -7

 (1)المحصول بعد نضجهمن المتطلبات التي استعملت في جمع 

                                                           
 .064أسماء بو دبوس، مرجع سابق، ص( 1(
 .040تيسير بن موسى، مرجع سابق، ص( 2(
 المرجع السابق، الصفحة نفسها.( 3(
 س.045تيسير بن موسى، مرجع سابق، ص( 4(
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 -أدوات السقاية:-ثانياً 

يصنع من جلد االبقار واالبل، ويستخدم في استخراج الماء من اآلبار الدلو: -0

 كذلك الحيوانات.ولسقي المزروعات 

ممر في األرض يجري فيه الماء أثناء انتقاله إلى الجداول الحمالة: -1

 األخرى.

من المحاصيل التي  وهو حيز صغير من األرض تزرع فيه بعضالجدولة: -3

 تعتمد على مياه اآلبار أو العيون.

تعيق حركة المياه  التيقفة من سعف النخيل تستخدم في نقل التربة مرمة: -4

 بين الجداول. اأثناء انتقاله

تأتي هذه المرحلة بعد نضوج القمح والشعير ويتم ذلك في أواخر شهر الحصاد:

بالرغاطة في حصد هذا  مايو، حيث تقيم العائلة مجتمعة عادة ما يعرف

 المحصول، يأتي كل واحد بعائلته من الحصادين.

يتم  اأو شعير اتنضج الحبوب سواء كانت قمح ماعند-أدوات الحصاد:-ثالثاً 

 االعتماد على مجموعة من األدوات في جمع المحصول وتشمل اآلتي:

:وهو أهم األدوات المستخدمة في حصاد المحصول الذي يقوم به المنجل-0

 حصاد لجمع المحصول. ال

الوقت الحالي  ى:وهي عبارة عن وعاء من سعف النخيل يستخدم حتالمعلف-1

  (2)لجميع المحصول ونقله إلى النادر.

:عبارة عن مكان واسع يسمي بالمندرة يجمع فيه محصول القمح أو النادر -3

 الشعير بعد االنتهاء من الحصاد.

اهتمت السلطات العثمانية نية لها:المحاصيل الزراعية ودعم السلطات العثما

بعملية غرس األشجار على االخص األشجار المثمرة واالهتمام بزراعة حبوب 

اء السكان، حيث زاد االهتمام بها وزراعتها ذالقمح والشعير المصدر الرئيس لغ

بمساحات كبيرة نظرا لعدم حاجتها الماء كثيراً واعتمد في زراعتها على سقوط 

 ين أهم المحاصيل الزراعية زراعة الحبوب والشعير الذاالمطار.وكان م

 عد الغذاء الرئيس لحياة السكان في الجبل الغربييكتوبر، وأيزرع في شهر 

                                                                                                                                        
 .061بوس، مرجع سابق، صاسماء بو د( 1(
 النادر، هو مكان مسطح ومستوى ليجمع فيه المحصول بعد حصادته. (2)
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 (1)من الوجبات الرئيسية لسكانه،وهي وجبة البازين ومن الشعير تعد 

يضا كعلف لخيول الجيش العثماني التي كانت تنقل أويستعمل المحصول 

 القطع الحديثة كالمدافع مثالً.الذخائر وتجر 

 -من أهم المحاصيل الزراعية:

 عرقتيعد الشعير من أهم المحاصيل الزراعية، التي -الشعير: -0

بها منطقة الجبل الغربي، كما أنه الدخل الرئيسي لكثير من الفالحين من 

مته للظروف المناخية، وتجود به األراضي ءأهالي الجبل، من حيث مال

 سنة فيقد قدر االنتاج ف (2)عند سقوط األمطار بغزارة الصالحة للزراعة

الف طن تقريباً فهو يدل  11حيث قدر االنتاج في هذه السنة بحوالي  0196

وفي هذا  (3)على تحسين أوضاع الفالحين كما أشارت اليه الوثيقة العثمانية

حتى  اتحسين بذور القمح وتنقيتهعلى االطار شجعت السلطات العثمانية 

ويعد دقيق الشعير من الوجبات الرئيسية  (4)له مردود اقتصادي جيديكون 

في منطقة الجبل الغربي كالبازين والزميتة وهي من الوجبات الشعبية 

 المعروفة لدى سكان الجبل.

ال ان إيأتي القمح في المرتبة الثانية بعد الشعير، -:القمح -1

لذي أدى إلى تدخل األهالي لم يقبلوا على زراعته كثيرا كالشعير، األمر ا

جبر المواطنين على زراعة نصف أ، و0144الوالي أحمد عزت باشا 

معظم أفراد العائلة والقبيلة وهذه  هويشارك في حصاد قمحاراضي األ

وإلى جانب هذين  (5) السياسة تهدف إلى توفير الغذاء للجنود العثمانيين.

 ص والمحصولين، كان األهالي يزرعون بصورة خاصة الفول والحم

  (6) العدس والبازيالء وغيرها.

أما في فصل الصيف، فإن الزراعة كانت تعتمد على الري الدائم 

المتمثل في العيون التي كانت قليلة في الجبل ومن أهم المزروعات كانت 

تزرع في فصل الصيف والبطيخ وغيرها، إال أن هذا االنتاج كان والطماطم 

ر فيها سقوط المطر، حيث يحرم دالتي ينالسنوات بإستثناءيسد حاجات السكان 

                                                           
 .006العربي البهلول الزروق، مرجع سابق، ص 1
نادية كاجيجي، احوال الزراعة والبستنة والموارد الطبيعية األخرى لوالية طرابلس الغرب، مجلة الشهيد،  2

 .337، ص0917د الليبيين للدراسات التاريخية،العددان السابع والثامن، مركز جها
 د.م.ت.ط، وثيقة غير مصنفة، ملف متفرقات. 3
،رسالة 0900-0139مخلوف محمد سالمة ، االصالحات العثمانية وأثرها في والية طرابلس الغرب  4

 .11، ص0997ماجستير، قسم التاريخ كلية اآلداب، جامعة الزاوية 
 .07، ص مرجع سابقمحمد الطوير،  5
 .007العربي البهلول الزروق، مرجع سابق، ص 6
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األهالي من حراثة األرض، األمر الذى يحرمهم من جمع محاصيلهم من هذا 

وبالرغم من أن الزراعة كانت هي العمود الفقري واألساس لحياة  (1)النوع.

الناس إال أنها كانت بدائية تعتمد على األساليب الزراعية التقليدية، وكانت 

الجفاف الذى يقل فيه سقوط األمطار، باإلضافة إلى قلة المياه تعاني من فترات 

الجوفية حيث ال توجد أنهار أو وديان دائمة الجريان للمياه وهذا راجع إلى 

تقلب المناا، وعدم انتظام سقوط األمطار، وكانت الزراعة تعتمد على األدوات 

فة إلى إنهاك اً من الحيوانات، باإلضاهالقديمة المتمثلة في المحراث، وبعض

التربة وانتشار اآلفات الزراعية وعدم مقاومتها بالطرق الحديثة ناهيك عن 

صعوبة المواصالت والنقل وقلة األيدي العاملة في الزراعة واهتمت السلطات 

شباط  09( المؤرخة في11قم )العثمانية بغرس الزيتون، هذا ما تؤكده الوثيقة ر

تتضمن عشر مواد منها االهتمام  ون وغرس الزيتببإصدار تعليماتها  ه0335

بالشجرة في السنة األولى، وإذا أكلها حيوان تتم العقوبة بإجباره بدفع كافة 

ذا عاود ذلك تكون العقوبة أشد، وأن تكون هناك حراسة إالمصاريف للمشتكي 

ضواحيها من المناطق الرئيسية في  من أفراد القبيلة.وتعد منطقة غريان و

ترتكز فيها الزراعة خالل القرن التاسع عشر ومن تتي كانت الجبل الغربي ال

أهمها منطقة جندوبة باألصابعة، وبن خليفة وبن نصير وبني داوود حيث اهتم 

األهالي بزراعة المحاصيل الزراعية، وحرصوا على زيادة إنتاجها، إال أن 

ط الظروف المناخية كثيرا ما كانت تتحكم في الزراعة، التي تعتمد على سقو

األمطار وتذبذبها، ففي بعض السنوات ازداد معدل سقوط األمطار ففي سنة 

تساقطت األمطار بدرجات كبيرة، االمر الذى ادى الى زيادة المحاصيل  0196

حيث بلغ محصول الحبوب في منطقة طرابلس والخمس وغريان حوالي عشرة 

حدى آالف طن من القمح وأربعين ألف طن من الشعير كما أشارت إليه إ

الوثائق التاريخية.أما في السنوات التي يندر فيها سقوط األمطار فحدث 

مجاعات األمر الذى يؤدي إلى هجرة بعض األهالي من الجبل بحثا عن قوتهم 

وهروبا من جور العثمانيين المتمثل في دفع الضرائب وخاصة في سنوات 

-0111-0179ر فيه سقوط المطر، ففي السنوات دالجفاف والقحط الذى ين

، حدثت في هذه السنوات المجاعات والقحط فأصبح األهالي يؤرخون 0193

وقد حاول األهالي بمنطقة الجبل  (2)بها في والداتهم ووفياتهم بسنوات الكوارث.

                                                           
عبد القادر جامى، من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى، ترجمة محمد األسطى، قدم له على مصطفى ( 1(

 .36، ص0971، دار المعارف العربية، القاهرة، 0المصراتي، ج
 .19محمد الطوير، مرجع سابق، ص( 2(
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في طرابلس حيث تقدموا ( 1)الغربي، االستنجاد بالوالي العثماني أحمد راسم

الوثيقة المؤرخة انت كوهم، بطلب يأملون فيه تخفيف حالة الجفاف التي حلت ب

بدار المحفوظات التاريخية موقعة من  0901الموافق /0316رمضان، 01في،

بمدنهم،  يصفون فيها الجفاف الذي حلن من أعيان منطقة الجبل يثالثة وخمس

االمر الذي أدى إلى "يبس األشجار وقلة الثمار لعدم سقوط األمطار، كما أكدوا 

نهم باتوا على الهالك بعد أن أقاومة الجفاف ومعلى في طلبهم عدم قدرتهم 

لبوا بضرورة تزويدهم بعشرة آالف كيلة اضاعت عدة نفوس من الجوع، كما ط

ألف قرش حتى  اشعير وخمسة آالف كيلة قمح ومساعدة مالية قدرها مائت

دوات المستخدمة في الزراعة المحراث يستطيعوا مقاومة هذا الجفاف، ومن األ

صنع من سيقان األشجار، التي تنمو بالجبل مثل الزيتون ثم ي الذيالتقليدي 

تطور إلى محراث حديدي وهذا ينطبق مع المثل الذي يقول ال محراث من دون 

زراعة الحبوب أو حراثة أشجار االرض وحدادة ألنه يستخدم لحراثة األرض 

س التي تسمح تلك الطبقات المفككة لشرب المياه عند سقوط االمطار حتى ال تيب

 األرض وتؤدي إلى عدم نمو األشجار، فقد كانت تستعمل الحيوانات كاإلبل و

الحمير والبغال في جر المحاريث كانت األيدي العاملة تلعب دورا مهما في 

 مقومات الزراعة في الجبل الغربي، وخاصة في زراعة الحبوب كالقمح و

وأوائل الشعير، وعند نضوج هذا المحصول تتكاتف الجهود ففي أواخر، 

نظام بشارك القبيلة في مساعدة بعضها تالصيف دائماً يحصد المحصول ف

، حتى يتمكنوا من جني محصول الحبوب، ويجمع في أماكن معينه (2)الرغاطة

تسمى بالمندرة وهي عبارة عن أرض منبسطة يتم مسحها ويكدس عليها 

منها أو  المحصول ثم يقوم األهالي بدراسته عن طريق الحيوانات خاصة اإلبل

الحمير وذلك لفصل الحبوب عن التبن، وبعد ذلك يقوم بتصفيته وتصنيف التبن 

اكواما وحده ومحصول الشعير أو القمح لوحده ثم يعبأ في غرارات وهي تحمل 

 دوات المستخدمة. من  المرطات فكانت من األ اعدد

 

                                                           
العديد من اللغات األوروبية، و  يتقن وتلقى العلوم األولية في أثينا، كان 1150أحمد راسم: ولد في إسطنبول  1

( 0111-0117تقلد العديد من المناصب اإلدارية في الدولة وتولى إدارة العديد من الواليات خالل فترة حكمه )

أعضاء الدائرة  حتى ثم استدعاءه ليكون أحد 0196حتى تم تكليفه والي على طرابلس الغرب، واستمر فيها من 

 و 64الملكية كشورى الدولة، انظر: أحمد صدقي الدجاني، ليبيا قبيل االحتالل االيطالي، مكتبة الفرجاني، ص

كذلك اهتم بحرصه الشديد على النهو بوالياته حتى يجعل فيها الوالية أكثر تقدماً وتحضراً فهو الذي قضى على 

لى أنشاء البساتين التي غرس فيها العنب والزيتون. انظر االضطرابات المحلية في الجبل الغربي وعمل ع

 .173الطاهر الزاوي، مرجع سابق، ص
 الرغاطة: هي عمل جماعي منظم يشارك فيها أفراد والعائلة والقبيلة في إتجار شيء معين. 2
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 دعم السلطات العثمانية لألهالي في غرس األشجار المثمرة:

العثمانيون بعملية غرس أشجار الزيتون في والية طرابلس  الوالةهتم االزيتون:

الغرب فأصدرت، السلطات العثمانية عدة مناشير وشددت على المتهاونين 

تعد هذه  (1)بعزلهم في حالة عدم تطبيق هذه األوامر الصادرة بالخصوص

لنخلة الشجرة ذات اهمية بالغة بالنسبة للسكان في كافة العصور وهي مساويه ل

من حيث األهمية، حيث ذكر بن خلدون في تاريخ البربر، كانت غريان التي 

أشجار  تظهر بمظهر المدينة الرئيسية الشعير فيها وفير والتمور ممتازة و

الزيتون كثيرة، وكان الزيت والزعفران هو األخص في العالم ويصدر إلى 

ها وخاصة في منطقة ، وقد اشتهرت المناطق الساحلية والجبلية بزرعت(2)مصر 

 و (3)غريان وجادو وجبل نفوسة والرحيبات وكاباو التي تتميز بجودة زيتونها

تعد سجالت المحاكم الشرعية حيث شملت كافة عقود المغارسة كل غرس هذا 

 .النوع من األشجار المثمرة

عرف الليبيون زراعة أشجار الزيتون قبل مجيء العثمانيين بمئات 

ال خالل النصف الثاني من القرن إتمام بها من جديد لم يبدأ ن االهأال إالسنين 

 واشجعالذين بالزراعة  ينإلى اهتمام الوالة العثماني يرجعالتاسع عشر وذلك 

إلى قائم مقام 0316تموز  07األهالي عليها، حيث وجهت الوالية رسالة بتاريخ 

عنب  تين وشتلة زيتون و 1111غريان ليجهز في نهاية تشرين الثاني نوفمبر 

 يأمره فيها بالعناية بغابات أشجار الزيتون، وتعيين حراس من المشاة وو

الفرسان ومراقبتهم مراقبة شديدة، وفي نطاق االهتمام بغرس شجرة الزيتون 

كانت السلطات العثمانية تصدر مناشير خاصة بزراعته، توضح فيها كيفية 

فيه الوالي محمد وفي اطار ذلك صدر مرسوم كلف ( 4)غرس هذه الشجرة.

شجرة زيتون في أواخر القرن  09111نظيف باشا أهالي قضاء غريان بغرس 

قبيلة من قبائل قضاء غريان وملحقاته ووزعت  60التاسع عشر، موزعة على 

وشجع الوالي على غرس األشجار كما قامت  حسب عدد السكان  في كل قبيلة،

فقد اهتم أهالي   (5)الزيتون بإعفاء األهالي من ضريبة الميري لمزارعي أشجار

من فائدة وقيمة اقتصادية حيث يعد  االجبل الغربي بغرس أشجار الزيتون لما له

                                                           
 .14مخلوف سالمة، مرجع سابق، ص (1)
 وبعدها. 056عبدالرؤوف إبراهيم المناع، مرجع سابق، ص(1) 
. نقالً عن فتحية 0976جون فرنسيس ليون،من طرابلس إلى فزان، الدار العربية للكتاب، ليبيا تونس،( 3)

 .17المريمي مرجع سابق ص
 .010العربي البهلول الزروق، مرجع سابق، ص( 4(
 . 95محمد امحمد الطوير، مرجع سابق، ص( 5(
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في ليبيا ألنه بعلي وال يحتاج كثيراً من  الزيوتزيت الزيتون من أجود  أنواع 

أحد الرحالة العرب الذين  فقد أشاركما كان يُصدر إلى الخارج  (1) المياه.

وفرة الزيتون بمناطق الجبل إلى عند مروره بمنطقة الجبل  زاروا المنطقة

كغريان، حيث يصدر هذا الزيت بكميات كبيرة من الجبل الى االسكندرية 

ومدن أخرى، وفي نطاق االهتمام بغرس أشجار الزيتون كانت السلطات 

المحلية تصدر منشورات خاصة بزراعة أشجار الزيتون تتضمن تعليمات في 

تغرس شتلة الزيتون في فصل الخريف في شهري و( 2)ذلك الخصوص.

ودائما ما تتساقط فيه  المناا معتدالفيها وهي شهور يكون  ،نوفمبر أكتوبر و

يقوم األهالي وال مطار يعتمد على سقوط األ األن غرسه يكون بعلي ،األمطار

بالري إال في فترات الجفاف القاحط وهذا نادر ما يحدث إال في سنوات معينة، 

ن هذه الشجرة تتحمل العطش وعادة ما يطلق على هذا النوع الزيتون أل

تعطي انتاجا وفيرا من  هنفسالفرعوني، داللة على طول عمرها وفي الوقت 

شجرة الزيتون عدة انواع هي )كراسلي، الفيرازي، الغنيمي، المالحي، والزيت 

لية التي جميعها لها شهرة بجودة زيتها. ومن أهم المناطق الجب الصفاقسي(

انتشرت فيها هذه الشجرة: غريان، فساطو، نالوت، الرجبان، كاباوا كما حاول 

حافع محمد نشر هذه الشجرة في المناطق الصحراوية ذات االمطار المناسبة، 

فأرسل في أواخر القرن التاسع عشر ألف شتله من زيتون غريان إلى فزان مع 

تمام الوالة العثمانيين بهذا وفي نطاق اه (3)أشجار أخرى من العنب والتين

النوع من األشجار قاموا بإصدار منشورات خاصة بزراعة الزيتون، تتضمن 

 (4) عليها.الحرص  تعليمات باالهتمام و

غصان النخيل وتعد أالعثمانيون بغرس  ةهتم الوالاالنخيل:  -0

فهي الغذاء والدواء والمسكن، فقد  االقتصاديةأهمية النخيل من حيث قيمتها 

الليبي منذ القدم، فأصبحت جزءاً من حياته وتاريخه  اإلنسانبيئة بتبطت ار

وموروثة الثقافي إال أنها في أواخر القرن العشرين تعرضت للزحف 

آثار العديد من الرحالة الذين  (5) العمراني الذى شهدته البالد فيما بعد.

في وغربي زاروا تلك المناطق إلى أهمية النخلة فانتشر في واحات الجبل ال

                                                           
 .14مخلوف محمد سالمة، مرجع سابق، ص 1
دار العرب االسالمي، بيروت،  1، تحقيق محمد حجى ومحمد االخضر، طريقياحسن الوزان، وصف إف 2

 016، ص0913
، 0971خليفة التليسي، دار الفرجاني، طرابلس، فرانسيشكو كورو، ليبيا أثناء العهد العثماني الثاني، تعريب  3

 .003ص
 .40فتحية المريمي، مرجع سابق، ص 4
 .56.ص1104، 66ادية واالجتماعية، مجلة الثرات، العدد المختار عفيف، النخلة وأهميتها االقتص 5
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كل من الرابطة، وتاكنيت شمال األصابعة بعد منطقة الرابطة، وقصر 

هماً في حياة الشعب الليبي مدوراً  تلعبوقد  االحاج، وشكشوك وغيره

هم وغذاء حيواناتهم، وصنعوا ؤمنها غذافالوطيدة بغذائه اليومي،  العالقته

 والقفاف و لبيوتهم ومن سعفها صنعوا القبعات امن جذوعها وجريدها سقف

الوديان الصحراوية  وتنتشر أشجار النخيل في الواحات و (1)المكانس.

بكثرة لوفرة المياه الجوفية، وتنمو في الجبل الغربي أشجار النخيل في 

الواحات الموجودة في تلك المنطقة وقد وضعت قوانين شديده بفرض 

ار رسوم غرامة مقدارها مائه وخمسون قرشاً على من يقوم بقطع أشج

تلك الزارعة من هذا النوع،  فيستخراج منها الالقبي ألنه يؤثر إالنخيل و

االهتمام بها بإصدار جملة من إلى  السلطات العثمانية دعااألمر الذى 

 ةرد االقتصادياساءة بها؛ ألن تعد أحد الموالقوانين التي تعاقب على اإل

هذا وقد شجع (2)للصناعات التقليدية. افسيح مجاالكونها غذاء ودواء و

على توفير أكبر قدر ممكن من  همالعثمانيون على غرس فسائله، حرصا من

الغذاء للسكان، ونتيجة النتشار زراعة النخيل على نطاق واسع في مناطق 

الوالية وجنوبها فإن السلطات المحلية سعت إلى تشجيع سكان بعض 

 المناطق على غرس فسائل النخيل.

، عندما 0114عة هذا النوع إال في :لم يعرف الجبل زراالتبغ -1

حدى الشركات الفرنسية المتخصصة في إوقعت الدولة العثمانية اتفاقيه مع 

زارعة التبغ، حيث خصص للشركة المذكورة، مساحات من االرضي في 

رض زراعة في منطقة الجبل أ، كما خصصت قطعة اعتهاالوالية لزر

في هذا ودونم  151بحوالي قدرت لزراعة التبغ الغربي بالتحديد في غريان

الصدد حددت الشركة شروطا قاسية لمن يرغبون في مزواله هذا النشاط 

ضيهم ومن أشهر أنواع التبغ الذي كان يزرع في غريان هو نوع ارأفي 

الفزاني وعادة تتم زراعته في يناير ويجني محصوله في يوليو من كل 

 عام. 

انت هذه كغرس أشجار العنب واللوز والتين والغابات: -3

والرمان منتشرة في الجبل في كل من يفرن  األشجار خاصة العنب والتين

هم موغريان ونالوت وجادو، حيث كانت هذه األشجار المورد االقتصادي ال

 لدى سكان الجبل الغربي،الذين كانوا يجنون ثمار الكروم والعنب و

عت وقد شج(3) يقومون بتخزينها وبيع ما يزيد عن حاجاتهم اليومية.

                                                           
 .60المختار العفيف، مرجع سابق، ص 1
2  
 .40محمد الطوير، مرجع سابق، ص 3
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هذا النشاط بإعفاء اشجار الكروم والعنب من على السلطات العثمانية 

ونظرا ألهمية هذه األشجار كغذاء للسكان، فإن الجبل الغربي   الضرائب

شهد عملية غرس عشرات اآلالف من هذه األشجار جيدة النوعية، مما 

مكن العديد من األسر من امتالك مئات من أشجار الكروم والتين والخوا 

واللوز، وخاصة األسر ميسورة الحال، ذات النفوذ السياسي واالجتماعي 

سرة الشيخ أحتى بلغت صادرات المحاصيل الزراعية التي تحصلت عليها 

قرش مقابل ثمار الكروم والتين  0111غومه المحمودي في السنة الواحدة 

ن ن جرة من زيت الزيتون بغريان.إال أنه من المالحع أي، وست(1)في غريان

 جميع إنتاج الكروم كان يستهلك محليا وال يصدر إلى الخارج بالرغم من و

لى الوقت إموجودة  هثارآفرته في مناطق الجبل الغربي التي مازالت 

ولى، حيث كانت الحالي، ألنه يدخل في صناعة الخمور المحلية بالدرجة األ

 السلطات العثمانية ال تمانع في ذلك. 

ط الزراعي يتركز على نمطين كان النشانبات الحلفاء: -4

أساسين هما نمط الزراعة المروية والزراعة البعلية التي تعتمد على 

من النباتات  ءاألمطار وهو النمط الذي يمارسه سكان الجبل وتعد الحلفا

،  هنفس المعمرة من الفصيلة النخيلية لذا عند قطعه ينمو من جديد في المكان

لالهتمام به، فهو ينتشر  اإلنسانمن قبل  دون زراعته أو القيام بأي مجهود

 طبيعيا على سفوح الجبال، وعرف هذا النبات في ليبيا منذ أقدم العصور و

 تايفوم ويستخدم لصنع الحبال والسالسل و –أطلق عليه اسم حسمارتوم

،ومن أهم مميزات هذا النبات أنه يقاوم الحرارة (2)حذيةالحصر واأل

ت متأخرا وال يعطي محصوال قبل أن يبلغ المرتفعة فهو سهل ومرن وينب

مناطق و( سنة.وتعد مناطق مسالته، وترهونة والجبل الغربي 01عمره )

سهل الجفارة الممتد من الساحل وحتى المرتفعات الجبلية جنوب طرابلس 

عند بدء اهتمام الشركات  0161حيث نشط الليبيون بجمعه وبيعه منذ 

ينقلونه على  ، وأخذ الليبيون يجمعونه واألجنبية وخاصة اإلنجليزية بشرائه

 الوالي أحمد و وجهظهور الجمال نحو موانئ التصدير، وفي هذا الصدد 

تحصيل الضرائب من سكان مفادها مقام غريان رسالة م لي باشا قائإ

لي غريان على الدفع ألن لهم اغريان منوهاً في هذه المراسلة بقدرة أه

                                                           
محمود ناجي، تاريخ طرابلس الغرب، ترجمة عبدالسالم أدهم ومحمد االسطي، الجامعة الليبية، بنغازي، ( 1(

 .35، ص0971
، وكذلك عبدهللا إبراهيم، نبات الحلفة وقيمتها االقتصادية في ليبيا في 17صفتحية المريمي، مرجع سابق، ( 2(

أعمال الندوة العلمية الثانية التي  0951 -0135النصف الثاني من القرن التاسع عشر، المجتمع الليبي من 

 . 703م، ص1111_9شهر 17-16عقدت بمركز جهاد الليبيين في الفترة 
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نسبتها عن االقفية األخرى وهذا ما يؤكد ثروة من الزيتون والحلفاء تزيد 

 على أهمية هذا المورد االقتصادي.

إدخال نوع جديد (1)حاول أحد الوالة العثمانيونزراعة البن: -5

من المزروعات إلى والية طرابلس الغرب، فوقع االختيار على زراعة 

، حيث وصل خبراء مختصون في زراعتها  من اليمن 0194القهوة في 

اتضح أن  الموقع ويق هذه التجربة وإنجاحها في الجبل الغربي إلمكانية تحق

غير مالئم لغرس هذا النوع في الجبل الغربي ويمكن زراعته في منطقة 

همال وعدم الجدية في تنفيذه خاصة لهذا المشروع اإل فقدرالجبل األخضر، 

 (2) بعد إشارة التقرير لذلك.

ددت المشاكل التي واجهت لقد تعالصعوبات التي واجهت النشاط الزراعي:

النشاط الزراعي في الجبل الغربي قيد الدراسة، تمثلت في مشاكل جغرافية 

خر، وخاصة في السنوات مطار من حين آلمتمثلة في معدالت سقوط األ

التي تعد سنوات جفاف، ونظرا لعدم وجود مياه أو أنهار  0170-0111-0193

لجبل، وال تكفي لسد حاجات إال في بعض الواحات وهي محدودة في مناطق ا

راضي الزراعية إال في السكان، وكذلك نظرا لكبر مساحة الجبل وقلة األ

مناطق محدودة، باإلضافة إلى كثرة الضرائب العثمانية على المنتوجات 

 31الزراعية، وهذا ما تؤكده برقية وكيل متصرف الجبل الى الوالية بتاريخ 

ئة من الجوع والقحط الذى أصاب البالد، مفادها حالة األهالي السي 0900مارس

راضي القبلية وغيرها وهذا ألباإلضافة الى المنازعات القبلية التي تحدث على ا

ناتج عن عدم تسجيل األهالي ألراضيهم إال مؤخراً عندما اصدرت السلطات 

العثمانيون الزراعة البعلية التي  ونظرا لكل ذلك شجعالعثمانية قانون الطابو. 

 عتمد على وسائل تقليدية في تصريف المياه كالدلو والبقرة والجمل وكانت ت

بار بواسطة الدلو، بل أن البعض ال يمتلك مثل هذه الحمار وسحبها من اآل

حوال االجتماعية، حيث كانت األميه منتشرة الحيوانات باإلضافة الى سوء األ

الوالية. ومن مراض تفتك بأرواح المئات كل شهر بسبب اهمال بين الناس واأل

الجدير بالذكر ان السلطات العثمانية اعتمدت في تمويلها المشاريع الزراعية 

و نقل مواد من مكان أعلى األهالي  بإجبارهم على دفع مبالغ معينه من المال 

 آلخر دون مقابل او شراء. 

لم تكن الضرائب أقل أهمية من المشاكل التي تؤثر الضرائب:  -أ

لغربي، فقد اثقلت كاهل الفالح، فضال عن عمليات الزراعة في الجبل ا في

                                                           
 .017، صتيسير بن موسى، مرجع سابق( 0)
 .51في عهد الوالي أحمد راسم باشا تم إجراء اختبار لزراعة القهوة، محمد الطوير، مرجع سابق، ص( 1)
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السلب والنهب، حيث تعد غريان من أهم المراكز ذات الثروة في والية 

طرابلس الغرب، من حيث االنتاج الزراعي والرعوي، فإن الضرائب 

لى الثورات الدائمة في منطقة إوطرق جبايتها أدت مع غيرها من األسباب 

  (1)عن مقدراتهم وقوتهم اليومي.الجبل وذلك لدفاع السكان 

سراع بتحصيل الضرائب من قضاء غريان حث الوالي في إطار اإل

، طالبا 0191اغسطس  04رسالة مؤرخة في في قام غريان م أحمد راسم قائم

فيها بقدره األهالي على دفع الذين لهم ثروة من الزيتون والحلفاء التي تزيد 

 االقتصاديةذه المراسلة على ثروة الجبل نسبتها عن األقضية األخرى، وتؤكد ه

ومقدر األهالي على دفع الضرائب المقررة حيث كانت تشكل أهم مورد للدولة 

العثمانية وكانت تسمى بطريق الويركو أي الضرائب الزراعية التي كانت 

شجرة  05ما مقداره عن كل 0197تجبى من المحاصيل الزراعية، فقدرت في 

في وكذلك الحال  اتشلن 4ركي وبالعملة االنجليزية قرش ت 31زيتون بحوالي 

 شجار النخيل.أ

الوديان دائمة  ىتفتقر منطقة الجبل إلقلة مصادر المياه: -ب

الجريان واعتمادها على سقوط االمطار، ومن الطبيعي ان تتأثر المناطق 

خر والذي ينجم عنه انخفاض آلى إمطار من حين الزراعية بتذبذب سقوط األ

راعي، األمر الذي يؤدي إلي حدوث مجاعات وهجرات فالحية من االنتاج الز

المناطق الزراعية والريفية إلى المناطق المجاورة كما حدث في السنوات 

 لدا فإن مشكلة المياه تكون حجر عثرة امام النشاط الزراعي و 0151-0170

هذا ما تؤكده الوثيقة العثمانية الصادرة بالخصوص في وصف الجفاف الذي 

 الزراعة وحرث األرض. فيد المنطقة نتيجة قلة سقوط االمطار فأثر سا

خر وذلك آتعد مهمة في نقل المنتوج من مكان إلى وصعوبة المواصالت: -ج

طويلة من الزمن  ةلصعوبة الطرق الجبلية األمر الذي يؤدي إلى استغراق فتر

 لبيعه في االسواق.

العهد العثماني الثاني قد بذلوا  خالصة القول أن الوالة العثمانيين في الخاتمة

جهود أفضل عما كانت عليه الزراعة في العهدين السابقين حيث استفاد قطاع 

الزراعة من االصالحات العثمانية مثل قانون الطابو، وقانون الواليات الجديد 

، بتحويل اإليالة إلى والية، حيث شهدت طرابلس والمناطق 0164الصادر

ملحوظة خاصة في زراعة الحبوب وأشجار الزيتون المجاورة نهضة زراعية 

والنخيل مع إدخال زراعة جديدة في الجبل كزراعة البن، والقيام بحفر آبار 

                                                           
 ، ملف الزراعة.77ط، وثيقة رقم-ت-م-د( 1(
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ارتوازية، كما استفادت ايطاليا بعد نهاية الحكم العثماني من تحسين كل وسائل 

 اإلنتاج الزراعي في ليبيا.

 لمصادر والمراجع

 -أوالً: المصادر:

 يمالقرآن الكر  -0

 -ثانياً: الوثائق المحفوظة بدار المحفوظات التاريخية :

 ، بشأن حفر بئر بمنطقة قطيس.11د_ م_ ت _ط، وثيقة رقم  -0

 د_ م_ ت_ ط، وثيقة غير مصنفة، ملف الزراعة والصناعة. -1

 وثيقة غير مصنفة، ملف المتفرقات. د_ م_ ت_ ط، -6

 .0113ه،  0310صحيفة طرابلس الغرب، العدد العاشر العام،  -4

 نوفل نعمة هللا، الدستور العثماني، قانون األراضي. -5

 -ثالثاً: المصادر العربية والمعربة:

دار العرب االسالمي،  1حسن الوزان، وصف إفريقيا، تحقيق محمد حجى ومحمد االخضر، ط .0

 .0913بيروت، 

ى عبد القادر جامى، من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى، ترجمة محمد األسطى، قدم له عل .1

 .0971، دار المعارف العربية، القاهرة، 0مصطفى المصراتي، ج

عبد القادر جامى، من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى، ترجمة محمد األسطى، قدم له على  .3

 .0971، دار المعارف العربية، القاهرة، 0مصطفى المصراتي، ج

يفة التليسي، دار الفرجاني، طرابلس، فرانسيشكو كورو، ليبيا أثناء الحكم العثماني الثاني، تعريب خل .4

0971. 

 .0993محمد ناجي، محمد نوري، طرابلس الغرب، ترجمة كمال الدين محمد، مكتبة الفكر،  .5

 -رابعاً: المراجع والدوريات:

تيسير بن موسى، المجتمع العربي الليبي في العهد العثماني، الدار العربية للكتاب طرابلس،  .0

 .0911تونس،

يدي، الزراعة المروية وأثرها على استنزاف المياه الجوفية في شمال غرب سهل حسن محمد الجد .1

 .0917الجفارة، الدار الجماهيرية للنشر، 

الزاوي الطاهر الزاوي، والة طرابلس الغرب من الفتح االسالمي الى نهاية العهد العثماني، دار  .3

 .0971الفتح، بيروت، 

 . 0113ه،  0310، صحيفة طرابلس الغرب، العدد العاشر العام .4

 .1103عبدالرؤوف المناع، اكتشف ليبيا، طرابلس،  .5

 . 1116ب، دار الجيل، الجمعية العربية،  -العربية الميسرة ، المجلد األول، أ .6

فتحية علي المريمي، نبات الحلفا كمورد اقتصادي لوالية طرابلس الغرب، مركز جهاد الليبيين  .7

 .1116للدراسات التاريخية، طرابلس 

أعمال الندوة العلمية الثانية التي عقدت بمركز جهاد الليبيين في  0951 -0135جتمع الليبي من الم .1

 .1111_9شهر 17-16الفترة 

 .1104-66مجلة التراث العدد  .9

 . 0917مجلة الشهيد، العدد السابع والثامن، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية، طرابلس،  .01
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ي ليبيا أثناء الحكم العثماني، الدار الجماهيرية للنشر، مصراتة، محمد الطوير، تاريخ الزراعة ف .00

0990. 

 . 1117مصطفي هويدي، العجيالت باب طرابلس الغربي، طرابلس .01

 -الرسائل العلمية : -خامساً 

أسماء بو دبوس، سجالت محكمة غريان الشرعية، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، كلية اآلداب  .0

 .1116رقب، والعلوم ترهونة، جامعة الم

سالم عبدهللا الزناتي، االطماع االستعمارية االيطالية في والية طرابلس الغرب وبرقة العثمانيتين  .1

 م.0997(، رسالة ماجستير، معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة، 0110-0900)

م التاريخ، ، رسالة ماجستير، قس0900–0135فاتح رجب قداره، الزاوية خالل العهد العثماني الثاني  .3

 .1111كلية اآلداب، جامعة الزاوية، 

مختار محمد األمير، ملكية األراضي واستغاللها في والية طرابلس الغرب، رسالة ماجستير،  .4

 . 1111كلية اآلدب جامعة السابع من أبريل )الزاوية حالياً(، 

( 0900-0139مخلوف محمد سالمة، اإلصالحات العثمانية وأثرها في والية طرابلس الغرب، ) .5

 .0997قسم التاريخ، كلية اآلداب، جامعة الزاوية،

-0135مفتاح الهمالي، تطور نظام الوقف في والية طرابلس الغرب إبان العهد العثماني الثاني،  .6

 .1113، رسالة ماجستير، كلية اآلداب، جامعة الفاتح، 0900

ر منشورة، قسم الجغرافية، نوري أبو فائد، الموارد المائية بمدينة غريان، رسالة ماجستير غي .7

 .1111كلية... جامعة الزاوية 

، دراسة تاريخية 0900 -0135الهادي عبدهللا الفقهي، قضاء ترهونة في العهد العثماني الثاني،  .1

واالجتماعية والثقافية، رسالة ماجستير، كلية اآلدب جامعة السابع  االقتصاديةلألوضاع السياسية و

 .1111، من أبريل )الزاوية حالياً(

في والية طرابلس الغرب ومتصرفية بنغازي  االقتصاديةياسين شهاب الموصلي، األوضاع  .9

 .1116رسالة ماجستير قسم التاريخ، كلية اآلدب، جامعة المرقب0900–0915
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 النظام التعليمي في ليبيا فيثأثير العولمة 

 زى جامعة بنغا –قسم العلوم السياسية  -د/ فريحة عوض إبراهيم 

نطاق واسع من بداية التسعينيات  ىانتشر استخدام مصطلح العولمة علمقدمة:

من القرن العشرين ، فقد ارتبط بالمتغيرات السياسية  واالقتصادية واالجتماعية  

فهناك عالقة وثيقة بين العولمة والسياسيات التعليمية وخاصة في  والتعليمية.

عتبار ان قوة المجتمع تستمد اساسا من با الدول النامية ومنها الدول العربية.

النظم التعليمية، حيث ان مخرجات العملية التعليمية تعكس تقدم مستوى االدارة 

حسن استثمار العناصر البشرية التي  ىوالتنظيم في  المجتمع ، ويعتمد ذلك عل

يتم تاهيلها بالمواد التعليمية. وباعتبار ان العولمة ولدت لتبقي وال يمكن ألي 

. فالدول المتقدمة من خالل العولمة سعت إلى تحقيق ولة أن تعيش بمعزل عنهاد

الغزو الثقافي والفكري وفرض ثقافات الدول الكبرى على ثقافات الدول النامية 

ومنها الدول العربية، بقصد إلغاء خصوصيتها الثقافية وجعلها في إطار مفهوم 

ثير من التحديات والعقبات التي التبعية، وهذا جعل هذه الدول تواجه اليوم الك

تحاول أن تدفع بها بعيداً عن أداء دورها في العطاء القيمي والثقافي والتعليمي، 

 وتحول دون تحقيق رسالتها ومشروعها الحضاري ذي األبعاد اإلنسانية و

سير العملية  فيثارها السلبية آن إوبالرغم من ايجابيات العولمة ف العربية.

بعد دمج مفاهيم عالمية جديدة في العملية  ةواضح تبيا ظهرالتعليمية في لي

ستخدام التربية الشمولية  في اوذلك من خالل  التعلمية تتعلق بالقضايا العالمية

اطار عالمية بعيد عن الخصوصية الثقافية والتربوية، فالعولمة  لها انعكاسات 

امنة باألساس في مركبة علمية وتقنية وكذلك انعكاسات ثقافية،والخطورة هنا ك

التغيير االجتماعي المصاحب للعولمة الذي يشمل القيم والعالقات االجتماعية، 

العملية  ىعالم وسيلة مباشرة لنشر هذه القيم العالمية التي تؤثر علويعيد اإل

 ايعتبر كتاب يعالم الذالتعليمية.السياسية التعليمية الجديدة ليست بمعزل عن اإل

، تحاول هذه هفكارأوقيم بعيدة عن قيم المجتمع المحلي وفكار ألتلقي  امفتوح

 :عنهاجابة تحاول اإل التساؤالتن تضع مجموعة من أالورقة 

 العملية التعليمة في ليبيا؟ فيالثورة التكنولوجية ثر أما  -

 هي سبيل مواجهة تحديات العولمة؟ما و -

ي كيف تستطيع السياسة التعليمية في ليبيا تقويم الضعف الداخلي ف -

 مواجهة تحديات العولمة ؟
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 المشاكل التي واجهت التعليم في ليبيا ، و ىحدإتعتبر العولمة التعليم والعولمة:

 ذلك من خالل ادخال بعض المفاهيم العالمية في المراحل التعليمية الجامعية و

سبيل المثال  ىدمج مثل هذه القضايا وغيرها في المناهج التعليمية، ونذكر عل

دمج بعض القضايا العالمية في  ىيسكو واليونيسيف التي عملت علمنظمة اليون

مناهج التعليم  وترسيخ الدعاية للنظام العالمي مثل مشاكل تلوث البئية، الحرية 

لي ذلك من مفاهيم إالدينية،وحقوق اإلنسان والديمقراطية والمجتمع المدني، وما 

مجال التربية الشمولية وسط في ول في برنامج الشرق األتجاهين األإفي تتمثل 

في برنامج التنمية التربوية في حوض البحر المتوسط  تحت اسم التعليم  آلخروا

تخبط في العملية  ىلإدى أ".وهذا التدخل "Global educationالعالمي

 التعليمة بين واقع تحكمه العالقات االجتماعية والقيم العائلية وبين نظريات و

.ويمكن هتقدم مفاهيم تعكس تطور المجتمع وتوجهات غريبة تطرح علي شكل 

 ان نحصر مجموعة من السلبيات التي واجهت المجتمع الليبي باعتباره مجتمعأ

سرة والقبيلة أهم تركيبة اجتماعية في وغير مركب تعتبر فيه األ ابسيط

  -في اآلتي: التعليم في هاثار العولمة وأخطارآالمجتمع، ويمكن حصر 

 ىلإشارة وهنا تجدر اإل:ثقافية للمجتمع الليبياستهداف الخصوصية ال -0

 ن هناك مفاهيم عالمية مثل التبشير واالستشراق وأتوضيح نقطة مهمة وهي 

االستغراب وغيرها من المفاهيم المغلوطة التي كانت تعبر عن االستالب 

 الثقافي والحضارى للخصوصية الليبية من خالل الجمعيات االهلية الموجة و

حيان ما يكون المعونات والمنح الخارجية التي في  كثير من األ ىالمعتمدة عل

هذه المفاهيم  كانتسالمية.وقد الغرض منها هي محاربة الثقافة العربية واإل

مج هذه المفاهيم في مناهج ذ ىلإالبراقة خدعة للمجتمع الليبي، باالضافة 

البيئة  ىتعليمية بغرض شمولية التعليم وإدخال بعض المفاهيم العالمية عل

ن العولمة سالح ذو أب محمد الجابرىد.تفق جزئيا مع أوهنا قد المحلية للدولة.

والوسائل عالم اإلحدين فهناك اختراق ثقافي موجود من الغرب الذى يستخدم 

 ،امريكيأن تكرس ثقافتها وخاصة أمن أجل  التقنية الحديثة في توصيل رسالته

شى اإذا استطعنا توظيفها فيما يتم ولكن في عصر العولمة هذه الوسائل نفسها

مكان أن نستعمل ا للخارج. كذلك باإلتمع  ثقافتنا من أجل تنميتها وأسماع صوت

كل شيء بما يسهل علينا عملية التقدم بطبيعة الحال، أما إذا بقينا وحرصنا 

على أن نبقى على وسائلنا التي أصبحت اآلن متخلفة، ففي هذه الحالة سيكون 

ن اختالف إومع ذلك ف (1)اكب للتطور، وغير مواكب للعالم.وضعنا غير مو

                                                           
تصدر عن  مجلة الكلمةمحمد عابد الجابرى ، مستقبل الثقافة العربية واالسالمية في ظل العولمة الثقافية ،  1

 .0991السنة الخامسة  01دراسات واالبحاث ، العدد منتدى الكلمة لل
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المجتمعات وعادتها وتقاليدة يجعل من الحذر ان نختار من  العالمية ما يتمشى 

وفي  المجتمع الدولي. نن نكون في عزلة عأمع القيم الوطنية وهذا ال يعني 

الهوية في في كتابه ثقافة الشباب العربي وعلي الدين هالل د.خر يشير آاتجاه 

عصر العولمة، أن ثقافة أي مجتمع تعتبر بمثابة الكائن الحي فهي تتغير و 

تتجدد دائما بتأثير التغيرات االقتصادية واالجتماعية، وبتأثير التقدم العلمي و 

التكنولوجي. غير أن هناك دائًما عملية مزج ثقافي بين الموروث من ناحية ، 

ذلك  تذجاونمأير هذه التغيرات، ومن وما يستجد على ثقافة المجتمع بتأث

الشباب العربي أو إطالعهم على ثقافات شعوب  من قبلاستخدام اإلنترنت 

أو حتى التعرض ، أخرى من خالل القراءة أو السفر أو االحتكاك المباشر

لللمنتج الثقافي لهذه الشعوب من فنون وآداب واستخدام للتكنولوجيا الحديثة بما 

أن هذه العملية بتفاعالتها  ىويؤكد عل نمط الحياة اليومية. تحدثه من تغيير في

المختلفة هي بمثابة عملية تحديث ثقافي، ألنها تنتج في النهاية شيئا مختلفا عن 

الموروث القديم من ناحية كما أنها ال تتطابق في تفصيالتها مع كل ما هو 

أو أنه منبت وافد وهو ما يعني أن كل منتج ثقافي ال يظهر أو يتطور فجأة 

انه من ضمن اشكال   ىوهنا ايضا يجب التاكيد عل (1).الصلة بما سبقه

النظام التعليمي واستهداف الهوية الثقافية من خالل  ىتأثيرات العولمة عل

مريكية بهدف غرس القيم الدينية والثقافية نتشار المدارس االنجليزية واألإ

ستغراب، ستشراق واإلة واإلالغربية لدى الطالب من خالل الحمالت التبشري

فهناك وجهة نظر تتبني اصالح العملية التعليمة من خالل معرفة ثقافة 

هذا، ولكن يتم من خالل سياسات تعليمة محلية  ىا ال غبار علذه خرين ، واآل

جنبية يتم فيها أنشاء مدارس إ تراعي فيها قيم المجتمع وليس من خالل

اهج عالمية قد تضر بالهوية الثقافية من ىستفراد بالطالب والتركيز علاإل

لي الغرب كما يحدث إأنشاء جيل ينتمي بثقافته  ىلإ يدؤللمجتمع. وأيضا قد ت

 نبهار بثقافة الغرب والمجتمع المدني وحقوق المرأة ون في مفاهيم اإلاآل

 الحريات الدنينة والشخصية، بما قد يتعارض مع قيم المجتمع وعاداته و

 بالتربية الشمولية من خالل استغالل الطالب و ىيسم نتشار ماإتقاليده.و

المعونات الخارجية للدراسة بالخارج  عن طريق المنح و يبتزازهم التربوإ

في نشر ثقافة الغرب كطرح بعض عالم اإلهلية ودور من قبل الجمعيات األ

 سالمي وال الثقافة المحلية للمجتمع الليبيشي مع الدين اإلاالقضايا التي ال تتم

طار إة من خالل يهتمام بالعملية التعليممثل قضايا المثلية. وهذا يتطلب اإل

                                                                                                                                        
 

علي الدين اهالل ، ثقافة الشباب العربي وهويته في عصر العولمة ، صحيفة المدينة تصد عن مؤسسة  (1)

 . 1106، 09616المدينة للصاحفة والنشر العدد 
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تجاه نحو ثقافة ساليب التعليم دون اإلأفيه التطور في  ىعامحلي وطني ير

عداده بشكل يمكنه من إو ههيلأت دور المعلم و ىالعولمة التعليمية والتركيز عل

وذلك  ،في مواجهة العولمة بداع عند الطالبغرس القيم وتنمية المواهب واإل

وعاء للثقافة والهوية بإعتبارها اللغة العربية  ىبتحصين الطالب والتركيز عل

شراك المجتمع في العملية التربوية إالثقافية للمجتمع وتفعيل النشاط المدرسي و

خذ بمفهوم التربية واأل،نهاء الدروس الخصوصيةإ تجار بالتعليم وومكافحة اإل

عداد المعلم القدوة الفعال في إاع معايير الجودة في التعليم وواتب ةالمستدام

   (1)ساليب الحديثة في التعليم والتقويم .خذ باألالمجتمع واأل

أيضا عالم اإلاالعالم كوسيلة في توجيه المجتمع:أستخدام  -1

عالم بانه وسيلة للتعبير والتوجية يعتبر سالح ذو حدين فمن ناحية يعتبر اإل

رشاد والتوجية، ولكن من ناحية نقل المعلومات النصح واإلوسيلة حديثة ل

أخرى يتم من خالله بث القيم والثقافات المتنوعة، وخاصة في عصر 

 مجتمع و يالفضائيات التي غالبا ما تكون مخالفة للخصوصية الثقافية أل

العملية  ىخاصة المجتمعات المحافظة.هذا يجعله يمثل محور خطير عل

عالم في ترسيخ المبادى والقيم تسخر المجتعمات الغربية اإلالتربوية، ولهذا 

العالمية،  بدافع استهداف الفكر اإلنساني وعولمة ثقافته من خالل أبعاده عن 

خالق والتربية بإشاعة الجريمة والتمرد من خالل بث قيم  اخرى مناقضة األ

مي والحياة فالم المسئية للنظام التعليلقيم المجتمع عن طريق المسلسالت واأل

 الثقافية والعالقات االجتماعية ونمط الحياة االقتصادية في العالم العربي و

وخاصة عالم اإلمام وسائل أن تقدم المدرسة أسالمي.فماذا تستطيع العالم اإل

من مفاهيم حول الحرية الشخصية والعالقة بين عالم اإلمن خالل ما يطرحة 

عن عالم اإليوم تبث عبر وسائل الجنسين مثل المواضيع التي نشاهدها ال

 الرغبات و ىوما يعرضة من صور تركز عل ىلإمفهوم المثليه باالضافة 

 شاعة الجنس والعنف وإباحية والتحلل الخلقي واإل ىلإ يدؤالشهوات التي ت

ه اشد وسائل التربية خطر لسهولة تقبله، ولهذا نرأعالم من فاإل (2)الجريمة.

والثقافة، ومزعزع الثقة بنفسه ومنحل أخالقيا،  جيال فارغ من العقيدة ئينش

 جرامية .رهابية واإلللتنظيمات اإل ةسهل ةمما يجعله فريس

يعتبر ضعف المؤسسة  ضعف الموسسات التعليمية في ليبيا -3

المجتمع،  فقدرة  ىالتعليمة في ليبيا أيضا من ضمن أسباب هيمنة العولمة عل

ة التي يمن في السياسيات التعليممواجهة العولمة تك ىالنظام التعليمي عل

تعتبر بمثابة الحصانة لتلقائية من أي مؤثرات خارجية، والعكس هنا في حالة 
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 ىلإن هذا يؤدى إو في العملية التعليمية فأوجود ضعف في المناهج التعليمية 

توجهات خارجية يمكن أن تكون  يأستقبال أ ىلإأستعداد المجتمع 

منها.فالتحديات التربوية والتعليمية  اً روني واحدالتكنولوجية والنفوذ االلكت

مواجهة التحديات من خالل المناهج  ىاليوم تكمن في قدرة المجتمع عل

التعليمية القوية والحفاظ علي الهوية الثقافية للمجتمع، فالتعليم هو المدخل 

تداعيات سلبية للعولمة ويكمن ذلك من خالل رؤية  يالفعلي لمواجهة أ

 فهم سلبيات  العولمة ومواجهتها. ىء اإلنسان القادر علواضحة لبنا

يعاني النظام التعليمي في ليبيا من ضعف من حيث المنهج ووسائل 

التدريب والتعليم، فالمجتمع يتعلم وفقا لطاقة التعليم المتاحة وليس 

القديم  يالنظام التعليمي التقليد ىلإضافة حتياجات المجتمع الفعلية. باإللإل

و  يبين التعليم النظر ايضع حاجز يتمد علي التلقين المباشر، والذيع يالذ

نتشار إعدم تكافؤ فرص التعليم بسبب  ىلإالمهارات العملية، وذلك يرجع 

ثقافة الدروس الخصوصية في ليبيا مؤخرا، وعدم فاعلية البحث العلمي و 

ة ضافنفصاله عن المشكالت العملية، وكذلك تدني مستوى الخريجين، باإلإ

 وجود الكادر التعليمي الضخم، وفقدان المجتمع ثقتة بمؤسساته التعليمية، ىلإ

ة نتيجة لقلة يدارة التعليموتخلف المناهج وطرق التدريس، وضعف اإل

االمكانات والخبره التعليمية المناسبة.وبما إن التعليم في العصر الحديث يعد 

نما هو إنتاج فقط ، واإل ىليس مجرد تنشئة للفرد المسلح بالعلم والقادر عل

 يفالمجتمع الذ (1)من القومي والسالم الوطني للمجتمع.قضية تتعلق باأل

ختراقة والسيطرة عليه، وهنا إمية ويسوده الجهل يسهل تتفشي فيه األ

مية، والجهل، فالعولمة تجد بيئة مناسبة لها في المجتمعات التي تنتشر فيها األ

يز ما يخر بسرعة دون تمستقبال ثقافة اآلإ ىلإكذلك البيئة الضعيفة القابلة 

شر فيها تمع ثقافتها، وهي نفسها المجتمعات التي تن ى،وما يتمشمنهاينفع 

جماعات دينية متطرفة، وهي ذاتها  أييسهل السيطرة عليها من والجريمة 

والثقافي والعقائدى عن طريق  يالمجتمعات التي تعاني من العزوف الفكر

دولية، ووسائل االتصال الحديثة فائقة السرعة و قوية شبكة المعلومات ال

و  ال تتناسب مع عقائدنا ومبادئنا. ةكثير اً نتشار، التي تحمل أفكارالتاثير واإل

من العوامل نذكر علي سبيل  جملة ىلإيرجع أسباب ضعف التعليم في ليبيا 

 المثال منها:

أن دور  ىالتأكيد عل ، وهنا يمكنوفاعليتهم القدرات التأهيليه للمعلمين -أ 

ة، وله دور هام يول والمهم في العملية التعليمالمعلم القدير وهو العنصر األ
                                                           

،ص ص  1114سمر ، مثدمة في التربية االسالمية انتماء وارتقاء ، دار الفرقان ، عمان ، احمد جابر األ (1)

415 ،493 . 



    م7102الثانية نة الس العدد الثالث )البحوث العلمية(مجلة 

_____________________________________________________________269 
 

عدد المعلم في ليبيا من حيث إعدم وفي تحسين المستوى التعليمي للطالب، 

إيصال  ىيمكنه من قدرته عل يالتأهيل العلمي، والتأهيل التربوى الذ

 (1)مفيدة، بعيدا عن الحفع والتلقين.الطالب بطريقة سهلة و ىلإالمعلومات 

 فضل والتربوية التي يستطيع أن يتعامل بها مع الطالب ،وكذلك الطريقة األ

 ضعف العملية التعليمية في ليبيا.     ىلإأدى 

في الخارج بالمقارنة مع  الفارق الزمني بين مواكبة التطورات العلمية -ب

المدارس كمادة علمية،  ىلإب ضعف وتأخير إدخال الحاسو ىلإليبيا ، يشير 

المعلمين أن يتعاملوا مع البرامج الحاسوبية التعليمية، والتعليم  ىفينبغي عل

الطالب، مثل التعليم  ىلإبالوسائط المتعددة الحديثة في نقل المعلومات 

التفاعلي والتدريس االفتراضي، والتعليم باالتصال المباشر من أجل تحفيز 

بها حتي يمكن تحقيق نتائج علمية وعملية مفيدة. في  عملية التعليم والتقدم

الدورس الخاصة التي أخذت في األنتشار  ىعتماد الطالب علاالمقابل نجد 

 خيرة بشكل ملحوض في ليبيا، وهذا جعل المدارس العامة وفي السنوات األ

من الناحية الكمية، أما  ةالخاصة في ليبيا عبارة عن التزام فقط بدوام الدارس

الدروس الخصوصية التي في  ىعتمد الطالب علاالناحية الكيفية فقد  من

 في المدرسة . هالغالب ما يقوم بها مدرس المادة نفس

تباع الطريقة التقليدية  ا،أو ضعف المادة العلمية، وجمود المنهل التعليمي-ج

ن إفي  حشو المعلومات والتي غالبا ما يتم تلقينها وحفظها ونسيانها، ولذا ف

 ىلإيجة أسلوب التدريس المتبع في ليبيا هو أنتقال الطالب من مرحلة نت

المرحلة الجامعية إلى وصول الطالب  ىو فهم حتأأخرى، دون إدراك 

وتكون المحصلة النهائية أن الطالب ال يستطيع القراءة والكتابة بشكل 

صحيح، وال يحمل كمأ من المعلومات التي قد يكون قد درسها خالل 

 ىأعتماد الطالب عل ىلإالتي تسبق المرحلة الجامعية، وهذا يرجع السنوات 

الحفع والتلخيص والتلقين.ولهذا أصبحت مخرجات النظام التعليمي في ليبيا 

ضعيفة جدا، وال تتناسب مع سوق العمل، فبدل من أن تخرج الجامعات 

قدرات مؤهلة من الناحية الكيفية تسهم في بناء المجتمع أصبحت تخرج 

هذا أدى ود وكميات من الخريجين أصبحوا عائق لسوق العمل في ليبيا.أعدا

ثبات عجز المؤسسات التعليمية إوذلك في ، تدني نوعية التعليم ىلإبدوره 

ساليب الحديثة مثل المشاركة يعتمد علي األ يدارة التعليم المتقدم، الذإ ىعل

الت التي الديمقراطية في أنشطة الصف، والتعليم التعاوني، وحل المشك

أمام توفير تعليم أفضل، مما  اكبير اكله أصبح عائق ابداعية، وهذإتتطلب قوة 
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 ىلإأدى بدوره  يخراج المبدعين، والذإ ىسبب في عجز النظام التعليمى عل

 (1)ضعف الثقة بالنظام التعليمي.

كبر مشكلة أن أ ىلإشارة وهنا تجدر اإلأنحرف الهدف من التعليم في ليبيا -4

التعليم هي تحويل النشاط  ىلعملية التعليمة نتيجة لتاثير العولمة علواجهت ا

سواق ومجاالت النشاط أ، وذلك من خالل يالتعليمي في ليبيا الي نشاط تجار

خير من القرن التي ظهرت في الربع األ ةالجديد المتمثل في الخصص

العشرين وخاصة في الدول التي صنفت بأنها دول مستهلكة، حيث هيمنت 

الدول وتحويل  ىلسياسات االقتصادية الليبرالية الجديدة بضغط قوي علا

سبيل المثال  ىنشطة تجارية ، فعلأ ىلإالقطاعات العامة من الصحة والتعليم 

عادة هيكلة الدورات والبرامج إ ىعل يأصبحت تسويق مجاالت التعليم ينطو

 التعليمة  والتعليمة الحديثة  من خالل القروض الطالبية ورسوم الدورات 

تجاه الناس إتغيير  ىلإساعد  يذلك من خالل التوسع في التعليم العالي  الذ

التعليم العالي بعيد عن أن المشاركين نحو كونهم قوى مستهلكه، والزيادة  ىلإ

الشهادات العليا، وهذا المتغير  ىلتحاق بالجامعة والحصول علالهائلة في اإل

عداد كبيرة من الناس أصبحت أحيث أثر بشكل كبير جدا في سوق العمل 

أعداد كبيرة في  فإن وجودمن فرص العمل.من جهة أخرى  ةمحروم

نخفاض التدريجي في نوعية التعليم، اإل ىلإالجامعات والمعاهد العليا أدى 

فتح سوق للشهادات التعليمة بأعداد كبيرة  ىلإفقد أدت خصخصة التعليم 

 سلعة عبر شركات خاصة، و ىلإتحويل التعليم  ىلإجدا. وقد أدى ذلك 

يع دخول المؤسسات التجارية التي تعبر عن السياسة الليبرالية الجديدة، جتش

نشطة نقل هذه األ علىوكذلك تبني هذه السياسات من خالل العولمة، ساعد 

الدول  ىلإ وأمريكايرلندا إة التجارية من دول الغرب مثل بريطانيا ويالتعليم

 العملية التعليمية ومخرجاتها . فيالعربية مما أثر سلبا 

 ىن تغيير الهدف في العملية التعليمية من كونها عملية تربوية تسعإ

عملية تجارية لكسب  ىلإوالقيم الوطنية فيه  ئنمو الفرد وغرس المباد ىلإ

من  ياعالن لتكون سوقا تجارنتشار أستخدام المدرسة كوسيط اإلإالمال و

شاشات الكمبيوتر و  ىعالنات علاها، واإلخالل أشرطة الفيديو التي ترع

تحقيق العالمة التجارية الخاصة ،  ىالشوارع  والشركات الكبيرة القادرة عل

عالن والتسويق والعجز في تمويل الجوانب ستهداف اإلفمن الممكن إل

ساسية من التعليم مثل الحوسبة والرياضة والترفيه والمعدات الرياضية، األ

ا أجندة تعليمية خاصة بهم، كما هو في جميع المشاريع كلها تحمل في طياته
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المدرسة مع  ىنه ال يكفي لوضع عالمة علإالتي تحمل العالمات التجارية. ف

عدد قليل من الشعارات، بل يوضع الكثير من العالمات التجارية في 

نخفاض إأنها أسواق تجارية. وهنا يمكن القول بأنه قد يكون  ىالمدارس عل

لباب أمام تجار العلم امالية التي توفرها الدولة سببا رئيسا لفتح الموارد ال

 تجار بالتعليم المفتوح، وذلك لتقديم أجندة خارجية تدار بشكل مباشر ولإل

 نالحع العالقة الوثيقة بين التعليم والصناعة ومواد المناهج الدراسية و

ذا التوغل ونتيجة لهثقافة المستهلك  ىلإالمالبس المدرسية التي تحولت 

دارات التعليمية النزعة ، تسرب على نطاق واسع من اإليالتجار

ستهالكية في توجيه المعلمين وهو عدم القدرة األساسية في العديد من اإل

األنظمة السياسية وخاصة في قطاعات التعليم معالجة مسائل خطيرة حول 

لمنتجات التي ك المصاحب للتعليم كا العولمة، والعالمات التجارية واالستهال

 .ها ونالطالب في المدرسة والمعهد والجامعة والمالبس التي يرتد ايستخدمه

مهمة   ىلإنحراف مسار التعليم  وتحويله من مهمة تربوية تنموية إن إ   

ستغالل المتعلمين ينذر بكونه مصدر  قلق عميق، فقد ااستهالكية تجارية و

وقد شوه التعليم بشكل متزايد على  .يمشاهدنا تزايد األفكار الليبرالية في التعل

ستكشاف القدرات الذهينة من أن تكون وسيلة إل ستثمار بدالً إنها سلعة أو كإ

 زدهار اإلنسان وإللطالب وتنميتها بما يخدم المجتمع حتي يسهم التعليم في 

 رأصبح وسيلة لنشر األيديولوجيات والتوجهات العالمية التي تؤث .المجتمع

سلعة هدفه  ىلإقيم االخالقية واالجتماعية للمجتمع وذلك بتحويلة ال فيبدورها 

  موال .األ ىساسي الربح والحصول علاأل

 نفاق علي قطاع التعليم  قلة اإل -5

همة التي محد العوامل الأة كان من يالعملية التعليم ىن عملية االنفاق علإ

في قدرة الطالب  يد منالتي تزة، فتوفر االمكانات يتسهم في سير العملية التعليم

طبيعة الطالب والشباب والكبار  ىوالمعلمين، لقد كان هناك ثأثير للعولمة عل

فقد جعلت فهي تهدد اسقاللية التزم العملية التعليمية المحلية وسيادة الدولة.

جتماعيا تنهار، رغم أن النظام السياسي لديه حرية كبير االمجتمعات المتماسكة 

 هة من خالل زيادة حجم التوجييليم وحماية العملية التعليمللتدخل في نظم التع

، والتدخل في أستخدام متطلبات المناهج المحلية التي تتناسب مع يالمركز

الثقافة المحلية للمجتمع، وذلك من خالل المبادرات الخاصة التي تشمل التمويل 

ل عام وليبيا العملية التعليمية. ففي النظم السياسية العربية بشك ىالمباشر عل

التعليم الحر  ىلإسهمت ليبيا في توجيه التعليم العام وتحويلة أبشكل خاص، فقد 

تدنى المستوى التعليمي، والتحصيل العلمي وتزوير  ىلإأدى بدوره  يالذ

أخرى دون  ىلإالشهادات العلمية وشرائها، وترحيل الطالب من سنة دراسية 
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دخول  ىلإضافة ية الخاصة، باإلتقويم معتمد وصادق من المؤسسات التعليم

 مناهج تعليمية جديدة دون مراقبة الحكومة الليبية وتزوير الحقائق التاريخية  و

 ىلإضافة باإل (1)طمس الثقافة المحلية لليبين. ىلإ يدؤالدينية التي بدورها قد ت

الحياة التعليمية، أنها من خاللها يتم أتخاذ  ىذلك فمن تأثيرات العولمة عل

 تشكيل العالقات االجتماعية داخل الدولة، و ىلإ يت سياسية محدودة تؤدخيارا

بذلك فإننا أمام مواجهة ثقافية كونية تعمل على تهديد الخصوصية الثقافية 

 للمجتمعات من خالل العملية التعليمية.وهذا يقتضي منّا مواجهة العولمة و

سالمية، وذلك واإلالتصرف بنوع من الذكاء والتحصين الذاتي لألمة العربية 

بجعل التعليم يقوم على أستراتيجية متكاملة تعمل على ضرورة توسيع التعليم 

العالي، وتطوير محتواه لتحقيق التنمية واألمن القومي العربي، وذلك  بتفعيل 

ستفادة من الخبرات الدولية عن كتساب القدرة التنافسية واإلإالعمل العربي و

 يجابي.طريق التعاون اإل

  :ن نقارع العولمةأف نستطيع كي 

 يمواجهة أ ىالمعرفة القادرة عل ىبناء نظام تربوى قوي مبني عل -0

مفاهيم بعيدة عن الخصوصية الثقافية، للمجتمع وذلك من خالل تبني موقف 

إدخال  ىلإ ىتربوي وسياسي موحد ضد الضغوطات العالمية،التي تسع

حت مسميات كثيرة منها الحرية المجتمع ت عشي ماالثقافات الغربية التي ال تتم

شي مع المجمتع اساليب ال تتمأالشخصية التي قد تكون سبب في تبني المواطن 

تبني مفهوم  ىن تبني نظام تربوى قوي يساعد علإوعادته وتقاليده. ولهذا ف

تحديات للعولمة التي يراد بها  ييكون مستعد لمواجهة أ يالنظام األمني الذ

تحديات  يهذا يتم من خالل مواجهة أوربوى والنفسي.االختراق الثقافي والت

ستسالم للهيمنة العالمية، من جيال الشابة بخطر اإلتوعية األ ىلإضافة باإل

موضوعات تتعلق بالعملية  يخالل المؤتمرات األهلية والتربوية لمناقشة أ

 شتراك المعلمين ونقابات المعلمين والجمعيات التربوية وإالتعليمية.كذلك 

عتبار أن هدف العولمة إالتحصين الثقافي ، ب ىلإفسية في الحوار  والدعوة الن

تغيير عقول الشباب وطمس  ىلإ ىهو إدخال المناهج التي تسع األولىبالدرجة 

عن العادات  ةيسهل بث الثقافات الغربية البعيد ىهويتهم الثقافية والعقائدية حت

اللغة التي تمثل الهوية  ىلحفاظ علا يالهوية الثقافية ه ىوالتقاليد. فالحفاظ عل

 ساسية للمجتمع .األ

                                                           
1 http://infed.org/mobi/globalization-and-the-incorporation-of-education/ 
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تغيير المناهج التروبوية والتعليمية بما يتمشي مع التطور العصرى ،  -1

التلقين و  ىأصالح المناهج التقليدية التي تعتمد عل ىوهنا يمكن التركيز عل

يم و الحفع.  فالتربية من أهم القوي الفاعلة في المجتمع فهي التي تؤسس المفاه

طمس  ىلإ ىتحولها الي أفكار وممارسات ، فأذا كانت عمل المناهج يسع

الهوية الثقافية واألنتماء وأستبدلهم بالمفاهيم الغربية والديمقراطية الغربية،  و 

أستبدال النظام األجتماعي الذى يتركز علي الرابطة األجتماعية بالنظام 

الحريات العلمانية . فالمناهج  ىلإالعلماني، وترسيخ مقياس النفعية والدعوة 

العلمية هي حصن الوحيد للهوية الثقافية للمجتمع الليبي، والخصوصية 

الحضارية، فالعولمة تسعي الي الضغط علي تشكيل مفاهيم العلمانية وتغيير 

العقول بما يتمشى مع الثقافات الغربية، وتهميش الثقافات المحلية. لذا يجب ان 

التربوية مصاغة بشكل يمكن من خالله أنشاء جيل متعلم  تكون المناهج العلمية

وقادر علي مواجهة أى تحديات للعولمة.وهذا يحتاج الي أعداد المعلمين بشكل 

 أفضل، واالخذ بمبدأ النموا المهني للمعلم، وتحسين الظروف االجتماعية و

 ىاالقتصادية للمعلمين حتي يشعروا باألمن الوظيفي ويساعدهم هذا عل

افسة في أداء واجباتهم ، مما يسبب تطور في العملية التعليمية، ويساعدهم المن

خذ بالمفاهيم الحديثة للتقويم  أداء رسالتهم باتقان. وذلك من خالل األ ىعل

تمام السنة الدراسية بما يتمشي مع التطور العملي الحديث وأساليب النهائي إل

 1الحديثة . تقويمال

 ىعتزاز بالهوية يساعد علأن اإل ىلإوهنا نشير ،  يةعتزاز بالهوية المحلاإل -6

مواجهة تحديات العولمة. هذا يأتي من خالل عملية تعليمية صحيحة يتم من 

خاللها غرس القيم والمبادئ الثقافية الصحيحة التي تشكل أساس المجتمع 

االنهزام النفسي وفقدان الثقة بالثقافة  ىالتغلب عل ىالليبي، التي تساعد عل

محلية  اللذان يكونا سببا رئيسيا في سيطرة ثقافة العولمة.أن الثقة بالثقافة ال

المحلية تمكن المواطن من التحرر من االنبهار بالثقافة الغربية، والتخلص من 

التبعية الثقافية ، فظاهرة العولمة موجودة ويجب التعامل معها من خالل عملية 

المواجهة،  ىبقدرة المجتمع علتعليمية تربوية سلمية وهذا يتطلب الثقة 

ومحاولة تعميم  ثقافة واحدة علي العالم لن يستمر في وجود تحديات علمية 

 2تربوية، ولذا علينا أن نحافع علي هويتنا الحضارية .

                                                           
، استخدام الحاسوب  االنترنتن في ميادين التربية والتعليم ،دار الشرق  جودت احمدو السرطاوي ،واخرون 1

 . 011، ص 1113غزة ، 
محمد ابراهيم مبروك واخرون ،  االسالم والعولمة ، الدار القومية االهلية للنشر  والتوزيع ، عمان ،  2

 047، ص 0999
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باالضافة الي ذلك فان تحديات العولمة تكمن في أستخدام الطرق الحديثة  في 

ستوى من الناحية األكاديمية والمهنية  تأهيل المعلمين بكفاءة  عالية ورفيعة الم

قدارت المعليمين الذين يساهمون في  ىلإوالثقافية واالخالقية، وهذا يحتاج 

عملية التغير االجتماعي للمجتمع من خالل تعليم المهارات والتفكير االبداعي 

ومهارت البحث واالستكشاف الذاتي للطالب. ايضا ابتعاد المعلمين عن فكرة  

نهم موظفون يؤدون عمال روتينيا جامدا ، هدفه ملء أذهان التالميد أعتبار أ

وليس تكوين وأثراء خطوات حب االستطالع عند الطالب ، وتنمية حساسيتهم 

ووعيهم وقدراتهم علي االكتشاف. ولن يسطيع المدرسون أحداث تغيرات في 

تهم ال من خالل قربهم من أفكار تالميذهم ومحاكاإمهارات وتفكير الطالب 

  1لهم. 

توحيد الخطاب التربوي والخطاب السياسي ، فمن ضمن مشاكل التعليم   -3

في ليبيا أيضا أنه يعاني من مشكلة الخطاب التربوى الرسمى، فاألصالح 

التعليمي يبدأ من المعلم القدوة القادر علي كشف التناقض بين الخطاب 

إدخال عناصر  ىلإيحتاج السياسي، وبين الواقع حتي يبدا علمية التغيير.وهذا 

يتدبر ما يقال  يالتعليم التدبري في برامج أعدد المعلم، والمعلم المتدبر هو الذ

له وما يقال عنه، وما يقوم به من أعمال وكذلك ما ينتج عنها من نتائج  . 

فالمعلم المتدبر هو من يقوم علي عملية تدبر شاملة لتكوين رؤية اشكالية 

لم، وهو علمية هادفة النتاج المعرفة حول تحسين وتطوير لعمليتي التعليم والتع

ساليب النظرية اكتساب الطالب بالمعرفة واأل ىلإالعملية التعليمية ويسعي 

دراك ما وراء الطبيعة المادية.وقد يرجع جمود النظام إالتي تمكنهم من 

 التعليمي في المنطقة العربية بشكل عام وليبيا بشكل خاص الي  مفهوم السلم

 2ليات محددة لالنتقالها عبر هذا السلم.آالتعليمي الذى يحدد سنوات الدراسة، و

ويكمن خطر العولمة علي التعليم في معظم الدول العربية وخاصة ليبيا ، في 

أن هناك منظمات دولية مهتمة بشؤون التعليم حيث تحاول جاهدة بتضمين 

منطقة العربية، و نحن ندرك المناهج قيم عالمية في مناهج التعليم المحلي في ال

الفرق بين قيمنا العربية واالسالمية وبين قيم العولمة. فقيم العولمة تعمل علي 

فراد عن زلة الفوارق والحواجز بهدف أختراق النظم التربوية، وتغييب اآلإ

 ىسالم القائمة علوعيهم بتاريخهم وهويتهم ، فال يوجد تشابة بين تربية اإل

عالمية وبين العولمة وتربيتها الشمولية التي تغلف قيمها قيمة اإلنسانية ال

                                                           
علي اتخاذ التدريس مهنة، ترجمة حامد عمار  الذين يتجاسرون ىلإفريري بالو، المعلمون بناة ثقافة: رسائل  1

 64-61، ص ص  1114واخرون، الدار المصرية للنيانية ، القاهرة ، 
سامي محمد نصار، قضايا تربوية في عصر العولمة وما بعد الحداثة ، الدار المصرية اللبنانية  القاهرة  2

     67.ص  1115
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الزائفه عن السالم واالمن الدوليين،  والعيش المشترك وحسن الجوار و التي 

تعمل عن تذويب القيم االخرى وسحق هويتها واستنزاف خيراتها . والتي 

تعمل علي تذويب القيم االخرى وسحق هويتها واستنزاف خيراتها، فمن 

تكريس االنانية وتعزز المصلحة  ىة الواقعية فقيم العولمة تعمل علالناحي

الشخصية وتنمي الحرية الفردية دون مصلحة الجماعة  واحترام االخرين و 

تقديرهم، أن الفرق كبير بين المفهومين واهدافهما، فليس كل من أدعي 

كما  العالمية أو تكلم علي بعض األزمات من منطلق ما، هو منادى بالعالمية

نفهمها وندركها،  بل معظم تلك النداءات هو صادرة عن أيمان بموكبة الغرب 

 (1)وتقليدهم والتشبه بهم . 

توفير البئية المبدعة في التعليم، ولذا فأن من مهام العملية التعليمية أن تقوم  -5

علي قيم مشتركة جامعة، التي يجسدها اإلنسان لصالح المجتمع في انتاج 

علي التي تبرهن علي القيم بمسؤوليتها وأنتاج نماذج المثل األ نماذج واعية

رادات تشكيل اإل ىالتربوية الصالحة لكل زمان ومكان، وهى ذاتها القادرة عل

مختلف المؤسسات التعليمية تفعيل  ىكتشاف الطاقات الفاعلة. ويجب علإو

وية دور المسرح المدرسي لتقديم التاريخ الصحيح بعيدا عن التزييف، وتش

المستغربين والمستشرقين لتاريخ الوطن وقيمه.وبث قيم األمة وعطائها 

 ستدعاء التاريخ بالوعي به، وليس فقط مجرد القراءة فقط  وإالحضارى، و

 مة، واللغة وسالمي جزء من هوية األالسرد التاريخي فقط، فالتاريخ اإل

مواجهة  العقيدة والتاريخ، وهذه الهوية بعناصرها تشكل خطوط دفاع في

بتعاد عن العامية العولمة الهدامه ، مع ضرورة أستعمال اللغة الفصحى، واإل

هتمام بالموهبين  أهمية اإل ىالتركيز عل ىلإداء المسرحي. وهذا يقودنا في اآل

، وجسر تقدم يوالمبدعين من الطالب ، فاالبداع أحد مقومات التقدم الحضار

ة وتحديات المستقبل، ويرجع الفضل عداده  لمواجهة مشكالت الحياإاإلنسان و

وراء تقدير  يالتربية والمالحظة. أن السع ىلإبداعي براز االنتاج اإلإفي 

التعليم للجميع ينتج عنه أغفال احتياجات الموهوبين وتطبيق معامله واحدة 

من توفير بيئات  البدفاإلنسان المبدع  (2).القدرات المتبانية يالتالميذ ذو ىعل

 كتشاف والتعليم بالعمل وية ينشأ فيها التعليم، وذلك من خالل اإلتعليمية ثر

بتكار والتقويم، ومراعاة الفروق الفردية بين بداع واإلاإل ىتنمي القدرة عل

عداد اإلنسان العالمي إعادة تنظيم  وبناء التربية ومناهجها من أجل إالطالب، و

المبدع هو الثروة الحقيقة يواجه التحديات في عالم سريع التغير.فاإلنسان  يالذ

                                                           
مارسات الحركات االسالمية  المعاصرة ،دار السالم ، القاهرة طه جابر العلوني ، ابعاد غائبه عن فكر وم (1)

  51-50، ص ص 1114، 

 . 009اليونسكو ، التعليم ذلك الكنز المكنون ، مصدر سبق ذكره ، ص ( 2)
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طالق إالمؤكدة في هذا الوطن، والنظام السياسي والمجتمع  هما المسؤالن عن 

 بداع والعقول المهمومة بمسيرة التقدم، مما يوفر البيئة التعليمية المناسبة لإل

التهديد واالقصاء. فالبئية التعليمة المتصفه بالتهديد تجنيب التالميد  أساليب 

الدماغ علي عمل االرتباطات واالداراك الواسع، ويكتفي  تضعف قدرة

التميز وأيضا  ىالطالب بالحفع والتذكر. فاالجهاد يضعف من قدرة الطالب عل

تعلم العجز، وهو ما ينتج في الغالب عن تعرض الطفل لصدمة تشعرة بفقدان 

القدارات السيطرة علي التفاعالت الذاتية.ولهذا فإن التعليم الناتج عن االهتمام ب

ن تشكل إلذلك ف (1)الذهنية واالهتمام باالبداع يخلق التقدم  والعكس صحيح.

ستجابة للمتغيرات المناهج أحد ركائز البيئة المبدعة، التي تستطيع اإل

 المعاصرة والتحديات المستقبلية، والسرعة الدائمة في تغيير المعلومات و

 الخصوصية الثقافية والمعارف وفقا لتطورها وتقدمها، بيما يتفق مع 

الحضارية والتاريخية للمجتمع ، وذلك باالعتماد علي المهارات المتجددة في 

مهارات الحياة لتخريج اإلنسان القادر  ىلإضافة طالع باإلالتفكير والبحث واإل

ضرورة  ىلإعلي التعامل مع متطلبات العصر الحديث. وهنا تجدر االشارة 

 تعارض مع من المستوى التعليمي، وكذلك وتقليل حجم المقرارات بما ال ي

 االبتعاد عن التعليم التلقيني والتركيز علي المهارات المتجددة في التفكير و

 ىلإوهذا ما يساعد  (2)االطالع والبحث بما يتمشي مع متطلبات العصر.

في تقدم المجتمع وتطورة وتخلق  تسهموجود مخرجات تعليمية ممكن أن 

هتمام بافكار من خالل أسلوب الحوار والمنافسة واإل االبداع في التعليم،

راء المعلمين، وغرس الثقة بين الطالب، هذا آالطالب حتي التي تخالف 

وجود حوافز تشجيعيه،وخلق بئية عائلية داخل المؤسسات  ىلإضافة باإل

التعليمة بين الطالب والمعلمين وخارجها. مع وجود وسائط تعلميية حديثة 

إيجاد المعلومات مثل المكتبات المقروة وأستخدام  ىطالب عليعتمد فيها ال

ن أخطار إالشبكة العنكبوتية مع مراعاة الخصوصية الثقافية للمجتمع.ولذا ف

العولمة هي ربط النظام التربوى التعليمي بالنظام العالمي، وهذا كما أسلفنا 

 االقتصاد والمجتمع من خالل التغيرات العالمية في عالم السياسة و ىيؤثر عل

الجانب التعلمي. لذلك يجب أن تكون العملية التعليمية محلية مرتبطة باألسلوب 

حشوة  ىسلوب الحديث، وال يقتصر التعليم علالتربوى الذى يعتمد علي األ

تنمية القدارات  ىلإ يالمعلومات. فالتعليم التربوي هو عملية تربوية تؤد

                                                           
 1114خرون ، ما ال نعلمة الوالدنا ، دار السالم للطباعة والنشر ، القاهرة، آاحمد معاذ الخطيب الحسني و (1)

 .436، ص 
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الخصوصية  ىكيد علأللطالب. والتالذهنية ،وتمنية الوازع الديني والوطني 

شي مع االثقافية والهوية الثقافية للمجتمع ومواجهة القيم الغربية التي ال تتم

عتبار أن النظام التعليمي في ليبيا نظام مفتوح إوب(1)الثقافة المحلية للمجتمع.

ينعكس هذا علي  فهو يتأثر بمجمل التغيرات المختلفة التي تحدث في العالم  و

ن العولمة في جميع إناصر النظام من مدخالته ومخرجاته. ولهذا فجميع ع

ماهو قائم حاليا، ومنها ما يكون له تاثيره  ىثار علآحول  تحمل في طياتها األ

ن يرسم معالم الغد وأنعكاساتها قد تكون إيجابية وقد تكون أمستقبال ويستطيع 

ا اسلفنا، وإعادة هيل الشباب ثقافيا كمأعداد المعلمين وتإن ضعف إسلبية. 

 نتاج نفسها،هو المصدر الوحيد للعلم والنظام التعليمي وتغيير المناهج إل

المعرفة حيث لم يعد المعلم هو الناقل الوحيد للمعلومات فهناك مصادر متعددة 

 طارها السليم.إن نستخدمها في أدوات لتلقي المعرفة علينا لأل

الحفع  ىلإة التربوية ال تهدف  .فالعمليساليب ومصادر المعرفةتوظيف األ -6

والتكرار، ولكن العملية التعليمية تدور حول مهارات المعرفة العلمية في طرق 

 وفهمه وتساؤالته. و وتفاعله معهاالطالب  ىلإالتدريس وأيصال المعلومة 

يستطيع الطالب من خالل المعرفة أن ينظم ويفسر ويوظف المعلومات العقلية 

حتمال التجربة اكتساب روح المغامرة واوالتأمل والنقد و كالتصنيف والتبويب ،

والخطأ وحل المشكالت، ويعتمد التوظيف الفعال التقانه في التعلم والتعليم عبر 

شبكات االنترنت على تأسيس صورة ذهنية علمية لمصادر المعرفة في محيط 

طر عتبار أن من أخإلجامعة ودوائر البحوث العلمية. باالمدرسة والمعهد و

، فهذا يكون ثار الثقافية واالجتماعية للمجتمع نفسهغفالها لرإسلبيات العولمة 

د التفكك االجتماعي يزتبعاد االجتماعية واإلنسانية، ونها تهمل األأل امدمر اسبب

كما ذكرنا سالفا. وهي تقوم على صياغة ثقافة عالمية واحدة هي ثقافة السوق 

بهدف محو الخصوصية الثقافية لشعب من و كما تعرف ثقافة العرض والطلب أ

 جيال الحديثة بتراثها وجذور حضارتها وما فيها، والشعوب، وقطع وصل األ

ضعاف الثقافة الوطنية ألن إالنجاح الفردي وجمع الثروة و ىكذلك التركيز عل

الدور العملي للعولمة يتناول المشتركات في الحضارة العلمية وال يهتم 

ن ثقافة العولمة قائمة على الغزو والفرض إ (2)مجتمع.بخصوصيات الوطن وال

 امريكيأكارثة بفعل الهيمنة التي تقودها  ىلإوالضغط ، وهذا يمكن أن يؤدي 

توحيد الثقافات في قالب واحد، وهذا بكل المعاني كارثة  ىلإاليوم ، التي تهدف 

لى التكيف نسانية، أن التنوع الثقافي والتربوي هو دليل على قدرة اإلنسان عإ

                                                           
 فالح القريشي ، أثر العولمة في المجال التعليمي والتربوي،  مصدر سبق ذكره .( 1)

 نفس المرجع السابق (2)
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مع الظروف والبيئات المختلفة. وأن تحقيق الرفاه والتقدم والنمو ال يمكن بلوغه 

وأن ديمومة الجنس والنمو ال تتحقق  ،ال بالمحافظة على التنوع المبدع وأثرائهإ

حادي ال على أساس التنوع الثقافي والحضارى والتاريخي. وقد يؤدي الفكر اآلإ

 عتباره المتحكم وإمنطق السوق ب ىلإذي يستند للعولمة المهيمن اليوم، وال

ثالث قواعد، وهي سلطة  ىلإعولمة ليبرالية تستند  ىلإالمفسر لكل شيء 

السوق وسلطة المؤسسه االنتاجية، وسلطة المال. هذه الثالثه هي أساس مصدر 

كمية المال  القوة وهي مقوماتها مع القاسم المشترك لهذه السلطات هو الربح و

فيها ، وهذا التحكم يعتمد على القوة مع القانون فالضعيف هو المحروم  المتحكم

من الكسب المالي.وطالما أن العولمة الليبرالية التي تعتمد على السوق، ومنطق 

فكار، لذا فالبد من دوات واألاأل ىلإشياء من البضاعة الربح وتنشئ كل األ

فية ال يمكن أعتبارها من أن المرافق والخدمات والمنتجات الثقا ىلإنتباه اإل

البضاعات االستهالكية لالنتاج الفكري بعد أن تحمل في طياتها هوية وقيم 

نتاج يستهدف الفعل والروح لذلك البد من حماية هذه وأن اإل .ومعاني منتجيها

بعاد خالل سياسة ثقافية محفزة لالبداع، والتجديد ضمن حرية كاملة لتنقل األ

ار الثقافية.ال يمكن تطبيق قواعد التجارة على المنتجات ثعمال واآلفكار واألاأل

 الثقافية النها منتجات لها خصوصية تحمل في طياتها قيما رمزية وافكارا و

 أنماط حياة تمثل هوية جماعية، وبيئية حضارية معينة وتؤثر على التطبيقات و

 وستعماالت الثقافية لذلك ترى المنظمة العربية للتربية والثقافة اإل

أن قطاعي التربية الصحة من المرافق العمومية التي ال يجب “ االلكسو” العلوم

 غير أن تفاقيات المنظمة العالمية للتجارة و(1)أن يطالها منطقا الربح والسوق

(  أخضعت قطاعي التعليم والصحة للخصخصة، وترى GATSالخدمات )

األدوات التربوية خطورة هذه الخصخصة وتحويل  ىلإنتباه لكسو اإلمنظمة األ

جملة من البضائع تتحكم فيها قوانين العرض والطلب جاعلين  ىلإوالصحية 

مية من مساعدة البشرية للقضاء على الجهل واأل من الربح الهدف المنشود بدالً 

بالسيادة على العالم  اميركيأتخظى  ىلإولذا فان العولمة تهدف  (2)والمرض.

جزء مهم للهيمنة وتنميط وتشكيل   ثة. والعولمةألنها تمتلك القوة والتقنية الحدي

نشغال بالقيم النبيلة والقيم اإلنسانية الناس وجعلهم منشغلين بالربح بدال من اإل

العليا وهذا ما يظهر عليه مجتمعا الليبي اليوم، فالمجتمع الرأسمالي يكرس 

 جيال ويؤكد على قيم الربح، ومقدار ما يحققأفكارا تربوية في عقول األ

اإلنسان من أرباح فهي مصدر سعادته ونجاحه حتى تصبح ظاهرة الربح 

ميركية يخترق السلوك والثقافة األ فنماذجظاهرة سلوكية ال يمكن الفرار منها.
                                                           

 نفس المصدر (  1)

 ي المجال التعليمي والتربوى ، مصدر سبق ذكره . فالح القريشي ، اثر العولمة ف(  2)
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 التربية ونظام التعليم المحلي،ويستغل العلم والمعلومات والتقنيات الحديثة، و

لنمط التربوي لى فرض اإعالم من خالل الشركات العمالقة إلأجهزة ا

عاداته وتقاليده. لذلك تؤثر  ىميركي وأمركة مظاهر الحياة وسلوك الفرد حتاأل

المجتمع وثقافته فهي تكرس الفوارق  فيظاهرة العولمة في المجال التربوى 

 زيادة البطالة و ىلإالكبيرة بين الدول الغنية والدول الفقيرة والنامية وتؤدي 

تجاهات النفعية، كما يحدث اليوم وسيطرة اإل التكتالت االقتصادية الحروب و

 في المنطقة العربية التي اشتعلت بنيران الحرب تحت مسمي الربيع العربي، و

 مة وأهداف لكل ضعف الفلسفة التربوية واأل ىلإمية و كذلك تؤدي نتشار األإ

الجانب التربوي  ثار العولمة في ن له خصوصيته وفلسفته وهكذا فبلد معين أل

. (1)سالمي.عليمي هي من أخطر سلبيات العولمة في المجال العربي اإلوالت

فالنظام العالمي الجديد له تأثيرات مختلفة على الدول طبقاً لموقعها في النظام 

العالمي، فهناك دول توحدت ضمن تحالفات إقليمية، ودول نامية، ودول أقل 

ت تقّل في بعض نمواً، ودول متطورة وغير متطورة أو متخلفة، فالتأثيرا

البيئات وتزداد في بيئات أخرى، ولذلك فإن العولمة بحد ذاتها هي ظاهرة 

 عالمية غير موّحدة.

ثقافة  ىعل اً بقدر ما في العولمة من فوائد فهي أيضا تشكل خطرالخاتمة :

المجتمعات المحلية كما تم طرحه في هذه الورقة، حيث تسعى الدول المتقدمة 

تحقيق الغزو الثقافي والفكري وفرض ثقافات الدول من خالل العولمة إلى 

الكبرى على ثقافات الدول النامية، ومنها الدول العربية بقصد إلغاء 

خصوصيتها الثقافية وجعلها في إطار مفهوم التبعية. مما جعل األمة العربية 

اإلسالمية تواجه اليوم الكثير من التحديات والعقبات التي تحاول أن تدفع بها 

داً عن أداء دورها في العطاء القيمي والثقافي، وتحول دون تحقيق رسالتها بعي

الخالدة ومشروعها الحضاري ذي األبعاد اإلنسانية واإلسالمية والعربية، و 

تزداد هذه التحديات في ظل الهيمنة األميركية والقطب الواحد الذي يحاول 

ن هنا يأتى دور المؤسسات النيل من اإلسالم حضارةً ودولةً وتربيةً وتعليماً. م

التعليمية على أختالف مراحلها حيث تعد أداة لتحقيق رسالته وأهدافه و 

تحويلها إلى نماذج حية، وهي التي تحافع على هوية األمة بما تصنعه وما 

تعّده من أجيال، فإما أن تكون تلك المؤسسات قلعة األمة وحصنها الحصين و 

 الغزاة، أو أن تكون الثغر لالختراق الثقافي.الصخرة التي تتحطم عليها أحالم 

وتؤكد الحقائق األكاديمية على أهمية التعليم وضرورته، إذ يعّد قوة دافعة 

للمجتمع لتنوير العقول وتحقيق النهضة االقتصادية وتفعيل مختلف البرامج 

                                                           
 مصدرنفس ال  1



    م7102الثانية نة الس العدد الثالث )البحوث العلمية(مجلة 

_____________________________________________________________281 
 

التنموية، وإحراز العديد من المكاسب االجتماعية والثقافية، لذلك فإن قوة 

مع تستمد أساساً من قوة النظم التعليمية، كما أن ثراءه يعتمد على حسن المجت

استثمار العناصر البشرية التي يتّم تأهيلها وتزويدها بالمعارف كافة و 

بمختلف المواد التعليمية. يواجه العالم العربي تحديات ضخمة في هذه لفترة 

ذي يوفي بمتطلبات التي يجب أن نواجهها بالعلم النافع ،والتطور الحاصل ال

العصر ويسهم في مواكبة التطور األكاديمي العلمي الذي تشهده الدولة و 

المنطقة، خصوصاً أن أدركت قيادات المجتمع إلى أهمية العلم والتعليم في 

الحياة الحديثة ،وأهتمت باإلنسان وطّورت من أدائه حتى يرتقي بوطنه و 

ضتها العولمة وأثّرت على يكون قادراً على مواجهة التحديات التي فر

النواحي الثقافية والتعليمية كافة. وهناك جانب آخر لتأثير العولمة في التعليم 

ووضع نظم ، العالي يتصل باالتجاه إلى وضع نظام عالمي لتقويم المؤهالت 

لتحديد المستويات التعليمية، ويضاف إلى العوامل االقتصادية واالجتماعية 

سياسية تقوم على تجاوز الحدود الوطنية بتحديد عوامل أخرى ذات طبيعة 

السياسات العامة للتعليم وأتخاذ القرارات التعليمية . فالعولمة لها أنعكاسات 

ثقافية، والخطورة كامنة باألساس في التغيير  مركبة علمية وتقنية وكذلك

االجتماعي المصاحب للعولمة، الذي يشمل القيم والعالقات االجتماعية، و 

ف تدمير الثقافة وبالتالي تدمير المجتمع  حتى يمكن التحكم فيه . والمدقق الهد

في رؤية النظام التعليمي الحالي يالحع أنه نظام تقليدي غير متطور، وال 

يسمح في كثير من األحيان للطالب بالعمل، بحيث إنه ال يؤهلهم لاللتحاق 

لذلك يجب أن بالوظائف التي تحتاج إمكانات متميزة وتقنيات متخصصة. 

تكون هناك دور جاد لتطوير النظام التعليمي في ليبيا ومساعدة الجامعات 

على تحقيق هدفها الرئيس المحدد في تأهيل الطالب لسوق العمل، وتوفير 

المستلزمات الضرورية لتمكين مخرجات التعليم المهني والتقني في إحداث 

تتالشى الرؤية الدونية  تغيير إيجابي في نطاق العمل والعطاء الكامل، وأن

ختصاصات للعمل المهني الذي تنهض به البالد،  بل البد من التوسع في اإل

لتحاق بالتخصصات المهنية تشجع الطالب والطالبات على اإل  المهنية والتى

 يضا يجب تفعيل خدمات التوجيه واإلرشاد التربوي وأوالفنية المختلفة.

، وذلك من خالل هاعالمية وتطويرالمهني في المؤسسات التعليمية واإل

التوعية بأهمية دراسة التخصصات المهنية والفنية التي تتوافق مع قدرات 

الدارسين من ناحية، ومتطلبات العمل من ناحية أخرى.وتطوير المناهج 

 التربوية والخطط الدراسية الجامعية بما يتوافق ومتطلبات سوق العمل، و

نة لدى الطالب والطالبات. أيضا منح حوافز نتماء والمواطكذلك دعم قيم اإل

مادية ومعنوية لتشجيع االلتحاق بالتخصصات المهنية والفنية الدقيقة والتنسيق 
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التعليم المتوسط والتعليم العالي من حيث  تيبين الجهات المختصة بين وزار

ختيار التخصصات المهنية والفنية. كذلك التنسيق توجيه الطالب والطالبات إل

 الجامعة ومؤّسسات الدولة المختلفة، وكذلك مؤّسسات القطاع الخاص وبين 

حتياجات سوق العمل ومتطلباته.وكذلك عقد دورات تدريبية إاألهلي للوفاء ب

متطورة لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والتوسع في خدمات 

أال نغفل  وفي هذا السياق يجب التعليم والتدريب المهني لكّل من الجنسين.

همة وأهميته في مقيمة الحوار والنقاش في القضايا الوطنية والقضايا ال

ستقرار الفكري كما المؤّسسات التعليمية األكاديمية لكونه يحقق التوازن واإل

يتّم من خالله الموازنة العقالنية في كّل ما يطرح عليه من أفكار ومقترحات 

خصوصيتنا وهويتنا وال تذوب  تتعلق بخصوصية الفكر والعقيدة حتى تبقى

في خضم العولمة وتتالشى القيم والمعايير واألفكار والخصوصيات التي 

   سالمي .تميّز وطننا العربي األصيل واإل
 المصادر والمراجع:

 أوالً: الكتب:

 .  1114سمر ، مثدمة في التربية االسالمية انتماء وارتقاء ، دار الفرقان ، عمان ، احمد جابر األ -

خرون ، ما ال نعلمة الوالدنا ، دار السالم للطباعة والنشر ، القاهرة، آحمد معاذ الخطيب الحسني وا -

1114  

جودت احمدو السرطاوي ،واخرون ، استخدام الحاسوب  االنترنتن في ميادين التربية والتعليم ،دار  -

 1113الشرق غزة ، 

الحداثة، الدار المصرية اللبنانية  سامي محمد نصار، قضايا تربوية في عصر العولمة وما بعد  -

 .  1115القاهرة 

شحاته حسين ، مداخل الي تعليم المستقبل في الوطن العربي، الدار المصرية للكتاب ، القاهرة ،  -

 ـ  1114

طه جابر العلوني ، ابعاد غائبه عن فكر وممارسات الحركات االسالمية  المعاصرة ،دار السالم ،  -

 1114القاهرة ، 

ين اهالل ، ثقافة الشباب العربي وهويته في عصر العولمة ، صحيفة المدينة تصد عن علي الد -

 . 1106، 09616مؤسسة المدينة للصاحفة والنشر العدد 

الذين يتجاسرون علي اتخاذ التدريس مهنة، ترجمة  ىلإفريري بالو، المعلمون بناة ثقافة: رسائل  -

  1114القاهرة ، حامد عمار واخرون، الدار المصرية للنيانية ، 

يوليو  11فالح القريشي، اثر العولمة في المجال التعليمي والتربوي، جريدة الصباح الكويتية ،  -

1117 . 

هلية للنشر  والتوزيع ، عمان سالم والعولمة ، الدار القومية األخرون،  اإلآمحمد ابراهيم مبروك و -

 ،0999 

 .0999الدار القومية العربية ، القاهرة ، خرون ، االسالم والعولمة ،آمحمود محمد ابراهيم و -

 . 0996ردني ، عمان اليونسكو ، التعليم ذلك الكنز المكنون ، مركز الكتل اإل -

 ثانيا:الدوريات
 مجلة الكلمةمحمد عابد الجابرى ، مستقبل الثقافة العربية واالسالمية في ظل العولمة الثقافية ،  -

 .0991السنة الخامسة  01، العدد  تصدر عن منتدى الكلمة للدراسات واالبحاث

 ثالثثا:األنترنت. 
education/-of-incorporation-the-and-http://infed.org/mobi/globalization 

http://infed.org/mobi/globalization-and-the-incorporation-of-education/
http://infed.org/mobi/globalization-and-the-incorporation-of-education/
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 حداثنحراف األإبرامل الخدمة االجتماعية في مجال أهمية 
عضو هيئة التدريس بقسم الخدمة  -د/ صالح عبد السالم الضعيف 

 بجامعة الزيتونة - االجتماعية

ية منذ بدء تاريخها وحتى اليوم، من ظاهرة اإلنسانتعاني المجتمعات  تمهيد،،

انحراف بعض األحداث عن القوانين والقيم السائدة، فقد كرست المجتمعات كل 

 الرعاية والظروف المالئمة من الناحية الجسمية وما تستطيع من جهد؛ لتوفير 

النفسية والثقافية لنمو األحداث فيها نمواً سليماً تطبيقاً للمبدأ القائل "الوقاية خير 

من العالج"، وهذا ال يعني التركيز على الجانب الوقائي واغفال الجانب 

ي وضع العالجي، لذلك توالت االهتمامات الدولية واإلقليمية والمحلية ف

التشريعات التي تتناول مشكالت األحداث ومتطلباتهم، سواء في مجال الرعاية 

،أو القضاء، أو شرطة األحداث، إنشاء المؤسسات اإلصالحية. والخدمة 

هم في إعادة تعديل سلوك المنحرفين، وتوافقهم داخل م االجتماعية لها دور

اإلصالحية  المجتمع وأصبحت لها موضع اهتمام متزايد في المؤسسات

والعقابية، فهي تسعى دائماً في وضع الخطط والبرامج المخطط لها مسبقاً؛ 

بهدف إبعاد األحداث عن الوقوع في صحبة عصابات الشوارع أو ذوي السلوك 

 ء أوقات الفراغ لهم. ىالجانح ، وإيجاد البدائل المفيدة والنافعة لمل

األحداث من أهم  يُعد موضوع انحرافمشكلة البحث وأهميتها:-أوالً:

 الموضوعات التي تثير اهتمام الباحثين والعلماء في مختلف المجاالت و

التخصصات، كاألطباء، والتربويين، وعلماء النفس، واالجتماعيين؛ الرتفاع 

معدل انحراف األحداث بشكل ملحوظ، والتعرف على األسباب المؤدية لتزايد 

للتقليل من أعداد المنحرفين في حجم االنحراف، وإمكانية البحث عن الحلول؛ 

جميع دول العالم، وقد ارتبط مصطلح الحدث بانحراف صغار السن على مر 

التاريخ الحديث، بأنهم أحداث منحرفون، ولكن معظم الباحثين والمتخصصين 

بهذا المجال توصلوا إلى أن المجرمين هم أشخاص عاديون جداً، لكنهم 

سية ، ساعدت على الوقوع في الجريمة، تعرضوا لظروف بيئية، واجتماعية قا

ونتيجة لتضخم المشكلة في اآلونة األخيرة أصبحت تؤرق المجتمع ككل، مما 

دعا إلى تعدد األبحاث والدراسات التي تناولت جوانب متعددة وحاولت رصد 

  ، وهذا ما أكدته نتائج وتوصيات الدراسات التالية :ظاهرة األحدث
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التي أكدت على دور االخصائي  (م7110ظيم صفاء عبد الع) دراسة      

االجتماعي الذي يعمل مع جماعات األحداث هو المساعدة في تفريغ الطاقة 

 .   (1)الجسدية الزائدة المسببة في بعض األحيان للعنف داخل المؤسسة

توصلت إلى ضرورة مواكبة  التي م(7115)أمال عبدالكريم  دراسة    

الممارسة العامة للخدمة االجتماعية، واستخدام التطوير في النماذج ومداخل 

هذه النماذج، والمداخل وخاصة في المؤسسات العقابية يؤدي إلى تعديل 

 . (2)اتجاهات المنحرفين حتى يصبحوا مواطنين صالحين في مجتمعهم

الدور المهني  التي أكدت علىم( 7107نجاة صالح الشيباني ) دراسة    

لتعامل مع المواقف والخبرات السلبية التي تواجه لالختصاصي االجتماعي في ا

وعلى ذلك . (3)األحداث المنحرفين وهم داخل دور الرعاية وتوجيه األحداث

فإن برامج الرعاية االجتماعية تسهم في تأهيل الحدث، وإعداده للحياة في 

مجتمع يستطيع أن يستغل فيه قدراته، وإمكاناته إلى أكبر حد ممكن، كما 

 يشق طريقه في الحياة مع اآلخرين معتمداً على نفسه. يستطيع أن

وتعتبر ظاهرة انحراف األحداث من الظواهر االجتماعية التي تنذر بخطر     

داهم، إذا لم يتم مواجهتها والتصدي لها بغرض الحد منها، كونها تمس شريحة 

سالمة  فيهمة جداً من األبناء الصغار، وأي خلل يحدث في البناء يؤثر م

لمجتمع الذي يعيشون فيه، فالحدث بحاجة إلى رعاية وتوجيه من نوع خاص، ا

يتناسب مع ما لديه من صفات تضمن له حياة سعيدة، حتى يتمكن من خاللها أن 

 يستمتع بالحقوق والحريات التي تمكنه من النمو الجسمي والعقلي والروحي و

ني من اضطراب حاد االجتماعي، بعيداً عن القلق والخوف والحقد، فالحدث يعا

في الوعي واإلدراك، ويعجز عن تقدير عواقب األمور عند ارتكاب السلوك 

 . ونتيجة لذلك ظهرت الحاجة إلى مهنة تقدم الخدمات االجتماعية و(4)المنحرف

ية السامية، وهي مهنة الخدمة االجتماعية التي تكمن أهميتها في اإلنسانالقيم 

ية األحداث، ليشمل تركيزها على النواحي الدور الذي تقوم به في مجال رعا

اإلنشائية، واإلنمائية، والوقائية، والعالجية التي تتعلق بالحدث، وهذه المهنة 

                                                           
صفاء عبد العظيم، دراسة تقويمية لمدى استخدام أخصائي الجماعة أسلوب القدوة الحسنة في تقليل عنف  -1

، جامعة حلوان، 01األعضاء، بحث منشور، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، ع

 م.1110

مال فهمي عبد الكريم، استخدام مدخل الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتعديل االتجاهات االنحرافية ـ آ2

لألحداث المعرضين لالنحراف، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، جامعة حلوان، 

 م. 1115
عامل مع المواقف والخبرات السلبية نجاة صالح أحمد الشيباني، دور االختصاصي االجتماعي في الت -3

لألحداث المنحرفين، رسالة ماجستير غير منشوره، جامعة طرابلس، كلية اآلداب، قسم الخدمة االجتماعية، 

 م. 1101
 . 51م، ص0915عبد الرحمن العيسوي، سيكولوجية التنشئة االجتماعية اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي،  -4
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يقوم بتأديتها اخصائي اجتماعي يمارس دوره المهني في مؤسسات تربية 

م مع الفريق اسهفي عدد من المهام، التي من بينها اإل موتوجيهاألحداث 

أهيلي في إعادة تأهيل الحدث، ومساعدته في االستفادة من فرص العالجي أو الت

ونظراً ألن مهنة الخدمة االجتماعية من المهن العالج والوقاية من االنحراف. 

ية، وتتعامل مع كثير من اإلنسانبالعمل في العديد من المجاالت  تضطلع التي

هذه المهنة،  علىالمتغيرات، فقد وضعت تلك المتغيرات المتالحقة عبأً إضافياً 

فلم يصبح الهدف من ممارستها هو مجرد المساعدة في حل مشكالت الناس 

النماذج  أفضل الطرق ، وإيجاد  فحسب؛ بل تعدى األمر إلى محاولة البحث عن

، واألساليب العالجية التي يتم من خاللها ممارسة ذلك، كما فرضت تلك 

لتي حدثت على مختلف المتغيرات المتالحقة بعض التحوالت الضرورية ا

جوانب الممارسة. فممارسة مهنة الخدمة االجتماعية رغم حداثتها مقارنة 

ية األخرى فإنها تشهد اهتماماً كبيراً وتطوراً مستمراً على اإلنسانبالعلوم 

 المستويين العالمي والمحلي؛ وذلك لمواجهة متغيرات الحياة االجتماعية

واها ومعارفها الكتساب المشكالت ، فقد عملت على تسخير ق هاومستجدات

 والوقوف على أسبابها، وطرق التعامل معها، وتستحدث األساليب و هاوتحليل

ية األخرى في صياغة اإلنسانالنماذج العالجية مستفيدة من تطور العلوم 

منهجية مستقله، تستطع التعامل مع كل ما يستجد على طالبي المساعدة نظراً 

نية، وما يواكب ذلك التطور من مشكالت على األـفراد لسرعة تطور الحياة المد

وتسعى مهنة . (1)والجماعات تستلزم التدخل إلزالتها، أو التخفيف من حدتها

الخدمة االجتماعية في مؤسسات الضبط االجتماعي سواء المؤسسات 

اإلصالحية أو العقابية لتحقيق أهداف عالجية وتنموية ووقائية في األداء 

وهذا يتمثل في كل  ،( 2)تماعي لألفراد واألسر والمجتمع ككلالوظيفي االج

أشكال وأساليب التدخل المهني وما يترتب عليها من إجراءات وتدابير في 

 تحديد اإلشكاليات والمواقف ومسؤوليات طالبي المساعدة والمهنيين ومهامهم و

عرض فإن .ومن خالل هذا ال(  3) أدوارهم في ضوء الموارد واإلمكانات المتاحة

مشكلة البحث تتحدد في إبراز دور الخدمة االجتماعية في مجال رعاية 

                                                           
ة ممارسة العالج المعرفي مع الطالب غائبي األب وزيادة قدرتهم على الضبط عبد الناصر عوض، العالق-1

م، ص 0995، القاهرة، جامعة حلوان، كلية الخدمة االجتماعية، 1الداخلي، بحث منشور، المؤتمر العلمي 

161 . 
شرق، ماهر أبو المعاطي، الخدمة االجتماعية في مجال الدفاع االجتماعي، القاهرة، مكتبة زهراء لل -2

 .115م، ص 1111
طلعت مصطفي السروجي، الخدمة االجتماعية أسس النظرية والممارسة، القاهرة، المكتب الجامعي  -3

 .53م، ص 1119الحديث، 
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انحراف األحدث، ومن ثم طرح مقترحات وتصورات لتطوير برامج الخدمة 

  االجتماعية في مجال رعاية انحراف األحداث .
 أهداف البحث: -ثانياً:

 داث.حاألالتعرف على دور الخدمة االجتماعية في مجال رعاية انحراف  .1

طرح مقترحات وتصورات لتطوير برامج الخدمة االجتماعية في مجال  .2

 رعاية انحراف األحداث.

تم استخدام المنهج الوصفي وهو الطريقة لجمع المادة  : منهل الدراسة -ثالثاً:

العلمية الالزمة للتعرف على الجوانب النظرية للموضوع، وضبط مختلف 

 تكوين بهدف النظرية والمعلومات البيانات جمع بعملية الباحث ، ويقومالمفاهيم

 المحكمة، و لموضوع البحث معتمداً على الكتب العلمية، والمجالت منظور

العلمية، والبحوث، والمطبوعات، وشبكة المعلومات الدولية  الرسائل

       )االنترنت(.

: "هو السلوك المتوقع ممن يشغل مركزاً مفاهيم البحث: الدور -رابعاً:

انة معينة، وذلك من خالل مجموعة من الحقوق للشخص في أو مك 

موقف معين، وما يقوم به من أعمال، وما يتم من تفاعل بينه وبين 

. ويعرف الدور في البحث الحالي : بأنه كل ما يقوم به ( 1)اآلخرين"

االخصائي االجتماعي العامل بمجال رعاية األحداث من سلوكيات 

المساعدة، يتم ذلك وفقاً لما يشغله متوقعة منه، وينتظرها طالب 

االخصائي االجتماعي من مكانة أو مركز داخل مؤسسات تربية 

 .     همو توجيه األحداث

0-  
"هي فن توصيل الموارد المختلفة إلى الفرد لخدمة االجتماعية:ا

والجماعة والمجتمع إلشباع احتياجاتهم عن طريق استخدام طريقة 

يعرفها فريدر الند: و .(2)ة أنفسهم"علمية لتمكين الناس من مساعد

"بأنها نوع من الخدمات المهنية التي تعتمد على قاعدة من المعرفة 

ية وتمكن اإلنسانالعلمية والمهارات المختلفة في ميدان العالقات 

                                                           
 .716م، ص 0913،القاهرة ، دار الثقافة ، 1ـ عبد هللا القوضي ، نظريات خدمة الفرد ،ج  1

 .110م، ص0973اعية، منشورات الجامعة الليبية، ـ سيد أبو بكر حسانين، مقدمة في الخدمة االجتم2
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مساعدة األفراد كحاالت أو جماعات للوصول إلى مستوى من التكيف 

 .( 1) والنضج واالعتماد على أنفسهم"

ية التي تقدم اإلنسانهي تلك الجهود والخدمات  بالخدمة االجتماعية: ويقصد

بطرق علمية، ويمارسها أخصائيون متخصصون في مجال رعاية األحداث 

مستخدمين في ذلك مجموعة من البرامج الوقائية واإلنشائية والعالجية داخل 

تماعي المؤسسة، وخارجها بهدف إحداث التغيير المطلوب في اتجاه النمو االج

 .(2)السليم

ا -7
 اإلنسانبأنه: "الميل وإذا مال  يعرف االنحراف في اللغة النحراف:ا

هو:"الفعل الذي يضر  .فاإلنحراف(3) عن شيء يقال تحرف وانحرف"

بمصلحة الجماعة، أو المجتمع، ويهدد كيانه، وهو سلوك انحرافي 

التي بمعنى عدم التزام من يقوم به بالقيم، والمعايير في المجتمع، و

"االبتعاد عن كما يعرف بأنه:.(4) تقيمها الجماعة، أو تحرص عليها"

القواعد التي يحددها المجتمع للسلوك السليم أو تجاوز درجات السماح 

.إذاً فاالنحراف هو الخروج عن القوانين والقيم (5) التي يقرها المجتمع"

ال تنسجم والعادات، والتقاليد، واألعراف التي يرتضيها المجتمع كونها 

 مع معتقداته. 

6-  
يشير مفهوم الحدث في القانون إلى:" صغير السن الذي لم  الحدث:

ومن وجهة نظر .(6)يتجاوز السن التي حددها القانون لبلوغه الرشد"

من عمره،  ةالذي لم يتم الثامنة عشر اإلنسان:"هو القانون في ليبيا

روعة تعتبر ذلك ألن مسؤولية الصغير جنائياً عن أعماله غير المش

ناضجة، فقد أوضحت التشريعات القانونية أن الصغير دون السن 

السابعة من عمره ال يسأل مطلقاً عن فعل إجرامي يعاقب عليه الكبار، 

وإذا تجاوز السابعة من عمره ولم يبلغ الرابعة عشرة من عمره ال 

                                                           
ـ محمد سيد فهمي، السلوك االجتماعي للمعوقين دراسة في الخدمة االجتماعية، اإلسكندرية، المكتب الجامعي 1

 .14م، ص1110الحديث، 
 .111، ص م0991محمد سيد فهمي، أسس الخدمة االجتماعية، االسكندرية، المكتب الجامعي الحديث، ـ  2
  .43م، ص0911ـ ابن منظور، لسان العرب المحيط ، بيروت، دار الصادرة،  3
م، 0991ـ مصطفى أحمد خاطر، الخدمة االجتماعية )نظرة تاريخية(، االسكندرية، مكتبة الجامعة الحديثة،  4

 .171ص 
عاع الفنية، ـ السيد علي شتا، االنحراف االجتماعي واألنماط والتكلفة، اإلسكندرية، مكتبة ومطبعة اإلش 5

 .13م، ص0999
 ، لبنان ، على محمد جعفر، األحداث المنحرفون، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت -6

 .47،ص م0914
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يسأل جنائيا، ولكن يجوز للقاضي أن يتخذ في شأنه التدابير الوقائية 

 ة. وعندما يتم الصغير الرابعة عشر ولم يبلغ الثامنة عشر(1) لمالئمة"ا

وقت ارتكاب الفعل اإلجرامي، فيسأل جنائيا على أن تخفض العقوبة 

جناية  ةمقدار الثلثين، وإذا ارتكب الصغير قبل بلوغه الثامنة عشر ىإل

قل ن السجن لمدة ال تاستبدل العقوبتتعقوبتها اإلعدام أو السجن المؤبد 

 .( 2) هاوتوجيه خمس سنوات في دار تربية األحداث

  البرامل :  -4
 :"بأنها مجموعة أنشطة عملية وتربوية يمارسها األفراد، وتعرف البرامل  

الجماعات كوسيلة من وسائل ترابطهم االجتماعي، باعتبارها ُجزءاً بالغ 

 ية"اإلنساناألهمية من حياتهم 
جتماعية: " ويعرف البرنامل في الخدمة اال.(3)

 كل شيء تقوم به الجماعة مادام يعمل على تحقيق حاجاتها ورغباتها و بأنها

إشباع ميول أعضائها ومادامت هذه البرامج تعود على الفرد الواحد في 

 .( 4) "الجماعة ككل بالنفع

سواء  اإلنسانلدى  تهاوتنمياإلصالح هو غرس قيم الخير البرامل اإلصالحية: 

ية، أو األخالقية، ويعتبر اإلصالح هدفاً أساساً لجميع من الناحية الدين

. وفى ضوء ذلك فالبرامج اإلصالحية (5)المؤسسات اإلصالحية في المجتمع 

هي نشاط مخطط يهدف إلى إحداث تغيرات في الفرد والجماعة من ناحية 

 المعلومات والخبرات والمهارات وطرق العمل وتعديل السلوك واالتجاهات.

هي الجهود المبذولة من قبل المؤسسات اإلصالحية إلخراج عالجية:البرامل ال

الجانح من حالة الجنوح ،أو الجريمة وعدم العود إليها، أو عدم تكرار األفعال 

 اإلجرامية عن طريق التدخل الطبي أو بتدخل المختصين في المجال الديني، و

 التربوي، واألخالقي، وغيرها من المجاالت األخرى .

                                                           
عبد هللا زكي بانون،"اإلطار التشريعي لرعاية األحداث "دراسة قدمت للمؤتمر الثالث لألسرة المنعقد في  -1

 .              310م،ص0917البطنان، طبرق، 
 م "المادة األولى" .0911لسنة  03قانون الضمان االجتماعي رقم  -2
السيد عبد الحميد ، الخدمة االجتماعية وذوي االحتياجات الخاصة ،اإلسكندرية، المكتب الجامعي الحديث ،  -3

 . 117م، ص  1110

م، 0999كندرية، المكتب الجامعي الحديث، سلمى محمود جمعة، ديناميكية طريقة  العمل  مع الجماعات، اإلس - 4

 .10ص 

عبد هللا نوح عبد الرحمن وزن، دور برامج  ُدور المالحظة في مجال أحداث االنحراف، رسالة دكتوراه  -5

 م.1104غير منشورة األكاديمية العربية المفتوحة، كلية التربية واآلداب، قسم علم االجتماع،
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هي أي شيء تؤديه مهنة الخدمة االجتماعية ل في البحث الحالي:والبرام

 لتحقيق أهدافها وإشباع احتياجاتها، ورغباتها بمساعدة أخصائي اجتماعي، و

التي توضع بمعرفة الجماعة، وبمساعدة متخصصين لمقابلة حاجاتهم وإشباع 

  رغباتهم .

 اتجاهعات رئيسعة وهنعاك ثالثعة  االتجاهات المفسرة لجنوح األحةداث: -خامساً:

ه انحراف األحداث وهذه ءلكل اتجاه من هذه االتجاهات عامل أساسي يكمن ورا

 االتجاهات هي: 

ظهر هذا االتجاه عندما الحعع البعاحثون وجعود عالقعة  التفسير البيولوجي:ــ 0

بين ظاهرة االنحراف واإلجرام وبين سمات خاصعة تتضعح فعي هيئعة الشعخص 

ه أو شععكله وطبعععه، كععرأس ضععخم ومالمععح غيععر المنحععرف أو المجععرم ومالمحعع

مستوية ، وطبيعة عدوانيعة ، ممعا جععل النظريعات التعي تبنعي علعى هعذا االتجعاه 

تعتبر التكوين البيولوجي للفرد بمثابة المحدد الرئيس للسعلوك ، وتقعوم النظريعة 

البيولوجية على اآلتي : يرجع اتجاه الفعرد لإلجعرام  أو االنحعراف إلعى اسعتعداد 

 ي بيولعوجي معوروث فعي الفعرد وإلعى خلعل بيولعوجي فعي تكعوين العدماغ وفطر

الجهععاز العصععبي ، كمععا تععرى أن هنععاك عالقععة بععين السععلوك اإلجرامععي وتكععوين 

الجسم سواء من ناحية الشكل العام للجسم أو من ناحية األداء الوظيفي ألجهزته 

وك ولة ععععن السعععلؤالمختلفعععة وخاصعععة الغعععدد الصعععماء إن الوراثعععة هعععي المسععع

االنحرافي ، وتعني الوراثة انتقال الموروثات من األصل إلعى الفعروع ،أي معن 

السععلف إلععى الخلععف ، أي أن المجععرم يععورث إجرامععه بيولوجيععاً ألبنائهععا مثععل مععا 

يعورث صععفات جسعمه كلععون الشعععر أو العينعين أو الطععول أو القصعر هععذا وكععان 

ا الوراثععة أسععاس كععل العععالم اإليطععالي )لمبععروزو( مععن أقععدم هععؤالء الععذين جعلععو

جريمععة ، فقععد كععان يععرى أن الفععرد يولععد مععزوداً منععذ مععيالده بخصععائص موروثععة 

تسععوقه إلععى الجريمععة ، أمععا مععا يخععص التكععوين العضععوي الجسععمي فيقصععد بععه 

 مجموعععة الصععفات التععي تتعلععق بععالفرد منععذ والدتععه بالنسععبة لشععكله الخععارجي و

معراض والعاهعات الدائمعة أو تركيبه الحيوي كالنقص في التكوين الجسعدي واأل

المؤقتة ، والنمو غير الطبيعي ،إن اختالل أعضاء الجسم قد يسعبب اخعتالالً فعي 

. إن  ( 1)السلوك وكذلك العاهات التي تصيب الشخص قد تدفعه إلعى االنحعراف 

النظرية البيولوجية اهتمعت بعالتكوين العضعوي والجسعمي لإلنسعان وأيضعاً بعأن 

                                                           
 
الدويبي , علم االجتماع المشكالت االجتماعية . بدون بلد نشر : مطابع اديتار،  الوحيشي بيري , عبد السالم - 1
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نحعراف السعلوكي وأهملعت أو تجاهلعت تمامعاً دور إلي االوراثة لها دور كبيعر فع

 العوامل االجتماعية والبيئة التي تؤثر بشكل كبير في االنحراف .

إن شخصعية المنحعرف تتسعم بعذات ضععيفة ال تمكنعه معن  التفسةير النفسةي:ــ 1

إدراك الواقععع وتجعلععه أداة سععهلة لتنفيععذ الرغبععات والسععلوكيات الشععاذة، وفقععدان 

وفيعق بعين دوافععه الفطريعة ومقتضعيات الواقعع حيعث يفقعد الشعخص التوازن والت

القععدرة علععى ضععبط التعبيععر والععتحكم فععي هععذه الععدوافع. ويالحععع أن " النظريععة 

النفسععية منطلقععة مععن محاولععة تحليععل السععلوك المنحععرف مععن خععالل البعععد الععذاتي 

للشخصعية المنحرفععة وال تهععتم بععه كظععاهرة اجتماعيعة ، أنهععا تركععز علععى الحععدث 

المنحرف كفرد قائم بذاته ، ومن خالل دراسة هذا الحدث تحعاول الوصعول إلعى 

اكتشاف أسباب انحرافه ، ويرجع اهتمامها لألسباب النفسية إلى ما يعانيه الفعرد 

مععن صععراع نفسععي،  أو اضععطرابات مرضععية نفسععية وعقليععة ، ومععن أهععم هععذه 

عقلعي ، ونظريعة النظريات المفسرة لجنوح األحداث ما يعرف بنظرية العنقص ال

ن نظريععة الععنقص العقلععي تقععوم علععى أكمععا يالحععع  (1)التحليععل النفسععي والتقليععد".

  -هي : مهمةأربعة أسس 

أن المجرم أو المنحرف هو شخص مصاب بضعف أو نقص في قواه العقليعة  -أ

وفي هذا تتشابه هذه النظرية مع أصحاب المدرسة البيولوجية في أن المجعرمين 

ات ثابتععة كالتركيععب الجسععمي والضعععف العقلععي فناقصععو يولععدون بصععفات وسععم

 العقععول ال يسععتطيعون التوافععق االجتمععاعي لععذلك ينععدفعون تلقائيععاً لالنحععراف و

 ارتكاب الجرائم . 

 أن النقص العقلي صفة وراثية تنتقل عبر األجيال وفقاً لقانون الوراثة . -ب

غير قادر على ج ـ أن الشخص المصاب بضعف عقلي يكون في أغلب األحيان 

فهم القعانون أو المععايير السعلوكية أو تقعدير نتيجعة سعلوكه وأفعالعه وبعذلك يمكعن 

للقيعععام بعمليعععات انحرافيعععة وإجراميعععة خاصعععة معععن قبعععل العصعععابات  فيعععهالتعععأثير 

 المنحرفة والمجرمة .

دـ إن وضع سياسة لتقويم ضعاف العقول، أو ععزلهم فعي معاهعد أو دور رعايعة 

 ق لمقاومة الجريمة وأحسن طريقة لمعاملة المجرمين، وخاصة هو أفضل الطر

إال أنععه ال يمكععن االعتمععاد علععى الععنقص العقلععي كعامععل وحيععد منعععزل لتفسععير 

 جرام واالنحراف وذلك ألن هناك ممن نسميهم ضعاف العقول .اإل
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أما نظرية ))التقليد(( ترى أن التقليد هعو أسعاس تعلعم السعلوك بوجعه ععام وأن    

علم السلوك اإلجرامي إذا قلعد غيعره وكعان هعذا المقلعد مجرمعاً. ويععد ) يت اإلنسان

ن تارد يعتقعد بعأن اإلجعرام ظعاهرة إجبرائيل تارد( زعيم هذه النظرية ورائدها، 

اجتماعية ونفسعية ،ويعري أن سعلوك الخعارجين ععن القعانون سعببه عامعل نفسعي 

االجتماعيععة  اجتمععاعي نتيجععة المحاكععاة ، وهععو عمععل يتعلمععه الطفععل مععن البيئععة

  (1)المحيطة به عن طريق تقليد المجرمين من أسرته وأصدقائه .

ي هعععو نتعععاج اإلنسعععانإن السعععلوك ثالثاً:العوامةةةل المؤديةةةة النحةةةراف األحداث:ةةةـ 

مجموعععة مععن المتغيععرات والعوامععل التععي تختلععف مععن إنسععان آلخععر كمععا أن هععذه 

ذا سععيتم عععرض لعع (2).هنفسععالمتغيععرات نفسععها قععد يتغيععر مفعولهععا علععى الشععخص 

   -العوامل المؤدية النحراف األحداث على النحو التالي :

"هععي تلععك العوامععل الشخصععية لمجموعععة مععن  العوامةةل الشخصةةية الذاتيةةة:ـععـ 0

العناصر التي تشكل المقدمات البيولوجية والنفسية للحدث , والتي تتعلق بتكوين 

لعناصعر الذاتيعة الجسم الخارجي وحالته الصعحية وتعاريخ المعرض وعليعه فعإن ا

 (3)التي تتشكل في شخصعية الحعدث هعي العناصعر البيولوجيعة والسعيكولوجية ".

 فالعناصر البيولوجية تشمل كل ما يتعلق بالصفات الجسعمية وتعاريخ المعرض و

كل ما يتعلق بذات الحدث وأوجعه القصعور العذي يعانيعه الحعدث واالضعطرابات 

وازن ، بينمعا تمثععل العناصععر وعععدم تعع السعلوكية فععي شخصعيته التععي تحععدث خلعال

وعععدم اتععزان فععي  السععيكولوجية كععل المععؤثرات الالشعععورية التععي تُحععِدث اخععتالال

الشخصية .وبالتالي تهيئ الشخصية لالنحراف ، التي منهعا التعوتر والقلعق العذي 

يكععون  أساسععه عوامععل قيميععة رسععمت فععي الععنفس أو صععراع تعععرض لععه الحععدث 

كان سوياً أم سعلوكاً منحرفعاً أكه الحدث سواء نتيجة نقص ما "فالسلوك الذي يسل

إلى تحقيق تالئم الفرد مع مقتضعيات الحيعاة  ىليس إال محاولة نفسية حيوية تسع

، وهذه العملية تتم بطريقة الشعورية ال يحس بها الفرد في أول األمر ، ثم تتخذ 

الرضعا طريقها إلى الشعور فتبدو حينئذ مظاهر السلوك الذي يتأثر به المجتمعع ب

، أو إذا خععرج عععن الععنمط المتعععارف  هوأحكامععلقيععود المجتمععع  اإذا جععاء خاضععع
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ونجععد أن األمععراض العضععوية  (1)عليععه وهععو مععا يطلععق عليععه سععلوك منحععرف ".

كغيرهععا مععن األمععراض األخععرى التععي تسععاعد الحععدث علععى السععير فععي طريععق 

ولعد السلوك المنحرف ومن هذه األمراض النقص في التكعوين العضعوي حيعث ي

الحدث شعور بالنقص والقصور وهذا الشعور يدفععه أحيانعاً لسعلوك طريعق  ىلد

 (2)الجريمة .

 و االقتصاديةالتي تتمثل في األسرة والحالة  العوامل االجتماعية الداخلية:ــ 1

  -الظروف السكنية:

هي أول مصدر لتكوين خبرات الطفل في الحياة وهي أول جماعة األسرة:أــ 

حيث تعتبر األسرة هي المجتمع الوحيد الذي يختلط به الحدث في ينتمي إليها  

فيرسخ في داخل شخصيته ما يدور أمامه من أحدث وينطبع في  ىطفولته األول

إذاً فقد كان على األسرة  (3)مشاعره ما يتلقاه من قسوة وعنف أو رقة وحنان.

ت األسرة دور كبير في ميل الحدث أو عزوفه عن السلوك  المنحرف ، فإذا كان

سليمة ومتماسكة يسود بين أفرادها الوئام والحب والرحمة واالحترام ، ويكون 

بالتالي هذا داعياً إلى اتخاذ األبناء مسلكاً سليماً، أما تصدع كيانها كان ذلك دافعاً 

إلى أن يسلك األبناء السلوك اإلجرامي،" فمن المالحع أن األب المنحرف واألم 

الرئيس في انحراف أبنائهما ، ألنه ينشأ في جو التصدع  المنحرفة يلعبان الدور

  (4)والعصبية وفي بيئة ينقصها األمن واإلشباع العاطفي " .

فعي  مهمعةمن العوامل التي لهعا أثرهعا البعالغ والتعي تععد :االقتصاديةب ــ الحالة 

، ومععن هععذه العوامععل الفقععر ، فععالفقر االقتصععاديةانحععراف األحععداث هععي العوامععل 

تحته العديد من صعور انحعراف األحعداث ومنهعا التسعول والتشعرد  ومعن  تندرج

  (5) األمور التي ال يمكن إنكارها االرتباط بين الفقر واالنحراف.
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نععه فععي إفععي تهيئععة الفععرد لالنحععراف ، إذ  ارئيسعع نالحععع أن الفقععر يمثععل عععامال   

مسععتواه  غيععاب الحاجععات األساسععية للفععرد والتععي ال يمكععن إشععباعها إال إذا كععان

االقتصادي يتالءم مع متطلبات الحياة فإن لم يشبع هذه الحاجات فيكون عرضعه 

االقتصععادي  مسععتوىلالنحععراف بغيععة تحقيععق إشععباع احتياجاتععه . إن انخفععاض ال

لألسرة والذي يترتب عليه مسكن ال يوفر ظروفاً صعحية أو اجتماعيعة مرغوبعة 

رة كبيعرة يجععل الطفعل يفقعد ، وعدم توفر المسكن لألسرة وازدحام المسعكن بأسع

  ( 1)حاجته إلى المعيشة الطبيعية وبالتالي يفقد الحاجة إلى الرعاية.

 ــ العوامل االجتماعية الخارجية:ــ6

في مساعدة الطفل على أن يعتعلم كيعف  مهماتشكل المدرسة دوراً  أ ــ المدرسة:

إلعى جماععات  إليه وأيضاً أن ينتمعيوكلة يساعد غيره وكيف يقوم بالواجبات الم

 ويتعععرف علععى عععادات المجتمععع وتقاليععده هععذه إحععدى مسععؤوليات المدرسععة ، و

بالتالي تكمن مسؤوليتها في صقل المواهب وتوجيه النشاطات وتنمية الشخصية 

بمعنععي أن المعلععم فععي المدرسععة يقععوم بالععدور الموجععه التربععوي ، ويجععب علععى 

يجعاد الحلعول المناسعبة إ علعىالمدرس أن يتعرف على مشاكل طالبه ويساعدهم 

لها بالتعاون بين األخصائيين االجتماعيين . حيث تضم المدرسة في العادة عدداً 

كبيراً من األطفال المتقاربين في السن ومختلفين فعي قعيمهم وبيئعاتهم ، فبعضعهم 

قعد يكعون منحرفععاً فيفعرض نفسععه ويقعودهم إلععى االنحعراف ، وكععذلك حتعى كانععت 

فععالفترة التععي يقضععيها الطفععل فععي المدرسععة كافيععة  ( 2)شخصععيتهم قويععة ومععؤثرة .

, فعإذا كعان  اأو إيجابيع التؤثر في تكوين شخصية الحدث سعواء كعان التعأثير سعلبي

ستكون اتجاهات الفرد تميل نحو االنحراف وتتعارض معع قعيم المجتمعع ،  اسلبي

ار الععام اإلطع فإنعه يحتعرم المععايير االجتماعيعة و اأما إذا كان هذا االتجاه إيجابي

شخصية الطفل من الناحية  علىللمجتمع الذي يعيش فيه.  بما أن المدرسة تؤثر 

تكعععوين  فعععيفعععي التعععأثير  مهمعععاالفكريعععة والتربويعععة ، إذاً المدرسعععة تلععععب دوراً 

نها قد تجعله يكتسب سلوك إيجابي وهو السعلوك السعوي أو إشخصيته من حيث 

 المتعارض مع المجتمع .تجعله يتبع السلوك غير السوي وهو المنحرف و

ــيعد الرفاق من المؤثرات التي لهعا دور بعالغ األهميعة  الرفاق واألصدقاء:ب ــ 

ن أثععر الرفععاق واألصععدقاء يتميععز دائمععاً إشخصععية الحععدث حيععث  فععيفععي التععأثير 
                                                           

 
,  0994ة لألحداث المنحرفين . اإلسكندرية : المكتب الجامعي , خيري خليل الجميلي , الخدمة االجتماعي - 1
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بتهيئة جو  مالئم للطفل يشعر فيه بالحرية واالنطالق ، وذلك ليشعر أنه متحرر 

رسععة المشععحون بالضععغوط االنفعاليععة التععي تحععرم عليععه مععن جععو المنععزل أو المد

إشععباع رغباتععه وخصوصععاً النفسععية وهععذا مععن شععأنه أن يجعلععه دائمععاً يظهععر فععي 

 هنفسجماعات قد ترتكب سلوكيات منحرفة وبالتالي تهيئه لالنسياق إلى السلوك 

  (1)وهو االنحراف .

ب حيث يكعون لعدى ـمن المعروف أن الطفل يحتاج إلى اللع وقت الفراغ :ـج ــ 

الطفل نشاط ضروري لتكوينه البدني ولنموه النفسي واالجتمعاعي ، والطفعل إن 

لم يجد في منزله معا يشعبع رغباتعه واحتياجاتعه فإنعه معن المؤكعد أنعه سعيتجه إلعى 

فوقت الفراغ له تأثير  ( 2)الشارع ليجعله المكان الذي يلجأ إليه لممارسة نشاطه. 

ا لم يتم سد وقت الفراغ وإشباعه بشعيء يفيعد الحعدث نه إذإسلوك الفرد حيث  في

فععي حياتععه ، فهععذا مععن شععأنه أن يجعلععه ينحععرف عععن القواعععد والقععوانين وبالتععالي 

 .  ايصبح منحرف

تمثل الخدمة االجتماعية الجهود (  3)سادساً: البرامل واالنشطة رعاية االحداث:

فة يمارسها ية التي تقدم بطرق علمية منظمة ومعرواإلنسانوالخدمات 

 عدادهم اعداداً علمياً لتقديم الخدمات العالجية وإاخصائيون اجتماعيون تم 

كفرد أوال وعضو  اإلنسانالوقائية واإلنمائية بما تساعد على مقابلة احتياجات 

في الجماعة أو المجتمع ثانياً من خالل المؤسسات االجتماعية التي تمارس من 

 .فالنشاط بمختلف فروعه يعد جانباً تربوياً وخاللها مهمة الخدمات االجتماعية

التقويم داخل  كما يعد وسيلة من الوسائل العامة في اإلصالح و مهماتوجيهياً 

المؤسسة التي تقوم بوظيفة تربوية شاملة وواسعة إلعادة توافق الحدث مع ذاته 

 نه وبدينه وتقاليده ونافعاً لوط اومجتمعه ليكون فرداً متكامل الشخصية ومتمسك

يمكن بإيجاز استعراض أبرز البرامج واألنشطة المنفذة بالمؤسسة وفق ما 

  -يلي:
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 أوالً : البرامل : 

 الرعاية االجتماعية: .0

يقوم األخصائي االجتماعي بدراسة الحدث دراسة  أ. البحث االجتماعي:

متكاملة يتعرف من خاللها على تاريخه االجتماعي ونوع االنحراف الذي سلكه 

المرض  شخصيته ما يتصل بها من جوانب جسمية تتمثل في الصحة ووطبيعة 

والعاهات أو مظاهر نفسية كمزاج الحدث العام أو ما يعانيه من عقد نفسية أو 

 والجوانب االجتماعية كنوع عالقاته مع األخرين وطبيعة القيم االجتماعية 

اعي بتوفير التي يتعامل معها وتؤثر في سلوكه.ويقوم األخصائي االجتم هاشكل

مل على تقديم خدمات مباشرة سواء نشويالعالج الذي يتناسب وشخصية الحدث 

بالتعاون مع المدرسة أو البيئة التي يعيش فيها وخدمات غير مباشرة تهتم 

بتعديل اتجاهات المحيطين بالحدث في حال كانوا هم السبب فيما وصل إليه 

 ى دعم ثقة الحدث بنفسه والحدث من جنوح ، فاألخصائي االجتماعي يعمل عل

 مساعدته على التكيف في المجتمع والتخفيف من التوتر والقلق والخوف و

االحباط والعدوانية وذلك من خالل الطرق العالجية التي يتبعها األخصائي 

 االجتماعي من نصح وإرشاد .   

يصنف األحداث إلى جماعات يشرف على كل جماعة ب. العمل مع الجماعات:

اجتماعي يعاونه عدد من المشرفين االجتماعيين ، ويتولى األخصائي أخصائي 

 ول عن الجماعة تقديم الرعاية للحدث خالل المقابالت اإلرشادية وؤالمس

األنشطة المختلفة وتوزيع األدوار داخل الجماعة وتتم متابعة تطور سلوكيات 

ب السلوكية ده داخل الدار من خالل تقارير المتابعة للجوانووجوالحدث خالل 

 والتعليمية والمهنية للحدث . 

ويقصد بها استخدام الطرق النفسية المختلفة لمساعدتهم على الرعاية النفسية:

 حل مشكالتهم الخاصة وإعادة التوافق واستغالل إمكاناتهم على خير وجه ، و

 ضطراب النفسي بسبب الحكم الصادر بحقه وإلامخاوف والالعمل على إزالة 

 جراء االختبارات النفسية وبيئته الخارجية حيث يتم تهيئة الحدث إلإبعاده عن 

مقاييس القدرات بهدف تحديد قدراته الفعلية ومستواه الذهني وسماته الشخصية 

 من خالل األخصائي النفسي .

شمل البرامج الثقافية والتوجيهية المالئمة لمستويات األحداث توالرعاية الدينية:

في عملية تزويد  مهمةوهذا الفرع من األنشطة له وظيفة الثقافية والعمرية ، 

األحداث بالثقافة الدينية لتقوية الوازع الديني لديهم ، كما أنه موجه للسلوك 

تتمثل في:))  مهمةالسوي والعالقات السليمة، ويتكون من عدة أنشطة وبرامج 

عقد  -ة إقامة مسابقات ثقافي - هوتحفيظإقامة حلقات لتدريس القرآن الكريم 

 ندوات ومحاضرات ذات عالقة بتوجيه وإصالح سلوك األحداث(( .
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"ويقصد بها كافة العناصر التي ترتبط بالممارسة المهنية في الرعاية المهنية:

 الخدمة االجتماعية والتي ترتكز على)العضو، الجماعة، األخصائي، البرنامج(

 مله من مقومات وخرى وما تشاالرتباطات بين كل عنصر وباقي العناصر األ

ويتحقق التدخل ، (1)مبادئ ومهارات يلتزم بها أخصائي العمل مع الجماعات".

عضاء والجماعات من خالل المهني من خالل قيام أخصائي بدوره مع األ

مواقف التي تمر بها الجماعة أثناء ممارسة أوجه نشاط البرنامج مستخدماً 

قيق أهداف المؤسسة التي مبادئ ومعارف ومهارات وتكنيكات الطريقة لتح

  ( 2) تنتمي إليها هذه الجماعة.

 ثانياً: األنشطة: 

يهدف إلى استثمار وقت فراغ األحداث بما هو مفيد كونه  النشاط الرياضي:

 وسيلة فاعلة إلكسابهم اللياقة البدنية وبعض المهارات الرياضية المختلفة و

 غير السوية .االستفادة منه في تعديل وتقويم سلوكيات األحداث 

ويهدف إلى إكساب األحداث االتجاهات السليمة واألنماط  النشاط االجتماعي:

السلوكية المتوافقة مع القيم الدينية للمجتمع وتقاليده ، إضافة إلى اعتباره وسيلة 

فعالة في إكساب الحدث التوازن العاطفي والتوافق النفسي واالجتماعي وتنمية 

 -هذا النشاط على:))النشاط المسرحي يه ويحتوالمسؤولية االجتماعية لدي

 انشاء معسكرات داخلية بالدار((

يهدف إلى اكساب األحداث مهارات فنية تساعدهم على تنمية  النشاط الترفيهي:

هواياتهم وإشباع رغباتهم الفنية وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع 

 -إقامة مسابقة في الرسم  -الفنية والفائدة ، ومن أهمها ما يلي:)) رسم اللوحات 

 دورات في تحسين الخط  إقامة معرض فني (( .

 سابعاً: طرق الخدمة االجتماعية في مجال رعاية األحداث :

يتعرض األحداث للعديد من  ــ طريقة خدمة الفرد في مجال رعاية األحداث:0

دور  المشكالت، مما يجعلهم في أمس الحاجة إلى المساعدة، ومن هنا برز

 تابخدمة الفرد مع  هذه الفئة، حيث تقف بجانبهم، وتساعدهم على مواجهة العق

التي تعوقهم ألداء وظائفهم االجتماعية ، وتعمل جاهدة على إنماء شخصياتهم 

حتى يستطيعوا االعتماد على أنفسهم في حل تلك المشكالت، ويعتبر األخصائي 

ؤسسات رعاية المنحرفين، فهو االجتماعي من أهم الرواد الذين يعملون في م

                                                           
السيد عبد الحميد عطية وآخرون،النظرية والممارسة في خدمة الجماعة 6المكتب الجامعي  - 1

 . 752، ص 7100الحديث6
لجامعي نصيف فهمي منقريوس ، أساسيات وديناميات التدخل المهني في العمل مع الجماعات، المكتب ا - 2
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برز أهمية ممارسة دوره تأول من يستقبل الحدث في المؤسسة، ومن ثم 

كأخصائي خدمة الفرد تقبل الحدث بفرديته الخاصة به، وبعدها يعمل على 

إقامة العالقة المهنية معه، تلك العالقة التي عن طريقها يستطيع األخصائي 

، وعالقته مع اآلخرين، فالحدث يحتاج اتجاهاته، وسلوكه تقويماالجتماعي 

أيضاً إلي الشعور بالثقة ، وهي تعتبر من العناصر األساسية التي تجعل الحدث 

يحي حياة اجتماعية سليمة ولن يتأتى هذا إال بتهيئته كي يواجه المواقف الجديدة 

 (1.) بالثقة والطمأنينة

 ة مهمة وهي:كما يقوم االخصائي االجتماعي بعمليات وأساليب مهني   

 دراسة العوامل المؤدية النحراف الحدث: حيث يتضمن هذا الجانب: -أ

أي التعرف على العوامل الذاتية المرتبطة بمكونات دراسة شخصية الحدث:    

شخصية الحدث، وهي "عوامل جسمية، ونفسية، وعقلية، والتاريخ التطوري 

 للحدث".

عوامل البيئية المحيطة التي وتتطلب التعرف على الدراسة بيئة الحدث:    

تؤثر في الحدث، ويتأثر بها وتؤدي به إلي االنحراف وأهمها "األسرة من حيث 

 تكوينها، ترتيب الحدث في األسرة، وعالقاته داخلها، المستوى االقتصادي، و

الثقافي، والديني، ومدى عالقته بزمالئه، ودرجة تحصيله، واتجاهاته نحو 

 (2)الحياة الدراسية.

يجب على األخصائي االجتماعي مالحظة  لمالحظة واإلشراف على الحدث:ا 

مستخدماً في ذلك أداء المالحظة حتى يتمكن من ته ودارسسلوك الحدث 

مساعدة الحدث، ويتم ذلك على النحو التالي: استقبال الحدث والحصول على 

مجموعة البيانات األولية المعروفة عن شخصية الحدث، وتعريف الحدث 

جماعة التي سينضم إليها بالدار وتشجيعه على االندماج معهم.وتعويد الحدث بال

على االعتناء بأماكن النوم، ونظافة الحجرات، والمشاركة في أي عمل، وذلك 

 لغرض غرس قيمة الوالء نحو المكان الذي يقطن به.واالتصال بأسرة الحدث و

على زيارته حتى التعرف على اتجاهاتها نحوه، ونحو المشكلة، ومساعدته 

 تبدأ  نظرته تتحسن نحو نفسه ومجتمعه . يشعر الحدث بأنه مرغوب فيه، و

يركز األخصائي االجتماعي هنا على العالج االجتماعي النفسي للحدث:

الجوانب الذاتية والبيئية للحدث، على اعتبار أن الحدث مريض يجب عالجه ال 

للحدث ليعوضه عن نوع  مجرماً يتم عقابه، وعليه فالعالج الذاتي يوجه
                                                           

محمد السيد فهمي، السيد عبدالحميد عطية، عمليات طريقة العمل مع الجماعات، اإلسكندرية: المكتب -1

 . 111م،ص 1113الجامعي الحديث،
تماعية من وجهة معالي الرماح الجرد، األداء المهني لألخصائيين االجتماعيين في مؤسسات الرعاية االج-2

 . 77م،ص1101نظر العاملين بها، رسالة ماجستير غير منشورة، طرابلس، جامعة الفاتح )سابقا(، 
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الحرمان، والعداء المحيط به عن طريق عالقة ُود وتوافق مع األخصائي 

االجتماعي ،أما العالج البيئي فيشمل على: محاولة تعديل اتجاهات بعض 

 (1) األفراد الدين يعيشون مع الطفل )كالوالدين، واألخوة، وزوجة األب(

لكي تنجح مؤسسات رعاية ث:طريقة خدمة الجماعة في مجال رعاية األحدا

األحداث في تحقيق أهدافها، البد وأن تمارس فيها طريقة خدمة الجماعة، على 

يد أخصائيين اجتماعيين مهرة، والهدف من تطبيق هذه الطريقة هو إشباع 

الحاجة إلى االنتماء والوالء وتنمية الضوابط االجتماعية عن طريق خبرات 

حداث على تحمل المسؤولية من خالل قواعد الجماعة الموجهة التي تساعد األ

منظمة واضحة، مما يجعلهم يتمسكون بالجماعة، ويدافعون عنها، ولتحقيق هذه 

األهداف يجب على األخصائي االجتماعي أن ينظم الحياة الجماعية داخل 

 مؤسسات األحداث كالتالي:

 –وذلك بتقسيم الحدث إلي جماعات  تقسيم األحداث إلي جماعات: -أ

 تتألف كل أسرة من األفراد المتجانسين في السن والميول والقدرات و –ة أسر

يقوم األخصائي االجتماعي بدور األب أو األم  بهذه األسرة ويعاونه مشرًف أو 

 مشرفةً اجتماعية.

تحتاج الجماعات التي تضم في البرامل واألنشطة الجماعية:  اإلسهام -ب

من ناحية، وتخفف  هموحاجاتعضاء توفير برامج تشبع رغبات األ ىاألحداث إل

التوتر والقلق والسلوك العدواني من ناحية أخرى، كما يعتبر البرنامج في 

التي يستخدمها األخصائي  مهمةطريقة العمل مع الجماعات من األدوات ال

االجتماعي في مساعدة الحدث على النمو سواًء من الناحية الجسمية، أو 

لعقلية، حيث تتيح البرامج واألنشطة لألحداث في االجتماعية، أو النفسية، أو ا

تكوين العالقات االجتماعية التي تساعده على حل مشكالته الشخصية، وإتاحة 

الفرصة له بالترويح عن نفسه من الرغبات المكبوتة، وهذا يعتبر هدفاً وقائياً 

 .(2) ضد االنحراف مهما

مهنة الخدمة تسعى طريقة تنظيم المجتمع في مجال رعاية األحداث: -0

 االجتماعية إلي تغيير أغراض العقوبة بالمؤسسة، وتركز على التأهيل و

التهذيب وتسمح للحدث باالتصال بالعالم الخارجي، وخاصة مع أسرته حتى 

وال ينفصل عن أسرته انفصاالً كلياً، وهذه  ،تخفف عنه قسوة اإليداع بالمؤسسة

ع األساليب التقويمية التي الطريقة تهدي من نفسيته، مما تجعله يستجيب م

                                                           
عبد المنصف حسن  رشوان، مدخل الممارسة المهنية لطريقة خدمة الفرد، القاهرة، المكتب الجامعي -1

 .19م،ص1116الحديث،
نظور الخدمة االجتماعية "الجريمة واالنحراف"، جالل الدين عبد الخالق، الدفاع االجتماعي من م -2

 .069م،ص0996اإلسكندرية: المكتب العلمي للكمبيوتر، 
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يستخدمها األخصائي االجتماعي في عملية االندماج  بالمجتمع بعد اإلفراج 

 و لالتصال الخارجي عدة صور من أهمها: عنه،

تتضمن زيارات األسر للمؤسسة حتى يشعر الحدث بأنه أ. الزيارات األسرية: 

ن استقراره وتسهل اليزال مرغوباً فيه من قبل أسرته، فهذه الزيارات تزيد م

عملية التأثير اإليجابي في تعديل سلوكه بسهولة، أما األحداث الذين ال أسر 

بهم أثناء  ةلهم، وال يوجد من يكفلهم فيجب على المؤسسة تنظيم برامج خاص

زيارة األسر األخرى ألبنائها كالرحالت الخارجية، أو تنظيم برنامج ترفيهي أو 

 يؤثر فيهم زيارة أسر زمالئهم.رياضي  داخل المؤسسة حتى ال 

يجب أن يضع األخصائي االجتماعي بالمؤسسة برامج  ب. األنشطة الجماعية:

وأنشطة متعددة يشترك فيها األحداث بالمؤسسة مع مؤسسات أخرى مثالً: 

 كالمدارس، والنوادي الصيفية، في أنشطة مختلفة كاألنشطة الرياضية، و

نية، والمناسبات الوطنية، فهذه البرامج المسابقة الثقافية، والحفالت الدي

 في استمرار عالقته بالمجتمع الخارجي. تسهمواألنشطة 

حيث يتضمن هذا البرنامج  ج. التدريب المهني أو التعليم خارج المؤسسة:

كبداية للتمهيد لإلفراج عن الحدث، واألحداث الذين حان الوقت لزيادة اتصالهم 

صالهم بطريقة طبيعية عن المؤسسة حتى ال بالمجتمع الخارجي تمهيداً النف

يتعرض لمفاجأة الخروج، ولهذا نجد بعض المؤسسات تخصص أخصائيين 

اجتماعيين للقيام بتشغيل األحداث بالمصانع الخارجية، أو ألحاقهم بدورات 

تدريبية بها، كما تلحق بعض األحداث بالمدارس الخارجية في المجتمع 

 . (1) لموصلة تعليمهم

 ا يتضح دور االخصائي االجتماعي في مجال رعاية األحداث ومن هن

 في اآلتي:

  .دراسة الحالة االجتماعية للحدث منذ التحاقه بالمؤسسة 

  استقبال الحاالت التي تم تحويلها من الجهات الرسمية، وما تتطلبه من

 إجراءات.

 .التعاون مع الجهاز الفني للمؤسسة لتوفير الرعاية المتكاملة لألحداث 

 الشتراك في أعمال اللجان الفنية وتسجيل اجتماعاتها ومتابعة ا

 قراراتها.

  مساعدة األحداث على معرفة حقوقها والوعي بمشكالتهم، وتعريفهم

 بالوسائل المناسبة للحصول على هذه الحقوق.

                                                           
جالل الدين عبد الخالق، الدفاع االجتماعي من منظور الخدمة االجتماعية "الجريمة واالنحراف"، المرجع  -1

 .073السابق،ص
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 .إعداد البرامج واألنشطة االجتماعية التي تتناسب مع طبيعة األحداث 

 ل ممارستهم النشاط اليومي ومالحظة تلقي مالحظات المشرفين خال

 سلوك األحداث.

  وتوجيهها التوجيه المناسب  همومهاراتاكتشاف ميول األحداث

 لالستفادة من برامج المؤسسة.

 شراف على شراف على مرافق المؤسسة، والتأكد من نظافتها، واإلاإل

 التغذية.

 .العمل على تدعيم صلة األحداث بأسرهم والوسط المحيط بهم 

 الم اإلعاشة اليومية مع باقي أعضاء الفريق وذلك حسب است

 المواصفات التي تم تحديدها.

  جراء البحوث والدراسات لتطوير إالتعاون مع أجهزة المؤسسة في

 سير العمل بها.

  إعداد التقارير الشهرية والدورية والسنوية عن خدمات المؤسسة

 وأنشطتها.

 هني بما يتناسب مع توفير فرص التشغيل المناسب والتوجيه الم

 قدرتهم.

  تنوير الرأي العام بالوسائل اإلعالمية بمشكالت األحداث وتعديل

 على المجتمع. االتجاهات الخاطئة التي تعتبرهم عائال

  توعية األسرة التي يعود إليها الحدث المنحرف باألساليب المناسبة

 للرعاية وتجنب العودة مرة ثانية لالنحراف.

ت وتصورات لتطوير برامل الخدمة االجتماعية في مجال ثامناً:طرح مقترحا

 رعاية انحراف األحداث:

العمل على تذليل المعوقات الخدمية التي تواجه تنفيذ برامج خدمات   -0

 الرعاية االجتماعية 

لممارسة النشاطات المؤسسات العمل على إنشاء مالعب متعددة داخل  -1

 المختلفة لألحداث .

د واصةً الكشف العام عند الدخول، ووجتفعيل البرنامج الصحي وخ -3

 .لممرضين المقيمين بالمؤسسات اإلصالحيةا

األخصائيين االجتماعيين المتمرسين في مجال الخدمة ب المؤسساتدعم  -4

 االجتماعية.
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 تقويمالعمل على استخدام األساليب الحديثة فيما يتعلق بعمليات ال -5

، والعالجية المقدمة والمراجعة الدورية لقياس نجاح البرامج اإلصالحية

 لألحداث .

 االهتمام بالحرف اليدوية المختلفة. -6

 توفير كوادر بشرية مؤهلة على جميع األصعدة. -7

 التركيز على البرامج التوعوية الدينية لألحداث. -1

عمل دورات تدريبية على مختلف المؤسسات اإلصالحية تساعدهم  -9

 على إيجاد وظيفة بالدولة بعد خروجهم من المؤسسة.

عمل على تكثيف عمليات اإلرشاد النفسي لألحداث وبحث مشاكلهم ال -01

 النفسية واالجتماعية.

ودعمهم  هموتوجيهاالهتمام بالموظفين والعاملين بدور تربية األحداث  -00

المؤسسة لمثمرة سواء داخل وتطويرهم من خالل الدورات التدريبية الهادفة وا

 .هاأو خارج

حديثة التي تعمل على حماية الحدث وعدم وهناك الكثير من االتجاهات ال     

تعرضه لالنحراف، وتتمثل في وسائل تدعيم األسرة للقيام بوظائف التنشئة 

االجتماعية على أكمل وجه، وكذلك في أداء المدرسة لوظائفها، وتحسين 

الظروف البيئة للحدث، وسوف نحاول طرح جملة من االتجاهات الحديثة قد 

 جية للحدث في المجتمع :تقوم بوظائف وقائية وعال

والمشتركة في تقديم برامج الرعاية لألحداث  المسؤولةالتعاون مع الجهات  .0

على المستوى المحلي، كوزارة الداخلية ، ووزارة العدل بشأن دور الخدمة 

 االجتماعية في الوزارات.

 .هاوتطويرالتخطيط لتوسيع مؤسسات الرعاية االجتماعية لألحداث  .1

البرامج للحدث، وغرس فيه روح االنتماء، والوالء تنظيم الخدمات و .3

 للوطن.

إنشاء مراكز متخصصة لتنمية المجتمع المحلي في كافة المدن، وتختص  .4

 برعاية أسر الحدث، الذين في حاجة إلي رعاية.

استحداث مكاتب الخدمة االجتماعية في مراكز الشرطة، ومحاكم األحوال  .5

ك األسري، واقتراح المعالجات التي سة أسباب التفكاالشخصية، للقيام بدر

 تحفع لألسرة تماسكها، وحماية الطفل من االنحراف. 

في نجاح عملية التنشئة  لإلسهامتحقيق التعاون بين المدرسة، واألسرة  .6

االجتماعية لألطفال، وتفعيل مكاتب الخدمة االجتماعية المدرسية للمساعدة 

ألطفال، واالهتمام الكشف المبكر عن بوادر انحراف، وجنوح ا على

 بالمشاكل السلوكية. 
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العمل على رفع كفاءة المؤسسات الخاصة برعاية األحداث عن طريق  .7

 برامج التدريب لألخصائيين العاملين بالمؤسسة.

العمل على تنمية القدرات والمهارات لدى األحداث عن طريق الورش  .1

 كاناتاإلمثناء وجودهم بالمؤسسة، أو عن طريق استخدام أالمختلفة 

 المتاحة في المجتمع.

العمل مع األخصائي اجتماعي لكي يقوم بتعديل سلوكهم، وإشباع  .9

احتياجاتهم، واستعادة توافقهم االجتماعي، والنفسي، وتحسين أدائهم 

 االجتماعي.

ن البرامج هي اللبنة األساسية لوظيفة مؤسسات اإلصالح إوخالصة القول ف    

 ومجتمع من إعادة تنمية هذه الفئة المنحرفة، والتأهيل، فمن خاللها يتمكن ال

الوصول إلى أفضل مستوى للتوافق وتحسين ظروف الحياة، بحيث تجعلهم 

قادرين على تحمل المسؤولية االجتماعية، ومسؤولية التقدم والرقي على 

مختلف المستويات والمجاالت انطالقاً من الدور التنموي للخدمة االجتماعية، 

ع التغيير، واالنفجار السكاني الهائل، والبطالة المنتشرة في في ظل مجتمع سري

 مختلف المجتمعات، كل ذلك وغيره أدى إلى تفاقم ظاهرة انحراف األحداث، و

أصبح لزاماً على مهنة الخدمة االجتماعية التدخل السريع لمواجهة هذا الوضع 

أتباع  علمية وباستخدام األساليب المهنية الحديثة للمهنة، وتوظيف المعارف ال

 المتطورة للعمل في هذا المجال الحيوي.  اإلمكاناتكافة 

 المراجـع:

آمال فهمي عبد الكريم، استخدام مدخل الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية لتعديل االتجاهات  .0

االنحراف لألحداث المعرضين لالنحراف، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية الخدمة االجتماعية، 

 م. 1115عة حلوان، جام

جالل الدين عبد الخالق، الدفاع االجتماعي من منظور الخدمة االجتماعية "الجريمة واالنحراف"،  .1

 م.0996اإلسكندرية: المكتب العلمي للكمبيوتر، 

سمير كامل محمد، محاضرات في الخدمة االجتماعية وانحراف الصغار والكبار، اإلسكندرية: المكتب  .3

 م.0910الجامعي الحديث، 

صفاء عبد العظيم، دراسة تقويمية لمدى استخدام أخصائي الجماعة أسلوب القدوة الحسنة في تقليل عنف  .4

، جامعة حلوان، 01ية، عاإلنساناألعضاء، بحث منشور، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم 

 م.1110

لقاهرة: المكتب الجامعي طلعت مصطفي السروجي، الخدمة االجتماعية أسس النظرية والممارسة، ا .5

 م.1119الحديث، 

 م.0915عبد الرحمن العيسوي، سيكولوجية التنشئة االجتماعية اإلسكندرية: دار الفكر الجامعي،  .6

عبد هللا زكي بانون، "اإلطار التشريعي لرعاية األحداث "دراسة قدمت للمؤتمر الثالث لألسرة المنعقد  .7

 م.0917في البطنان، طبرق، 

سن رشوان، مدخل الممارسة المهنية لطريقة خدمة الفرد، القاهرة: المكتب الجامعي عبد المنصف ح .1

 م.1116الحديث،
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عبد الناصر عوض، العالقة ممارسة العالج المعرفي مع الطالب غائبي األب وزيادة قدرتهم على  .9

تماعية، ، القاهرة، جامعة حلوان، كلية الخدمة االج1الضبط الداخلي، بحث منشور، المؤتمر العلمي 

 م.0995

عبد هللا نوح عبد الرحمن وزن ، دور برامج  ُدور المالحظة في مجال أحداث االنحراف، رسالة دكتوراه  .01

 . 1104غير منشورة األكاديمية العربية المفتوحة، كلية التربية واآلداب، قسم علم االجتماع،

لس: المعهد العالي للخدمة على الهادي الحوات، وأخرون، دراسات في المشكالت االجتماعية، طراب .00

 م.0915االجتماعي، 

على محمد جعفر، األحداث المنحرفون، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  .01

 م.0914

فاطمة مبارك الحميدي، السلوك العدواني وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية، رسالة ماجستير، كلية   .03

 م.1113، التربية، جامعة عين شمس

 م "المادة األولى".0911لسنة  03قانون الضمان االجتماعي رقم  .04

ماهر أبو المعاطي، الخدمة االجتماعية في مجال الدفاع االجتماعي، القاهرة: مكتبة زهراء للشرق،  .05

 م.1111

محمد السيد فهمي، السيد عبدالحميد عطية، عمليات طريقة العمل مع الجماعات، اإلسكندرية: المكتب  .06

 م. 1113جامعي الحديث، ال

 م.0919، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 1محمد سالمة غباري، أسباب جنوح األحداث، ط .07

محمد محمود مصطفي، فعالية برنامج التدخل المهني خدمة الجماعة باستخدام نموذج تفاعل العالج  .01
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 صحافة البيانات: طرح معرفي

 د. محمد سالم المنفي عضو هيئة تدريس بكلية اإلعالم جامعة بنغازي

صحافة البيانات من الموضوعات الحديثة والتي لم  :تهاإشكاليالدراسة و ةمقدم

المعلومات عنها  وهذا يعني إن تأخد نصيبها من البحث علمي بشكل كافي.

 في إطار معرفي شبه كامل و ومصنفة ناقصة أو غير مجمعة وغير مرتبة

وفقاً لما سبق بلور الباحث إشكالية الدراسة في التساؤل الرئيس  واضح المعالم.

 ما هي صحافة البيانات؟ -التالي:

 -تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي: أهداف الدراسة:

من حيث المضامين التي تعكس معناها  التعريف بصحافة البيانات -

 ودورها المتزايد في العملبة الصحفية )الممارسة( 

تحديد الدور اإليجابي الفاعل لصحافة البيانات بين منتجوا المادة  -

مثل علم الحاسوب  الصحفية وعديد من التخصصات األخرى

 واإلخراج الصحفي...الخ.

 -عن التساؤالت اآلتية: تسعى هذه الدراسة اإلجابة تساؤالت الدراسة:

 ما هي صحافة البيانات؟ -

 أين تكمن أهمية صحافة البيانات؟ -

 ما هي برامج التحقق من معلومات صحافة البيانات؟ -

 ما هي متطلبات صحافة البيانات؟ -

 ما أساليب عرض صحافة البيانات؟ -

 ما هي أهداف صحافة البيانات؟ -

ار المعرفي وماكتب هذا وتمن اإلجابة عن هذه التساؤالت من خالل اإلط

حول صحافة البيانات من بحوث ودراسات وكتب ورسائل علمية التي توفرت 

 لدى الباحث.
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تعددت التخصصات الموضوعية الصحفية من حيث :تعريف صحافة البيانات 

مضامين التي تعكس معناها ودورها المتزايد في استخدام البيانات الرقمية ال

ها للمعلومات بما يتناسب مع عصر األرقام واألخصائية خالل إنتاجها وتوزيع

بارزا  اوالمعلوماتية الرقمية. وتأسيسا علي ذلك فإن صحافة البيانات تلعب دور

 منتجي المضامين لمحتويات )الصحفيون( و لدىفي إيجاد التفاعل االيجابي 

العديد من التخصصات األخرى المتعددة مثل علم الحاسوب والتصميم 

بعض  ىإلحصاء وعلوم األرض والمساحة وعليه يرواإلخراج الفني وا

المختصين في مجال الصحافة. أن صحافة البيانات تمثل مجموعة متداخلة من 

وجاء استخدام صحافة  (0الكفاءات المستمدة من المجاالت والعلوم األخرى.)

البيانات علي نطاق واسع بهدف التوافق واالنسجام في استخدام العديد من 

طها بالعمل الصحفي من اجل إثباتها وانتشارها بصورة علمية المفاهيم ورب

في تزايد المعرفة وواقعيها بالتالي يراها البعض من خالل أنها القدرة  تسهم

 الحقيقة علي التعامل مع التقنيات الجديدة بما يساعد علي توظيف العلوم و

علم في أنها مستويات تقنية ومراحل تفعل ال ىتسخيرها للقراء.باإلضافة إل

خر "أنها ال البعض اآل ىالصحافة وضوابطه المعرفية والعلمية واإلجرائية.وير

القدرة علي معالجة  لىالمضمون كجزء موضوعي لها إنما ع ىتعتمد عل

البيانات باألدوات الفنية ومواكبة توافقها مع القصة اإلخبارية أو الرواية 

ن من المختصين في وخرآ ى(.ويرiiالصحفية التي يتم نشرها علي صفحاتها )

مجال العمل الصحفي أنها نظام إدارة المعلومات والبيانات واإلحصاءات من 

لغويا ومعرفيا بصورة تختلف  معينة ها وترتيباتها في قاعدة بياناتؤحيث أجزا

االتصال  ىن علوتماما عن بناء المعالجة التقليدية للعمل الصحفي .ويؤكد القائم

ة من األرقام التي يتم تجميعها في جداول بيانية أنها مجموع على بالصحافة

تقارير معلوماتية وهذا النوع من البيانات هو األكثر استخداما في  ىوتشير إل

الصحافة قديما ونظرا لتطور الحياة والعلوم والتقنيات الفنية والتوظيفية وهيمنة 

ء مختلف العلوم أصبح من الضروري التعامل مع وصف األشيا ىالرقمية عل

مختلف مجاالتها وتخصصاتها باألرقام واإلحصائيات الدقيقة وهذا أما  ىعل

من أشكال الصحافة  الصحافة وأصبحت صحافة البيانات شكالً  ىانعكس عل

عامة.ولذلك أصبحت صحافة البيانات الرقمية تنتشر بشكل واضح علي كافة 

 -األصعدة والدول والهيئات والمنظمات للعدة أسباب أهمها:

 العديد من المفاهيم وربطها بالعمل الصحفي . توحيد -

ظهور  العديد من البرامج التقنية ذات الصلة بالعمل الصحفي التي  -

 توظيف أجهزة الحاسوب وملحقاتها في العمل الصحفي.  ىساعدت عل
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البيانات الرقمية  ىده بنسبة كبيرة علاطبيعة الجمهور القارئ واعتم -

 مصادر معلومات.بوصفها 

 .فيهاهيم أوسع للصحافة والفاعلين تنمية مفا -

ومن خالل هذه األسباب يمكن القول أن صحافة البيانات هي التي تعكس 

والتقنيات  ةالعالقة بين الصحفيين  وبين استخداماتهم الواقعية لتقنيات عام

وجه الخصوص.وتعد  ىالخاصة والعمل الصحفي  وظهرت صحافة عل

وائل الصحف التي اعتمدت علي صحيفة ))الجارديان البريطانية(( من أ

ما أسمته )داتا بلوج( )مدونة  2007صحافة البيانات حيث أطلقت في 

البيانات(, وهي أول مؤسسة إخبارية تبنت هذا المفهوم .حيث اعتمدت علي 

استخدام البرمجة في تحويل عمليات الجمع للمعلومات من مصادرها المختلفة 

وغيرها من  محلية ومراكز الشرطةالتي من بينها المصادر الحكومية وال

 المصادر وذلك بهدف إتمام عملية دمج تلقائية بين الوقائع والبيانات الرقمية.

( علي سبيل المثال ما قام بها )ادريان هولفاتي( في صحيفة شيكاغو فيما 1)

ضرورة القدرة  ىيخص معالجة الجرائم والحوادث.ويؤكد ادريان هولوفاتي عل

ام الحاسوب وتقنيات المعلوماتية  وباألخص في هذا النوع والمهارة في استخد

 و األرقام والبيانات واإلحصاءات, ىمن الصحافة لكونه يتعمد بشكل كبير عل

نه يتم  إنتاج القصص اإلخبارية والتقارير أاعتبار  ىالوقائع الرقمية المحددة عل

طريقة التفاعل بين الصحفية ومرفقاتها وفقا لقواعد البيانات الرقمية التي تعمل ب

المعلوماتية الرقمية بين الواقع واألحداث واقعيا برسومها البيانية والتصوير 

المرئي المبسط للبيانات الرقمية والتصوير التفاعلي المرئي والمجاالت 

الحركية مثل تصوير المحاكي للمضمون وما يتضمنه من استخدامات تقنية 

 (3رقمية.)

ي مطبوع يصدر البد له من أهمية ولو نسبية أو أن أأهمية صحافة البيانات:

اعتبار أنها تركز بالدرجة  ىقليلة وعليه  فإن صحافة البيانات تكتسب أهمية عل

 علي البيانات والمعلومات الدقيقة الموثقة التي ال تتصل التأويل و األولى

ذلك يمكن تقسيم  ىعل وبناءالتحريف علي أساس أنها من مصادرها الرئيسة 

 (4) -ة صحافة البيانات علي النحو التالي:أهمي

 : تبرز أهميتها بالنسبة للقراء  -أهمية صحافة البيانات بالنسبة للقارئ

 -في النقاط التالية :
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تكتسب أهميتها من كونها تقدم بيانات ومعلومات تخصصية في   .0

 مجاالت العلم المتعددة بصورة رقمية مفيدة غير قابلة للشك.

كونها تقوم ببناء عقلية القراء بصورة عملية مبينة تكتسب أهميتها من  .1

 .هاوتكوينالتعامل مع األرقام كأداء القتناع االتجاهات  ىعل

تقدم قيمة االستماع المعرفي الذهبي من خالل البيانات والمعلومات  .3

في إحالل التسلية والتثقيف  تسهمالمبني علي المنفعة المعلوماتية التي 

  الواقعية . ىعل ةالمبني

 :أهمية صحافة البيانات بالنسبة للمؤسسة-  

في تشكيل أرشيف معلومات وبيانات واقعية  تسهمتظهر أهميتها في كونها  .0

 للمؤسسة.

تكمن أهميتها في كونها تعكس الصورة العلمية المعرفية حول المؤسسة  .1

  وابراز مكانتها من الناحية العلمية و الرقمية.    

 ىالبحثي العلمي للمؤسسات بناء عل تكمن أهميتها في إظهار الدور .3

معلوماتها وبياناتها الرقمية التي يتم االعتماد عليها في البحوث والدراسات 

 العلمية. 

تكمن أهميتها في تفصيل العالقات الرسمية والعلمية بين المؤسسات من  .4

الناحية العلمية لما تملكه من قاعدة بيانات ومعلومات موثقة وبالتالي هي 

لمية لهذه المؤسسات يمكن االستفادة منها في وضع مرجعية ع

 االستراتجيات  والخطط.

القراء والمؤسسات  مستوى ىومما سبق تتضح أهمية صحافة البيانات عل

 اته.نوكذلك تتضح قيمتها المعلوماتية التي يحتاجها المجتمع بكل مكو

 و تهاودقألهمية صحافة البيانات -المجاالت التي تغطيها صحافة البيانات:

معلومات نبئاها واستراتيجيات االقناعية أصبحت الضرورة العلمية  تفرض 

مجاالت بعينها البد أن تقوم صحافة البيانات بتغطيتها بحيث تتناسب مع 

ستعرض أهم المجاالت التي تتناولها نطبيعيتها وقيمتها العلمية والرقمية .ولهذا  

 (5) -هي:ووتركز عليها 

الحاسوب وقواعد البيانات والمعلومات  ىمعتمدة علالتقارير المعملية ال .0

الضخمة بهدف تقديم معلومات وحقائق إخبارية صحفية مميزة متصلة 

 بالواقع.

القيام بالمخططات واالستراتجيات المعلوماتية البيانية التي تستخدم في  .1

المنظمات والهيئات والمؤسسات الستخدامها وفق مجالها وأنشطتها 

 سلوب العقالني واألور واألعمال االقناعية بذات الصلة بالجمه

 المنطقي.



    م7102الثانية نة الس العدد الثالث )البحوث العلمية(مجلة 

_____________________________________________________________317 
 

تصوير البيانات الرقمية وهذا المجال للصحافة البيانية بعد من أهم  .3

 المعلومات و ىمجاالتها لكونه يعكس أسلوب المحاكاة الذي يقوم عل

رقمية الذي يحتاج إليه الكثير من الباحثين والمختصين من البيانات ال

 ت والبيانات بصورة تصورية قريبة من الواقع وقل المعلومانجل أ

 ي.مالمنطق العل

البيانات والمعلومات الرقمية  ىالتصوير التفاعلي وهذا  يعتمد كثيرا عل .4

ذات الصلة المباشرة والتفاعلية بالموضوعات التي يتم بنشرها بهذا 

التفاعل والمشاركة بين  ةنه يعكس درجأالنوع من الصحف حيث 

صل أعات التي يتم معالجتها وهذا المجال من القراء والموضو

العمليات االتصالية العلمية ويتم ذلك باستخدام الوسائط التفاعلية 

 الحركية .  

األلعاب التفاعلية تعتمد صحافة البيانات علي هذا المجال في استخدام  .5

القراء من  ىالبيانات والمعلومات الرقمية في تنشيط الذاكرة والفكر لد

أساليب األلعاب التفاعلية التي تحقق وظيفة المتعة  ىتماد علخالل االع

والتسلية المعرفية بما تتضمه من تنوع في األسلوب والطريقة المعرفية 

 التي تقدم بها المعلومات والبيانات الجامدة.

البيانات الهيكلية وتعتمد صحافة البيانات الرقمية علي هذا النوع من  .6

ري وفي ادإأساس  ىاألحداث الواقعية علوئق تداول الحقاوالمجال العلمي 

دارة إتنظيم المعلومات وسريانها وهذا ما يعرف في مجال المعلومات نظام 

المعلومات ,ويتم من خالل قاعدة البيانات الرقمية التي يتم تجمعيها بأساليب 

التي تسهل عملية التعامل مع البيانات والمعلومات الرقمية بما  (6علمية دقيقة.)

ما سبق يمكن القول بان  ىعل اً واستناد ومتطلباته ناسب مع سرعة العصريت

صحافة البيانات ذات صفة خاصة ومجاالت محددة بصورتها العلمية الرقمية 

 ية فنية ذات قيمة معرفية .مالمنظمة بأساليب عل

 اكتسبت صحافة البيانات أهميتها مما تميزت بهأسباب أهمية صحافة البيانات:

سمات رقمية متناهية في المعلومات والمتابعات والتقارير من خصائص و

 (7الصحفية ذات الطابع الواقعي المعلوماتي ومن أهم أسباب أهميتها : )

 لما كانت المعلومات شخصية وتتطلب :ههاوتدقيق تصفية البيانات

األخبار وجمعها من مصادر متعددة بالتالي  ىجهود كبيرة للحصول عل

أسلوب تحليل البيانات بهدف :ساليب معينة منهاكانت البد أن تمر بأ

هيكلية سيل المعلومات غير المحدودة وكذلك عرض المعلومات األكثر 

 أهمية والرقمية باإلضافة إلي معالجة معلومات العلوم بأسلوب عملي و

 تحقيقها بما يتناسب مع أهمية هذا الصحافة وقيمتها.
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  في كمية المعلومات الحاجة إلي نهج جديد في المعالجة والعرض

للمؤسسات  االقتصاديةبأساليب رقمية مميزة تتناسب والمعطيات 

أساس أن مصطلح صحافة البيانات  ىالصحفية والصحف نفسها عل

 الرقمية مصطلح يضمر مجموعة عديدة من األدوات والتقنيات الفنية و

األساليب األمر الذي استوجب إيجاد نهج  يتناسب مع طرح القصص 

 ية الرقمية ويتضمن كذلك إعداد التقارير بمساعدة الحاسوب واإلخبار

اعتماد البيانات الرقمية كمصدر أساسي وذلك بالطريقة التطبيقية التي 

.وذلك بهدف توفير هاوسمات تحقق خصائص صحافة البيانات

المعلومات  حول األحداث والوقائع والتحليالت الصحفية المبينة علي 

تراء القراء باألخبار والمعلومات التي تخص إ الرقمية التي تساعد علي

 .مهمةالقضايا البيانية ال

 متطلبات العمل الصحفي الجديد والتعامل مع األرقام والرقمية و 

ذلك لكون العملية أصبحت اقتصادية من حيث والتكنولوجيا المعلومات 

بالتالي  المصروفات والمدخالت التي تقوم عليها العملية الصحفية و

لدى تمية حالتعامل مع صحافة البيانات الرقمية ضرورة أصبح 

 المؤسسات والقراء والمجتمع ككل.

 هم أ أن التصدير الرقمي واستخدامه في مجال الصحافة أصبح أحد

 في تزايد اهتمام القراء بالموضوعات  و تسهمالمؤثرات النفسية التي 

 لدىمية الثقافة المعلوماتية الرق مستوىارتفاع  ىبالتالي تؤدي إل

 المجتمع ككل وقراء الصحافة علي وجه الخصوص.

ومما سبق تتضح األسباب التي جعلت صحافة البيانات ذات أهمية 

 بالنسبة القراء بالدرجة الثانية وللمجتمع بكل شرائحه عموما 

 تدقيق البيانات و ىالقدرة عل-:موصفات صحفي صحافة البيانات 

المصادر األساسية للبيانات هائل والتعامل مع التخديرها من الكم 

قيمة البيانات والرسوم  ىعلالرقمية بصورة فنية عملية للمحافظة 

 المعلوماتية المتزايدة.

الطابع  ىعلتحليل البيانات بصورة مجردة قائمة  ىعلالقدرة القائمة  .0

 و العملي التطبيقي وتوظيفها بما يحقق خصائص الصحافة البيانية

 .هارسومات

اكتشاف المعلومات والبيانات والبحث عنها  ىعل المهارة والقدرة .1

في تحقيق اآلتية والمهنية العالية في األداء و التوظيف  تسهمبأساليب 

 الصحفي لها.
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 التميز بالمهارة العلمية والتعامل مع معايير البيانات الرقمية وتنوعها و .3

 إمكانية تحويلها في صورة صحفية صحيحة مهنية.

لومات والبيانات بصورة تتناسب والموارد القدرة علي تصوير المع .4

فة وقدرتها المالية مضات علي تناسبها مع مستويات اللصح االقتصادية

 قرائها.

التميز بالقدرات واإلمكانات الكتابية التي تمكن الصحف من تحويل  .5

 القراء. لدىقصة صحفية مقبولة  ىلإالبيانات الخاصة الرقمية 

جل التخطيط والتنظيم المستقبلي أيانات من السليم للب تقويمال ىعلالقدرة  .6

 الستفادة من المعلومات وابتكار المشروعات المعلوماتية من خاللها.

 اوالبد للصحفيين الذين يرغبون في العمل بصحافة البيانات أن يتحلو

 في تهاوقيمبمهارة إقناع الناس والقراء بأهمية البيانات والمعلومات الرقمية 
 سبل حياتهم 

 العمل والصعاب والتحديات التي تواجهها  ىعلة والمهارة للتغلب القدر

الفني المتمثل في معالجة المعلومات والبيانات الرقمية بصورة صحفية 

مميزة بعيدة عن الصحافة التقليدية مثل كيفية تقديم القوانين والبيانات 

 رقميا. هاوتحليل

 ه من معالجة األمور الفهم العميق للمعرفة العلمية المؤسساتية التي تمكن

 المتعلقة بها بشكل علمي رقمي يتناسب مع مكانتها واختصاصها.

 هاوتصميمبالمهارة الفنية من حيث صناعة الجداول  ىيجب أن يتحل 

وضعها في الموضع العلمي المناسب للعمل وبما يخدم توظيف األرقام 

 أي بمعني المعرفة بعلم الرياضيات واإلحصاء.

  عمل صحافة البيانات بشكل علمي كبير نظرا  ىعلضرورة التدريب

لعدم تدريس صحافة البيانات في معظم مدارس اإلعالم وكلياته 

 باستثناء البعض القليل جدا .

من المسائل الجوهرية االيجابية برامل التحقيق من معلومات صحافة البيانات:

علمية في صحافة البيانات التحقيق من معلوماتها الرقمية وتفحصها بأساليب 

نه البد من إحيث  هوخصائصتتناسب مع مميزات هذا المجال الصحفي 

االشتراك مع المجموعات االستقصائية الباحثة عن المعلومات وتقصي الحقائق 

اعتبار أن هذه المعلومات تدخل في العديد  ىعل واإلحصاءات الرقمية الدقيقة

اتب بالقطاعات سبيل المثال كجداول الرو ىعلمن عمل القطاعات المختلفة 
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العامة, وهذا من الممكن أن يتم عبر صحافة البيانات بكل جوانبها ,ولتحقيق هذا 

 (1)-البد من استخدام برامج تقنية معينة من أهمها:

 -من أهم برامج التحقق من البيانات:

  برنامل إكسلEXCEL: حد برامج أيعتبر برنامج اإلكسل هو

من المستخدمين ويتيح عملية  اً ركبي اً الجداول الممتدة التي تخدم عدد

 إدخال البيانات بسهولة سواء كانت بيانات رقمية أو حرفية.

  محرر مستندات جوجلGoogle Doce يعمل علي تنسيق الفقرات :

بسهولة, ويمكن االختيار بين المئات من الخطوط وإضافة روابط 

 ها وتعديلها في أي وقتئالمستندات وإنشا ىوصورة ويمكن الوصول إل

 ومن أي مكان سواء من جهاز الكمبيوتر أو  الهاتف المحمول.

  جداول فيوجنfusion Tables 

   برناملMYSOL : ,هو برنامج خاص بقواعد البيانات العالئقية

يقوم بإدارة قواعد البيانات متعددة المستخدمين وأيضا للرسوم البيانية 

مج مجموعة من البرا وهي  ADOBE .SUITEنستخدم باقة برامج 

 تحرير الفيديو وتطوير مواقع االنترنت. تصميم الجرافيك, و

  براملRDF  وSPARQL :يسمح بالتوافق بين بعض التطبيقات و

  التي تبادل معلومات غير رسمية.

 استخدام خرائ  جوجل وبينغ وجوجل ايرث إلي جانب خرائ   -

ARCMAP 

اللوحي الكمبيوتر أو الهاتف أو الجهاز  ىعليمكن استخدام الخرائط 

طريقك حول العالم.والحصول  ىعلللبحث أو االستكشاف والعثور 

علي معلومات حول مكان معين او االتجاهات.ويتميز بأنه يتيح لك 

 السفر عبر الزمن .

  قواعد بياناتACCESS  وsolar 

من ناحية المظهر يشبه جدول قاعدة البيانات حيث يتم تخزين البيانات 

عظم األحوال يكون من السهل استراد في صفوف وأعمدة لذلك في م

 جدول 
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 متطلبات صحافة البيانات:

  تحديد مصادر البيانات الرقمية التي يعتمد عليها في بناء محتويات

صحافة البيانات وذلك وفقا لألنماط والصيغ المتعارف عليها في سبل 

 التعامل مع مصادر البيانات بصورة مباشرة

 ة فنية عالية للبحث في البيانات اعتماد محركات مميزة ذات جود

كيفية التعامل مع  و الرقمية بما يتناسب مع ملفات صحافة البيانات ,

 . scvالجداول البيانية علي سيبل المثال كملف أو ملف 

  االعتماد علي االختزال كأسلوب بحثي في صحافة البيانات وهو

 .مايعرف بالبحث بجزء من العنوان 

 نولوجيا عامة وتكنولوجيا المعلومات خاصة ضرورة مواكبة تطور التك

من الناحية المتعلقة بطرق المعالجة والناحية الفنية في استخدام 

 .التوظيف 

  المنظمات  لمعلوماتي مع الجهات والهيئات واضرورة ربط التواصل

 ىعلجل التأكيد أذات العالقة بالبيانات ومعالجتها والتحقيق منها من 

 هيفها في صحافة البيانات وعلي رأس هذمصداقيتها وإمكانية توظ

 -الجهات ما يلي:

 مشروع إعداد التقارير حول الفساد والجريمة المنظمة -

 المنتدى اإلفريقي للتقارير االستقصائية.  -

 إعالميون من اجل صحافة استقصائية عربية )اريج(  -

 الشبكة العالمية للصحافة االستقصائية. -

 اس أنها ال تتقادم بمرور الفترات ضرورة التعامل مع البيانات علي أس

الزمنية الطويلة إنما يمكن تجديدها بإضافة تطبيقات معلوماتية من 

خالل صحافة البيانات في إعداد التقارير والتحليالت المعلوماتية فضال 

الداخلي للمؤسسات  مستوىال ىعلن هذه البيانات يمكن استخدامها أعن 

 والهيئات وغيرها بما يحقق أهدافها.

  ضرورة تحويل البيانات التي تعتمد عليها المعالجة الصحفية بصحافة

  EXCELالبيانات إلي جدول البيانات الذي يقوم أساسا علي برنامج

والذي يتطلب تحميل البيانات في  GOOGLE DRIVEأو موقع 

 صيغة قيم بيانية مفصولة عن بعضها بفواصل واضحة.

  وثقتك فيه لجعلها مميزة ضرورة تفتح البيانات مهما كان مصدرها

واكتر دقة  من خالل إعادة تنظيمها )ممكن مشاهد مقاطع الفيديو 
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الخاصة بالبرنامج التعليمي للحصول علي إرشادات بشأن عملية 

 التنفيع(

  بهذه المتطلبات مجتمعة يمكن إن نصل إلي صحافة بيانات مميزة

ماتية رقمية في بناء قاعدة بيانات معلو تسهمبخدماتها الشاملة التي 

البرامج العلمية للمؤسسات  يمكن االستفادة منها في وضع الخطط و

 (9بشكل عام. )

 أساليب عرض ومعالجة المعلومات بصحافة البيانات:

يعتمد عرض ومعالجة المعلومات في صحافة البيانات علي 

اإلمكانية الفائقة في دمج العلوم البرمجية والبيانات مع أدواتها والمهارة 

حفية في تقديم القصة الخبرية أو الصحفية, علي اعتبار أنها عملية الص

دمج بين األلوان واألحجام والخطوط بصورة تصويرية تعطي انطباع 

ذهني من خالل الرموز )االختزال بشرط إن يتم اختيارها بعانية 

ومعناها يصل إلي القارئ وال يتعارض مع المفاهيم الساندة في 

علي  األولى(.وهذه المسألة تتوقف بالدرجة المجتمع والمعمول بها

االنترنت والبرامج الفنية التي تمكن الصحفي من تحويل المعلومات 

  -إلي بيانات رقمية ويتم ذلك من خالل األتي:

 صور تعبيرية بصرية و ىتطوير المعلومات العام وتحويلها إل 

المختلفة إحصاءات دقيقة يتم اإلشارة إليها من خالل األشكال البيانية 

.تحويل البيانات العامة إلي تصوير بصري تصاحبه رسوم بيانية بما 

يتناسب وحجم المعلومات والتي يتميز إمكانية تغيرها في أسرع وقت 

تغيرها.االعتماد علي الجرافيك في عر ض  حسب تطوير المعلومات و

 ومعالجة المعلومات بصورة تستهل علي القارئ متابعة الوقائع و

قضاياها. أن  بشكل تسلسلي ومنطقي مواكب الحياة اليومية واألحداث 

تكون البيانات من مصدرها الحقيقي المتعددة بحيث يمكن تنصفيها 

منتظمة وضرورة التأكد والتأكيد علي صحتها من اجل العمل علي 

 تبسطيها بصورة بصرية رقمية حسب أهمية المعلومات .

  من  الماليين ىعلمعالجة األخبار التي تحتوي

المعلومات وكذلك الميزانيات المتعلقة بالمؤسسات علي مختلف 

مستوياتها بأسلوب رقمي ال يفقدها قيمتها المعلوماتية وعدم تجريدها 

من معناها عن طريق تصويرها بطريقة سلسلة تضعها في مساحة 

اتساع رؤيته بحيث ينظر لألخبار  ىعلكتر دقة تساعد القارئ أأوسع و 

  (01ي تكشف له عالقاتها وأنماطها.)التوبصورة أعمق 
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  من هنا جاءت ضرورة العمل بهذه األساليب  من اجل

صحافة بيانات تقوم علي القصة الخبرية الرقمية التي  ىالوصول إل

تعكس اإلحصاءات التي هي الجزء األساس للخبر وبالتالي تستطيع 

ا وهذا ما تهليلهائل للمعلومات والبيانات وإحداثها وفاعامواكبة التدفق 

تغطية القصص بجعل الصحف العالمية تقوم بإنشاء أقسام خاصة 

جل االستفادة منها في البحوث والدراسات العلمية ,وذلك أالخبرية من 

حف بمعالجاتها بعيدا عن صلانظرا ولكبر حجم هذه البيانات تقوم 

 االستعراض الجمالي فقط.

 أهداف صحافة البيانات:

شر المعلومات وصياغتها والحصول ضرورة مشاركة الناس في ن -0

 عليها.

  حداث المجتمع ومتابعتهاأدمج الجمهور المستهدف في  ىالتركيز عل -7

نترنت والبرامج الفنية التي االستفادة من التطور العلمي في مجال األ -6

 كتر حيوية ودقة.أتتعامل مع البيانات والمعلومات بصورة 

أرقام يمكن  ىات العامة إلتحويل البيانات العامة والمعلوم ىعلالعمل  -4

 فهمها في أسرع وقت 

تبسيط المعلومات وتقديمها في صورة فنيه بصرية جذابة باستخدام  -5

 الرسوم البيانية واأللوان واألحجام في عملية المعالجة والتوضيح.

القارئ للقضايا المجتمعية من خالل القضية البصرية   لدىتسهيل الفهم  -6

حولها  اً عام اً شكيل رأييهذا من شأنه الرقمية بأساليب المعالجة و

 يتصف بالدقة المعلوماتية.

المعلومات  إبراز الفوارق في المعلومات التي سبق وان تم معالجتها و -2

والبيانات الحالية بصورة رقمية جديدة من خالل استخدام الرسوم 

 البيانية وغيرها من األشكال الفنية.

لعمل الصحفي عامة واألبحاث االستخدام الجيد للتقنيات الجديدة في ا -1

العلمية و الصحفية خاصة من خالل البيانات الدقيقة التي تدعمها 

 .صحافة البيانات

 

 

 

 

 



    م7102الثانية نة الس العدد الثالث )البحوث العلمية(مجلة 

_____________________________________________________________314 
 

 :صور من صحافة البيانات
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 الهوامش:

جامعة تامبيري –جامعة بيرزيت  –مركز تطوير اإلعالم  -مشروع التعليم اإلعالمي (0)

TAMPERE UNIVERSITY  عالمي, )بدون مكان طبع. بدون تاريخ(. الدليل اإل 

حسن اإلبراهيم, "البيانات سر النجاح في صحافة العصر" موقع صحفية تشرين علي اإلنترنت  (1)

20/02/2015 /http;//tishreen.nws.sy   

حسن اإلبراهيم, "البيانات سر النجاح في صحافة العصر" موقع صحيفة تشرين علي االنترنت  (3)

   http://tishreen.nws.sy20/01/2015      

انظر إلي: _منصور الحمري  ،  حسن اإلبراهيم, "البيانات سر النجاح في صحافة العصر" موقع  (4)

   http://tishreen.nws.sy    20/01/2015صحيفة تشرين علي االنترنت 

 أنظر إلي:  (5)

   2013إبريل  8 ون اسم "توجه عالمي متزايد لتبني صحافة المعلومات والرسوم البيانية بد -

  http://wwwalittihad.aeصحيفة االتحاد 

  http://sudandatra.otrg"من األدلة إلي األخبار "   -

 أنظر إلي:  (6)

   2013إبريل  8 ون اسم "توجه عالمي متزايد لتبني صحافة المعلومات والرسوم البيانيةبد -

  http://wwwalittihad.aeصحيفة االتحاد 

  http://sudandatra.otrg"من األدلة إلي األخبار "   -

 أنظر إلي : (2)

بد هللا هيضة االنفوغراف " وجه في صحافة السعودية يتحدي أمواج اإلعالم المتضخم _ ع

موقع صحيفة الشرق األوسط ,   2016يوليو   4( 13733صحيفة الشرق األوسط , العدد )

http://aawsat.com  

, 2013أكتوبر  30العربي,  بدون أسم" إنفوتايمز متعة صحافة البيانات", ملحق السفير -

http://arabi.assafir.com/artcle/761/.com 

  5حنان سليمان, "صحافة البيانات إعالم مستقل ومريح عربياً". موقع رواد األعمال,  -

  /http://entreprenpreneuralarabiya.com        2016أغسطس 

أغسطس   5حنان سليمان," صحافة البيانات إعالم مستقل ومريح عربياَ". موقع رواد األعمال ,  (1)

2016   , 

http://entrepreneuralarabiya.com  

شبكة الصحفيين    2016أكتوبر   24سية لصحفيي البيانات " خالد خطاك, " نصائح وأدوات أسا (9)

 الدوليين   

https//ijet.org    

آيات الحبال, "االنفوجرافيك )صحافة البيانات( بين اللكتروني والمطبوع, موقع شبكة الصوت  (01)

 http://asahnetwork.orgالحر" 
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  -قائمة المراجع :

 هوم صحافة البياناتمف .0

 جامعة تامبيري  –جامعة بيرزيت  -مركز تطوير اإلعالم  -مشروع التعليم اإلعالميTAMPERE 

UNIVERSITY  .)الدليل اإلعالمي, )بدون مكان طبع بدون تاريخ 

  ليليان بونيعرو, لوسي شيمبرز, دليل صحافة البيانات, ترجمة أبوبكر خالف, بدون  –جوناثان غراي

 (. 2014قاهرة : دار الكتب المصرية طبعة ) ال
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  ليليان بونيعرو, لوسي شيمبرز, صحافة البيانات: كيف نستخرج األخبار من أكرم  –جوناثان غراي

( منصور الجمري ,  2015األرقام والمعلومات في األنترنت, )بيروت: شبكة الجزيرة اإلعالمية, 

 إبريل   65 4959 افة البيانات االستقصائية" صحيفة الوسط, العدد "وثائق بنما" اكبر إنجاز لصح

.2016    
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  حسن اإلبراهيم, "البيانات سر النجاح في صحافة العصر" موقع صحيفة تشرين علي اإلنترنت  

20/02/2015 

http://tishreen.nws.sy 
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  ,رشيد جنكاري, صحافة البيانات, معلومات البيانات, معلومات مطروحة في الطرقات" مجلة الصحافة

  http://www/sasapost.comموقع المجلة   2016مايو   26

 وني والمطبوع, موقع شبكة الصوت الحر" آيات الحبال, "االنفوجرافيك )صحافة البيانات ( بين االلكتر

 http://asahnetwork.org  2014شباط  24
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 " شبكة الصحفيين   2016اكتوبر    24خالد خطاك, "نصائح وأدوات أساسية لصحفي البيانات

  ijet.orghttp//:الدوليين  

  ,"آيات الحبال "النفوجرافك )صحافة البيانات ( بين االلكتروني والمطبوع, موقع شبكة الصوت الحر

  http://aitnews.com,   2014شباط  24
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 صحيفة   2013 ابريل  8 لبيانية عبد هللا هيضه االنفوغراف "وجه في صحافة المعلومات والرسوم ا

 http://wwwalittihad.aeاالتحاد 

  "من األدلة إلي األخبار " http://sudandatra.otrg  
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 تحدي امواج اإلعالم المتضخم صحيفة الشرق عبد هللا هيضة االنفوغراف "وجه في صحافة السعودية ي

 http://aawsat.com, موقع صحيفة الشرق األوسط    2016يوليو  4( (13733األوسط, العدد 

  ,6  2013أكتوبر   30بدون اسم "انفوتايمز متعة صحافة البيانات" ملحق السفير العربي

http://arabi.assafir.com/artcle/761 

  ,5حنان سليمان, "صحافة البيانات إعالم مستقل ومريح عربياً" . موقع رواد األعمال  

 6http://entrepreneuralarabiya.com  2016أغسطس 
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