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 رؤية ورسالة وأهداف المجلة

 الرؤية:

تكون الخيار األول للباحثين  ألنتسعى مجلة البحوث العلمية   -

الراغبين بنشر مقاالتهم البحثية على كافة المستويات المحلية والعربية 

 ليمية والدولية.واإلق

 الرسالة:

نشر األبحاث والدراسات العلمية المتميزة واألصيلة وتمكين الباحثين  -

من الوصول إليها والرقي بمستوى البحث العلمي على كافة األصعدة 

 المحلية والعربية واإلقليمية والدولية.

 األهداف:

نشر األبحاث والدراسات العلمية وتعزيز النشر العلمي في مختلف  -

خصصات العلوم االجتماعية والتطبيقية لالستفادة منها محلياً ت

 وعربياً وإقليمياً ودولياً.

من الباحثين في المجاالت ذات العالقة  المختصوناستهداف  -

 بتخصص الجامعة األكاديمي.

تقديم المجلة كنموذج رائد محلياً وعربياً وإقليمياً ودولياً في مجاالت  -

 طبيقية.تخصص العلوم اإلنسانية والت
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 مجلة )البحوث العلمية(

 السادسةالسنة  من الثانيالنصف  من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 م2021

 إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية العلية( جامعة)البحوث  منشورات مجلة

 أسعار المجلة

 الجهات
سعر النسخة داخل 

 ليبيا

سعر النسخة خارج 

 ليبيا

 ةدوالرات أمريكي 4 د.ل 3 ةالطلب

 ةأمريكي دوالرات 6 د.ل 5 المشتركون

 ةدوالرات أمريكي 6 ةدوالرات أمريكي 7 األفراد

الوزارات والهيئات 

 وما في حكمها والمؤسسات
 دوالرات أمريكية 10

 ا  أمريكي دوالرا   12

 :تنويه

تأخيرها في ترتيب الصفحات ال يعني  أوإن تقديم البحوث المنشورة 

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

 الجامعة. أوالبحوث المنشورة ال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة 
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 )البحوث العلمية( مجلة تحرير هيئة

 اإلنسانية والتطبيقية إفريقيا للعلومجامعة 

 

 شينة مفتاح أبو المبروك د.: المشرف العام

 أ.د. عابدين الدردير الشريف :تحريررئيس ال

 التحرير: هيئةأعضاء 

 صالمقرو يعلالحميد  دد. عب

 الوصيف أمحمد الهادي  د: هاجر

 أكرم الهادي محمد أ.

 م. أشرف القماطي

 :للغة العربية المراجعة والتصحيح اللغوي

 د. محمود عمار المعلول

 :للغة اإلنجليزية المراجعة والتصحيح اللغوي

 ر علي الشريفد. انتصا
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 الهيئة االستشارية للمجلة

 الدولة الجامعة الكلية القسم االسم ر.م

كلية العلوم  قسم اإلعالم أ.د. أسامة بن غازي المدني. 1

 االجتماعية

 السعودية جامعة أم القرى

 ليبيا المرقب جامعة كلية اآلداب قسم التاريخ أ.د. أمطير سعد غيث 2

 األردن جامعة البتراء كلية اإلعالم قسم الصحافة أبو عرجة أحمد محمدأ.د. تيسير  3

كلية العلوم  قسم الترجمة عبد هللاأ.د. جمال محمد جابر  4

و  اإلنسانية

 االجتماعية

جامعة اإلمارات 

 العربية المتحدة

 اإلمارات 

 ليبيا األكاديمية الليبية مدرسة اللغات قسم الترجمة الديبد. زكية علي  5
قسم المكتبات  الدوكالي لىعأ.د.  6

 والمعلومات

 ليبيا جامعة طرابلس كلية اآلداب

 ليبيا جامعة طرابلس كلية القانون فسم القانون الخاص أ.د. عمر إبراهيم حسين 7
كلية الفنون  قسم الفنون التشكيلية هاشمأبوبكر أ.د. عياد  8

 واإلعالم

 ليبيا جامعة طرابلس

 ليبيا جامعة طرابلس كلية الهندسة سم الهندسة المدنيةق د. فتحي خليفة اليعقوبي. 9
كلية االقتصاد و  قسم العلوم السياسية د. فرج محمد نصر بن المة 10

 العلوم السياسية

 ليبيا سجامعة طرابل

 ليبيا جامعة سرت كلية اآلداب قسم اللغة العربية بشر عبد هللاد. فرحة مفتاح  11

كلية الفنون  قسم المسرح مقداديال إبراهيم محمد أ.د. فيصل 12

 الجميلة 

 العراق جامعة أربيل

كلية العلوم  قسم العلوم اإلنسانية د. لبنى رحموني 13

نسانية اإل

 والتطبيقية

 الجزائر  جامعة أم البواقي

 مصر  جامعة الزقازيق كلية اآلداب قسم اإلعالم د. محمد عبد الفتاح عوض 14

 ليبيا جامعة طرابلس كلية اآلداب قسم الجغرافيا المة عبد هللاأ.د. محمد  15

كلية العلوم  قسم اإلعالم  أ.د. محمد علي غريب 16

 االجتماعية

 السعودية جامعة أم القرى

 ليبيا جامعة طرابلس كلية اآلداب قسم الجغرافيا أ.د. مفتاح دخيل 17

أكاديمية  قسم علم النفس د. وجدان ميالد الشتيوي 18

 ياالدراسات العل

أكاديمية 

الدراسات العليا 

 بنغازي

 ليبيا

 األسماء تم ترتيبها هجائيا  



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

7 
 

 

 قواعد النشر وشروطه

 بمجلة )البحوث العلمية(

 بجامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقية

 نبذة عن المجلة:

باللغتين العربية  ليبيا- طرابلس-والتطبيقيةإفريقيا للعلوم اإلنسانية مجلة محكمة نصف سنوية تصدر عن جامعة 

جانـب عرض ملخصات الكتب والدوريات، والرسائل  إلى وتهتم المجلة بنشـر البحوث والدراسات العلميـة،  ،واإلنجليزية

 العلمية )الماجستير والدكتوراه(، والتقارير الصادرة عن المؤتمرات والندوات وورش العمل من داخل ليبيا وخارجها. 

 أهداف المجلة:

 ث العلمي وإثراؤه في كافة المجاالت العلمية ذات العالقة بالتخصصات العلمية في الجامعة. تفعيل البح -

 االهتمام بقضايا التنمية الشاملة في ضوء المتغيرات المحلية واإلقليمية والدولية. -

المعرفة لدى إتاحة الفرصة للباحثين لنشر بحوثهم ودراساتهم العلمية، ونقل أفكارهم العلمية من أجل توسعة دائرة  -

 الباحثين وصانعي القرارات والممارسين في داخل ليبيا وخارجها.  

خلق حوار علمي بنّاء بين الباحثين والمهتمين بالموضوعات المستجدة في كافة المجاالت العلمية ذات العالقة  -

 بالتخصصات العلمية

 اعد والشروط اآلتية:تباع القواقواعد النشر: يشترط في الموضوعات المقبولة للنشر بالمجلة 

 يشترط في البحوث والدراسات المقدمة للنشر في المجلة أن تتصف باآلتي:البحوث والدراسات:  - أ

ا من رسالة  أو أصالة أفكار البحث وموضوعه، وكونه لم يسبق نشره  - ب تقديمه للنشر في مجلة أخرى ولم يكن جزء 

 أطروحة دكتوراه. أو ماجستير 

 ع في البحث.سالمة المنهج العلمي المتب - ت

 سالمة لغة البحث ووضوح أفكاره وترابطها.  - ث

عند التوثيق تتم اإلشارة إلى مصادر البحث ومراجعه بأرقام متسلسلة وفقا  لترتيب ورودها فيه، وكذلك اإلشارة إلى المرجع: 

 -التالي: وعلى الباحث أن يلتزم باألسلوب  ،األمر في ثبت المصادر والمراجع

 الصفحات. أو اسم المؤلف كامال ، عنوان الكتاب، مكان النشر، سنة النشر، ورقم الصفحةفي حالة الكتب يذكر 

المقاالت المنشورة في دوريات متخصصة، يذكر اسم الكاتب كامال ، واسم الدورية، ورقم العدد، وتاريخ  أوفي حالة البحوث 

 البحث. أو الصفحات التي يشغلها المقال أوالنشر، ورقم الصفحة 

 ن النقل غير مباشر، يذكر صاحب المصدر األصلي.إذا كا

 أو توضيح بعض النقاط الغامضة التي ال يتسع المجال لتناولها في المتن،  أو استخدام الهوامش على شرح  الهوامش: يقتصر

 بهدف تسليط الضوء عليها، وترقم كل صفحة بشكل مستقل، ويظهر الهامش في أسفل الصفحة. 
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يراعى في كتابة قائمة المراجع والمصادر كتابة المراجع العربية أوال ، ثم األجنبية، على أن تتضمن ر: قائمة المراجع والمصاد

 ، وأن تكتب على النحو اآلتي:هجائيا   فقط ما اعتمد عليه الباحث وأشار إليه في متن البحث، ويرتب كل منها ترتيبا  

 

 أوال : المراجع العربية:

 (.(.2002"، )طرابلس: الجامعة المفتوحة )المهدي غنية "مبادئ التسويق -

 (. 1998األعمال الدولية"، )اإلسكندرية: مطبعة اإلشعاع الفنية ) إدارةقحف "مقدمة في  عبد السالم أبو -  

محمد المكي "أهمية المراقبة الداخلية للمراجع الخارجي"، )طرابلس: مجلة دراسات في اإلدارة واألعمال المصرفية(، العدد  -

 . 18 – 5(، ص ص: 1984) 6

 : المراجع األجنبية:ثانيا  

Drury، Colin (2000) ، Management and Cost Accounting، 5
th

 edition، (London: Thomson 

Learning).  

Kaplan، Robert (2000) ،” Balance without profit”، Financial Management، (January) ، 23 26. 

 إلنترنت:: مصادر ومراجع اثالثا  

Andersen، Arthur، (1997)، Learning about professional development: Our commitment to 

training، 

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

 الشروط العامة والفنية: 

ة عمله في الصفحة األولى من بحثه، مع ضرورة ذكر أن يكتب الباحث اسمه ودرجته العلمية ووظيفته وجه -

 العنوان الذي تتم مراسلته عليه، ورقم الهاتف والفاكس والبريد اإللكتروني.

أن تكون البحوث والدراسات العلمية مكتوبة باللغة العربية، كما تقبل باللغة اإلنجليزية بشرط إرفاقها بملخص  -

 كلمة. 150باللغة العربية ال يتجاوز 

( صفحة، بما فيها الجـداول والمراجع واألشكال التوضيحية من صور 20 ( يزيد عدد الصفحات عنأال -

 ورسومات.

، وتقدم في شكل ورقي بحجم Microsoft Wordأن تكون البحوث والدراسات العلمية مطبوعة على برنامج  -

(A4( مع ترك مسافة مفردة بين األسطر )Single Spaced ،)ضافة إلى نسخة مخزنة واحد، باإل وعلى وجه

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

البحوث المكتوبة باللغة أما (.(. Times New Romanأن تكون كتابة البحوث المكتوبة باللغة العربية بالخط:) ) -

 (.Times New Romanاإلنجليزية فتكتب بالخط المعروف باسم )

 على النحو التالي:أن يكون حجم الخط  -

 داكن للعناوين الرئيسة. 18بنط  -

 داكن للعناوين الفرعية. 16بنط  -

 للمتن. 14بنط  -

 للمستخلص بخط مائل. 12بنط  -

   للهوامش والحواشي 10بنط  -

 تكون الهوامش على النحو التالي: -

  سم. 2.5أعلى وأسفل  -

 سم. 3أيمن  -

 سم. 2.5أيسر  -

المجلة للتقويم العلمي واللغوي من قبل أساتذة متخصصين تخضع المواد العلمية المقدمة للنشر في  -

تحددهم هيئة التحرير بشكل سري، يحق للمجلة مطالبة صاحب المادة العلمية بإجراء التعديالت 

http://www/
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دون الواردة من المقومين، كما يحق للمجلة إجراء التعديالت الشكلية فقط متى تطلب األمر ذلك 

 الضرورة،يجوز لهيئة التحرير االستعانة بأكثر من محكم عند اإلذن المسبق من الباحث، كما  أخد

 تعديله وفقا  لتقارير المحكمين. أو ويبلغ الباحث بقبول البحث من عدمه 

 ال يحق للباحث الذي لم يقبل عمله العلمي للنشر أن يطالب باسترجاعه. -

خرى إال بعد مرور سنتين الدراسة بأية وسيلة أ أو على الباحث أن يتعهد كتابيا  بعدم نشر البحث  -

 من تاريخ النشر.

، وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر أصحابهاجميع اآلراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء  -

 الجامعة. أوالمجلة 

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

 تاريخ استالمه.

 الكاتب بصالحية عمله للنشر خالل أسبوعين من استالم ردود المحكمين.تُشعر المجلة  -

 عدد سيتّم نشر بحثه. أيتعلم المجلة الكاتب في  -

 عند إعالم صاحب البحث المقبول للنشر بقبوله. إلى المجلّةتنتقل حقوق طبع البحث ونشره  -

ولوية تسليمها للمجلة، وال يتم ترتيب نشر البحوث في أعداد المجلة وفقا  العتبارات فنية بحتة وأ -

 مكانة الباحث. أو عالقة لها بأهمية البحث

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

وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة ترسل باسم رئيس تحرير مجلة )البحوث البحوث والدراسات  ةكاف :ةعناوين المراسل – 6

 وذلك على العنوان التالي: ،ليبيا --طرابلس – فريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةالعلمية( جامعة إ

 .ليبيا-طرابلس، -جامعة إفريقيا للعلوم اإلنسانية والتطبيقيةمجلة  العنوان:)البحوث العلمية(

 .ليبيا- طرابلس-الزاويةبريد شارع  83060بريد: صندوق البريدي التالي:  إلى العنوانترسل  أو 

 Info@africaun.edu.Ly اإللكتروني: دالبري التالي:ترسل على  وأ 

 218217291428+ الهاتف:

 218217291428+ مصور:بريد 

 WWW.africauniversityedu.ly اإلنترنت:موقع الجامعة على 

من  تستند المجلة إلى ميثاق اخالقي يحكم عملية النشر في أعدادها  وإلي الئحة داخلية تنظم عملية التحكيم 

 خالل لجنة علمية استشارية متميزة من ليبيا وخارجها

 على المنصات التالية: تنشر المجلة اليكترونيا  

 كل مواقع الجامعة على الشبكة الدولية للمعلومات  -

 (Google Researchموقع الباحث العلمي ) -

 .موقع دار المنظومة -
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 م2020السنة الخامسة الثاني من محتويات مجلة )البحوث العلمية( العدد العاشر من النصف 

 اسم الكاتب عنوان البحث ر. م
رقم 

 الصفحة

1 
بالتشريع  وحرية المعتقدالتكريس القانوني لممارسة الشعائر الدينية 
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 بالتشريع الجزائري وحرية المعتقدالتكريس القانوني لممارسة الشعائر الدينية 

 قانون التأمينات LMDالعلمية: دكتوراه  الدرجة-إيمان بغدادي

مخبر العقود مخبر االنتساب:  -الجزائر–منتوري قسنطينة  األخوةمؤسسة اإللحاق: كلية الحقوق جامعة 

 imene.baghdadi@umc.edu.dzيد االلكتروني: البر - وقانون األعمال

قانون العالقات الدولية والمنظمات  تخصص LMDالعلمية: دكتوراه الدرجة- االسم: سيف الدين كعبوش

مخبر ر االنتساب: مخب -الجزائر–منتوري قسنطينة  األخوةاإللحاق: كلية الحقوق جامعة  مؤسسة- الدولية

 kabouche.seif25@gmail.com: البريد االلكتروني - العقود وقانون األعمال

  :ملخص

ممارسة الشعائر الدينية ترتبط بالعامل السياسي والفكري والثقافي، فالمعتقدات هي الجانب الوجداني      

ن، الذي ال يمكنه أن يستغني عنه، ولكن غالبا ما تعالج على استقالل من النصوص والروحي لكل إنسا

الدستورية، ألنه الحق في حرية الوجدان والضمير واإليمان بما يشاء من معتقدات، والتي تعتمد على العقل 

ء من معتقدات، في أن يؤمن بما يشا اإلنسانقدرة  أيوالفطرة السليمة والتي تقوم على أسس أخالقية وفكرية، 

  إكراهه أو مالحقته  أو عقله دون محاسبته  أو دون أن يكون ألحد الحق في الكشف عما يؤمن به في قلبه 

بتتبع عقيدة أخرى، وفي الجزائر ممارسة الشرائع الدينية لغير المسلمين، لها ضوابط لكن ليست ماسة بانتهاك 

الدينية لغير المسلمين، حفاظا على اآلداب والنظام العامة،  معتقداتهم، وإنما جاءت فقط لتنظيم سير التظاهرات

حرية ممارسة  احترامتتولى السهر على  للشعائرالقانون، وخصص المشرع لجنة وطنية  احتراموعليهم 

 ةالشعائر الدينية لغير المسلمين، وتتكفل بمختلف شؤونهم، ولقد وضع القانون الجزائري بصدد ذلك عد

الدينية بقانون  الشعائرمخالف القانون فهناك جرائم ماسة بحرية المعتقد وممارسة عقوبات جزائية لكل 

 األهداف   العقوبات الجزائري وأخرى بقانون خاص.

الدينية؛ حرية المعتقد؛ التشريع؛ الدين؛ حدود؛ غير المسلمين؛ الجزائر؛ لجنة  الشعائر: الكلمات المفتاحية

  عقوبات.وطنية؛ 

Abstract :The practice of religious rituals is linked to the political, intellectual and 

cultural factor. Beliefs are the emotional and spiritual side of every human being, 

which he cannot dispense with, but is often dealt with based on the independence 

of the constitutional texts, because he is the right to freedom of conscience, 

conscience and faith in whatever beliefs he wants, which depend on the mind 

Common sense, which is based on moral and intellectual grounds, that is, the 

ability of a person to believe in whatever beliefs he wants, without anyone having 

the right to reveal what he believes in his heart or mind without being held 

accountable, prosecuted, or coerced by following another belief, and in Algeria the 

practice of religious laws for others Muslims have controls But it is not urgent to 

violate their beliefs, but only came to regulate the conduct of religious 

demonstrations for non-Muslims, in order to preserve morals and public order, and 

they must respect the law. The legislator has devoted a national committee for 

rituals that takes care of respecting the freedom to practice religious rituals for non-

Muslims, and sponsors their various affairs. In this regard, except for criminal 

mailto:imene.baghdadi@umc.edu.dz
mailto:kabouche.seif25@gmail.com
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penalties for anyone who violates the law, there are crimes that violate freedom of 

belief and the practice of religious rites in the Algerian Penal Code and other by a 

special law. 

Key words : Religious rites; freedom of belief; legislation; religion; limits; non-

Muslims; Algeria; a national committee; sanctions 

:مقدمة   

 الرئيس تعتبر حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية من أولويات دعوة األنبياء والرسل، وكانت الهدف        

لكل نبي ورسول وأعلنها الرسول)ص(،  منذ بداية دعوته وشرعها في سنته، بعد أن قررها القرآن الكريم في 

في الدين قد تبين الرشد من الغي " ، وهللا عز  إكراه ال :" 25آيات كثيرة لقوله تعالى في سورة البقرة اآلية 

سنة في الحياة، فلو أراد أن يكون الناس كلهم أمة واحدة يتبعون نفس العقيدة لكان ذلك،  االختالفوجل جعل 

لكنه شاء أن يكون العقل والقناعة المبنية على اإلرادة، هما الفيصل في هذه المسألة، حتى أن الخالق أكد 

ه نهجه بعدم اإلكراه في الدين وان تكون طاعته طوعية، فقال في محكم تنزيله في سورة يونس اآلية لرسول

:" ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلهم جميعا أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين"، لكن بحياد 99

المعتقد وممارسة  مكان، تخبطت حرية أيعن منهاج ربه وعن الفطرة السليمة في كل عصر، وفي  اإلنسان

الشعائر الدينية في غياهب الفوضى عبر التاريخ، وواجهت صعوبات جمة وكانت محور الحروب الدينية في 

أسسها على أرض الواقع وتصبح حقا مكرسا، إال بعد قرون من االضطهاد  ترسوالعالم، فحرية المعتقد لم 

ر الدينية، هي حق أساس، لها حماية وضمانة الديني، واليوم أصبحت عملية تحول المعتقد وممارسة الشعائ

قانونية ضمن إطار واضح يحدده القانون داخليا ودوليا، فهو حق إنساني عالمي يتساوى فيه الجميع، فالغرب 

مصدره، وهذا موجود  أو لهم حرية اإللحاد وتغيير الدين دون قيود وتقبل كل دين جديد، مهما كانت طبيعته 

، لكنه يطرح عدة تساؤالت حاسمة تتعارض مع الدين اإلسالمي مثال، ونظرا كالباإلشقوانينهم وهو ليس 

يغير دينه، فاألمر له حساسية واشكال، ويحظى  أو يلحد  أو أحدهم يرتد  ال يتقبلونلطبيعة المسلمين اللذين 

ضايا الحرية ارتباط ق إلى الحديث عن الحرية الدينية بمنزلة مهمة في المشهد العالمي اليوم، ذلك بالنظر 

الدينية بالسالم العالمي، فأغلب الصراعات تنشب وتحركها نزاعات دينية على النحو الذي يوثق في تقارير 

المنظمات الدولية، ويتنزل في هذا السياق، اهتمام أوساط عديدة بمسألة االضطهاد الديني، ويتجلى سن 

 إلى الدينية، ومنه فالسؤال الذي يطرح نفسه:  القوانين وبرامج ومشاريع وسياسات من الدول للنهوض بالحرية

 مدى يمكن للتشريع الجزائري أن يضمن ممارسة الشعائر الدينية وحرية المعتقد؟. أي

 أوال: مفهوم ممارسة الشعائر الدينية

مناسك يأتي بها الفرد على نوع العبادة وتختلف من دين آلخر، وتضم طقوس تؤدى في  أو هي أفعال      

حرة ألنه ال  وبإرادةبصورة فردية ولكل دين طقوس معينة معتقداته، والشعائر الدينية تكون طوعا جماعات و

األفعال التعبدية تصديقا لما وقع في القلب، والهدف  إظهارالممارسة هي  ألنيكره على اإلتيان بها،  أو يجبر 

منها إرضاء المعبود والتقرب إليه
1
. 

القولية التي يؤديها أصحاب الملل الدينية، بغية التقرب من الذي  أو ات الفعلية الشعائر الدينية هي الممارس     

يؤمنون به ويعتقدون فيه، لذا فهي وثيقة االرتباط بالشعور الديني وفق الضوابط والشروط المشروعة، 

نوع من فاالجتماع الديني يقصد به االجتماعات التي وردت بالقرآن كصالة الجمعة، واالحتفال الديني هو 

المناسبات الدينية كإحياءأنواع العبادات الجماعية ال الفردية 
2
. 

                                                           
1
ة وهران بلحاج مونير، الحق في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، مذكرة ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع 

 .وما بعدها 19ص:  ،2011-2012الجزائر، سنة: 
2
 .73، ص: 2009، عمان األردن، سنة: 1ارق إبراهيم العبيدي: الجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكر، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط.نوال ط 
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الذي يحدد شروط وكيفيات سير  2007ماي  19المؤرخ في  135-07رقم  والمرسوم التنفيذي     

التظاهرات الدينية لغير المسلمين
1
 ألشخاصمنه التظاهرات الدينية بأنها تجمع مؤقت  2حيث عرفت المادة  .

وهذا للحد من حمالت التنصير من جهة،  جمعيات ذات طابع ديني في بنايات مفتوحة لعموم الناس.تنظمهم 

وحماية ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين من جهة أخرى، فلقد استهدفت بهذا الوقت حمالت تبشيرية 

ين تنظم الحياة الدينية لغير تنصيرية لمنطقة القبائل، لتغيير الدين اإلسالمي، فكان الباعث الحقيقي لسن قوان

ممارسة الشعائر الدينية منفذ للمساس بمعتقد اتخاذالمسلمين، بما يحقق المصلحة العامة، وعدم 
2

.الفرد في 

الدين
3

 ، الذي يؤمن به.

 أوالضمير  أوفتعريف الحق في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية، هو الحق في حرية الوجدان        

بشيء سالما من الشك مبنيا على عقيدة  اإليمانفي أن يعقد القلب والضمير على  اإلنسانحق  الدين ويعني

 إكراه به ابتداء وفقا لما أستقر عليه قلبه وضميره ووجدانه من غير ضغط و ال  اختيار ما يؤمنراسخة، وهو 

خارجي
4
. 

 ممارسة الشعائر الدينية بحرية الفكر عالقة- 1

العقل  استخدامإلسالم هي مسألة مقدمة، لذلك نجد الكثير من آيات القرآن تحث على الحرية الفكرية ل     

معرفة الخالق، ويستطيع  إلى  اإلنسانوتحرير الفكر في كل ما تقع عليه األبصار وما تسمع به األذان، ليصل 

هي فرض على كل مسلم ومسلمة اإلسالمالتمييز بين الحق والباطل، كما أن الحرية في 
5

رية الفكر تعرف . فح

باآلخرين، وتعد سلطة على  االتصالعلى أنها حق الفرد في عدم التعرض له والحيلولة بينه وبين رغبته في 

حر ألنه يفضل عقله سيد نفسه اإلنسانبنفسه، إذ  اإلنسانذات 
6
العالمي لحقوق  اإلعالنمن  18 وتنص المادة .

على انه لكل إنسان الحق  19ان والدين، وتنص المادة ؛ أنه لكل شخص الحق في حرية الفكر والوجداإلنسان

آراء دون مضايقة. فإن تطور الفكر وحريته يسهل عملية تحديد الدين من العادات والتقاليد اعتناقفي 
7
. 

 عالقة ممارسة الشعائر الدينية بحرية الرأي - 2

، وأصبحت من الحريات اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنأصبحت لحرية الرأي حماية دولية، نص عليها      

م2016التي تثبتها الدساتير منها الدستور الجزائري لسنة 
8
. 

تنص على حرية ممارسة الشعائر الدينية  42دين الدولة، والمادة  اإلسالممنه تنص على أن؛  2والمادة      

لك الحق في حرية القانون، وإذا تجاوزت حرية الرأي إطارها القانوني فمست بذ احتراممضمونة في ظل 

من قانون  2مكرر  144ونصت المادة  ممارسة الشعائر باإلساءة، فإنه يعتبر عمل مجرم يعاقب عليه القانون.

المعدل والمتمم لقانون العقوبات 2009فيفري  25المؤرخ في  01-09رقم: 
9

سنوات  3.أنه يعاقب بالحبس من 

 إلى بإحدى العقوبتين فقط، كل من أساء  أودج 200.000دج إلى 50.000سنوات وبغرامة من  5إلى 

 أو الرسم  أو سواء عن طريق الكتابة  اإلسالمبأية شعيرة من شعائر  أوبالدين  أستهزئ أوالرسول )ص( 

 أية وسيلة أخرى. أو التصريح 

                                                           
1
 .2007ماي  20المؤرخة في  33الجريدة الرسمية العدد:  

2
ني صدره جازما بصحتها قاطعا بوجودها وثبوتها وال يرى خالفها المعتقد هو مجموعة القضايا المسلم بها العقل والفطرة، يعقد عليها اإلنسان قلبه ويث 

 .10...لمزيد من التفاصيل انظر: بلحاج مونير: المرجع السابق، ص: 
3
دانه ان بكل وجالدين هو الحلقة الواصلة بين الحق المطلق وبين اإلنسان ألنه مصدر الهداية العامة لإلنسانية، وهو اإليمان بوجود هللا يدين له اإلنس 

 وما بعدها. 14وعقله معبرا عن تقديسها وطاعته لها...لمزيد من التفاصيل راجع: بلحاج مونير: المرجع السابق، ص: 
4
 و ما بعدها. 91، ص: 1998، القاهرة مصر، سنة: 1أحمد رشاد طلحون، حرية العقيدة في الشريعة اإلسالمية، ايتراك للنشر والتوزيع، ط. 
5
 .1998والتشريع ، العقلية المدنية والحقوق الحديثة، المركز الثقافي للنشر، د.ط، تونس، سنة: عياض  عاشور، الضمير  

6
 .38، ص: 2009، عمان األردن، سنة: 1نوال طارق إبراهيم العسري: الجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكر، دار الحامد للنشر، ط. 
7
 .08، سورة الروم اآلية  46سورة سبأ اآلية  
8

 .2016مارس  8المؤرخة في  14، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد: 2016مارس  06المؤرخ في  01-16ظر القانون رقم: ان 
9
 .2009مارس  8المؤرخة في  15الجريدة الرسمية العدد:  
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وجعل متابعة مرتكبي هذه  اإلسالممن خالل هذه المادة نستخلص أن المشرع اقتصر الحماية على       

 ئم من اختصاص النيابة العامة.الجرا

 باإللحادعالقة ممارسة الشعائر الدينية - 3

اإللحاد وصف ألي موقف فكري يرفض التصديق بوجود خالق للكون ويجب عبادة هذا الخالق، وبالنسبة     

 اله.نفي وجود  أيلقلة األدلة مثال،  اإليمانللملحد وجود اله غير مثبت، النعدام 

ن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على حرية المعتقدم 18والمادة      
1

. فإنها 

 دين. اعتناقفي عدم واإللحادية والحق تحمي العقائد التوحيدية وغير التوحيدية 

فيها، وإن كان  رأيهالمشرع الجزائري لم ينظم هاته المسألة و لم يتطرق إليها بالتفصيل، و توضيح       

ال وإن كان يسمح ألي شخص حرية المعتقد الذي يؤمن به، إال أن الدستور كان واضحا ونص على  أوب يعاق

ضده داخل البلد يعاقب عليه بموجب القانون الجزائري،  اعتداءأن الدين اإلسالمي الدين الرسمي للبلد، وكل 

لناس إليه، فالشخص حر بمعتقده بمعنى إذا اخترت اإللحاد يكون لك ذلك ولكن ال تمارس التشهير له ودعوة ا

 لنفسه فقط.

 عالقة ممارسة الشعائر الدينية بحرية تغيير الدين- 4

حرية تغيير الدين وحتى المواثيق اإلقليمية هي األخرى لم إلى المواثيق الدولية لم تشر بشكل مباشر      

غير المسلمين، فرغم مخالفتهم ل اإلسالم، وتجدر اإلشارة إلى نظرة االعتقادتفعل، لكن ادخلوها في حرية 

ذلك قوله تعالى: " ال إكراه في الدين  واألساس منوالبقاء على دينهم،  االعتقادلإلسالم، إال أنه يمنح لهم حرية 

قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ال انفصام لها."
2

وقوله 

من من في األرض جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين."" ولو شاء ربك آلتعالى:
3

" تعالى:وقوله  

"البالغ.عليهم حفيظا، إن عليك إال  أرسلناكفإن اعرضوا فما 
4

 

في اختيار العقيدة التي تروق له دون مضايقة،  اإلنسانهذه اآليات الكريمة وغيرها تؤكد على حرية     

سالمي، لقوله تعالى:" فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر."كفلها الدين اإل االختيارفحرية 
5

 

، بل االعتقادبمرجعية " الحرية"، حرية  اإلسالموالوضع القانوني للمرتد عن الدين اإلسالمي ال يتحدد في     

الحرب على المجتمع والدولة، وبالمثل فإن الذين يتحدثون  بإشهار"الخيانة للوطن"  ما يسمىيتحدد بمرجعية 

في هذه الحرية، "حرية الخيانة للوطن  ال يدخلون" وفي مقدمتها "حرية المعتقد"، اإلنسان"حقوق  عن

، وال "حرية التواطىء مع العدو" وإذن ما يملكونوالمجتمع والدين"، وال حرية قطع الطريق وسلب الناس 

 ف"الحرية" شيء و"الردة" شيء آخر.

 انون الجزائريثانيا: حدود ممارسة الشعائر الدينية في الق

من الدستور الجزائري على أنه؛" ال مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي  42تنص المادة      

 القانون". احتراموحرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل 

 احترامالمشرع ربط حرمة حرية المعتقد وكذا ضمان ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، بضرورة      

قانون، لذا المشرع وضع حدود وقيود لتنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، وذلك بموجب األمر ال

م2006فيفري  28المؤرخ في  03-06رقم: 
6
. 

بناية لممارسة الشعائر الدينية، يخضع للرأي المسبق  أيمنه على أنه في حالة تخصيص  5تنص المادة      

نشاط داخل  أيمن هذا األمر:" تمنع ممارسة  9ية المنصوص عليها بالمادة الدين للشعائرللجنة الوطنية 

                                                           
1
 .1981ديسمبر  10نشر بموجب الجمعية العامة لألمم المتحدة في  

2
 .256سورة البقرة اآلية  
3
 99سورة يونس اآلية  
4
 48سورة الشورى اآلية  
5
 .29سورة الكهف اآلية  
6
 .2006فيفري  29المؤرخة في  12الجريدة الرسمية العدد:  
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األماكن المخصصة يتعارض مع طبيعتها ومع األغراض التي وجدت من أجلها، تخضع البنايات المخصصة 

لممارسة الشعائر الدينية لإلحصاء من طرف الدولة وتستفيد من حمايتها
1
. 

الدينية تتولى على  للشعائرلمكلفة بشؤون الدينية واألوقاف، لجنة وطنية لجنة لدى الوزارة ا وتم إنشاء      

 الخصوص: 

 حرية ممارسة الشعائر الدينية  احترامالسهر على  -

 التكفل بالشؤون واالنشغاالت المتعلقة بممارسة الشعائر الدينية. -

 إبداء رأي مسبق العتماد الجمعيات ذات طابع الديني. -

الدينية  للشعائريحدد اللجنة الوطنية  2007ماي  8المؤرخ في  158-07لتنفيذي رقم: المرسوم ا ولقد جاء     

وكيفيات عملهالغير المسلمين 
2
. 

حرية ممارسة الشعائر الدينية والتكفل بشؤون وانشغاالت المتعلقة بذلك  احتراماللجنة تسهر على       

 2007ماي  19المؤرخ في  135-07ي رقم: وغيرها من الصالحيات الواردة بالمرسوم، والمرسوم التنفيذ

جاء يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين، كونها تجمعات مؤقتة ألشخاص تنظمها 

جمعيات ذات طابع ديني في بنايات مفتوحة على عموم الناس، ويمكن للوالي منع كل تظاهرة تشكل خطر 

 على حفظ النظام واآلداب العامة.

 زاءات المترتبة لمخالفة الحدود الواردة في قانون العقوبات الجزائريالج - 1

 معاقبة:و تتركز أهم الجزاءات على     

 اإلرهابية والتخريبية الجرائم-أ

تخريبيا في مفهوم هذا األمر، كل فعل يستهدف أمن  أومكرر أنه يعتبر فعال إرهابيا  87نصت المادة       

عمل غرضه عرقلة السلطات  أيسالمة الترابية واستقرار المؤسسات عن طريق الدولة والوحدة الوطنية وال

حرية ممارسة العبادة، والحريات العامة وسير المؤسسات المساعدة للمرافق العامة، وتكون  أو العمومية 

 السجن المؤقت. أو السجن المؤبد  أو اإلعدام،  1مكرر  87العقوبة على هذا الفعل طبقا لنص المادة 

 اإلساءة إلى الرسل جرائم-ب 

الدين اإلسالمي تعد جريمة يعاقب عليها القانون في المادة  شعائراإلساءة إلى  أوبقية األنبياء  أوسواء للنبي     

 .2مكرر  144

 المتعلقة بالمقدسات الجرائم-ج 

ين حبس وبغرامة سنت إلى " أشهر 6دنس القبور بأية طريقة كانت يعاقب من " أو خرب  أو فكل من هدم      

 5من قانون العقوبات عص أنه يعاقب بالحبس من  160المادة وتنص دج. 100.000إلى دج 20.000من 

 تدنيس المصحف الشريف. أوإتالف  أوتشويه  أوسنوات كل من قام عمدا وعالنية بتخريب  10إلى 

دج إلى 20.000من  سنوات وبغرامة 5إلىأنه يعاقب بالحبس من سنة  3مكرر  160المادة وتنص      

 تدنيس أماكن العبادة. أو هدم  أودج كل من قام عمدا بتخريب 100.000

 الديني االنتماءالسب والقذف على  جرائم-د 

أكثر بسبب انتمائهم  أوشخص إلى من قانون العقوبات فإنه يعاقب على القذف الموجه  298حسب المادة      

 إلى دج 10.000سنة وبغرامة من إلى معين بالحبس من شهر دين  إلى أومذهبية  أومجموعة عرقية إلى 

 فقط، اذا كان الغرض هو التحريض على الكراهية بين المواطنين  العقوبتينبإحدى هاتين  أودج 100.000

 السكان. أو

دج 20.000ستة أشهر وبغرامة من إلى أيام  5مكرر بالحبس من  298على السب حسب المادة ويعاقب      

 العقوبتينبإحدى هاتين  أو دج، 100.000 إلى 

                                                           
1
 

2
 



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

16 
 

 جرائم الصحافة بخصوص مساس األديان-ه

المتعلق باإلعالم. أنه يعاقب  1990أفريل  30المؤرخ في  07-90من قانون رقم:  77جاء في نص المادة      

 فقط، كل العقوبتينبإحدى  أو دج 50.000دج إلى 10.000سنوات وبغرامة من  3إلى  أشهربالحبس من ستة 

 أو بالصوت  أو باإلهانة سواء بواسطة الكتابة  السماويةشخص يتعرض الدين اإلسالمي وألي األديان 

 غير مباشرة. أو بأية وسيلة أخرى مباشرة  أو الرسم  أو الصورة 

 الديانات األخرى ويستفاد منها غير المسلمين المقيمين بالجزائر. احترامفالمشرع الجزائري اوجب      

 اإلهانة والتعدي على اإلمام جرائم-ن 

 156-66الذي يعدل ويتمم قانون العقوبات األمر رقم:  2020يقترح مشروع القانون الجديد لسنة       

 المتضمن قانون العقوبات. 1966يونيو  8المؤرخ في 

نوات الذين أصبحوا يتعرضون لها في الس االعتداءاتحيث يهدف  هذا المشروع إلى حماية األئمة من       

بالمهنة  ما يمسالقتل، وهو  إلى الضرب والجرح والبعض اآلخر  إلى األخيرة، حيث تعرض الكثير منهم 

النبيلة لإلمام، الذي يلعب دورا هاما في المجتمع قصد مواجهة هذه الوضعية يقترح المشروع، توفير حماية 

جد بمناسبة تأدية العبادات، وتجدر جزائية خاصة له من اإلهانة والتعدي اللذين قد يتعرض لهما في المس

يقررها قانون  إلىاإلشارة إلى أن اإلمام يعد " موظفا" وأن حمايته في الظروف األخرى هي نفس الحماية 

 منه و ما بعدها. 144العقوبات من الموظفين في المادة 

تدنيس  أوالهدم  أوتخريب المتعلقة بال لألفعالاإلطار يقترح المشروع تشديد العقوبات المقررة  وفي نفس     

 أماكن العبادة.

سنوات و بغرامة مالية من  3 إلى على النحو التالي:" يعاقب بالحبس من ستة أشهر  144لتعدل المادة      

 ضابط عموميا  أو موظفا  أو فقط، كل من اهان قاضيا  العقوبتينبإحدى  أو دج 500.000 إلى دج 100.000

 أو شيء إليهم  أيتسليم  أوبإرسال  أو التهديد  أواإلشارة  أوالعمومية بالقول  أحد رجال القوة أوقائدا  أو

 أوبمناسبة تأديتها، وذلك بقصد المساس بشرفهم  أوالرسم غير العلنيين أثناء تأدية وظائفهم  أوبالكتابة 

دج 200.000من سنوات والغرامة  3 إلىباالحترام الواجب لسلطتهم، وتكون العقوبة من سنة  أو باعتبارهم 

 أكثر قد وقعت في جلسة المحكمة  أوعضو محلف  أودج، إذا كانت اإلهانة الموجهة إلى قاض 500.000 إلى 

 تأديةمجلس قضائي، وتطبيق نفس العقوبة اذا كانت اإلهانة موجهة إلى إمام ووقعت في المسجد بمناسبة  أو

ر بنشر الحكم، ويعلق بالشروط التي حددت فيه العبادات، ويجوز للجهة القضائية في جميع الحاالت أن تأم

 على نفقة المحكوم  عليه دون أن تتجاوز هذه المصاريف الحد األقصى للغرامة المبينة أعاله.

 وقع عن سبق إصرار  أومرض  أو جرح  أو :"... إذا ترتب عن العنف اسالة دماء 149وتنص المادة       

على  أوالمجلس القضائي  أو اء المحلفين في جلسات المحكمة األعض أو ترصد سواء ضد أحد القضاة  أو

سنوات والغرامة من  10إلى 5إمام في المسجد بمناسبة تأدية العبادات، تكون العقوبة السجن المؤقت من

 دج.1.000.000 إلى دج 500.000

 03-06الجزاءات المترتبة لمخالفة الحدود الواردة باألمر - 2

المتعلق بقواعد وشروط ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين،  03-06األمر رقم: من  10حسب المادة       

 دج كل من يلقي خطابا 500.000إلى دج 250.000سنوات وبغرامة من  3 إلى فإنها تعاقب بالحبس من سنة 

دم سمعية بصرية تتضمن تحريضا على ع دعائميستعمل  أويوزع مناشير في أماكن العبادة،  أو يعلق  أو

ترمي إلى تحريض فئة من المواطنين على العصيان دون اإلخالل بعقوبات أشد، إذا ما  أو تطبيق القوانين 

 1.000.000 إلى دج 500.000وبغرامة من  سنوات 5إلى3حقق التحريض أثره وتكون العقوبة الحبس من 

 الدين.اذا كان مرتكب الجريمة أحد رجال  دج

األمر تعاقب على التبشير ونشر دين آخر غير الدين اإلسالمي، بالنص:" من ذات  11كما أن المادة      

 أو يحرض  من:دج، كل 1.000.000إلى دج 500.000سنوات وبغرامة من  5إلى يعاقب بالحبس من سنتين 

 يستعمل من أجل ذلك المؤسسات التعليمية  أو يستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغيير دينه  أو يضبط 
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وسيلة  أي أومؤسسة أخرى  أي أومؤسسات التكوين  أوالثقافية  أواالجتماعية  أو االستشفائية أووية الترب أو

 مالية ما.

وسيلة  أودعامة  أي أوأشرطة سمعية بصرية  أوتوزيع وثائق مطبوعة  أوتخزين  أومن يقوم بإنتاج 

 أخرى بمقتضى زعزعة إيمان مسلم.

ائري ال يعاقب على الردة عن الدين، وإنما يعاقب على الوسائل إال أن المالحظ أن المشرع الجز       

 المستعملة بغية التبشير.

 إلى دج 100.000سنوات وبغرامة من  3إلى من هذا األمر تعاقب بالحبس من سنة 12والمادة       

ا في الهبات دون ترخيص من السلطات المؤهلة قانونا، واستعماله أودج، كل من يجمع التبرعات 300.000

سنوات  3 إلى من ذات األمر تنص على أنه يعاقب بالحبس من سنة  13والمادة  ممارسة الشعائر الدينية.

 من:دج، كل 300.000إلى دج 100.000 وبغرامة من

.7و 5يمارس الشعائر الدينية خالفا ألحكام المادة  -
1

 

من هذا األمر 8ينظم تظاهرة خالفا ألحكام المادة  -
2
. 

مرخصا  أو معتمدا  أو بنايات المخصصة لممارسة الشعائر الدينية، دون أن يكون معينا يؤدي خطبة داخل ال

 له من طرف سلطة دينية مختصة معتمدة في التراب الوطني، وكذا من قبل السلطات الجزائرية المختصة.

بسبب  فنصت على أنه يمكن للجهة القضائية المختصة أن تمنع أجنبي الذي حكم عليه 14والمادة        

 10لمدة ال تقل عن  أو نهائيا أما ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا األمر باإلقليم الوطني، 

سنوات، يترتب عن المنع اإلقامة طرد بقوة القانون خارج اإلقليم الوطني بعد قضاء مدة العقوبة السالبة 

 للحرية.

اقب الشخص المعنوي الذي ارتكب إحدى الجرائم من هذا األمر فنصت على انه يع 15 أما المادة      

مرات الحد األقصى للغرامة المنصوص عليها  4المنصوص عليها في هذا األمر، بغرامة ال يمكن أن تقل عن 

 أكثر من العقوبات اآلتية: أوفي هذا األمر للشخص الطبيعي، الذي ارتكب نفس الجريمة بعقوبة 

 لت في ارتكاب الجريمة.مصادرة الوسائل والمعدات التي استعم -

 نشاط ديني داخل المحل المعني. أي أوالمنع من ممارسة الشعائر الدينية  -

 حل الشخص المعنوي. -

كانت  سواءفحق حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية يخضع للتشريع مثله مثل الحقوق األخرى،       

خصوصية هذا الحق من حيث  ألناالنتهاك، عالمية، بهدف تكريس حماية من كل مظاهر التعدي و أو وطنية 

من حيث الثقافات والعادات والقوانين  أوالمفاهيمي سواء في العقيدة والدين  االختالفاالرتباط بمفاهيم بغاية 

 كذلك.

  :الخاتمة

منه، جاءت تخاطب الدولة  2دين الدولة في المادة  اإلسالمالدستور الجزائري بنصه أن  اعتبارإن        

معنوي، لكنها تعبر عن توجه الشعب واختياره لدين معين، والدولة ومؤسساتها ملزمة بإحياء شعائر  كشخص

، وتعليم الدين اإلسالمي والسهر على حمايته والدولة ال تسمح بنشر الشعائر اإلسالميةواألخذ باألعياد  اإلسالم

وإيمانه بها،  اعتقادهلكن هو حر في ، ونشر شعائرهباإلسالم ال يحق له  ال يديناألخرى على أرضها، فمن 

وأيضا ليس إنكار لألديان األخرى وال هضما لحقوق غير المسلمين، بدليل أنه توجد نصوص قانونية خاصة 

الذي ينص على أن الدولة الجزائرية  03-06بهم تحمي المعتقدات الخاصة بهم، وممارستها منها األمر رقم: 

 أيالديني كأساس للتمييز ضد  االنتماء استعماللشعائر الدينية، ويحظر التي تدين باإلسالم، حرية ممارسة ا

 جماعة، كما أولت قوانينها الحماية للجمعيات الدينية لغير المسلمين. أوشخص 

                                                           
1
 

2
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والجزائر ليست الوحيدة التي حددت دين الدولة في دستوره، إذ يوجد العديد من دساتير العالم نصت        

نصيب كبير، وهذا القانون ال يختلف عن  اإلنسانحقوق  احترامعينا وهاته الدول لها في على تبني الدين دينا م

نصوص قانونية مماثلة أصدرتها عدة حكومات غربية تخص ممارسة الشعائر الدينية، وحدث عدة مرات 

من طرف  طرد أئمة المساجد لمخالفتهم وتجريد منهم حق اإلقامة والجنسية، وهذا القانون أثار ردود خارجية

الدول الكبرى رأت فيه أنه تضييق على الحريات، بالرغم أنه جاء متزامن مع "حمالت التبشير"، المستغلة 

ممنوع بالدول األجنبية، فحرية المعتقد لها حدود ونطاق قانوني ال يتعارض  أيضا  الفراغ القانوني والذي هو 

من النصوص القانونية  الهائلورغم العدد  باإلسالم. ال يدينمن الدستور، ويمكن تطبيقه على من  2مع المادة 

، والجهود الحثيثة التي تبذلها المنظمات الدولية، اإلنسانالدولية واإلقليمية، التي تعنى بتقرير وحماية حقوق 

العالمية منها واإلقليمية، الحكومية وغير الحكومية، إال أن الوضع العام لهذه الحقوق والحريات اإلنسانية، 

فوق األرض، بالنظر لخصوصية هذا الحق واتصاله  اإلنسانزال يثير القلق والمشاغل حول مصير الي

، ترتبط بالظاهرة الدينية وعالقة القانون بذلك كله من حيث سيسيولوجياوحتى  إيديولوجيةبجوانب سياسية و

 الحماية والضبط، فهذا الحق مرتبط بمدى تفعيل القانون وتطبيقه بصرامة.

 ا ولقد توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى النتائج التالية:هذ      

لم يبين نوعية البنايات المخصصة لممارسة الشعائر الدينية،  03-06المشرع الجزائري باألمر  -

المتعلق بدفن  79- 75يعرفها مثل األمر أومعابد  أوكانت كنائس  سوآءاوكان عليه أن يسميها 

 هذا األمر.الموتى والبد من إعادة النظر في 

المشي الجزائري ال يعاقب على الردة على الدين اإلسالمي، ولكن يعاقب على الوسائل المستعملة  -

 في التبشير، مما يتطلب تنظيم هذا األمر بنصوص قانونية.

المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين، يقر إجراءات 

 ة من شأنها الحد من تحركات المنصرين على وجه الخصوص، فعليه تفعيلها ميدانيا.صارمة وشروط مشدد

وتسليط عقوبات، ونص  اإلسالميةالتي ترتبط بممارسة الشعائر الدينية غير  األفعاليجرم  2006األمر لسنة 

رف، هذا ط أيعلى أن الدولة تتكفل بمرتبات رجال األديان غير المسلمين قصد تفادي استغاللهم من قبل 

 أو بتجريم كل اهانة  2020األمر محمود جدا حماية للنظام واآلداب العامة، ولما عدل قانون العقوبات لسنة 

 أمر هو اآلخر مهم جدا باعتبارهم موظفين بالدولة. األئمةتعدي على 

محدودية آليات الرقابة والحماية على الصعيد الداخلي والدولي نظر لتعلق الحقائق القانونية 

 بالمعطيات اإليديولوجية، ضف له الطائفية.

 تم التوصل إليها نتقدم بالتوصيات التالية: والنتائج التيبناء على هذه الدراسة        

ضرورة تعاون المنظمة العالمية لإلسالم مع المنظمة العالمية للعلوم والثقافة اليونيسكو، بوضع  -

 األمم المتحدة للمصادقة عليها. وطرحها علىلمنع اإلساءة إلى األديان  اتفاقية
 والمراجعقائمة المصادر 

 الكريمالقرآن 

 الكتب

، القاهرة مصر، سنة: 1، ايتراك للنشر والتوزيع، ط.اإلسالميةحرية العقيدة في الشريعة أحمد رشاد طلحون:  -

 و مابعدها. 91، ص: 1998

المركز الثقافي للنشر، د.ط، تونس، سنة: ، العقلية المدنية والحقوق الحديثة والتشريع،الضمير : عياض عاشور -

1998 

، عمان 1، دار الحامد للنشر والتوزيع، ط.الجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكرنوال طارق إبراهيم العبيدي:  -

 73، ص: 2009األردن، سنة: 

 :والمذكرات العلميةالرسائل 

، كلية مذكرة ماجستير في القانون العام الحق في حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية،بلحاج مونير:  -

 .وما بعدها 19ص:  ،2011-2012الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران الجزائر، سنة: 
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 في الفكر االسالمي واإلمامة( النبوة-اإلنسانيوالفعل  اإليمان) السمعيات
د. سمير الوصبي

1
أ.د عادل محمد عبد العزيز الغرياني                                                     

2
  

 جامعة السلطان زين العابدين                                      دكالي المغرب  جامعة شعيب ال 

samir.elouasbi7@gmail.com                                          adelmaziz@unisza.edu.my                         

Hearing aids 

(Faith and Human Action - Prophecy and Imamate) 

In Islamic Thought 

 

 ملخص:

قسمين  إلى ا تفرع ا منضبط  ، عند تناول قضايا العقيدة منهج  اإلسالميةاعتمد المفكرون األوائل لألمة 

: اإللهيات والسمعيات، اهتم جانب اإللهيات بما تعلق بمعرفة هللا وداللة األسماء والصفات، وجانب اثنين

والمنهج المعتمد في البحث هو المنهج  ي النبوة واإلمامة.السمعيات باإليمان والفعل اإلنساني وقضيت

رصد أهم آراء  :نتائج البحثومن  للنصوص والمقارنة المنهجية بين مجموع المواقف الفكرية. االستقرائي

والفعل اإلنساني والنبوة واإلمامة )السمعيات(، على  اإليماناألوائل عند تناولهم لقضايا  اإلسالمومفكري 

عندما طرح إشكال فكري فلسفي مفاده، هل مرتكب الكبيرة  عميقا   الفكر اإلسالمي سيعرف تحوال   اعتبار أن

 وما نتج عن اإلجابة عليه من تشكل وتفرع للمدارس الفكرية.  ؟مؤمن أم كافر

 النبوة، اإلمامة،اإلنساني،  ، الفعلاإليمانسالمي، السمعيات، الفكر اإل الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

In dealing with the issues of faith, the early thinkers of the Islamic nation adopted a 

disciplined approach that branched into two ethnic sections: divine and auditory, 

the divine side was concerned with the knowledge of Allah SW and the 

significance of names and qualities, and the audio side of faith and human action 

and the issues of prophecy and imamate. The approach adopted in the research is 

the inductive approach to texts and the systematic comparison of total intellectual 

attitudes. The results of this research: monitoring the most important opinions and 

intellectuals of Islam in dealing with the issues of faith, human action, prophecy 

and imamate (audio), considering that Islamic thought will know a profound 

transformation when it presents a philosophical intellectual problem that, is the 

perpetrator of the great believer or infidel? The resulting formation and branching 

of intellectual schools.  

Keywords: Islamic thought, audio, faith, human action, prophecy, imamate, 

 تمهيد:

إن تاريخ أهل السنة والجماعة زاخر بالتطورات الفكرية والنظر العقلي في أصول الدين، لذذلك كانذت 

بن الثالث لعلي بن أبي طالذب، وقذد عبذر هي مدرسة محمد بن الحنفية اإل اإلسالمأول مدرسة فكرية في تاريخ 

اعتبارهذا الشذرارة األولذى والمنطذق المؤرخون عن هذه المدرسة باسم )المكتب( مما جعل لهذا أهميذة خاصذة ب

                                                           
1
 عضو مختبر دراسات الفكر والمجتمع بجامعة شعيب الدكاليز الجديدة، المملكة المغربية. - 
2
 . ترنجانو. ماليزياINSPIRE واإلسالمية.ة مدير معهد بحوث منتج الحضارة الماليوي - 
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حيث كانت في المدينة التي ازدهرت وتفرعت فيمذا بعذد، وعلذى نهجهذا قامذت  اإلسالماألول للفكر الفلسفي في 

 مدارس في البصرة وبغداد لها نفس النهج ومعتمدة على ذات األسس.

حل(لل والن  وهو يؤرخ في كتابه )الم   الشهرستانىوقد قرر 
1

المثبتة هم سذلف أهذل السذنة . أن الصفاتية 

والجماعذذة، وهذذذا معنذذاه أن المذهبيذذة العقديذذة فذذي جانذذب المسذذائل العقليذذة مذذا هذذي إال امتذذداد للمذذنهج العقذذدي فذذي 

بذذدايات نشذذأته مذذن أهذذل السذذنة األوائذذل. ولقذذد كانذذت األسذذس المعتمذذدة لهذذذا المذذذهب الكتذذاب والحذذديث والقيذذاس 

جانب النص المعتمد والمسلم به إلى وحكمه واإلجماع وبذلك كان للنظر العقلي دوره 
2
 . 

تتوقف هي على  أوالتي يتوقف عليها السمع كالنبوة،  األمورالسمعية بأنها  األموريعرف اإليجي و

والطاعة والكفر والمعصية اإليمانالسمع كالمعاد وأسباب السعادة والشقاوة من 
3
. 

وعليه نقسم الجانب السمعية،  األمور المفكرين والمتكلمين في أهم يوسوف نتناول بإيجاز رأ

 فرعيين هما:  إلى العقليات  أواالستداللي المتعلق بالسمعيات 

 والفعل اإلنساني. اإليمان األول:الفرع 

 النبوة واإلمامة. الثاني:الفرع 

 والفعل اإلنساني اإليمانالفرع األول: 

  اإليمانالعنصر األول: 

 من خالل هذه التفريعات. اإليمانتكلمين في حقيقة يمكن أن نستجلي آراء المفكرين والم

 اإليمانمفهوم  -

 اإليمانعناصر  -

 مرتكب الكبيرة. -

اإليمانمفهوم 
4
 :إلذى ضذربينحيذث قسذمه  اإليمذانعلذى توضذيح حقيقذة  (اإلنصاف)عنى الباقالني في كتابه  :

مُ  ﴿فالقذديم إيمذذان الحذذق سذذبحانه وتعذذالى، ألنذذه سذذمي مؤمنذا، فقذذال: ذذال  نُ  السَّ ُن اْلُمه ذذْيم  ﴾ اْلُمذذْؤم 
5

. وإيذذـمانه سذذبحانه 

ذه د   ﴿:وتعالى تصديقه لنفسه، ولقوله ذه  إ الَّ هُذو   ش 
ُ أ نَّذهُ ال  إ ل ه ﴾هللاَّ

6
ألنبيائذه بكالمذه، وكالمذه قذديم، . وكذذلك تصذديقه 

 صفة من صفات ذاته.

ت ذب  ف ذي  أولئذك﴿لذه تعذالى:هللا تعذالى خلقذه فذي قلذوبهم بذدليل قو ألنواإليمان المحذدث، إيمذان الخلذق،  ك 

﴾اإليمانقُلُوب ه ُم 
7

عني صفة ذاته، فإنه حد القديم هو الذي ال حد  لوجوده، وال آخر ن. كما أن صفة الخالق قديمة، 

لدوامه، وحد المحدث، ما لم يكن ثذم كذان، فكلمذا لذم يجذز أن تكذون صذفة القذديم محدثذة، فكذذلك ال تكذون صذفة 

                                                           
1
 .124، ص 1، الملل والنحل، ج الشهرستانى -

 .160ص  ،الصمدي،  العدل اإللهي -2

 .54 ص الموافق، اإليجي، -3

4
ٍن لَّن ا﴾ أي مصدق، و قال عليه السالم ))أن  - ا أ نت  ب ُمْؤم  م  تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه و رسله(( اإليمان في اللغة التصديق، قال تعالى عن إخوة يوسف ﴿و 

المعرفة،  و  أي تصدق، وأما في الشرع فهو التصديق للرسول فيما علم مجيئه به ضرورة، فتفصيال فيما علم تفصيال، وإجماال فيما علم إجماال.و قيل هو 

حنيفة رحمه هللا، و قال إنه أعمال الجوارح فذهب الخوارج  قالت الكرامية، هو كلمتا الشاهدة. وقالت طائفة: التصديق مع الكلمتين، ويروى هذا عن أبي

ل أصحاب والعالف وعبد الجبار إلى أنه الطاعات فرضا ونقال، وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفترضة دون النوافل، وقا

األركان. ووجه الضبط: إن اإليمان والجوارح فهو إما فعل القلب فقط وهو األثر: إنه مجموع هذه الثالثة فهو تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل ب

عا و الجارحة المعرفة أو التصديق، و إما فعل الجوارح فقط، وهو إما اللسان وهو الكلمتان  أو غيره، وهو العمل بالطاعات وأما فعل القلب والجوارح م

﴾، ﴿ يات الدالة إلى محلية القلب لإليمان، ﴿إما اللسان أو سائر الجوارح. وهو من وجوه؛ األول: اآل ان  يم  ت ب  ف ي قُلُوب ه ُم اإل  اُن ف ي  أُْول ئ ك  ك  يم  ا ي ْدُخل  اإل  ل مَّ و 

﴾، ومنه اآليات الدالة على الختم والطبع على القلوب ويؤيده دعاء النبي ))اللهم  ان  يم  ئ نٌّ ب اإل  ق ْلبُهُ ُمْطم   -ى دينك((، و قوله ألسامة ثبت قلبي علقُلُوب ُكْم﴾،﴿و 

لُوْا  -وقد قتل من قال ال إله إال هللا  م  ع  نُوْا و  هال شققت قلبه. والثاني: جاء اإليمان مقرونا بالعمل الصالح في غير موضع من الكتاب نحو ﴿الَّذ ين آم 

ات ﴾ فذل على التغاير. والثالث: أنه قرن بالعمل الصالح في نحو ال ح  إ ن ط ائ   الصَّ ن ين  اْقت ت لُوا﴾ ومنه مفهوم قوله تعالى ﴿"﴿و  ن  اْلُمْؤم  ل ْم  ف ت ان  م  نُوْا و  ين  آم  الَّذ 

ان هُم ب ظُْلٍم﴾ على  هامش التمهيد بتحقيق أحمد حيدر، ص  . وقسم الباقالني اإليمان إلى قديم ومحدث وهو نفس اإلجراء الذي نهج مع العلم، 388ي ْلب ُسوْا إ يم 

ان  ل ق ْد ل ب ْثتُْم ف ي ك ت اب  هللاَّ  إ ل ى  تباط العلم باإليمان. ولهذا عطف القرآن اإليمان على الصلح في  قوله تعالى :وهذا يدل على ار يم  اإل  ْلم  و  ين  أُوتُوا اْلع  ق ال  الَّذ  ﴿و 

ا ي ْوُم اْلب ْعث ﴾ سورة الروم من اآلية :   .56ي ْوم  اْلب ْعث  ف ه ذ 
5
 .23الحشر، اآلية:  -

6
 .18آل عمران، اآلية:  -

7
 .21المجادلة ، اآلية:  -
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المحدث قديمة
1

وإن كذان عالقذا بذذات هللا تعذالى فهذو ال يوجذب مذا قذد يكذون عليذه إزاء  اإليمانأن  . وهذا معناه

وهي ال يستقيل إال بحامل وال يمكن قيامهذا بنفسذها، ألنذه يسذتحيل "المخلوقات المحدثة بدليل خاصية العرض :

غيذر إلذى وجود حركة من غير متحرك، وسكون من غير ساكن، وعلم من غير عالم، وسذواد مذن غيذر أسذود 

" ذلك من صفات المحدثين
2

بذاب )، إدراجذه ضذمن بذاب سذماه اإليمذان. ويالحظ علذى تنذاول البذاقالني لمفهذوم 

وهذا معناه أن الباقالني يرى أن كشف داللة المفهوم ال يكون  .(واإلسالم واألسماء واألحكام اإليمانالكالم في 

إلسذذالم، والكفذذر، وهذذي العمذذوم والخصذذوص إال ببيذذان عالقذذات االرتبذذاط مذذع المفذذاهيم األخذذرى كالذذدين، وا

في عالقة من العموم يطلق على معان متعددة: الدين بمعنذى الجذزاء،  اإليمانوالتضاد. فالدين حيث يدخل معه 

 ومنه قول الشاعر.

 دان.دين ت  واعلم وأيقن أن ملكك زائل     واعلم بأن كما ت  

 فعل بك.فعل يُ كما ت   أي

 أي. -فذالن يذدين باإلسذالم-معنى الدينونة بالمذاهب والملل؛ ومنه قذولهم :الدين بمعنى الحكم؛ والدين ب

 يتدين بذلك على معنى أنه يعتقده وينطوي عليه ويقترب به.

فهو االنقياد واالستسالم؛ " وكل طاعة انقاد العبد بها لربه تعالى واستسلم فيها ألمره فهذي إسذالم،  اإلسالم أما 

، وأثبذت لهذم اإليمان، وكل إيمان إسالم وليس كل إسالم إيمان". فنفا عنهم ماإلسالواإليمان خصلة من خصال 

، وإنما أراد بما أثبته: االنقياد واالستسالم، وكل من استسلم لشيء فقد أسلم، وإن كان أكثر من يستعمل اإلسالم

 "ذلك في المستسلم هلل عز وجل ولنبيه عليه السالم
3
. 

 كذالمغطىعن العلذم بذه؛ فهذو  اإلنسان والتكذيب به، الساتر لقلب ، وهو الجهل باهللاإليمانوالكفر ضد 

وقذد يكذون الكفذر بمعنذى  ،اغطاءهذ أيللقلب عن معرفة الحق ومنه قول الشاعر: في ليلة كف النجوم غمامها؛ 

جحدني حقي أي –كفرني حقي  –التكذيب والجحود واإلنكار، ومنه قولهم 
4
. 

ر في التصديق بالقلب، وبأن هللا هو الواحذد الفذرد الصذمد القذديم عند الباقالني محصو اإليمانلنجد أن 

الخالق العليم، فاإليمان باهلل يتضمن التوحيد له سبحانه، والوصف لذه بصذفاته ونفذي النقذائص عنذه الدالذة علذى 

حدوث من جازت عليه
5
. 

مكلذذف بذذالنظر إيمذذان المقلذذد فذذأكثر األشذذاعرة، ال يعتبذذرون إيمذذان المقلذذد صذذحيحا بذذل يذذرون أنذذه  أمذذا 

واالستدالل، إال أنهم يكتفون منه بالدليل اإلجمذالي بحيذث إذا قيذل لذه، مذا الذدليل علذى وجذود هللا سذبحانه تعذالى 

 استطاع أن يجيب بأن الدليل على وجوده هذه المخلوقات.

تفصذذيل الذذدالئل بحيذذث يذذتمكن معذذه مذذن إزالذذة الشذذبهة، وإلذذزام المعانذذدين، وإرشذذاد المسترشذذدين، أمذذا 

ض كفاية عنهم. لذلك ال مبرر للحملة التي شنها عليهم الحشذوية زاعمذين أنهذم يرفضذون إيمذان العذوام فذي ففر

حين أننا ال نرى فذي كتذب األشذاعرة مذا يذدل علذى ذلذك، بذل بعكذس ذلذك، نذراهم يصذححون إيمذان العذوام وال 

ض، وال يمكن لمختلذف أن يقبذل يكلفونهم إال بمعرفة الدليل اإلجمالي، حتى ال ينزلوا إلى حضيض التقليد المح

إيمان شخص يستطيع أن يستدل على وجود هللا بوجود الكذون، وكذذلك اعترضذوا علذى األشذاعرة قذائلين: بذأن 

النظر في معرفذة هللا وصذفاته، وأفعالذه، والعقائذد الدينيذة بدعذة فذي الذدين، إذ لذم ينقذل عذن النبذي عليذه الصذالة 

يما ذكر ولو كانوا قد اشتغلوا به لنقل إلينا، لتذوافر الذدواعي علذى نقلذه، والسالم، والصحابة، االشتغال بالنظر ف

 كما نقل اشتغالهم بالمسائل الفقهية.

ر أنهم كانوا يبحثذون عذن تجيبوا من طرف األشاعرة بأن ما ذكرتم من عدم النقل ممنوع، بل تواوقد أُ 

فإن أهل مكة كانوا يحاجون النبي عليه الصالة دالئل التوحيد، والنبوة، وما يتعلق بها، ويقرونها مع المنكرين، 

                                                           
1
 وما بعدها.  54الباقالني، اإلنصاف، ص  -

2
 المصدر نفسه والصفحات. - 
3
 .394المصدر نفسه، ص  -

4
 .394التمهيد، ص  الباقالني، -

5
 .23اإلنصاف، ص ، الباقالني -
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والسالم، ويوردون عليه الشبه والشكوك ويطالبونه بالحجذة علذى التوحيذد، والنبذوة، حتذى فذي حقهذم، والقذرآن 

 الدينية، وإثباتها عند الخصم. إلى العقائدمملوء من البحث عن تلك الدالئل التي يتوصل بها 

إن هذؤالء لمذا يقذول: "ب القذول بصذحة إيمذان المقذـلد باألشذاعرة ومما يسذتغرب لذه أن ابذن تيميذة ينسذ

عصذذى، فقذذد عذذرف  أوأوجبذذوا النظذذر الذذذي ابتذذدعوه صذذارت فروعذذه فاسذذدة إذ قذذالوا: أن مذذن لذذم يسذذلكها كفذذر 

أن الصذحابة والتذابعين لهذم بإحسذان لذم يسذلكوا طذريقهم، وهذم خيذر األمذة، وإن  اإلسذالمباالضطرار من ديذن 

ولذيس عنذده علذم و ال بصذيرة بذل قالذه تقليذدا محضذا مذن غيذر معرفذة يكذون مؤمنذا، فالكتذاب نذـطق باإليمـذـان 

"والسنة يخالف ذلك ولو أنهم سلكوا طريقة الرسول لحفظهم هللا من هذا التناقض
1
. 

وهذا الكالم في غاية الغرابة، ألنه مخالف لما نراه في كتب األشاعرة جميعا من أن إيمذان المقلذد غيذر 

ه يجب عليه النظر واالستدالل، ولو بدليل إجماله وقد ذكذر ابذن عسذاكر قذول القشذيري بذأن القذول صحيح، وأن

بعدم صحة إيمان المقلد مكذوب على األشعري وتشنيع من خصومه عليه. وأن القصد المذهبي مذن هذذا القذول 

 العقلي على العقائد اإليمانية. إلى االستداللهو نبذ التقليد والدعوة 

 :ماناإليعناصر 

وتكتمل حقيقته، هل بالتصديق القلبي فقط أم بالتصديق واإلقرار؟ أم بهما معا مع  اإليمانبماذا ينعقد 

العمل بالجوارح تلك هي المسألة األساسية التي تناولها المتكلون بالحديث، وانطلقوا منها إلى البحث عن 

 مسائل فرعية أخرى.

هو  اإليمانن بأن معنى آنزل بها القر التيع اللغة هو التصديق إلجما اإليمانيذكر األشعري بأن 

التصديق
2
. 

هو معرفة فقط اإليمانولقد ذكر ابن حزم أن األشعري قال بأن 
3
. 

 البغداديهو التصديق وليس المعرفة فقط، فيشرح  اإليمانلكن األشاعرة يدافعون عن رأي األشعري بأن 

ال بالمعرفةمعنى التصديق عند األشعري هو أنه ال يكون صحيحا إ
4

، وذكر الشهرستانى أن األشعري قال 

مرة معنى التصديق أنه المعرفة بوجود الصانع، ومرة قال أنه قول في النفس يتضمن المعرفة ثم يعبر عنه 

باإلقرار باللسان
5
. 

والشهرستانى، أن التصديق متضمن المعرفة وال يخلو عنها، والواقع أنه من  البغداديومعنى كالم 

أن أكثر الناس ال يتصورون الفرق بين "فرقة بين معرفة القلب والتصديق، فهذا أمر دقيق، إذ الصعب الت

"معرفة القلب وتصديقه. وأكثر العقالء ينكرونه
6
. 

هي التصديق باهلل  اإليمانإن حقيقة "فقال: اإليمانولقد ذكر الجوينى موقف األشاعرة من معنى   

ديق على التحقيق كالم النفس. ولكن ال يثبت إال مع المعلم والدليل على تعالى. فالمؤمن باهلل من صدقه ثم التص

إلى إثباته"هو التصديق صريح اللغة، وأصل العربية وهذا ال ينكر فيحتاج  اإليمانأن 
. وإذا
هو  اإليمانكان  

عنى ذلك التصديق، فإنه ال يزيد وال ينقص. ألنه ال يفضل تصديق تصديقا كما ال يفضل علم علما، ولكن هل م

 أن يكون النبي عليه الصالة والسالم وغيره من الناس المرتكبين للذنوب واحدا؟

جيب األشاعرة بأن النبي عليه الصالة والسالم يفضل من عداه باستمرار تصديقه وعصمه هللا إياه من يُ        

لصالة والسالم، وثابت مخامرة الشكوك، واختالج الريب، والتصديق عرض ال يبقى، لكنه متوال للنبي عليه ا

لغيره في بعض األوقات زائل في أوقات. وبذا يثبت للنبي عليه الصالة والسالم أعداد من التصديق ال يثبت 

 لغيره إال بعضها فيكون إيمانه بذلك أكثر.

                                                           
1
 .470ص  7، درء تعارض العقل والنقل،جابن تيمية -

 .71اللمع، ص ،األشعري -2

 .188، ص 2ابن حزم، الفصل فى الملل، ج  -3

 .248، أصول الدين، ص البغدادي -4

 .472الشهرستانى، نهاية االقدام، ص  -5

 .346ابن تيمية، االيمان، ص  -6
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تصديقا فهل يشترط أن يكون مع المؤمن أن يكون معه دليل على صحة تصديقه أم  اإليمانوإذا كان 

 ة أخرى هل يصح إيمان المقلد الذي ال يملك دليال على صحة تصديقه أم ال ؟. ال ؟ وبعبار

الحق ولم يعرف دليله واعتقد أنه لبس في الشبه ما يفسد اعتقاده، اختلفوا فيه، فمنهم من قال مؤمن  

ستحق اسم باعتقاده عاص بتركه النظر، ومنهم من قال المقلد باعتقاده للحق خرج باعتقاده عن الكفر، لكنه ال ي

المؤمن، ولقد ذكر البغدادي أن ذلك هو ما اختاره األشعري
1

. لكن اختلفت الرواية من األشعري فذكر 

ن أصحها قوله أنه مؤمنالبزدوي )وهو من الماتريدية( أ
2
. 

وعلى كل حال فإن رأي األشعري في عدم إيمان المقلد ال يوافق رأي المعتزلة في عدم إيمان المقلد، 

ألشعري لم يشترط معرفة األصول بدليل عقلي كالمعتزلة، بل أن تكون معرفته بقلبه دون أن ا ألنوذلك 

يشترط أن يعبر عنها بلسانه وكما أنه عند األشعري ليس بكافر لوجود ما يضاد الكفر وهو التصديق، ويمكن 

ظه، فمعناه متحقق القول أن رأي األشعري قريب من القول بأن المقلد مؤمن عاص، وإن لم يكن قد قاله بلف

 عنده.

هو االنقياد واالستسالم، وكل طاعة  اإلسالمباإلسالم، يقول األشاعرة أن معنى  اإليمانوعن عالقة 

، وكل إيمان اإلسالمانقاد بها العبد لربه تعالى واستسلم فيها ألمره فهي اسالم، واإليمان خصلة من خصال 

اإليمانواالسالم أهم وأوسع من  اإلسالماسالم وليس كل اسالم إيمانا، فاإليمان أخص من 
3
 . 

عند الباقالني تعتمد على ركائز ثالث: عقد بالقلب وإقراٌر باللسذان وعمذل باألركذان  اإليمانعناصر و

الذي ينفع في الدنيا  اإليمانعلى ما جاء في األثر، ألنه صلى هللا عليه وسلم إنما أراد بذلك أن يخبر عن حقيقة 

((فذي قلبذه اإليمذانيا معشر من آمن بلسانه ولما يدخل ))لك عليه السالم حيث قال: واآلخرة. وقد بين ذ
4

. وأمذا 

، - فذي اإلبانذةوال  اللمذع-فيونقصانه فال نجد األشعري مؤسس المذهب قد تعرض لها  اإليمانمن حيث زيادة 

عنذذده هذذو مجذذرد  مذذاناإلييمنذذع الزيذذادة فيذذه و لنقصذذان، مذذا دام  اإليمذذانوعلذذى كذذل حذذال فذذإن موقفذذه مذذن تحديذذد 

يقذرر أن الطاعذات كلهذا مذن  إلى مذنإال بالنسبة  اإليماناإلقـرار، وال مجال للتحدث عن الزيادة والنقصان في 

 .اإليمان

يزيذد ويذنقص  اإليمذانال ننكذر أن نطلذق أن  "ويتخطى الباقالني مقالة األشعري في هذه المسألة قائال:

يكذون ذلذك راجذع  أمذا أنأحذد أمذرين إلذى  اإليمذانالزيادة يرجع في كما جاء في الكتاب والسنة. كل النقصان و

. فأما التصديق؛ فمتذى انخذرم منذه أدنذى اإليمانذلك يتصور فيها مع بقاء  ألنإلى القول والعمل دون التصديق 

 أو صذيام  أو وبيان ذلك أن المصدق بجميع ما جاء به الرسول عليه السالم إذا ترك صذالة  اإليمانشيء بطل 

غير ذلك مذن الواجبذات ال يوصذف بذالكفر بمجذرد التذرك مذع  أو قراءة في موضع تجب فيه القراءة،  أو كاة ز

 أيضذا  أن، يتصذور اإليمذانواألمر الثاني في جواز إطالق الزيادة والنقصان على  كمال التصديق وثباته عليه.

التصذديق واإلقذرار والعمذل،  فذي الجميذع مذنأيضذا  يكون من حيذث الحكذم ال مذن حيذث الصذورة، فيكذون ذلذك 

والثذواب والمذدح والثنذاء، دون نقذص وزيذادة فذي  إلى الجذزاءويكون المراد بذلك في الزيادة والنقصان راجعا 

"التصديق، من حيث الصورة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة
5
. 

عبذد القذادر  فاألشاعرة اختلفوا فذي هذذه المسذألة علذى ثالثذة أقذوال داخذل المذذهب: كمذا ذكذر أيوعلى 

البغدادي
6
 . 

                                                           
 .254البغدادي،  أصول الدين،  ص  -1

 .153البزدوي، أصول الدبن، ص  -2
3-
 .378الباقالني, التمهيد، ص  

4
 .4880بو داود كتاب األدب باب في الغيبة الحديث رقم رواه أ -

5
 .345الباقالني، التمهيد، ص  -

-
6

 .35أصول الدين، ص البغدادي،
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هو التصديق هلل ورسذوله عليذه السذالم فذي أخبذارهم، وال يكذون  اإليمانإن  :أبو الحسن األشعري فقال - أ

هذذذا التصذذديق صذذحيحا بمعرفتذذه، والكفذذر عنذذده هذذو التكذذذيب، وإلذذى هذذذا القذذول ذهذذب ابذذن الروانذذدي، 

 والحسين بن الفصل البجلي.

هو اإلقرار باهلل عز وجل وبكتبذه ورسذله، لذذا كذان  إليمانا نيقول: "إعبد هللا بن سعيد  وكان - ب

إيمانا"عن معرفة وتصديق بالقلب، فإن خال اإلقرار بصحته لم يكن 
.
  

 الباقون من أصحاب الحديث إن إيمان جميع الطاعات فرضها ونفلها، وهو ثالثة أقسام: وقال - ت

نذار إن مذات عليذه، وهذو معرفتذه منه يخرج )صاحبه( به من الكفر ويتخلص به من الخلود فذي ال قسم -1

باهلل تعالى وبكتبه ورسله وبالقذدر خيذره وشذره مذن هللا، مذع إثبذات الصذفات األزليذة هلل تعذالى، وخفذي 

 األخبار الشرعية به. تواترتالتشبيه والتفصيل عنه، ومع إجازة رؤيته واعتقاد سائر ما 

بذذه مذذن دخذذول النذذار هذذو أداء منذذه يوجذذب العدالذذة وزوال اسذذم الفسذذق عذذن صذذاحبه، ويذذتخلص  وقسذذم -2

 الفرائض واجتناب الكبائر.

منذذه يوجذذب كذذون صذذاحبه مذذن السذذابقين الذذذين يذذدخلون الجنذذة بذذال حسذذاب، وهذذو أداء الفذذرائض  وقسذذم -3

 والنوافل مع اجتناب الذنوب كلها.

 :الفعل اإلنساني الثاني: العنصر

قضية الفعل اإلنسذانيمن أهم القضايا التي تناولها المفكرون عموما، والمتكلمون خصوصا 
1
ومذدار  . 

يصذدر عذن تقريذر  أو يصذدر فذي أفعالذه عذن قدرتذه واختيذاره،  اإلنسذانالبحث في هذه القضية هو ما إذا كان 

، والثذواب اإلنسذانإالهي مسبق يسوقه في طريق ليس له فيه من حرية اختيار، مثل مسألة التكليف واستطاعة 

ضذوع العقيذدة والقذول فيهذا أن األفعذال اإلنسذانية مخلوقذة هلل، لذيس والعقاب. وهي من المسائل الرئيسذة فذي مو

    إال مكتسب للفعل الذي أحدثذه هللا علذى  اإلنسانأن الفاعل الحقيقي هو هللا، وما  أيلإلنسان فيها غير اكتسابها، 

 لحقيقة.، والكسب هو تعلق قدرة العبد وإرادته بالفعل المقدور المحدث من هللا على ااإلنسانيدي هذا 

هذذو الفاعذذل حقذذا ألفعالذذه ألتذذت علذذى نحذذو مذذا تشذذتهي  اإلنسذذانوالحجذذة العقليذذة ملخصذذها: أنذذه لذذو كذذان 

، وهذذا الفاعذل هذو اإلنسذانويقصد، ولما كانت ال تأتي كما يشتهي ويقصد فال بد أن تم فاعال  حقيقيا آخذر غيذر 

أن خلقها وكتبها وأخبر عنها، وال نقول هللا عز وجل. كما يؤيد هذا كون اإلله هو من قضى المعاصي وقدرها ب

: قضاها وقدرها: بأن أمر بها
2
 . 

ن الموجد لجميع الكائنات هذو هللا أأن أهل الحق من أهل الملل واالسالم اتفقوا على  الشهرستانىيذكر 

الب أن األشاعرة يرون أن هللا تعالى غنذي عذن خلقذه وأنذه لذم يخلذق الخلذق الجذت جماال  إسبحانه، ويمكن القول 

 منفعة  إلى نفسه وال دفع ضرر عن نفسه، ولو لم يخلقهم لجاز، فهو يخلق ال لعلة، فهو غني ال يحتاج  إلى نفع 

لذذيس الغذذرض مذذن الخلذذق نفذذع المخلذذوق. فذذأي غذذرض يعذذود بذذالنفع فذذي خلقذذه الجمذذادات  أيضذذا  دفذذع ضذذرر،  أو

الذي يكلذف مذا يجذد فذي التكليذف  اإلنسانفي  ألم، وكذلك األمر في الحيوان، وأيضا   أو والنباتات وليس لها لذة 

من مشقة وآالم، بل العاقل إذا راجع نفسه بين الوجود والوجود فإنه يود أنه لم يكن موجودا  
3
. 

 : خلق أفعال العباد:ال  أو
عارض األشاعرة موقف المعتزلة في نسبتهم األفعال للعباد، وقولهم بقدرة العبذد علذى أفعالذه، وأن هللا 

 فعال العباد، وحاولوا البرهنذة علذى خلذق هللا ألفعذال العبذاد، وأوردوا حجذج المعتزلذة فذي ذلذك وردوا  ال يخلق أ

 :لة خلق هللا ألفعال العبادأعليها ونورد فيما يلي موقف االشاعرة من مس

 :االشاعرة في خلق هللا ألفعال العباد على أمرين ياعتمد رأ

لذزم وجذود خذالق غيذر هللا، ووجذود خذالق غيذر هللا محذال، ويلذزم مذن ألفعذال نفسذه ل لو كان العبد خالقا   :األول

 انتفاء الالزم انتفاء الملزوم.   
                                                           

1
 ويناقش الفعل اإلنساني في المنهجية االستداللية األشعرية ضمن محاور ثالث: القدر اإللهي، التعديل والتجويز، االستطاعة والكسب. -

2
 وما بعدها. 555هب االسالمين، ص عبد الرحمن بدوي، مذا -

3
 .468الشهرستاني، نهاية االقدام، ص  -
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لفعل نفسه ومحدثا له لكان عالما به، والالزم ممتنع فالملزوم ممتنع لو كان العبد موجودا   :الثاني
1
. 

لذى المخلذوق بالمنفعذة، وكل هذا يؤدي إلى القول بانتفاء الغذرض فذي أفعالذه تعذالى، وأن خلقذه يعذود ع

وهذل  ؟فاهلل تعالى قد خلق الخلق ال لعلة. ولكن إذا كان هللا تعالى يخلق ال لعلة وال لغرض، فهل خلقذه يعذد عبثذا

جيب األشاعرة عن ذلك بأنهم ال ينكذرون كذون البذاري حكيمذا، وأن حكمتذه تتحقذق فذي يخلو خلقه من حكمة؟ يُ 

 ألنقصذد أنذه عابذث، وذلذك  أولكن ليس معنى أنه يفعل بدون غرض  إتقان صنعته وخلقه وفقا لعلمه وإرادته،

 له بانتفاء الغرض عنه . العبث إنما يكون الزما  

لهذا فإن الخلق ال يخلو عن الحكمة وأن فعله تعالى لذيس عبثذا، لكذن ال يجذب علذى هللا تعذالى أن  ووفقا  

معنذى،  أو وب علذى هللا تعذالى بذأي صذورة يراعي الحكمة والغرض في أفعاله. ولقد نفى األشاعرة فكرة الوج

مذا يكذون نقيضذه محذال، والضذرر محذال  أو ، آجال   أو  ومعنى الواجب عندهم أنه ما ينال تاركه ضرر عاجال  

خذالف مذا  إلذى حذال، إال أن يقذال كذان يذؤدي في حق هللا تعالى، وليس في ترك التكليذف وتذرك الخلذق لذزوم مُ 

قت به المشيئة في األزل، فهذذا حذق وهذو بهذذا التأويذل واجذب، فذإن اإلرادة إذا سبق به العلم في األزل، وما سب

ال محالة العلم إذا فرض متعلقا بالشيء كان حصول المراد والمعلوم واجبا   أوافترضت موجودة، 
2
. 

وجذه شذاء، ولذه أن  أيونفي الوجوب على هللا تعالى يعني أنه تعالى فاعل مختذار فذي فعلذه، لذه أن يفعذل علذى 

 يفعل إذا شاء، فليس يجب عليه شيء.

ويبطل األشاعرة قول المعتزلة في وجوب فعل هللا لألصلح لعبذاده، وذلذك بذالقول أنذه إذا أوجبذتم علذى 

هللا تعالى رعاية الصالح واالصلح في أفعاله، فيجب أن توجبوا رعاية الصالح واألصلح في أفعالنا، حتى يذتم 

لم يجب علينا ذلك، وعلى ذلك فهناك انفصال بين الشاهد والغائذب، وعلذى  اعتبار الغائب بالشاهد، وفي الشاهد

ذلك ال يصح قياس الغائب على الشاهد، والمعتزلة ترجع في وجوب رعاية الصالح واألصلح في حق البذاري 

 الشاهد، مع أن هناك انفصال بين الشاهد والغائب.إلى تعالى بالنظر 

لصالح لو كان حتما عليه، لما استوجب بفعله شكر، فإنه فعذل مذا وأيضا أن كل ما فعله هللا تعالى من ا

فإنه في طاعته قضى مذا وجذب عليذه، ومذن قضذى  تفضيال   أوهو واجب عليه، وما استوجب عبد طاعته ثوابا 

دينه لم يستوجب شيئا آخر
3
. 

بكذك  ﴿واستدل األشاعرة بالسمع علذى إبطذال األصذلح. ومذن ذلذك قولذه تعذالى: ذاء  ر  ل ْو ش  ذن ف ذي  و  ذن  م  م  آل 

اۚ  أ ف أ نت  تُْكر هُ النَّاس   يع  م  ن ين   حتىاأْل ْرض  ُكلكهُْم ج  ﴾ي ُكونُوا ُمْؤم 
4
فوجب أنذه قذادر علذى مذا لذو فعلذه بهذم، آلمنذوا  .

 واهتدوا. 

صلح فكرة العوض لمن تحل بهم اآلالم، واألشاعرة تذرفض القذول ألولقد بني على وجوب الصالح وا

اآلالم ال تقذع مقذدورة لغيذر هللا واذا وقعذت منذه تعذالى كذان حكمهذا  ألنهللا تعالى، وذلذك  بوجوب العوض على

أنهذا ال توصذف بكونهذا قبيحذة ألنهذا فعذل هللا وفعذل هللا  أيوقعذت جذزاء،  أو حكم الحسن، سواء وقعذت ابتذداء 

ء أكذان المملذوك حسن، ثم ليس في وقوعها نوع من الظلم، ألنذه للمالذك أن يتصذرف فذي ملكذه كيذف شذاء سذوا

مذن اآلالم  ترضذاه النفذوس إذا كانذت ترجذو فيذه  ، وإذا كانذت اآلالم ضذررا، فذإن كثيذرا  لذم يكذن بريئذا   أو  بريئا  

صالحا، مثل الصبر على شرب الدواء وشرط العوض هو الذي يزيد قبح اآلالم، لكن للمالك أن يتفضل بحسن 

وض تفضال وليس واجبا  أنهم يرون الع أيله التصرف في ملكه،  ألنالعوض، 
5
. 

وينبني على إبطال القول باألصلح بوجوب فعل الصالح واالصالح إبطال القول بأن الثواب والعقذاب 

استحقاق وواجب على هللا تعالى، فيقول األشاعرة أن هللا تعالى إذا كلف العباد فأطاعوه لم يجب عليذه الثذواب، 

                                                           
1
 .132اآلمدي، ابكار االفكار، ص  -

2
 .176الغزالي، االقتصاد في االعتقاد، ص  -

3
 .408، نهاية االقدام، ص الشهرستانى -

4
 .99يونس، اآلية:  -

5
 .411، نهاية االقدام، ص الشهرستانى -
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، وال يبالي لو غفر لجميع الكذافرين وعذذب جميذع المذؤمنين، بل إن شاء أثابهم، وإن شاء أعدمهم ولم يحشرهم

 وذلك لقولهم أن المالك يتصرف في عبيده كيف شاء.

خالصة القول أن االشاعرة ينفون الوجذوب علذى هللا تعذالى بكافذة صذوره ومعانيذه، وهذم اذ يجذوزون 

فعل، بل بمعنى أن ذلك ال يجب على الغرض في أفعاله تعالى ال بمعنى وجود ذلك االنتفاء بال أو انتفاء الحكمة 

 هللا تعالى.

تلك بإيجاز أهم أفكار األشاعرة في مشكلة األلوهية وما يتصل بها من مسائل حاولوا فيها التوسط بذين 

 الوقوف على ظاهر النص وبين النظرة العقلية المسرفة، وسوف نرى محاولتهم تتكرر في خلق أفعال العباد.

 أو ن العبذد يخلذق افعالذه مذن طاعذة أننذا لذو قلنذا أشاعرة على خلق هللا ألفعال العبذاد، ومن األدلة التي قدمها اال

 ألنال بخلقنذا، وذلذك إيذتم  ن خلقذه الأكفر، فقد شركنا بين هللا تعذالى وبيننذا فذي الخلذق، و أو يمان إ أو معصية 

ن جميذذع الذذذوات أفصذذح معصذذية،  أو طاعذذة  أو يمذذان، إ أو كفذذر  أو سذذكون،  أو يخلذذو مذذن حركذذة  الجسذذم ال

بذل لقذد ذهذب  ال بمخلوق اآلخر، وهذا شرك ظاهر.إنه ال يتم خلق أحدهما أمشتركة الخلق بين العبد والرب، و

نه أفضل في الخلق مذن هللا أن نسبة خلق الطاعات والمعرفة للعبد يعني أبعد من هذا، حينما ذكر ألى إالجويني 

أحسذذن مذذن خلذذق االجسذذام التذذي ليسذذت مذذن قبيذذل الطاعذذات، فلذذو  ذ خلذذق المعرفذذة والطاعذذات والقربذذاتإتعذذالى، 

اتصف العبد بخلق المعارف لكان أحسن خلقا من ربه
1
. 

 أو راد العبد تسكين الجسم أذا إواستخدم الرازي صورة دليل التمانع، ليثبت عدم خلق االفعال للعباد، ف

ن وقوع كل واحد منهما وجود مراد اآلخذر، فلذو المانع م ألنن ال يقعا معا وهو محال، أراد هللا تحريكه، فأما أ

حدهما دون اآلخر وهو باطذلأ أو وهو محال،  لوقعا معا   امتنعا معا  
2

.وهذذه االعتراضذات مبنيذة علذى التسذوية 

بين الفعل االلهي والفعل االنساني، لكن عند التفرقة بينهما ال تصلح االعتراضات، ولقد قال المعتزلذة بالتفرقذة 

قذادرين، والزمذوا  أو باستحالة وجود مقدور واحذد لمقذدورين  أيضا  لهي والفعل االنساني، وقالوا بين الفعل اال

االشاعرة بنفس الزام االشاعرة لهم، وعلى كل فإن ربط مشكلة خلق االفعال بنقض التوحيد واالشراك باهلل فيه 

 المعتزلة.  أو كان من االشاعرة أتعسف سواء 

ن يكذون عالمذا بخلقذه، لكننذا أن الخالق للفعل البد أاد ال يخلقون افعالهم، هو ن العبأوايضا الدليل على 

ن يذتكلم أن الواحد منا قذد يريذد إوقد يقع ما ال نريد، ف ذ نجهل حقيقة االفــعال،إنجد الواحد منا يفعل ما ال يعلم، 

ن االفعذذال تقذذع مذذن العبذذاد علذذى غيذذر علمهذذم وقصذذدهمأ أيفيرمذذي خطذذأ،  صذذوابا  
3

دلذذة السذذمعية قولذذه أل. ومذذن ا

ْيءٍ ﴿تعالى: ال ُق ُكلِّ ش  نذه أ، وافعالنا مخلوقة، وهللا تعالى قد ادخل في خلقه شيء كل شيء مخلذوق، فذدل علذى ﴾خ 

ذْن ﴿ قولذه تعذالى: أيضذا   ال خالق لشيء مخلوق غيره سبحانه وفي هذا استحالة اثبات خالق غيذر هللا. أ ال ي ْعل ذُم م 

ل ق   به ن يكون عالما  أن الخالق للشيء البد وأعلى علمه، وفي ذلك دليل على ، فجعل خلقه دليال ﴾خ 
4
. 

علذى  لالسذتداللولقد اكتفينا بإعطاء هذه النماذج من األدلذة العقليذة والسذمعية التذي قذال بهذا األشذاعرة 

 خلق هللا ألفعال العباد، وهي كما ذكرنا تعتمد في غالبها على األساسين اللذين سبق ذكرهما.

 الكسب ثانيا:

 هناك عدة تعريفات للكسب نختار بعضا منها:

أن هللا تعالى أجرى عادته بأن العبد متى ضم عزمه على الطاعة، فإنه تعالى يخلقها، وعلى هذذا فالعبذد  ول:ألا

 ، وفي هذا التعريف بيان لدور العبد في الفعل والعزم عليه دون أن يخلقه.يكون كالموجد وإن لم يكن موجدا  

أن ذات الفعل وإن حصلت بقدرة هللا تعالى، ولكن كونها طاعة ومعصذية وصذفات تحصذل لهذا وهذي  والثاني:

 معصية. أو واقعة بقدرة العبد، وهذا يعني أن نتيجة الفعل تعود على العبد من حيث كونه طاعة 

 درة القديمة.أن الكسب عبارة عن المقدور بالقدرة الحادثة، وفي مقابلته الخلق، وهو المقدور بالق والثالث:

                                                           
1
 .197ص  الجويني، االرشاد، -

2
 .141الرازي، محصل افكار المتقدمين، ص  -

3
 .145الباقالني، االنصاف، ص  -

4
 .213الباقالني، التمهيد، ص  -
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أن الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه، وفي مقابلته الخلق وهو الفعل الخارج عن محذل القذدرة  والرابع:

 عليه.

ولقد مر دور الكسب في الفعل بمراحل متعددة عند األشاعرة، فنجده عند األشذعري مؤسذس المذذهب، 

مذدخل  أو وإرادته، من غير أن يكون هنذاك منذه تذأثير  بأن المراد بكسب العبد الفعل هو مجرد مقارنته لقدرته

 في وجود الفعل سوى كونه محال له، بل القدرة والمقدور واقعان بقدرة هللا تعالى.

الجبر، إذ ال تأثير عنده لقدرة  إلى ولقد أدرك األشاعرة من بعد األشعري أن دور الكسب عنده يفضي 

درة العبذد إتاحة مجال لقدرة العبد في الفعذل، فذرأي البذاقالني أن قُذالعبد، فأخدوا يتوسعون في مفهوم الكسب، و

ن ذات اللطذذم واقعذذة بقذذدرة هللا إبكونذذه طاعذذة ومعصذذية، كمذذا فذذي لطذذم اليتذذيم تأديبذذا وايذذذاء، فذذ أيتتعلذذق بصذذفته 

وتذأثيره: وكونذه طاعذة علذى أول ومعصذية علذى الثذاني بقذدرة العبذد وتذأثيره، ورأي االسذفريني أن الفعذل يقذذع 

ن هللا تعالى موجد للعبد أمام الحرمين إبالقدرتين، قدرة هللا تعالى وقدرة العبد، وهما يتعلقان معا بالفعل، ورأي 

القدرة واالرادة ثم هما يوجبا وجود المقدور، وهو بذلك يثبت أثرا لقذدرة العبذد فذي الوجذود، لكنذه لذيس مسذتقال 

 بالوجود. 

 الموقف من مقترفي الذنب والكبائر

األمة على أن أفعال العباد تشتمل على الصغائر والكبذائر فيمذا عذدا الخذوارج الذذين قذالوا بذأن  أجمعت

كل ذنب كبيرة، ولقد اختلفت المواقف إزاء صاحب الكبيرة فالمرجئة يقولون أنه مؤمن وليس بكافر والخوارج 

أنذه كذافر بذأنعم هللا، والمعتزلذة أنه كافر ليس بمعنى الشرك، بل بمعنذى إلى قالوا بأنه كافر، وذهب طائفة منهم 

األشذاعرة فذإنهم يقولذون أن مذن ارتكذب أمذا لذيس بمذؤمن وال بكذافر.  أييقولون بأنه في منزلة بين المنذزلتين، 

داوم على صغيرة فهو مؤمن وليس بكافر بل فاسق، ومن فعل صغيرة واحذدة فهذو  أو الكبيرة من أهل الصالة 

عاصي، وليس بفاسق
1

 نه، فاسق بفسقه وكبيرته.. فهو مؤمن بإيما

ويقدم األشاعرة األدلة على أن مرتكب الكبيرة مؤمن وليس بكافر، وذلك ألنه يتصف باإليمان، فهو 

هو  اإليمانمتصف بالتصديق باهلل تعالى، وال معنى باإليمان باهلل تعالى سوى التصديق وهذا يعني أن 

من بما لديه من التصديق، فالقائل في اللغة من كان التصديق وليس داخال فيه العمل، وأن مرتكب الكبيرة مؤ

والفسق ممكن خالفا للمعتزلة، أنه ليس بمؤمن  اإليمانمنه قتل، وذلك فالفاسق من كان منه فسق فالجمع بين 

وال يمكن عداده مع الكفار، ويرى األشعري أن المعتزلة برأيها إنما  اإليمانوال كافر، وعندهم ال يستحق اسم 

والكفر في نفس الوقت ومحال أن يكون الواحد موحدا وملحدا في آن واحد، وإيمان الفاسق سابق  ماناإليتنكر 

على كبيرته  ولذلك ال تنفي الكبيرة إيمانه، ويرى األشعري أن واصل بن عطاء الذي أحدث هذا القول إنما 

، وكما نسمي كافرا   أو كون مؤمنا سمي معتزليا  لمخالفته اإلجماع على أن العاصي من أهل القبلة ال يخلوا أن ي

فاسقا لفسقه؛ فلماذا ال نسميه مؤمنا إليمانه، ومن غير المعقول أن يوجد إيمان وال يؤمن ولكن ما حكم الكبيرة 

 عند األشعري؟.  

ستاني يقول الشهر
2
معبرا  عن رأي األشعري أن صاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من غير ثوبة  

ألهل الكبائر صلى هللا عليه وسام ن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وغفر له بشفاعة النبي كان حكمه إلى هللا إ

من أمته، ولكن الفاسق ال يخلد في النار كما يرى الخوارج، وقد ورد الشرع بأن المؤمن ال يخلد في النار بل 

في قلبه مثقال ذرة من  ال يبقى في النار من كان)) يخرج منها بعد عذابه مقدار جرمه، ففي حديث رسول هللا

((اإليمان
3

ا ف يه ا ﴿. وفي القرآن آيات صريحة، من ذلك قوله تعالى: ال د  ه نَُّم خ  اُؤهُ ج  ز  ا ف ج  د  مِّ ت ع  ن ا مك ن ي ْقتُْل ُمْؤم  م  و 

ا يم  ظ  اب ا ع  ذ  دَّ ل هُ ع  أ ع  ن هُ و  ل ع  ل ْيه  و  ُ ع  ب  هللاَّ غ ض  ﴾و 
4

لنار حتم؛ فلماذا قال . في أن مرتكب الكبيرة سيكون في ا

                                                           
1
 وما بعدها. 276اآلمدي، أبكار األفكار، ص  -

2
 .117، ص 1، الملل والنحل، ج الشهرستانى -

3
، محمد 5خاري، كتا ب التفسير باب زيادة اإليمان ونقصانه/ مسند ابي يعلى، ج  أخرجه مسلم والترمذي بلفظ " ال يدخل الجنة في النار "، صحيح الب -

 .2899بن سيرين عن انس، رقم 
4
 .93النساء، اآلية :  -
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األشعري بأن أمر مرتكب الكبيرة مرجئا إلى هللا. سيعمل األشعري في الجواب في ذلك داللة العام والخاص 

بمعنى أن اآلية يوصي ظاهرها بالعموم والمراد بها الخصوص؛ فكما أن مرتكب الكبيرة، يلزم دخوله النار، 

ال يجب عليه شيء، فليس دخول الجنة والنار –األشعري –فكذلك يلزم دخول المؤمن الجنة، ولكن هللا عند

التزاما، وإنما هو تفضل من هللا ورحمة في الحالين، والباري جواد، فاألليق أن تكون اآليات  أو استحقاق 

الواردة في الوعد عامة وفي الوعيد خاصة، والواقع أن داللة العموم والخصوص وضرورة ورود القرائن 

نقله األشعري إلى علم الكالم، وقد استفاد ذلك من الشافعي. وعليه فالمذهب األشعري إنما هو بحث فقهي 

فسقه ال يضاد  ألنوالفسق، إذ يمكن أن يسمى الفاسق من أهل القبلة مؤمنا،  اإليمانيثبت إمكانية اجتماع 

علم به، فالمؤمن مؤمن بما كما رأينا هو العلم باهلل والتصديق به، وارتكاب معصية ال ينفي ال اإليمانإيمانه، إذ 

 فيه من التصديق الذي ال يزول بارتكاب المعاصي.

 أيمكتسبين،  أواحدهما خالق واآلخر مكتسب، لكنهم ال يجيزون مقدور واحد بين قادرين خالقين 

 هللا تعالى من حيث الخلق واإليجاد وإلى نسبة القادرين للمقدور الواحد تختلف عند األشاعرة فالمقدور ينسب 

 .االكتسابإلى العبد من حيث 

ويدلل األشاعرة على وجود أثر للقدرة الحادثة وهي الكسب، والتي تؤثر في حال المقدور، ويتميز بها 

الفعل المكتسب عن الفعل الضروري، وذلك بالتفرقة بين الحركة االضذطرارية والحركذة االختياريذة، فالقذدرة 

يكن لها تأثير في إيجادهاالحادثة تتعلق بالحركة االختيارية وإن لم 
1

 أي، وفي هذا رد على المجبرة التذي تنكذر 

 أثر لقدرة العبد.

هللا تعذالى خلقذا وإيجذادا،  إلذى وهذه بإيجاز أهم المالمح الرئيسذة لموقذف األشذاعرة مذن نسذبة األفعذال 

ة للفعذل أم سذابقة ونسبتها للعبد اكتسابا، وعلى هذا فإن للعبد قدرة فمذا هذي طبيعذة هذذه القذدرة وهذل هذي مقارنذ

 عليه، وهل تصلح للضدين أم ال؟ وهذا ما سوف نذكره فيما يلي:

لذيس مسذتطيعا بنفسذه عنذد األشذاعرة بذل بمعذين هذو غيذره، فنذراه متحركذا أحيانذا  اإلنسذان القدرة االنسانية: -

 وغير متحرك أحيانا. 

ة فذي ذلذك علذى القذول بذأن واالستطاعة )القدرة( مقارنذة الفعذل وليسذت سذابقة عليذه، ويعتمذد األشذاعر

عرض، والعرض ال يبقذى وقتذين، فلذو كانذت قبذل الفعذل، لوقذع الفعذل بقذدرة معدومذة. ولقذد اسذتدل  االستطاعة

إ نَّذك  ل ذن ﴿مع الفعل، وذلك فذي قذول الخضذر لموسذى عليهمذا السذالم: االستطاعةاألشاعرة بأدلة سمعية على أن 

ا ْبر  ي  ص  ع  يع  م   ا لم تكن استطاعة لم يكن الفعل، وأنها إذا كانت كان ال محالة.فعلمنا أنه م﴾ .ت ْست ط 

واألشاعرة يقولون بتقدم استطاعة األسباب على الفعل، وهي سالمة األبدان والصحة والمال، وال يقع 

المذزمن علذى الجهذاد، ولكذن هذذذه االسذتطاعة ال يذتم بهذا الفعذل، فهنذذاك  أو التكليذف إال بهذا، فذال تكليذف للمقعذذد 

عة األفعذال التذي هذي الزمذة للفعذل، وال يذتم إال بهذا، وهذي التذي توجذد مذع الفعذلاستطا
2

. وال تصذلح إال للفعذل 

من شذرط القذدرة  ألنالواحد، فهي ال تصلح للضدين معا، ويدلل األشعري على عدم صالحية القدرة للضدين، 

از وجودها وقتين وأكثر من ذلك لو لم يكن من شرطها وج ألنالمحدثة أن يكون في وجودها وجود مقدورها، 

ذلك، إذ ال فرق بين وقت ووقتين وأكثر، ولو كان هذا هكذا لجاز وجودها اآلن وهو فاعذل غيذر فاعذل، وعلذى 

 على الشيء وضده ألنه لو قدر عليهما لوجب وجودهما وذلك محال. اإلنسانهذا استحال أن يقدر 

مذن الكلفذة وهذي التعذب والمشذقة، واطلذق التكليذف فذي التكليف في اللغذة مذأخوذ جواز التكليف بما ال يطاق:  -

المذأمور بالفعذل يفعذل مذا أمذر بذه علذى كلفذة مذن غيذر أن يذدعوه اليذه بطبعذه،  ألنالشرع على األمذر والنهذي، 

يحرم به شـيء عند األشاعرة إنما هو أمـر هللا تعالى ونهيـه، وال يجذب بذأمر  أو والتكليف الذي يجب به شيء 

ه، وال يجب بأمر غيره شيء، وال يحرم بنهي غيره شيءهللا تعالى ونهي
3
. 

                                                           
1
 .221مدي، غاية المرام، ص األ -

2
 .290الباقالني، التمهيد، ص  -

3
 .208البغدادي، اصول الدين، ص  -
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فهل يجذوز هلل تعذالى أن يكلذف عبذاده مذا ال يطيقذون؟ يجيذب األشذاعرة بأنذه يجذوز هلل تعذالى أن يكلذف 

عباده ما ال يطيقون، ولقد استدلوا على ذلك أنه تعالى علم من بعض الكفار أنذه يمذوت علذى كفذره، والواقذع أن 

بجواز تكليف ما ال يطاق، هو قذولهم أن هللا خذالق ألفعذال العبذاد، وقذولهم بنفذي الوجذوب  أساس قول األشاعرة

على هللا تعالى، وقولهم باإلرادة االلهية المطلقذة، وأن العبذاد ملكذه وعبيذده، ومذن حذق المالذك أن يتصذرف فذي 

الذي يذرى أن القذدرة  ملكه كيف يشاء، وأيضا ذكر اآلمدي أن التكليف بما ال يطاق الزم على مذهب األشعري

مع الفعل مع تقدم التكليف بالفعذل علذى الفعذل، وأن القذدرة الحادثذة غيذر مذؤثرة فذي إيجذاد الفعذل، فيكذون العبذد 

 مكلفا بفعل غيره.

يرى األشاعرة أن التحسين والتقبيح قد يراد بهما مالءمة الطبع ومنافرتذه وكذون الشذيء التحسين والتقبيح:  -

إلذى أحذدهما محكذوم عليذه مذن هذذه الجهذة  أو ين المعنيين عقليان، ومذا يفضذي إليهمذا كمال ونقصان وهما بهذ

أحذدهما محكذوم عليذه بذالقبح، وال خذالف بذين  إلذى  أو بمقتضى بديهة العقل، واأللذم والغذم ومذا يفضذي إليهمذا 

المذدح والذذم، األشاعرة وخصومهم في ذلك، والحسن والقبح قد يراد بهما كون الفعل موجبا للثواب والعقذاب و

وهذا المعنذى شذرعي، بمعنذى أن التحسذين والتقبذيح فذي هذذه األفعذال بحسذب الشذرع، فالحسذن مذا أمذر هللا بذه، 

والقذذبح مذذا نهذذى هللا عنذذه، وفذذى هذذذا خذذالف بذذين االشذذاعرة والمعتزلذذة التذذي تقذذول بالحسذذن والقذذبح العقليذذان
1
 .

بالنظرة واالستدالل،  أو ال يدركان بضرورة العقل فاألشاعرة يرون أن الحسن والقبح ليسا وصفا ذاتيا للفعل و

والعقل ال يحسن وال يقبح، وإنما الحسن والقبح أمران إضافيان، يختلفان باختالف األشذخاص، بذل قذد يختلفذان 

من  في الشخص الواحد باختالف األحوال، فرب فعل يوافق الشخص من وجه ويخالف من وجه، فيكون حسنا  

لصدق ليس حقيقة ذاتية، بل هو إخبار عن أمر على ما هذو بذه. وحينمذا يذتكلم الضذرير من وجه، وا وجه قبيحا  

ذلك المعتزلة، بل يرى أنهمذا عقليذان بذل إلى عن الحسن والقبح في األفعال يرفض أن يكونا عقليين كما يذهب 

حرامذا، لفعذل  ومذا هذو حذالل كالهما من هللا وهو وحده مصدر التقويم، ولو شاء أن يجعل ما هذو حذرام حذالال  

ألسذباب توجذب ذلذك،  أو تقذبح لذذاتها،  أو ألنه ال سلطان عليه، وال مصدر للتشريع غيره، وال تحسن األفعال 

بل الخير والشر كالهما من تقدير هللا. وينكر السذاللجي أن يكذون واجبذا علذى هللا فعذل مذن األفعذال كذأن يحقذق 

فذذي ملكذذه مذذا يشذذاء، و يصذذنع مذذا يريذذد فيجذذوز أن يعاقذذب  هللا يفعذذل ألنشذذيء آخذذر  أي أو وعذذده ووعيذذده مذذثال  

المؤمنين كما يجب أن يثيب الكافرين، فالثواب منه فضل، والعقاب منذه عذدل، يخذص مذا يشذاء بمذا يشذاء، فذال 

يسأل عما يفعل وهم يسألون
2
. 

ذذِّ  ﴿واحتج األشاعرة بالدليل السمعي على نفي الوجوب العقلي بقوله تعالى: ا ُكنَّذا ُمع  م  تَّذى ب ين  و  ذث   ح  ن ْبع 

ُسوال  ووجه الداللة أنه أمن من العذاب قبل بعثة الرسل، وذلك يستلزم نفي الوجوب والحرمة قبل البعثة. ﴾،ر 

القضاء يطلق بمعنى االعالم، واألمر، واالختراع، وانقضاء األجل، وإلذزام الحكذم، وتوفيذة القضاء والقدر:  -

والمقصذذود بالقضذذاء عنذذد األشذذاعرة هذذو ارادة هللا تعذذالى األزليذذة  رادة، وذلذذك مذذن جهذذة اللغذذة،الحقذذوق واإل

باألشذذذياء فذذذي أوقاتهذذذا  رادةاإلالمقتضذذذية لنظذذذام الموجذذذودات علذذذى ترتيذذذب خذذذاص، والقذذذدر هذذذو تعلذذذق تلذذذك 

 المخصوصة.

هللا تعذالى عنذدهم، فيذرون أن إلى والقضاء والقدر عند األشاعرة فرع من أصل هو نسبة خلق األفعال 

قضى المعاصي وقدرها. بأن خلقها وأخبر عن كونها ال أنه أمر بها. وقضاء هللا تعالى، هذو خلذق مذا  هللا تعالى

الخلق منه ما هو حق وما هو باطذل، وإذا كذان  ألنهو حق كالطاعات، وخلق ما هو جور كالكفر والمعاصي، 

، فكيذف نرضذى بقضذاء ن المعتزلة تعترض علذى ذلذك وتحذتجإف هللا تعالى قد قضى بالمعاصي على هذا النحو

هللا بالكفر، وقد أمرنا بالرضا بقضائه؟ ويجيب األشاعرة بأننا نرضى بأن قضى هللا تعذالى الكفذر قبيحذا وقذدره 

ذا اطلقنا الرضى بلفظ القضاء إهللا تعالى نهانا عن ذلك، وليس  ألنفاسدا، وال نرضى بأن كان الكافر به كافرا 

خلقذه وارادة وقوعذه، ولقذد فذرق البذاقالني  لك ليس من قضائه بذل بمعنذىن نطلقه بلفظ الكفر، فالكفر بذأوجب 
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مر واخبذار وكتابذة غيذر المقضذي، أبين القضاء والمقضي، فالقضاء الذي هو خلق مقضى، والقضاء الذي هو 

ننا نرضى بقضاء هللا الذي هو خلقه، والذي امرنا به ونريده ونرضى بذه، وال نرضذى مذن ذلذك مذا نهانذا أن إو

به، ونقول إنا نطلذق الرضذى بالجملذة وال نطلقذه بالتفصذيل لموضذع اإلبهذامنرضى 
1

. وعبذارة البذاقالني تشذير 

نهذي، وال يجذوز لنذا االحتجذاج بالقضذاء والقذدر، وأن الفعذل  أوأن علينا أن نعمذل مذا كلفنذا بذه مذن أمذـر  أيضا  

 إليه من جهة كسبه.ينسب إلى قضاء هللا من حيث خلقه، وال ينفي مسؤولية العبد، ألنه ينسب 

يقول األشاعرة أن معنى هداية هللا للمؤمنين هو أن يخلق هداهم خلق الهداية والتوفيق والخذالن واإلضالل:  -

كل ذلك -وينور قلوبهم، وقد يهديهم بأن يشرح صدورهم ويتولى توفيقهم له وإعانتهم عليه وتسهيله السبيل إليه

على الطاعة، والخذذالن هذو خلذق القذدرة علذى المعصذية. واضذالل هللا والتوفيق هو خلق القدرة -هداية منه لهم

للكافرين بأن يخلق ضاللهم قبيحا، وقد يضلهم بترك توفيقهم وتضييق صدورهم واعدام قدرتهم على االهتداء، 

ُ ﴿وقد يضلهم عن الثواب وطريق الجنة في اآلخرة، كل ذلك اضالل لهم، يدل على ذلك قولذه تعذالى: ذلك هللاَّ يُض   و 

ين    فاخبر أنه يضل ويهدي ووصف نفسه بذلك. ﴾الظَّال م 

العبذذد، ولقذذد حذذاول  إلذذى واألشذذاعرة تنسذذب هذذذه األفعذذال كلهذذا إلذذى هللا تعذذالى، بينمذذا تنسذذبها المعتزلذذة 

المعتزلة الذذين يقولذون بذان التوفيذق هذو اظهذار اآليذات مذن هللا تعذالى فذي خلقذه  رايالتوفيق بين  الشهرستانى

ذ ذلذك إغذواء والصذد، هللا تعذالى بمعنذى االضذالل واإل إلذى وحدانيته، والخدالن ال يتصذور مضذافا  الدالة على

ن التوفيذذق خلذذق القذذدرة الخاصذذة أ، وبذذين رأي االشذذاعرة الذذذين يقولذذون بذذيبطذذل التكليذذف ويكذذون العقذذاب ظلمذذا  

ن التوفيذق إ -لشهرسذتانىا–فذرأى  –هللا إلذى وهمذا ينسذبان  -بالطاعة، والخذذالن خلذق القذدرة علذى المعصذية، 

الخصذوص  أمذا يقسم قسمة عموم وخصوص، فالعموم هو أن الكل في توفيق هللا وإرسال الرسل واالستدالل، 

، ومذن التربيذة، ومذن سذعيدا   أو لمن علم منه الهداية، وهذا يأتي من كمال الطبيعة، ومن الشريعة من كتب شقيا  

، فذالتوفيق فذي هذذه الحالذة مذن هللا، ومذن كذان هذذا حالذه فذي حالذة  نفسذه إلى طلب المعونة من هللا حتى ال يكله 

خر عمره أن انفتح سذمعه لمذواعظ الشذرع فهذو علذى نذور مذن ربذه، وإن آإلى البلوغ. فإنه في الحالة التي تمتد 

اعرض صار على ظلمة من طبعذه، وذلذك هذو الطبذع والخذتم، فالتقذدير مصذدر والتكليذف مظهذر والكذل مقذدر 

سر لما خلق له، والموكول إلى حوله وقوته في خذالن. والمتوكل علذى هللا وقوتذه فذي توفيذق هللا، وكل مقدر مي

يجعل دورا للعبد في الهداية والتوفيق والخدالن واالضالل، ويبقى على القول بقضاء هللا وقذدره  والشهرستانى

 وشموله لكل ما يحدث وفقا لعلة األزلي.

محاولة االشاعرة التوسط في مسالة خلق األفعذال، بذين القذائلين  ولقد اتضح لنا من خالل ذلك العرض

بالجبر المطلق وبين المعتزلة القائلين بالقدرة االنسانية المستقلة عن هللا تعالى؛ فقالوا بأن الفعل ينسب من جهة 

قذوا مسذؤولية العبذد مذن جهذة الكسذب، ليحقإلذى الخلق هلل تعالى، و ذلك ليحققوا القدرة االلهية المطلقة، وينسذب 

عذن عملذه، ولكذـي ال يسذقط التكليذف، وحذول هذذا األصذل دارت كذل آرائهذم علذى مذا ينبنذي عليذه مذن  اإلنسان

فرعيات
2
. 

 واإلمامة النبوة  الثاني:الفرع 

يسذتطيع العقذذل أن يسذتوفي القيذذام بمذذا وكذل إليذذه للقيذذام بمهمذة تذذدعيم العقيذذدة بذالنظر وتأصذذيل أصذذولها 

ن يجذذد لإليمذذان بصذذحة النبذذوة وصذذدق النبذي أساسذذا ثابتذذا فذذي النظذذر العقلذذي، فيظمذذئن باالسذتدالل والحجذذاج، وا

مذن أصذول االعتقذاد عنذد  وتعذد اإلمامذة أصذال   حصول تسليمه وتصديقه من جهة اليقذين البرهذان. إلى الناظر 

منزلهذا عنذد الشيعة ويظهر ذلك جليا في أصولهم، وفي فقه تفاسيرهم وسائر العلوم مما يبين أهميتها عنذدهم. و

 المكلف الجهل بها. عال يسأهل السنة واألشاعرة، فهي ليست من أصول الدين التي 

 

 

                                                           
1
 .46االشعري، اللمع، ص  -

2
 .330علي عبد الفتاح المغربي، الفرق الكالمية، ص -
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 األول: النبوة  العنصر

الرسالة، وتقوم هذه إلى عارض األشاعرة موقف البراهمة من النبوة، وقدموا األدلة التي تثبت الحاجة 

 األدلة على اساسين هما:

 .من جهة العقل ن التحسين والتقبيح ليساأول: ألا

بنت على هذين تنه ال يقبح في العقل ارسال الرسل، وسنعرض فيما يلي ألدلة االشاعرة التي اأوالثاني: 

 ساسيناأل

 فائدة بعثة الرسل لقطع عذر المكلف من كل الوجوه فال عذر للمكلف من عدم معرفة هللا وأوامره ونواهيه؛ -1

المنعم فإذا دل العقل على وجوب شكر المنعم، فانه ال يستطيع أن بيان كيفية العبادة التي هي سبيل شكر  -2

 .يدل على كيفية ذلك الشكر ولو ترك ذلك للعقل لتعددت العبادات واختلفت باختالف العقول

من سهو وغفلة واهواء وميول وشهوات، وقد تصده هذه االشياء عن معرفة هللا فال بد من  اإلنسانما في  -3

 .ا له ويذكروه ويعينوه عن معرفة هللاارسال الرسل ليبينو

ن من فعل القبيح أوقبح الكفر فال يعلم  اإليمانن علم حسن إخرة فهو آلالعقل قاصر عن ادراك الجزاء في ا -4

 .عذب خالدا مخلدا في النار

 .ةدويغدية واألرسال الرسل يغني العقل عن مخاطر التجربة في الواقع، في معرفة الضار والنافع من األإ-5

االجتماعية لمجيء الرسل، وذلك لتنظيم المجتمع وسن قانون العدل للجماعة االنسانية، ولو  اإلنسانحاجة  -6

 دنيويا   تركوا بدون ذلك لحدث التقاتل والتنازع بينهم فالرسالة بذلك ليست عمال روحيا فحسب بل هي تنظيما  

خرةآلا إلى الدنيوية، وتكون الدنيا ممر لحياته االخروية عبر حياته  اإلنسانوسن االحكام، وتأهيل 
1
. 

والرسل يؤيدهم هللا بالمعجزات ويجعلها دليل صدقهم والمعجزات هي ما ينفرد هللا عز وجل بالقدرة عليها، 

وال يصح دخولها تحت قدرة الخلق من المالئكة والبشر والجن، وليس معنى معجز هو ما يعجز عنه الخلق، 

لهم واستحالة وقوعه منهم ال لعجزهم عنه  تحت قدرة العباد المتناع كونه مقدورا  نه مما ال يدخل إبل معناه 

ومعهم منه
2
. 

، واهتموا بصفة خاصة ولقد أقر األشاعرة بالمعجزات الحسية التي ظهرت عن أيدي الرسل جميعا  

أنواع المعجزات ن، الذي يمثل أعلى آوهي القرصلى هللا عليه وسلم بالمعجزات العقلية التي جاء بها الرسول 

، إذ أنه يمتاز عن المعجزات الحسية بعدم تعرضه للشبهات التي قد يثيروها المنكرون للنبوات وأشدها صدقا  

على عدم  والمعجزات، فلقد تحدى به النبي العرب، ولو أنهم انتصروا عليه في الحرب، ما كان ذلك دليال  

 قدورهم.تيان بمثله لو كان في منبوته، وإنما الدليل هو اإل

وفرق األشاعرة بين المعجزة والسحر؛ فالمعجزة من جنس ما يقدر هللا عليه وحده، والسحر ليس 

هللا يكذبه فيما ادعاه ألنكذلك فهو يقع من جنس مقدورات العباد، وال يمكن للساحر ادعاء النبوة 
3
. 

م فرقوا بين المعجزة والكرامة، من بو اسحاق االسفرايني لكنهأولقد أقر االشاعرة بالكرامة لألولياء فيما عدا 

النبوة دعاءاوحيث أن الكرامة ليس فيها التحدي 
4

واألنبياء معصومون؛ فما هو معنى العصمة وموقف ، 

 األشاعرة منها ؟

نقول بإيجاز: العصمة لغة: هي المنع، والقائلون بالعصمة منهم من يقول المعصوم هو الذي ال يمكنه 

بها بتوفيق هللا اياه وتهيئه ما يتوقف عليه االمتناع يال يأتن يقول االتيان بالمعاصي، ومنهم م
5
. 

                                                           
 .156الرازي، محصل افكار المتقدمين، ص  -1

 .8الباقالني، الفرق بين المعجزات والكرامات، ص  -2

 .26المصدر نفسه، ص  -3

 .161الرازي، محصل افكار المتقدمين، ص  -4

 .59ابو عذبة، الروضة البهية، ص  -5
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، ولقد نبياء بعد النبوة عن كل الذنوب، وال يجوز عليهم الكذب عمدا  وبالنسبة لألشاعرة فقد قالوا بعصمة األ

لتقول في دلت المعجزة القاطعة على صدقهم في دعوى الرسالة ما يبلغونه عن هللا تعالى، ولو جاز عليهم ا

 ابطال المعجزة وهو محال. إلى ذلك والكذب، ألذى ذلك 

ذلك فيقـول أبو اسحاق االسفرايني  فيلكن هل يجوز على االنبياء الخطأ والنسيان؟ اخـتلف األشـاعرة 

التبليغ، فلو تصور الخلق في ذلك كان  فيالمعجزة دالة على الصدق ومالزمة الحظ  ألن بامتناع ذلك نظرا  

 ألنجواز السهو والنسيان على االنبياء وذلك إلى لداللة المعجزة وهو ممتنع، وذهب الباقالنى  ذلك نقضا

المعجزة تدل على صدقه فيما هو متذكر له عامدا اليه، وأما ما كان من النسيان وطيات اللسان فال يدخل تحت 

أن يصدر  سمعا   وال ال يمتنع عقال  قبل النبوة ف أما التصديق المقصود بالمعجزة وال المعجزة دالة على نفيه، 

كبيرة أو من النبي قبل نبوته معصية صغيرة 
1
. 

وتندرج مسألة النبوات عند الضرير كما عند سائر األشذاعرة فذي مبذدأ التجذويز األشذعري باعتبذار أن 

ت علذى هللا يفعل في خلقه ما يريد، وليس يجب عليه شيء بإطالق وما النبوات إال وجه آخر من وجوه الجائزا

هللا. واألنبياء الحقيقيون هم أولئذك الذذين يذدعمهم هللا بذالمعجزات الخارقذات العذادة، والتذي يتحذدى بهذا األنبيذاء 

الخلق فيعجزون عن اإلتيان بمثلها. فالمعجزة دليل ولكنه دليل ال من جنس األدلة العقلية وال الشذواهد الحسذية، 

طقة، ونسيج وحدة، كما يقذول أربذاب البالغذة والبيذان، ويشذترك وانما هي دليل فريد من نوعه، كما يقول المنا

هذا الدليل مع الشاهد الحسي من حيث انه يعانيه الناظر الجاحد فال يقدر على إنكذاره فقذد رأى قذوم موسذى أنذه 

يفلق البحر، وأنه يلقي عصاه فإذا هي حية تسعى، وتلقف ما أبرمذه السذحرة مذن سذحر صذناعتهم ويفتذرق عذن 

والحس والشهادة من حيث إنها تفذرق مذا اعتذادوا عليذه وألفذوه، ثذم إن مذن صذفات المعجذزة أنهذا تذأتي التجربة 

لتؤيد قول مدعي النبوة فتكون حجة يفحم بها من ينكر عليه دعواه: فالنبي يدعي النبوة من جهة ويقذرن دعذواه 

المسذتدل بهذا علذى صذدق مذن صنيعه من جهة أخذرى، وإنمذا المعجذزة  أو بتحدي مخاطبيه أن يأتي بمثل قوله 

 ظهرت على يده ألنها تجري مجرى الشهادة له، ويستدل صدق المخبر الذي اخبر عنه النبي، أنه ال يكذب.  

ابذذن العربذذي أن النبذذوة ليسذذت صذذفة ذاتيذذة للنبذذي بحيذذث تكذذون أعمالذذه الحسذذنة، وقذذواه وإتيانذذه يذذرى و

موهبة إلهيذة وعطذاء ربذاني فذاهلل يختذار ويصذطفي مذن  الفضائل، وما به يتقرب إلى هللا سبيال إليها، وإنما هي

األفعذال الحسذنة والفضذائل  إلذى عباده من يشاء ليكلفهم ويأمرهم بأن يبلغذوا الخلذق كالمذه، ليكذون مرشذدا  لهذم 

المنجية من أهوال اآلخرة. وكل نبي اختـاره هللا إال ويدعمه بمجموعة من الخذوارق تكذون شذاهدة علذى صذحة 

وارق هي المعجزات لمختلف األنبياء. لكنه يتوقف بإسهاب عند معجذزة القذرآن ليجعلهذا متميذزة نبوته. هذه الخ

عن سائر المعجزات ببقائها واستمراريتها إذ كل نبـي عدمت معجزاتذه بوفاتذه إال معجذزة القذرآن فإنهمذا ظلذت 

 شاهدة على إعجازها وعلى صدق نبوة صاحبها حتى بعد وفاته.

 نظرية اإلمامة:

يختلف عن غيره من المسائل، والحاقهذا بأصذول الذدين تقليذد جذرى عليذه  اإلمامةل المنهجي مع التعام

المتكلمون، وسند مذهبي في االعتقاد األشعري، وإن تحوط االشاعرة عند الخوض فيها، وارتكذزوا علذى مبذدأ 

المامذة، لذيس مذن المهمذات النظر فذي ا"السالمة وهذا ما قرره الغزالي في كتابه االقتصاد في االعتقاد، بقوله: 

من فن المقوالت فيها بذل مذن الفقهيذات، ثذم إنهذا مثذار التعصذبات، والمعذرض عذن الخذوض فيهذا  أيضا  وليس 

اسلم من الخائض، وان اصاب فكيف إذا اخطأ ولكن اذا جرى الرسم باختتام المعتقذدات بذدأ بذه اردنذا ان نسذلك 

"ف المألوف شديد النفارالمنهج المعتاد، فان القلوب عن المنهج المخال
2
. 

ولقد وافقت األشعرية المعتزلة، رفض حكم المتغلب وألغت شذرعيته، فذي سذائر الظذروف، وال مجذال 

 أو لتجويز تصذرفاته، وإنمذا منعذه عذن غيذه وتسذلطه، وال يسذتحق اإلمامذة لذديهم غيذر األفضذل دون عشذيرته 

                                                           
 .236االمدى، ابكار االفكار، ص  -1
2
 .253الغزالي، االقتصاد في االعتقاد، ص  -
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م المناسذب، وأبذاح المعتزلذة وتذبعهم فذي الذرأي جنسه، ومقياس األفضلية يرتبط بمصلحة األمذة باختيذار الحذاك

 الخوارج أن الخالفة في غير قريش، بيد أن الباقالني يصر على شرط القرشية.

اإلمذام،  إلى والمالحظ أن األشعري لم يبين لنا الشروط التي يجب أن تتوفر في اإلمام، ووجه الحاجة 

ر اإلمامذة قضذية مصذلحية، ولذيس مكانهذا العقيذدة، وطرق اختياره، ويبدو أن السبب في ذلك أن األشعري يعتب

اعلم أن اإلمامة ليست من أصول الذدين بحيذث يقضذي النظذر فيهذا إلذى ": الشهرستانىبل السياسة ولذلك يقول 

قطع ويقين، ولكن الخطر على من يخطئ فيها، ويزيد علذى الخطذر علذى مذن يجهذل أصذال والتعسذف الصذادر 

"نصاف فيهاعن األهواء المضلة مانع من اال
1
. 

االستقراء المذهبي آلراء االشاعرة يظهر تحوط المذهب، واالبتعاد من الخوض في الموضوع توخيذا 

لمبدأ السالمة، ويبقى الباقالني حالة استثناء في المذهب االشعري، وليس مخالفة ألصذول المذذهب بذل كذإمالء 

من خطر تطلعاتهم للخالفة، وبدأ يفهذم لظروف العصر الدي عاش فيه، حيث رأى نفوذ الترك، وبات التوجس 

ايراده شرط القرشية، فعلى الرغم من أن الحاجة لم تعد الزمة لهذا التذكير، إال أن القصذد مذن ذلذك ابعذاد غيذر 

 لذلك. العرب من الخالفة، ما دامت قريش مهدا  

نصيص على امام ويزداد الرد المذهبي اشتدادا كلما مست أصول االعتقاد، كما هو الحال في مسالة الت

والنص منه على امام على صفة ما تدعيه الشيعة من التصريح، واالظهار وأعظذم وأخطذر مذن توليذه "بعينه، 

 أو  -لذو كذان األمذر علذى مذا قذالوا –االمراء والقضاة، وتوفر الدواعي على نقله أكثر، وإذا كان كذذلك، وجذب 

وقتنا هذا نقذال شذائعا، يكذون أول  إلى خلق عن سلف يغلب نقل النص من الكافة على كتمانه وأن يظهر وينقله 

ن يعلم ضرورة أنقله ووسطهم وآخرهم سواء في أنهم جميعا حجة العلن عند نقلهم ولو كان ذلك كذلك، لوجب 

صدق الشيعة فيما تنقله من النص، واال يوجد لهم مخالف من األمة يوفي عددهم ينكر النص ويجحد علمه كمذا 

كر فرض الصالة والصيام وإمرُت أسامة بن زيد وزيد بن حارثذة، وفذي العلذم يذبطالن هذذا لم يوجد فيها من ين

مذن الزيديذة  -رضذي هللا عنذه –ووجود ذلك ويجحده، ويبذرأ مذن الذدائن بذه، ورأينذا اكثذر القذائلين بفضذل علذى 

مذة عنذه بابذه وغيرهم ينكر النص عليه، ويجحده مذع تفضذله عليذا علذى غيذره، وزوال الته نالبغدادييومعتزلة 

"اوضح دليل على سقوط ما ذهبوا اليه وبطالنه
2

. ويذكر البغذدادي رأيذا فذي وجذوب اإلمامذة سذمعا، وجوازهذا 

إن اإلمامذة شذريعة مذن الشذرائع يعلذم جذواز ورود التبعيذة بهذا بالعقذل، ويعلذم وجوبهذا "عقال، قال أبو الحسن: 

"بالسمع
3

نه االختيار من األمة باجتهاد أهل االجتهذاد مذنهم يتضح طريق ثبوت اإلمامة عندهم، فواضح أ أما ، 

إن اإلمامة تنعقد لمن يصلح لها "واختيارهم من يصلح لها، ففي ذلك يقول البغدادي، فقال أبو الحسن األشعري 

"بعقد رجل واحد من أهل االجتهاد والورع، إذا عقدها لمن يصلح لها وجب على الباقين طاعته
4

. فالعقد برجل 

 –رضذي هللا عنذه، بعقذده لعمذر بذن الخطذاب  –ذهب األشذعري فهذو بهذدف تسذويغ عمذل ابذي بكذرواحد في المذ

انعذدام الذدليل علذى تعيذين عذدد معذـين بشذرطهم  إلى والتبرير المذهبي عند الباقالني يسند فيه  -رضي هللا عنه

عقذدها لرجذل علذى صذفة مذا تتم برجل واحد من أهل الحل والعقد إذا  –اإلمامة  أي -تنعقد  "يتـم العقد بقولـه: 

"ئمذذة إذ لذذيس  دليذذل علذذى تعيذذين عذذدد معذذين بشذذرطهم يذذتم العقذذديجذذب أن يكذذون عليذذه األ
5

، وهذذو يعذذز التفسذذير 

المذهبي ويوضح كيفية التنصيص على العدد المعين الذي يتم بذه العقذد، واإلمامذة فذي عمومهذا عنذد األشذاعرة 

ذهبي بهذذذه القاعذذدة مذذن خذذالل عذذرض  آراء الغزالذذي ، وسذذبق أن ذكرنذذا بذذااللتزام المذذ-اجتهاديذذة -مصذذلحية

، وكذا األشعري نفسه في هذا البذاب وأن اإلمامذة اختيذار ولذيس تعيذين، اجتهذاد ولذيس تنصذيص والشهرستانى

 ويوجب التعيين. 

                                                           
1
 .478، نهاية االقدام في علم الكالم، ص الشهرستانى -

2
 .165الباقالني، التمهيد، ص  -

3
 .272البغدادي، اصول الدين، ص  -

4
 .280، اصول الدين، ص يالبغداد -

5
 .178الباقالني، التمهيد، ص  -
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ن كان هذه المرة ليس في االشخاص بل في المحيط الجغرافي، عند انكذاره أن يكذون عقذد الخالفذة مذن شذأن إو

األمة في كل عصر من عصور المسلمين، ذلك أن هللا فرض علينا فعل العقد علذى اإلمذام وطاعتذه كل فضالء 

إذا عقد له، وأنه متعذذر ممتنذع اجتمذاع سذائر أهذل الحذل والعقذد فذي سذائر امصذار المسذلمين علذى بيعذة لرجذل 

ي بكذر وعمذر وعثمذان واحد، وهللا ال يكلف فعل المحذال لممتنذع، كمذا أن سذلف األمذة لذم يراعذوا فذي العقذد ألبذ

أيضا  وعلى حضور جميع أهل الحل والعقد في أمصار المسلمين، وفي المدينة 
1
. 

عذذر  –فالقضية مبنية على تعذر االجتماع فضالء األمة، ورفع العذر بنقيض الحكم عند وجود المانع 

ء األمذة اذا لذم يكذن وهذا معناه في المذهب االشعري جواز عقد اإلمامة مذن كذل فضذال –اجتماع فضالء االمة 

 المانع والعذر، وهذا يحكمه تبدل الحال واعتبار مقاصد الشريعة.

اجتماع فضالء األمة يفك احتمال العقد لعدة أئمة، في وقت واحد، وإن كانت هذذه القضذية مذدار نقذاش 

مذن تنعقذد لذه في العهود التي كان يتعذر فيها اجتماع أهل الحل والعقد ومخرج المذهب هنا هي مقاتلة مخذالفي 

االمامذذة أوال مذذن بذذين مجمذذوع العقذذود، وإن ادعذذى كذذل واحذذد مذذنهم أن العقذذد سذذبق لذذه، ابطلذذت سذذائر العقذذود، 

مذن غيذرهم، فذال مسذوغ لمذرجح القتذال مذا دامذت اإلمامذة قضذية مصذلحية وال  أو واستأنف العقد لواحذد مذنهم 

علذى جلذب المنفعذة ودفذع الضذرر، وهذذا مذا  يعدها آهل السنة والجماعة من أركان الدين، ما دام المذهب مبني

يفسر قول المذهب إن األمة ال تملك فسخ العقد على اإلمام من غير حدث يوجب خلعه، مع أنها تملذك العقذد لذه 

فإن قيل: يملك العقد من ال يملك فسخه؟ قيل له: هذا في الشريعة أكثر من أن يحصى، أال تذرى أن العاقذد علذى 

اح من حيذث كذان يملذك عقذده؟ وكذذلك العاقذد للبيذع علذى سذلعته ال يملذك حلذه وإن ملذك وليته ال يملك فسخ النك

عقده؟ .. فبطل ما سألتم عنه
2
. 

فالقضية إذن في المذهب األشعري فرض كفاية لما فيهذا مذن مصذالح العبذاد لكذن خطذر الخذوض ألذزم 

تباره منقحا للمذهب األشعري، فذال يعذد أئمة المذهب األخذ بمبدأ السالمة، ولم يقدم على األمر إال الباقالني باع

فيهذا، بذل ينبغذي  لالرتجذالوال مكذان  هذا التوجه المذهبي اال تفهما ألعذالم المذذهب أن المسذالة أصذعب تنذاوال  

ن اعترض عليه في بعض المسائل ما دام مدار القضية، متذراوح أالضبط والتنقيح، وهذا ما قام به الباقالني، و

ضرر، وهذا ما دفع ائمة المذذهب عنذد سذردهم آلرائهذم الكالميذة مذن التنبيذه أن االمامذة بين جلب النفع ودفع ال

 مصلحية يراعى فيها مقاصد المكلف.  

عذذن رأي أشذذاعرة المغذذرب فذذإن البذذاجي يذذردد موقذذف األشذذاعرة وذلذذك بضذذرورة طاعذذة الخليفذذة  أمذذا 

الناس من الفتنة، فقد عبر البذاجي عذن  ظلمه أهون على ألنومالزمة الجماعة، ولو كان الخليفة ظالما طاغيا، 

عليكما بطاعة من واله هللا أمركما، ال معصذية فيذه هلل تعذالى فذإن طاعتذه "ذلك من خالل نصحه لولديه قائال  : 

من أفضل ما تتمسكان به، وتعتصمان به ممن دعاكما، وإياكما والتعريض للخالف لهم، والقيام عليهم فإن هذا 

"خزي اآلجلفيه العطب العاجل، وال
3
 .  

فالتزما الطاعة ومالزمة الجماعة، فإن السلطان الجذائر أرفذأ  "ويزيد الباجي في هذه النصيحة ويقول:

وصذلت منذه إذايذة إليكمذا  أو بالناس من الفتنة وانطالق األيدي واأللسنة، فذإن رابكمذا أمذر ممذن ولذي عليكمذا، 

 إلذى ل واالحتمال واإلجمال، وخالفا خرجا عن بلذده فاصبرا، وانقبضا، وتحيال، لصرف ذلك عنكما. باالستنزا

"أن تصلح لكما جهته، وتعود إلى اإلحسان إليكما نيته
4
.  

فذذي ظلهذذا تقذذام حذذدود هللا ويذذتمكن  ألنويذذرى الضذذرير وجذذوب قيذذام اإلمامذذة فذذي مجتمعذذات المسذذلمين، 

نبغذي أن يكذون عذاقال عالمذا، المؤمنون من الجهاد والدفاع عن الحياض، واإلمام الذي يتول شؤون المسلمين ي

رشذي النسذبق، وشذجاعا مقامذا وأن يكذون األمورمستقيما، سليم الحواس والتمييز بين 
5

. لكنذه فذي حالذة مذا إذا 

                                                           
1
 .60المصدر نفسه، ص  -

2
 .197الباقالني، التمهيد، ص  -

3
 .43الباجي، النصيحة الولدية، ص  - 
4
 المصدر نفسه والصفحة وما بعدها. - 

 .69الضرير، التنبيه واإلرشاد مخطوطة محمد المرير، تطوان، ص  -5
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يأمر بإتيان الحرام جملة، فال يحل للمسلمين طاعته، لكن بشرط أن يكذون فذي ذلذك  أو وجدا إمام يأمر بالظلم، 

ذلك بل إن القيام عليه يصبح  إلى جزره وتخويفه فتنة للمسلمين فال لجوء مأمون السطوة، والمكر، إذا كان في 

حراما نظرا ألنه فيه نقضا لعهد، وهللا يأمر في كتابه بالوفاء والعهود
1

. ويبدو الضرير فذي مسذألة اإلمامذة هذذه 

لم يكن في وقته شأنه في ذلك سائر أئمة المذهب األشعري بالمشرق السيما في اشتراط القرشية في اإلمام ألنه 

داع يستوجب االحتياط من هذذا الشذرط، لكنذه مذع قيذام دولذة الموحذدين، واسذتقالل الخالفذة الموحديذة. عذن  أي

الخالفة العباسية أثيرت الشكوك في صحة النسب القرشي لخلفاء هذه الدولة، فكان من ذلك أن صذار موضذوع 

 أو اجتهذدوا فيذه،  أو المي كثير مذا تجـذـاوزوه، شرط القرشية في اإلمامة شرطا محرجا ألشاعرة الغرب اإلس

 أولوه تأويالت خاصة.

ويستوقفنا موقف الساللجي من اإلمامة نظرا للظروف السياسية التي واكبها فهو يؤكد و يصادر علذى 

شرط القرشية في اإلمامة، ويعتبر أن العصمة ليست من شروطها بتاتا  بل وينفي أن يكون هناك معصوم غير 

ء، هذذذا فذذي وقذذت كانذذت دولذذة الموحذذدين قذذد قامذذت علذذى نقذذيض ذلذذك فقذذد كانذذت الخطذذة التذذي أقذذدم عليهذذا األنبيذذا

الموحودن المتمثلة في استقاللهم عن الخالفة المركزية العباسية بالمشرق، وتأسيس خالفذة سذنية مسذتقلة ألول 

البسذتها لذم تكذن مالئمذة مرة في تاريخ الغرب اإلسالمي خطوة جزئية وجبارة لكن الشروط الموضوعية التي 

، وكذذلك الشذأن مصموديا   فلم يكن مؤسس دولة الموحدين المهدي بن تومرت قرشيا بل كان في األصل بربريا  

من بذذن علذذي الكذذومي الذذذي كذذان مذذن مذذادغيس وهذذم أبنذذاء عذذم زنانذذة البربريذذة، لكذذن ؤبالنسذذبة لخليفتذذه عبذذد المذذ

عاصرونهم رفعوا نسبهم إلى قريش حتى يتوافر هذا الشرط المؤرخين الرسمين لدولة الموحدين والذين كانوا ي

ولقذذد فطذذن لذذذلك مذذؤرخ الغذذرب إسذذالمي عبذذد الذذرحمن بذذن خلذذدون
2

. ثذذم إن ابذذن تذذومرت اسذذتغل مبذذدأ العصذذمة 

فسماه أتباعه باإلمام المعصذوم حتذى تتأكذد إمامتذه وشذرعيته فذي  الشيعي فادعى المهدية وجعل نفسه معصوما  

تي ارتبطذت بظهذور دولذة الموحذدين سذببت إحراجذا كبيذرا  للمفكذرين األشذاعرة الذذين ذلك. إن هذه الظروف ال

تمريذره  أو تفذادي شذرط القرشذية فذي موضذوع اإلمامذة  إلذى عاصروها وأعقبوها مباشذرة، ممذا كذان يذدفعهم 

يصذرح تأويله لكننا نجد الساللجي يتمسك به تمسكا واضحا ويجعله شرطا أوليا. وأساسذيا كمذا أنذه  أو بسرعة 

تصريحا واضحا برفض العصمة في اإلمامة وادعاء إمكانية وجود معصوم من غير األنبياء، ولعل في موقف 

السذاللجي هذذا رافضذا غيذر مصذرح بذه لموقذف ابذن تذومرت مذن موضذوع اإلمامذة علذى العمذوم، والواقذع أن 

احها خصوصذا أولئذك موقف الساللجي هذا من اإلمامة كمذا وردت فذي برهانيتذه سذببت احراجذات كبيذرة لشذر

المرينية؛ فقد كانوا يمرون على هذا الشذرط بذال تفصذيل، فذال  أو الذين تولوا شرحها في كنف الدولة الموحدية 

يعتبذرون موضذوع اإلمامذة كلذه لذيس  أو تحليل  أو يقفون في تحليله طويال  ويكتفون بذكره دونما طويل شرح 

أنهم يذذهبون فذي ذلذك مذذاهب  أو يني في عقيدة األشعري، من العقائد في شيء وإنما هو موضوع أقحمه الجو

تأويله تُقال من أهمية هذا الشرط فيكتفون بالقول إنه إذا وجدا اإلمام وكذان عالمذا عذادال، وذا نجذدة وكفايذة ولذم 

 .يوجد مثله من القريشيين كان إماما مقبوال  

 خاتمة:ال

مامة، وهي في مجموعها إلفعل اإلنساني، النبوة، ا، الاإليمانعند مفاهيم من خالل هذه الدراسة توقفنا 

المسائل ذات النظر العقلي لنكشف حقيقة المفهذوم وجانذب التذرابط فيمذا بينهذا ودور  أيتكون جانب السمعيات 

 والتضحية.: الطيبة والمحبة واإليثار يصبح للقيمالرزين والسليم، حتي  واالعتقادذلك في خلق السلوك السوي 

زيل واقعي وننقلها من صورة التجريد إلى واقع التنزيل؛ لنقر السالم في قلوبنا والعدل واإلخاء وجود فعلي وتن

وفق وحذدة مذهبيذة بذدل التفذرق، لخلذق روح دينيذة مؤصذلة بثقافذة  إلى التوحيدبيننا وبين الناس. فاحتاج الناس 

الخالفذة  أو مفهذوم اإلمامذة ؛ وآليذة تحفذظ األمذن الروحذي تتمحذور فذي فقهذي-عقذديمعرفية تجمع بين مذهبين 

 .االجتماعيلرعاية األمة بقصد تحقيق التغيير 

                                                           
1
 .70المصدر نفسه، ص  -

2
 و ما بعدها. 225، ص 6العبر، المجلد  ابن خلدون، تاريخ -
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 النتائج: 

 أو -المعتزلذةمسذلك  وهذو-العقيذدةالبحث في مسذائل أثناء أن االقتصار على علم الكالم وحده يرى األشعري  -

ن تذرك االعتذزال وسذلك يفيد الدين قذدر مذا يفيذده الجمذع بينهمذا، فكذان أ ال-السنةمسلك فقهاء  وهو-وحده الفقه 

لكون القضايا والمسذائل المدرجذة فذي  طريق بين النفي واإلثبات، وانتهج نهجا وسطا بين العقل والنقل. ونظرا  

تقسذيمها عنذد التنذاول  إلذى األمذة  مفكذروخرى جانب السذمع )العقذل(، درج أالفكر الديني من لها جانب النقل و

وكذان أهذل السذنة قبذل األشذعري ال يعتمذدون إال النقذل فذي أمذور  المنهجي: مسلك االلهيات ومسلك السذمعيات.

االعتقاد، فلما أخذ األشعري في مناضلة المخالفين بالعقل حفاظا للسنة، جذاء أتباعذه مذن بعذده يثبتذون عقائذدهم 

 ظار. بالعقل تدعيما لها، ومنعا إلثارة الشبه حولها، ووضعوا المقدمات العقلية التي تتوقف عليها األدلة واألن

كان أهل السنة قبل األشعري ال يعتمدون إال على النقل فذي أمذور االعتقذاد، فلمذا أخذذ األشذعري فذي مناضذلة  -

المخالفين بالعقل حفاظا  على السنة، جاء أتباعه من بعده يثبتون عقائدهم بالعقل تدعيما  لها، ومنعا  إلثارة الشبه 

 ليها األدلة واألنظار.  حولها، ووضعوا المقدمات العقلية التي تتوقف ع

في جانب التصديق فقط في رأي أبي الحسن األشعري يرجع باألساس من موقفه من  اإليمانحصر مفهوم  -

 أو بالكفر  أما سيترتب عليه الحكم على العاصي  اإليمانمرتكب الكبيرة، فإدخال العمل كعنصر من عناصر 

جم مع القول بفسق مرتكب الكبيرة، وهذا هو خط االعتدال بالتصديق ينس اإليمانبالمطلق، فربط  اإليماننفي 

  .عند أهل السنة والجماعة

بخصوص الفعل االنساني كان أبو الحسن األشعري، المنظر األول لمواقف أهل السنة ومؤسس المذهب  -

معتمد على المعروف باسمه، كان يريد أن يقيم مذهبا وسطا يجمع بين منهج المعتزلة العقالني والفكر السني ال

 الرواية والحديث.

مسألة اإلمامة فيمكن القول أن جميع األحكام متصلة بالعقيدة وقائمة عليها، وكلها أحكام عملية فاألحكام أما  -

وهي  -الفقهية من أعمال الجوارح والقلوب، والعقدية من أعمال القلوب. وكل عمل ال يكون عن نية خالصة 

وع اإلمامة هذا من أدلة الترابط والتالزم بين األحكام العقدية والفقهية، ولذلك فموض فمردود. -عمل القلب 

وإن كال  منها مالزم لآلخر وقائم عليه، ولذلك فقد جعل هللا تعالى طاعة األئمة والنصح لهم وعدم الخروج 

 يُعاقب تاركها بالعذاب يوم القيامة.  و عليهم بغير مبرر شرعي من العبادة التي يثاب عليها،

تندرج مسألة النبوات عند سائر األشاعرة في مبدأ التجويز األشعري باعتبار أن هللا يفعل في خلقه ما يريد،  -

وليس يجب عليه شيء بإطالق وما النبوات إال وجه آخر من وجوه الجائزات على هللا. واألنبياء الحقيقيون هم 

يتحدى بها األنبياء الخلق فيعجزون عن اإلتيان  أولئك الذين يدعمهم هللا بالمعجزات الخارقات العادة، والتي

بمثلها. فالمعجزة دليل ولكنه دليل ال من جنس األدلة العقلية وال الشواهد الحسية، وإنما هي دليل فريد من 

 نوعه، كما يقول المناطقة، ونسيج وحده، كما يقول أرباب البالغة والبيان.

 والمراجع:المصادر قائمة 
 

، تحقيق: محمد السليماني، دار القبلة، مؤسسة علوم قانون التأويل(، 1986كر )أبو ب .العربي ابن -

 ، جدة. القرآن

 ، القاهرة، الدار المصرية للتأليفاريخ علماء األندلست( 1966. عبد هللا بن محمد. )ابن الفرضي -

 . مصر.

للكتاب  ، تحقيق عمار الطالبي، المؤسسة الوطنيةأعز ما يطلب(، 1985المهدي ) .ابن تومرت -

 الجزائر. 

تحقيق محمد رشاد سالم،  درء تعارض العقل والنقل، (2008)أحمد بن عبد الحليم  .ابن تيمية -

 ، هجر للطباعة والنشر، السعودية.اإلسالميةالطبعة الثانية، طبعة جامعة اإلمام محمد بن سعود 

لدون -  ني. دار الكتاب اللبنا ط.، العبر(، 1959) محمدعبد الرحمن بن   .ابن خ 
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مطبعة ، األشعري إلى اإلمامتبين كذب المفتري فيما نسب ، هـ(1347فخر الدين ) .عساكر ابن -

 القدس، دمشق. 

، تحقيق: محمد األحمدي أبو الديباج المذهب(، 1972 إبراهيم بن علي بن محمد ) .ابن فرحون -

 النور، دار التراث، القاهرة.

، تطوان. رقم إلرشاد مخطوطة محمد المريرالتنبيه وايوسف بن موسى الضرير،  .أبو الحجاج -

0487. 

، )مخطوط( خزانة ، مقدمات المراشداألمويعلي بن أحمد بن خمير السبتي  .أبو الحسن -

 . 82. رقم القرويين، فاس

، تحقيق: عبد الحليم محمود، ط دار الكتب المنقذ من الضالل(، 1974) محمد الغزالي .أبو حامد -

 ، القاهرة.  الحديثة

الخزانة العامة الرباط.  االسعاد في شرح االرشاد )محظوظ(، عبد العزيز بن ابراهيم .أبو محمد -

 .919رقم ق 

المغني في أبواب التوحيد (، 1965بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني ) عبد الجبار .األسد أبادي -

 ، الدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة. والعدل 

، شرح األصول الخمسة(، 1965بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني ) عبد الجبار .سد أبادياأل -

 تحقيق: عبد الكريم عثمان، ط القاهرة 

، تحقيق: حمودة غرابة، ط اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع(، 1955أبو الحسن ) .األشعري -

 الخانجي، القاهرة.

 بوالق، القاهرة . عةبطم(، المواقف، 1913عضد الدين ) .اإليجي -

، نشرة الخضيري وأبو على الملحدة والمعطلة التمهيد في الرد(، 1916أبو بكر ) .الباقالني -

 ريدة، القاهرة .

 دار العلم للماليين، بيروت. بعةطم، مذاهب االسالمين(، 1996عبد الرحمن ) .بدوي -

 ةمطبع .الوكيلمحمد  ، تحقيق: عبد العزيزالملل والنحل(، 1968عبد الكريم ) الشهرستانى. -

 الحلبي القاهرة. مصطفى البابي

  ، مخطوط محمد أحنان، تطوان.مشارق المهتدى في شرح عقيدة الصالحينالقطب،  .الصنهاجي -

الرسالة المفصلة ألحوال المعلمين (، 1996علي بن محمد بن خلف المعافري ) .القابسي -

 رف، القاهرة.، تحقيق: احمد فؤاد األهواني، ط دار المعاوالمتعلمين

، الدار المصرية المغني في أبواب التوحيد والعدل(، 1965)، بن أحمدعبد الجبار .القاضي -

 القاهرة.للتأليف والترجمة، 

، تحقيق: عبد الكريم عثمان، شرح األصول الخمسة(، 1965)،بن أحمدعبد الجبار .القاضي -

 . القاهرةمكتبة وهبة، 

صحيفة ندلس منذ الفتح حتى نهاية الدولة األموية، التشيع في األت(، -)بمحمد علي،  .مكي -

 .154، ص 3، عدد 2، المجلد المعهد المصري

، 1، دار الغرب اإلسالمي، ط فصول في الفكر اإلسالمي بالمغرب(، 1992عبد المجيد ) .النجار -

 بيروت، لبنان.
 

 

 

http://opac.bnrm.ma:8000/cgi-bin/gw_2011_1_4_4/chameleon?sessionid=2017111113142108135&skin=bnrm&lng=ar&inst=consortium&host=localhost%2b1111%2bDEFAULT&patronhost=localhost%201111%20DEFAULT&search=SCAN&function=INITREQ&sourcescreen=COPVOLSCR&pos=1&rootsearch=3&elementcount=1&u1=1003&t1=%d8%a7%d8%a8%d9%86%20%d8%a8%d8%b2%d9%8a%d8%b2%d8%a9%20%d8%a3%d8%a8%d9%88%20%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af%20%d8%b9%d8%a8%d8%af%20%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%b2%d9%8a%d8%b2%20%d8%a8%d9%86%20%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85&beginsrch=1
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 في المسرحية الليبيةالعالمي(  )الروحالشمول 
 د. نجيه عنيق خليل الطيرة

 :لخص البحثم

حاول الكاتب المسرحي الليبي في نصوصه المسرحية االنتقال من خصوصيته الضيقة إلى آفاق 

 اإلنسانية، وسعى إلى تحقيق الروح العالمي في نتاجه األدبي بوسائل عّدة منها:

   القضاء والقدر. –الرموز الطبيعية  –القوى الخارقة للطبيعة  –البطل التراجيدي 

 القضاء والقدر.-الرموز الطبيعية  –القوى الخارقة للطبيعة –البطل التراجيدي  احية:المفتالكلمات 

The Libyan Play Wright Tried in his theatrical texts to move from his narrow 

privacy to the horizons of humanity and sought to achieve the university in his 

literary production by several ways. 

Such as: The tragic hero – supernatural – natural symbols – the fate and destiny.  

 :المقدمة

المسرحية الليبية التي تعالت في تقنياتها  فيالعالمي( الروح تتناول هذه الدراسة موضوع الشمول )

قليمية, وخصوصيتها المحلية, لتعانق فضاء ,ومضمونها الفكري, عن حدودها اإل وأدواتها الفنية الدرامية،

 اآلخر, وتتثاقف  مع المنجز في المسرح العالمي. 

: تهدف الدراسة إلى التعرف على الوسائل واألساليب التي استخدمها الكاتب المسرحي الليبي هدف الدراسة

 لتحقيق الروح العالمي في نصه المسرحي.

ف إلى تفسير الظواهر، وفحص الفرضيات، للوصول إلى البحث نشاط علمي يهد ألن منهج الدراسة: 

الغايات؛ لذلك يجب على الباحث تحديد منهجه؛ ليتمكن من تقييم النتائج وتحقيق األهداف, واقتراح التوصيات، 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على المنهج التحليلي لمالءمته لطبيعة الموضوع، وهذا المنهج يعتمد على الشرح 

 قد؛ ليصل إلى استنباط النتائج واستخالص األحكام.والتفسير والن

تنّوعت أسباب اختيار الموضوع بين دوافع ذاتية وأخرى موضوعية، وكانت على  أسباب اختيار الدراسة:

 النحو اآلتي:

 أوال : األسباب الذاتية:

المهتمين فتح آفاق البحث والدراسة على اإلبداع الليبي في مجال األدب المسرحي أمام الباحثين، و -1

 بالحركة األدبية في ليبيا.

وتأثيره على  الفنية،الرغبة والميل لدراسة األدب المسرحي في ليبيا، ومناقشة تشكيالته وتقنياته  -2

 المتلقي.

 ثانيا : األسباب الموضوعية: 

 قلة البحث والدراسة العلمية التي تناقش الكتابة المسرحية في ليبيا، وتحلل بناءها الدرامي، وتناقش -1

 مؤثراتها واتجاهاتها وخصائصها وأبعادها الفلسفية والفكرية.

تعريف المتلقي العربي بتجربة التأليف األدبي المسرحي في ليبيا، وحث المؤسسات الثقافية على نشر  -2

 أعمال الُكتّاب المسرحيين، وتوجيه الدراسات النقدية نحو نتاجهم اإلبداعي.

 تقسيم الدراسة:

فقا للمنهجية العلمية، رسم خطة البحث وتحديد مطالبه، قسمت الدراسة إلى ولما كان من الضروري و

 :اآلتيالمحاور 

 تعريف الشمول )المسرح العالمي( لغة واصطالحا. .أ 

 مالمح الشمول في المسرح العالمي. .ب 

 وسائل وأساليب الروح العالمي في المسرحية الليبية: .ج 
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 نوعية البطل.  .1

 للطبيعة.القوى الخارقة  .2

 در. القضاء والق .3

 الطبيعية.الرمزية  .4

: نظرا  لما للدراسات السابقة من أهمية في رسم اإلطار النظري لخطة البحث، وتجنب الدراسات السابقة

التكرار، ومعرفة ما تّم إنجازه سابقا ، وتحديد ما ستضيفه هذه الدراسة من إسهامات وإنجازات جديدة في ذات 

 والدوريات اآلتية: الحقل المعرفي، استعانت الدراسة بالمراجع 

علم المسرحية. ترجمة: دريني خشبة، مكتبة اآلداب ومطبعتها بالجماميز، الط، يس نيكول. داألر .1

 م. 1958المطبعة النموذجية، القاهرة، 

فن المسرحية. ترجمة: صدقي خطاب، دار الثقافة بيروت، جيرالدايدس بنتلي.  -فرد. ب. ميليت .2

 م.1966ط، بيروت، نيويورك،  مؤسسة فرنكلين للطباعة والنشر، ال

3. David Lodge, 20
th

 century literary criticism –Longman, London, 1972. 

4. Supernatural Elements in Shakespeare plays. Liweizha . chine university 

Journal of Language Teaching and Research vol 10. No -2 March 2019  

5. The Supernatural Element in W.B Yeats s the Shadowy Water Asma 

Makram    2017سبتمبر  –يوليو  7ع, 5.حوليات آداب عين شمس مج 

6. Modern Critical Approach to tragedy Aspects of the Shakespeare’s poem   

Hero in millers Death of Sales man. 

7. Ahmed taha  

 – 1ع 31سلسذلة اآلداب والعلذوم اإلنسذانية مذج  –لعالميذة مجلة جامعذة تشذرين للبحذوث والدراسذات ا -

2009. 

واجهذذت الدراسذذة بعذذض التحذذديات الصذذعوبات، أبرزهذذا عذذدم تذذوافر البيئذذة العلميذذة الالزمذذة للبحذذث  

 والدراسة، وذلك للظروف العامة التي تمّر بها بالدنا وانعكاسها السلبي على كل مظاهر الحياة.

ندما يتجاوز إطاره المحلي, ويتخطّى حواجز اللغة، ويرتقي بخطابه ليشمل يحقق األدب الروح العالمي ع

 التجربة اإلنسانية العامة، ويحمل من المؤهالت الفنية واألبعاد الجمالية والفلسفية ما يرشحه للعالمية. 

ل, ويشير اللفظ إلى االحتواء والتضمين.   والشمول لغة: من الفعل الثالثي ش م 

لهم( األ  بثوبه )تلفع (اشتمل ، مر بالكسر شموال  عّمهمشمل: )شم 
 (1 )

 . 

زمان  أو وهو اصطالحا  " تلك الصفة في األدب التي تعطي داللة ليست مقصورة على مكان معين 

معين، ويملك العمل األدبي تلك الصفة حينما يقّدم انفعاالت وأفعاال  جوهرية كلية مشتركة في كل القوى 

ألنها تنتمي إلى تلك النقاط العقدية في التقدم االجتماعي لإلنسانية  ات؛الحضارالمتقدمة في جميع 
 (2 )

. 

ال يقع إال  أي( ، Topicalوهو كما يقول الناقد المسرحي األرديس نيكول: "أال يكون الشيء محليا  ) 

 في مكان معين.

عند كل أمة من يقع في كل زمان وكل مكان  بل temporary"وأال يكون موقوتا  بزمن معين أيضا ( 

األمم " 
(3)

التجربة اإلنسانية واحدة وإن اختلفت مالمحها، والفن فعال وتفاعال  وأثرا  وتأثيرا ، هو  ألن. وذلك 

إنساني شمولي ال تزيده خصوصية التجربة إال اتساعا ، وبقدر ما يكون وعي المبدع بمحيطه وفهمه له، 

                                                           
(

1
 .146/ ص 1986 لبنان،محمد بن أبي بكر الرازي . مختار الصحاح . مكتبة  -(

(
2
 .220م ص 1986صفاقس ، تونس ، الط ،  -المؤسسة العربية للناشرين المتحدين   األدبية.إبراهيم فتحي . معجم المصطلحات  -(

 .246، ص 1993دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد،  المسرحية.. معجم المصطلحات وينظر أيضا  سمير عبد الرحيم الحلبي

(
3
 .147م ، ص 1992  2هرة، طم1992 2طاألرديس نيكول .علم المسرحية. دار سعاد ال-(
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صيتها، يكون إبداعه فعاال  ومؤثرا  على المستوى وبقدر آالمه بأبعاد التجربة في صدورها وفي خصو

اإلنساني"
(1)

. 

اجتهد بعض كتّاب المسرحية في ليبيا لتحقيق هذه الروح العالمية في نصوصهم المسرحية بعّدة 

 وسائل وأساليب، أهمها:

أعماله .. ويحيطه اإلعجاب لبسالته وواإلقدام.البطل هو الشخصية التي تتميز بالشجاعة  البطل:نوعية  -1

وهو شخصية تتمتع بقدرات خارجة عن المألوف، وسمات وصفات هي فوق تلك التي تعود لعامة  النبيلة.

والبطل هو مركز الثقل في حركة النص المسرحي، يعمل على تصعيد الحدث الدرامي، ويدفع  الناس.

 باألحداث نحو نقطة التأزم.

في النسب   - من األعمال الدرامية السابقة عنه كما استنبطه -وتتمثل مواصفات البطل بمقاييس أرسطو 

الرفيع، والمكانة االجتماعية السامية، وهما من يضفي على الشخصية نوعا  من العظمة والجالل والهيبة، 

ولهذا كانت شخصية البطل في الميثولوجيا اليونانية في مصاف اآللهة، ثم أصبحت من الملوك والقادة 

ثيبيازواألمراء في المسرح االلي
(2)

وقد ارتبط مفهوم البطل األرسطي بهدف التراجيديا، وهو ضرورة  .

إحداث عملية تطهير بإثارة مشاعر الخوف والشفقة المرتبطة بدوافع البطل وسلوكه، ومصيره المأساوي، 

وسقوطه الدرامي، وتحوله من السعادة إلى الشقاء
 (3 )

. 

ر( هذه المالمح األرسطية للبطل، فعمر المختار استثمر عبد هللا القويري في مسرحيته )عمر المختا

كما هو مألوف في الكثير من التراجيديات العالمية، مثل: مسرحيات -عنوان المسرحيةاسمه الذي حمل 

ليس فردا  عاديا  من عامة الناس، بل شخصية وطنية قادت حركة الجهاد  -، عطيل( لشكسبيرمكبث)هاملت، 

لة نادرة، وشجاعة تعّد مفخرة ألبطال التاريخ في كل العالم. وهو ينتمي إلى الليبي ضد الغزو اإليطالي ببسا

، وتربى على يد السنوسية منذ  وهي من أكبر قبائل بادية برقة، حفظ القرآن في زاوية الجغبوب ه(المنف)قبيلة 

م أوالد ين به ولّوه شيخا على زاوية القصور بالجبل األخضر، ليعلّ سنة، ولثقة السنوسيّ  16كان عمره 

ويقوم بشؤون الزاوية, المسلمين
 (4 )

. 

ربط عبد هللا القويري في هذه المسرحية بين الداللة المركزية لشخصية البطل التراجيدي بتكثيفاتها الداللية، 

 وبين األبعاد الجسمية واالجتماعية التي شّكلت مالمح البطولة، ورسمت السمات المنفردة لهذه الشخصية. 

" استولت :القويري موضحا البعد الجسدي لمالمح البطولة في شخصية عمر المختار يقول عبد هللا

شخصية عمر المختار على وجداني، ومألت جوانب األفق حولي بصورته الهادئة، ووجهه المملوء 

النابع من نفس قوية، كانت قوته مستمدة من بساطته، فال تحس  اإليمانبالتجاعيد، وبوقاره الثابت الدال على 

تظاهر بالقوة أوجعجعة كلمات،  أومحاولة ظهور،  أو ادعاء، 
"(5)

ويضيف موضحا  هدفه من كتابة  .

" "أريد من ورائه إبراز البطل..: المسرحية
(6)

، والبطل يرفع النفس اإلنسانية معه إلى فوق، ولكنه يجعلها في 

معه، وال ينقذها من مأساتها إال حالة  حالة توقع دائم، فإذا ما سقط كان سقوطه مأساة لتلك النفس التي ارتفعت

التطهر التي ارتفعت معه وال ينقذها رغم الدموع التي قد يذرفها الوجدان 
(7)

. 

                                                           
(

1
 .208 – 202م ، ص 1984عبد هللا القويري .الوقدات. الدار العربية للكتاب ، ليبيا ، تونس ، الط  -(

(
2
 .267ص  ،205 – 1ط بيروت،. ف. خطّار. معجم المسرح. المنظمة العربية للترجمة،  ميشال -(

(
3
 .53، ص 1953أرسطو .فن الشعر . ترجمة عبد الرحمن بدوي ، مكتبة النهضة العربية ، القاهرة ،  -يُنظر أ -(

 .2011، 7-2،  4314ن محور األدب والفن ، عخصائص الّشخصية التراجيدية اإلغريقية. موقع الحوار المتمد فوزي.منال عبد الرحمن  -ب

 .1980، بيروت  1رياض عصمت . البطل التراجيدي في المسرح العالمي . دار العالمية، ط -ج

(
4
 .291، ص 2003 2الطاهر أحمد الزاوي. أعالم ليبيا . دار المدار اإلسالمي ، الب، ط -(

(
5
 .223عبد هللا القويري الوقدات ، مرجع سابق ،  -(

(
6
 .220مرجع سابق ،  -(

(
7
اآلنسة توللي عشرة أعوام في طرابلس ، ترجمة عبد الجليل طاهر، دار ليبيا للنشر والتوزيع ، منشورات الجامعة الليبية بنغازي ،  -يُنظر كل من، أ -(

 .48 -26م ، ص 1967

، 1970، 1هد التركي ، دار الفتح للطباعة والنشر ، بيروت . طوالية طرابلس الغرب، من بداية الفتح العربي إلى نهابة الع –الطاهر أحمد الزاوي  -ب

 .262ص 
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ولم تخرج شخصية البطل في )ثالثية يوسف باشا( للبوصيري عبد هللا، عن معاييرها األرسطية، 

( 1832 -1795ها حكما  )فيوسف باشا بطل المسرحية هو أبرز شخصيات األسرة القرمانلية وأطول
 (1 )

 . 

يونيو  27األصغر للباشا علي القرمانلي، وسليل عائلة القرمانلي التي حكمت ليبيا من  بناالوهو 

 1735إلى أوائل يونيو  1711
 (2 )

. 

 المنادي :

 الدرويش: 

 المنادي: )مواصال (

 من بعيد يا رعايا األسرة السعيدة، يا رعايا األسرة السعيدة 

 الضريح لوا جميعا ، والتزموا الهدوء داخل هيا ادخ

أعزنا ,سيدي أحمد، وسيدي يوسف أبناء الباشا علي القرمانلي حفظه هللا 

بعزته يدخالن القرية 
 (3 )

. 

وهذه الشخصية نموذج للبطل التراجيدي الذي يتردى في الخطأ عامدا  إلى ذلك واعياُ به، نتيجة دافع 

، اقتربا به من شخصية مكبت عند  شكسبير، فالبطل في كلتا المسرحيتين قوي وطموح جامح للسلطة والنفوذ

لم ير أمامه إال أهدافه التي يسعى لتحقيقها بأية وسيلة، وكانت الحبكة الرئيسة في المسرحية هي حكاية الدم 

وارتباطه بالسلطة والطموح 
(4)

 .ويرى أحد النقاد أن "واجب الكاتب المسرحي وهو يصور شخصية من هذا

الطراز أن يعرض عرضا  واضحا  أثر الرعب واالشمئزاز التي تثيرها الجريمة التي ارتكبها البطل وذلك 

... أما الرومانسيون(في خلق البطل بعد ارتكابه جريمته كما هو الحال عند  أو بتوضيح تبدل في الشخصية 

.. مباشرة.بعد ارتكابه لها  أوكابلجريمة الُكتّاب الكالسيكيون فلم يوضحوا استبشاع البطل لجريمته إال قبيل ارت

بنائي هابط ... مستوى الرعب واالشمئزاز في بطله فإّن المسرحية تنزل حتما  إلى اظهار فإذا أغفل الكاتب 
" (

5 )
. 

ألكبر أخيه وقتل  خوف،  أوفيوسف باشا في مسرحية )ثالثية يوسف باشا( قّدم بكل جرأة ودون تردد 

هما)الباي حسن( أمام والدت
(6)

، )الالال حلومة( في القلعة، وظهر عنصر األسى في هذه المسرحية في هزيمة 

هذه الّشخصية أمام عجلة الزمن فلقد استدعى مؤلّف المسرحية هذه الشخصية من التاريخ، وجّردها من 

عقليا  من األحداث  لتأخذ موقفا  , السلطة، والقوة البدنية، وجعلها تتابع وهي ضعيفة وذليلة ما فعلته ممثال  أمامها

بعيدا  عن تأثير السلطة والنفوذ اللذين كانا المحّرك األساسي لكل سلوكيات هذه الشخصية وتصّرفاتها وبذلك 

تتحقق العدالة اإللهية
(7)

 والقصاص الرباني من الظالمين والطغاة.  

 ( القوى الخارقة للطبيعة:2

هي القوى التي تتسبب باألحداث التي ال قبل "العناصر الغيبية،  أويقصد بالقوى الخارقة للطبيعة 

لإلنسان التحكم بها؛ ألنها تفوق مستوى مقدرته البشرية، ويمكن تسميتها بالقوى ما فوق الطبيعية 

                                                                                                                                                                                           
 338 -321م، ص 1991 2الدار العربية للكتاب، ط –، ترجمة وتقديم خليفة محمد التليسي  1911إتوري روسي، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة  -ج

(
1
 .223ق ، ص ، مرجع ساب 1911إتوري روسي، ليبيا منذ الفتح العربي حتى سنة -(

(
2
 .38، ص 2006 ،1ط الجماهيرية، طرابلس، واإلعالم،البوصيري عبد هللا . ثالثية يوسف باشا ) الطموح( .اللجنة الشعبية للثقافة .  -(

(
3
 16، ص  2009 – 4 – 13علي فرحان الجليل. الداللة الوظيفية والدرامية لكل من شبح هاملت وساحرات مكبث ، منتدى ستار تايمز  -(

(
4
 .87اإلدريس نيكول . علم المسرحية . مرجع سابق ، ص  -(

(
5
 .373 – 370مرجع سابق، ص  طرابلس..عشرة أعوام في  تولياآلنسة  --(

(
6
)- university  –Tourism and Hotels Marwa farouk Hafez . Divine Justice in Greek mythology Journal of faculty of 

ue1 . June 2017of Sadat city vol1.  iss 

(
7
)- A. s. Hornby, A. P. Cowie and A. G. Gimson Advanced learners Dictionary of current English. London. Oxford 

University press 1974 p 868. 

 من:يُنظر أيضا  كل 

Asma  mukeram , The supernatural Elements in W. B yeast s The Shadowy  waters 

 .2017يوليو سبتمبر  – 45ليات آداب عين شمس خ حو
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(supernatural )
(1)

والخارق للطبيعة هو كل ما خالف العادة، فهو خارق...، ويطلق الخارق على ما  ،

..".اإلنسانز قدرة .. وعلى ما يجاوالطبيعة.يخرق نظام 
. (2 )

  

يُعّد وجود القوى الخارقة، وحضور الغيبيات من الظواهر التي تشّكل عنصرا  أساسيا  في النص والعرض و

إليمان المجتمع بها ،  األليزابيثي الدرامي منذ نشأة المسرح وقد بلغت ذروة تأثيرها الدرامي إبان العصر

اندة لموضوع توظيف اآللهة والسحرة، واألشباح، واألطياف، عالوة على رواج الدراسات التنظيرية المس

والشياطين، واستحضار األرواح والنبوءات في األعمال األدبية 
(3)

، وغالبا  ما كان لهذه القوى فوق الطبيعية 

دورها الفعال في النص المسرحي وذلك في تحّول الصراع وتغيير مسار الفعل الدرامي، بخاصة في أعمال  

كما هو الحال في الطيف في مسرحية )هملت(، ونبوءة العراف في مسرحية )يوليوس قيصر( ، شكسبير، 

في مسرحية )العاصفة( ، وتُعّد مسرحية )مكبث( من أكثر نصوصه المسرحية استثمارا   (بروسبيرو)وعصا 

للعناصر الغيبية 
 (4 )

.  

سرحي الليبي ووظّفها الُكتّاب حقّقت القوى الغيبية حضورا  دراميا  فعاال  داخل بنية النص الم

المسرحيون لكشف االنفعاالت الداخلية وتأجيج الصراع داخل ذات الشخصية، ولتحقيق وظيفة تحفيزية 

 وتنويرية لشخصية البطل. 

بدوره التنويري  إبراهيم الفقيهفي المسرحية الغنائية )هند ومنصور( ألحمد  طيف هندفعلى سبيل المثال قام 

فقد وّضح )لمنصور( حقيقية مشاعر  النص،وجوده الفني، وقوة حضوره الداللي في بنية واكتسب مشروعية 

 هند نحوه، وأّكد له أنها صانت الود، ولم تنقض العهد. 

 منصور:

 منصور :

 )لحظة صمت( 

 فهل أنت يا هند على عهدك

 )تخفت اإلضهر في أعلى المسرح طيف هند وقد ارتدت رداء أبيض(.

 بقدومها( هند. : )وقد أحسّ  منصور

 ني لم أخلف يا منصور وعداأ:  هند

 لم أكسر عهدا

 إنني يا منصور لك

 أنك يا منصور لي

 أنا خلقنا

 كي نحيا في الحب ونموت 

 ما أعظم يا منصور أن نحيا في الحب ونموت

 فهل يمكن أن أخلف وعدا

 هل يمكن أن أكسر عهدا

 وأنا

                                                           
(

1
)- Amal Nasser Frag . The supernatural in Shakespear.s Macbeth 

 .2014 6ع الثانية،السنة  –المجلة العالمية جامعة ابن رشد 

(
2
 .192، ص 1982بيروت ، دار الكتاب اللبناني ،  1ج الفلسفي.جميل صليبيا ،.المعجم -(

(
3
 .76 – 1990جون رسل . الموسوعة المسرحية .ترجمة سمير عبد الرحيم الحلبي ، بغداد سلسلة المأمون دار الحرية للطباعة  يُنظر، -(

(
4
 .132، ص  1986 1ليليان جير الند وآخرون . دليل القارئ إلى األدب العالمي. ترجمة محمد جواد , دار الحقائق للطباعة والنشر، بيروت ، ط -(

 ينظر أيضا:

 .71 – 43 م،1982السنة الثانية  1ن دلس. طبيعة مسرحيات شكسبير ،.ترجمة كمال نادر، مجلة الثقافة األجنبية . عجو -1

 م.1981الجمهورية العراقية  للنشر،دار الرشيد  62 -81جون دوفر ولسون . ما الذي يحدث في هملت . ترجمة جبرا إبراهيم جبرا  -2

3- Raghukul Tilak Shakespeare : Macbeth New Delhi – Raghans Prakashan Mandir . 1997. 154 

4- Larrie E. Maguire . Studying Shakespeare A guide to the plays . oxford: Cowley Road 2004 

5- Emma Smith . The Cambridge interdiction to Shakespeare . new York : Cambridge university press 2007 

71- 103 
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 من في الحب تحيا ... وفي الحب تموت

 نت يا هندأهند ... أهذه  : منصور

 : )تمد إليه يدها من بعيد( منصور هند

 ا إليها يده( هند...د: ) مستجيبا  لندائها، ماّ  منصور

 )يتقهقر طيف هند، ومنصور يتبعه حتى يختفيان من فوق المسرح(

 فوق المسرح( بطيء, ويختفيا من)أعضاء الكورس .. يتحركون في خطو 

.. هند ومنصورومنصور.هند  ..ومنصور.: هند  الكورس
 (1 )

. 

أما أطياف النسوة في مسرحية )ثالثية يوسف باشا( للـ)بوصيري عبد هللا(، التي كن يطاردن )عمورة 

الطبنجي( ابن زنوبة التي قتلها ابنها ورماها في البحر تخلصا  من عاره في أبوته غير الشرعية ألحد األعالج 

 فهي مشخصات لفكر وانفعاالت عمورة نفسه .األرض فسادا ، الذين تركهم يوسف باشا يعيثون في 

 حل اآلن .. وأبحث لي عن أية دابة، وعندما تشتدك ظلمةُ الليل  سنحملها سويا .ار:  عمورة 

 : موافق .. موافق صاحب العربة

 )تطفأ األضواء. نقل إلى القافلة(

المدينة حملناها سويا ، : وجاءني محمد بعربته، وعندما اشتدت الظلمة وسكنت  عمورة

 والقينا بها )يجهش( في البحر.

 : في البحر الجموع

: رقص الشوال الثقيل لحظات فوق سطح الماء ثم غاب في البحر العميق ..  عمورة

 العميق.

 . كفى يا عمورة .. عليك اللعنة .. لقد كشفت السرَّ كفى.: )يتأثر(  صاحب العربة

. أمي لم أواه.. ولكن عاري.. ولكي أدفن الناس.أرضي : نفذت حكم الناس، كي  عمورة

 .سادة.تمت لم تمت يا 

 )نظرات .. همهمات ..تعليقات(

 . لم تمت يا عمورة؟عمي.) بدهشة( لم تمت!.. زوجة  صاحب العربة

: لم تمت يا سادة )وهو شارد الذهن( أمي تالحقني.. تالحقني في نومي، كلما  عمورة

 مامي أشباح وطيف..أطياف من النسوة..أضع رأسي ألنام ظهرت أ

 )يتم تجسيد المشهد اآلتي بوساطة الفانوس السحري ..(

دبن حوالي يندبن ةأمي. نسونسوة يحملن هيئة أمي، وصوت أمي، وبسمة 

 ضاربات دفوفهن، وينشدن نغما  جنائزيا  يقطع أوصال قلبي ) يظهر اللحن(

 سعدي بيه. عمورة.

 بيه.إن شاء هللا يجيني، ونفرح 

 نبيه. حوشهوقبري في 

 وربي ال يشوقني فيه

) تختفي األشباح(
 (2)

 

شخصية وهي أيضا  وسيلة من الكاتب للتأكيد الفضيلة والشرف في الضمير اإلنساني الذين لم تفقدهما 

قوي، ويشبه إلى حد ما  هي قتلة ألمة )زنوبا( هو باعث رتكبهاعمورة، رغم أن الباعث على الجريمة التي ا

لسوفوكليس، لكن الجريمة تظل جريمة ، مهما كان ا  تسرا في مسرحية إلكتريكليم ألمهوريست في قتله أع داف

 قوة الدافع إليها، ومهما كان حجم العار الذي يظن أّن الدم سيغسله.

                                                           
(

1
 34. ص1977براهيم الفقيه )هند ومنصور( مسرحية غنائية الدار العربية للكتاب. ليبيا تونس أحمد إ-(

(
2

 .98(البوصيري عبد هللا .ثالثية يوسف باشا .مصدر سابق , ص 
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 الشعور بالقضاء والقدر -ج

أثرا  وأكثر ارتقاء محدثة هو أقوى  أو ديمة مأسي ق" أّن الشعور بسلطان المقادير الذي تصوره عدة 

من ... األشباح"
 (1)

. 

رفيق .   بو رحيل لقد رسم القدر نهاية البطل في مسرحية )عمر المختار( لـ)عبد هللا القويري(، يقول المجاهد 

عمر المختار وهو يؤنّب نفسه على ما حدث لهذا البطل، ألنه هو الذي اقترح عليه العودة إلى المنطقة الشرقية 

 اليون عليه:حيث قبض اإليط

 : أنه هنا . معنا . يسمعنا اآلن بورحيل  

 .األمور: يا يوسف . لقت اختلطت عليك  فاضل

: )متوجها  بوجهة إلى السماء( يا سيدي أتسمعني أتسامحني أتعطف على ابنك الذي  بورحيل 

قضى معك عمرا  أتحس به اآلن، أتسمعه اآلن، أنه طالما أراد لك الراحة وأنت اآلن 

الراحة الكبرى، في الجنات بين المالئكة أنظر إلينا بعين غاضبة، رحماك رحماك في 

عبدك يوسف يا سيدي، أردت خيرك وراحتك ولكن شاءت األقدار، اللعنة على أنا 

 األقدار يا سيدي المختار أحس بالقدر ثقيال على قلبي اآلن.

: يا رجل . يا رجل" فاضل
(2)

. 

 

 الرمزية الطبيعية:

تشير إشارة غامضة، كيفما كان أمرها،  أوا  " السخرية المفجعة التي تدل داللة صريحة تسمى أيض

".اإلنسان إدراكإلى وجود قوة خارجة عن مدى ما يصل إليه 
(3)

. 

مثل تمتمات الموتى في شوارع رومة عقب مقتل قيصر
(4)

 وجنون الخيل في مكبث.و... 

المختار( لـ)عبد هللا  ( في مسرحية )عمرفعلى سبيل المثال هربت فرس البطل )عمر المختار

 القويري( ألنها أحست بما فعله اإليطاليون بصاحبها فأرادت أن تلحق به.

 : ولكنه قائد . قائد بورحيل 

 : نتعاون على أن نحمل شيئا منها. فاضل

 )يدخل سالم مهروال كئيب الوجه( 

م فّرت . ولقد جعلت أحد : إّن فرس القائد عادت بمفردها منذ حين قد جفلت ث سالم

 الجنود يتبعها ليرجعها

ينظر إلى سالم لحظة محملقا، ثم يلتفت ساكنا  بو رحيل ) يعلوهما وجوم، ويظل  

 ويظل لحظات هكذا ينفجر بعدها في بكاء حارق( 

 .األمور: يا رجل يا رجل ما هكذا ينظر إلى  فاضل

 : ذهبت إليه فرسه بو رحيل 

 : وستعود. فاضل

 : ال فهي لن تعود لقد ذهب صاحبها. رحيل بو 

 : هذه خيل تشرد في بعض األحيان. فاضل

 : بل لقد رأت بعين بصيرتها. بو رحيل 

                                                           
(

1
 .160نيكول. علم المسرحية. مرجع سابق، ص  األرديس ( 

(
2

 2أشياء بسيطة ، المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن ، الجماهيرية الليبية ، ط ( عبد هللا القويري، . عمر المختار) مسرحية أربعة فصول (. مجلد

 .74، ص 1968، 

(
3
 .163نيكول. علم المسرحية. ص األرديس (

(
4

 قيصر، "تراجيديا من تأليف وليم شكسبير في هذه المسرحية الشهيرة  يمزج شكسبير  حياة كل من يوليوس 1599Julius Caesar( يوليوس قيصر 

Julius Caesar  :وماركس بروتسMarcus Brutus وماركس انتونيوس ،Marcus Antonius وينسج منها حبكة تتناول  اغتيال يوليوس ،"

 . 210صسابق,مرجع  إدورد كون. قاموس المسرح. -قيصر" جون غاستر
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 : ماذا؟ فاضل

 : وأرادت أن تتبعه بو رحيل 

: غريب ما تقول. فاضل
(1)

 

ت هذه المسرحية كما عكست الطبيعة إحساسا  بالحزن على نهاية بطل المسرحية، يقول عيسى أحد شخصيا

مصّورا  ذلك اليوم الذي شنق فيه اإليطاليون البطل )عمر المختار( وموّضحا  كذلك دور القضاء والقدر في 

 هذه النهاية.

 واجم ( )ينفجر عيسي باكيا(  اسكون: ذهب الرجل . لقد صعدت روحه الطاهرة ) 

 إلى السماء  اإلنسان: صعد  

 متوقع (  ) يتغير وجهه وقد كساه جمود غير 

 : ال حول وال قوة إال باهلل  فاضل 

 : أنه يوم رهيب  عيسى 

 ) سكوت بينما يستمر عيسي في شهقاته ( 

والخونة كأن على رؤوسهم  ,وأصفّر بياض ذلك اليوم, : لقد علت الكآبة الوجوه عيسى 

طيور سوداء.
(2)

 

 والقدر:و في حوار أخر من المسرحية عن دور القضاء  

 أجابه نعم أنا عمر المختار.   ؟أنت عمر المختار أحدهم هل: عندما سأله  عيسى 

 : كأنهم ال يعرفون.  فاضل 

 : كأن على عيونهم غشاوة . عيسى 

 : لقد طمست شهوة االنتقام بصائرهم.  فاضل 

)يتذّكر قليال ثم يتم( أذكر  : وأجابهم على أسئلة كثيرة أنا ال أذكر اآلن، ال أذكر. عيسى 

إجابة اآلن على سؤال ال أذكره. لقد قال شيخنا بأنه عندما وقع في اآلسر لم يكن 

معه سوى ست خرطوشات فقط، وربما كان في اإلمكان أن أقتل الجندي الذي 

 ذلك قضاء هللا.  ألنأسرني. فسأله اللئيم  ولم لم تفعل ذلك؟ فأجاب: 

 : )فجأة( قضاء هللا. نعم قضاء هللا.  بورحيل 

 : )متما( لقد رأيتهم عندما أسروه.   عيسى 

 : )مملوء بالحنق( وجئت لتقول لنا. أيها الرجل.  بورحيل 

 رحيل  : رويدك يا بو فاضل 

: ألني حسبت أنه قد خرج معي من الحصار إذ كنت أمامه وكان خلفي، وكدنا  عيسى 

نخرج سويا ، لوال القضاء 
(3)

 . 

ختار( لـ)عبد هللا القويري( كل الوسائل التي تحقّق الروح العالمي جمعت مسرحية )عمر المخالصة القول: 

من نوعا  من أهمية البطل واستثمار العناصر الخارقة للطبيعة، وإظهار سيطرة القضاء والقدر، وإبراز 

الرمزية الطبيعية، لكنها كانت أقل شأنا  من مسرحية )هند ومنصور( ألحمد إبراهيم الفقيه، ومسرحية )ثالثية 

والبراعة في رسم شخصية البطل , بوصيري عبد هللا(، وذلك الفتقارها إلى البناء المتماسكلل)يوسف باشا(، 

. 

بينما استخدمت مسرحية )هند ومنصور( ألحمد إبراهيم الفقيه وسيلة واحدة لتحقيق الروح العالمي، وهي 

المسرح،ظهور طيف إنسان متوفي على 
 (1)

"طريقة بدائية الستخدام عنصر  وهذه الطريقة عالوة على أنها 

                                                           
(

1
 .73( عبد هللا القويري، .عمر المختار، .مسرحية في أربعة فصول ، مصدر  سابق  ،ص 

(
2

 .78( المصدر السابق، ص 

(
3
 88-78عبد هللا القويري ,عمر المختار ,مصدر سابق ,ص(
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من عناصر ما وراء الطبيعة في المأساة"،
 (2)

لم يعكس توظيفها قيمة أخالقية فهي لم ترتبط، بفاعل الجريمة  

)والد هند(، وتكون تشخيصا  لشعوره بالذنب واآلثم نتيجة لقتله ابنته الطاهرة الشريفة، بل كانت وسيلة لتأكيد 

 ب وتحديه للموت.هي خلود الحرومانسية فكرة 

في حين استخدمت مسرحية )ثالثية يوسف باشا( للـ)بوصيري عبد هللا( وسيلتين لتحقيق هذه الروح 

وذلك في توظيفها  وظهور قوى خارقة للطبيعة، وهي أفضل من المسرحيتين المذكورتين ،وهما نوعية البطل

وهي شخصية )يوسف باشا( التي  للوسائل المحققة للروح العالمي، وكذلك في رسم الشخصية المحورية

ومثيرة   ألكثر من تفسير في أذهان القراء والمشاهدين . ،ظهرت حياة نابضة بالحياة "ذات سحر وجاذبية
(3) 

 :نتائج الدراسة
 الروح العالمي عنصر ضروري يكسب المسرحية تفوقا  أدبيا ، ويمنحها الجودة الفنية، والمكانة العالمية. 

بية تميّزا  نوعيا ، وتواصال  فكريا  مع تجربة المسرح العالمي بوسائل عّدة، حققت المسرحية اللي -1

 أبرزها:

نوعية البطل: التزمت بعض المسرحيات الليبية بالقاعدة األرسطية للبطل التراجيدي وذلك إلثراء  .أ 

 ومنحه بعدا  جماليا  وفكريا . ،الخطاب الدرامي

الليبي إلى توظيف القوى الغيبية في نصه  القوى الخارقة الطبيعية: سعى الكاتب المسرحي .ب 

المسرحي للتعبير عن الحالة الشعورية للشخصية، وتوضيح ما أصابها من شرخ في منظومتها 

  النفسية.

 ،ومعانيها العميقة، الرموز الطبيعية: جاء استثمار الرموز في المسرحية الليبية بدالالتها الثرية .ج 

وتأويلها حسب مرجعياتها ، تتيح للمتلقي قراءتهابوصفها إشارات لتصورات ورؤى ذهنية   

 الثقافية .

القضاء والقدر: القدر هو القوى الغالبة والمسيطرة في الطرح الدرامي، وهو من يرسم نهاية  .د 

 البطل التراجيدي. 
 المصادر والمراجع

 أوال : المصادر 

 م. 1977تونس،  –اب، ليبيا للكت العربيالدار  )مسرحية غنائية(.هند ومنصور الفقيه أحمد إبراهيم  .1

، 1. اللجنة الشعبية العامة للثقافة واإلعالم، طرابلس، الجماهيرية الليبية طثالثية يوسف باشا البوصيري عبد هللا.  .2

 م. 2006

 عبد هللا القويري .3

  ماهيرية الج واإلعالنالمنشأة الليبية للنشر والتوزيع ، مجلد أشياء بسيطة )مسرحية في أربعة فصول(عمر المختار

 م. 1980الليبية، 

 المراجع: ثانيا :

 المراجع العربية:

، الجيزة، 1(، ط11هال للنشر والتوزيع، سلسلة المسرح ) نظرية الدراما من أرسطو حتى اآلن،. رشدي ارشاد .1

 م. 2000

 م. 1980، بيروت، 1دار الطليعة، ط البطل التراجيدي في المسرح العالمي.. رياض عصمت .2

 م. 1965. دار المعارف بمصر، ال ط، ت عربية وغربيةدراسالويس عوض.  .3

 لبنان ال ت.  ،5ط. دار العودة ودار الثقافة، األدب المقارنمحمد غنيمي هالل.  .4

 .1983نهضة مصر للطبع والنشر والتوزيع، الط. الفجالة، القاهرة  في المسرح العالمي.محمد مندور.  .5

 

 

                                                                                                                                                                                           
(

1
 .100نيكول .علم المسرحية. مرجع سابق,ص األرديس ( 

(
2

 .155( المرجع السابق ، ص 

(
3

 .   136شبة ,مكتبة األنجلو المصرية ,الط, ص خ( مارجوري بولتن. .تشريح المسرحية. ترجمة دريني 
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 المراجع المترجمة:

ترجمة: صدقي خطاب، دار الثقافة بيروت، مؤسسة فرنكلين  فن المسرحية. .دس بنتليجيرالداي -فرد. ب. ميليت .1

 م1966للطباعة والنشر، ال ط، بيروت، نيويورك، 

. ترجمة: فريد مدّور، دار الكتاب العربي، مؤسسة فرنكلين المسرحية كيف ندرسها ونتذوقهاماركس.  لتونيم .2

 م.1965للطباعة والنشر، بيروت، نيويورك، 

 األجنبية:راجع الم

1. A. Stand fond Judith. Responding to literature, (stories, poems, plays and Essays) fourth 

Edition, M. C graw -hill, New York, 2003.  

2. David Lodge, 20
th

 century literary criticism –Longman, London, 1972.  

 الدوريات:ثالثا : 

 ) تونس( .مجلة فضاءات مسرحية   -

          مجلة المسرح والخيالة ) ليبيا(. -

 (.   مجلة المسرح العربي ) الشارقة   -

                   مجلة الفنون )المغرب(. -
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( في Onions Spinozaدراسة تأثير مستخلصات جذور نبات الشبرق الشائك )

  تثبيط نمو وقتل بعض األنواع البكتيرية

 فرع البيضاء –قسم األحياء  –كلية التربية  –جامعة عمر المختار   -ن محمد عبدالرحمن عبدربهرمضا

 :الخالصة 

ُحضرت خمسة أنواع من مستخلصات جذور نبات الشبرق الشائك، وهي المستخلص الزيتي 

خلص ومست Reflux (OR)والمستخلص الزيتي باستخدام جهاز الـ  Soxhelt (OS)باستخدام جهاز الــــ 

والمستخلص بمحلول الفوسفات المنظم ذو الرقم ( WE)والمستخلص المائي( EA)الكحول اإليثيلي 

 .(EP) 7الهيدروجيني 

بعد الكشف الكيميائي على محتوى الجذور تبين أنها تحتوي على العديد من المواد الفعالة كالقلويدات 

 فونات.والتانينات والكلوكوسيدات والراتنجات والصابونينات والفال

عزلة تم جلبها من مركز بنغازي الطبي، واجـــريت  50تم اختبار تأثير المستخلصات على 

والتركيز القاتل  (LIC)االختبــــارات بطريقة الُحفر وأقراص ورق الترشيح حيث ُحدد التركيز المثبط األدنى 

أكثر المستخلصات فعالية ضد وكان ذلك باستخدام األوساط الصلبة، وقد أبانت النتائج أن  (LKF)األدنى 

، وأقلها تأثيرا  (WE)والـ  (EA)ومن ث م  مستخلص  (OS)ثم مستخلص ( OR)الكائنات المختبرة هو المستخلص 

 .(EP)هو مستخلص 

  سجلت البكتيريا الموجبة لصبغة الجرام تأثرا  أكثر من نظيرتها السالبة. -

 آثار سمية. أيضح أنه ال توجد لها وقد ات اإلنسانتم اختبار تأثير المستخلصات على دم  -

Summary 

I studied five types of Onions Spinoza root extract, the oil extract using the Soxhelt (OS) and the 

oil extract using Reflux (OR), the ethyl alcohol extract (EA), the water extract (WE) and 

Abstract structured phosphate solution with a pH 7 (EP). 

After chemical detection of root content, it was found to contain many active substances such as 

alkaloids, tannins, glycosides, resins, saponins and flavonoids 

The effect of the extracts was examined on 50 isolates obtained from the Benghazi Medical 

Center. The tests were performed in the manner of drilling and the filter paper tablets, where the 

minimum inhibitory concentration (LIC) and the lower killer concentration (LKF) were 

determined using the solid media. The results showed that the most effective extracts against the 

organisms (OR), then the extract (OS) and then the extract (EA) and (WE), and the least 

effective is the extract (EP). 

Gram-positive bacteria were more negatively affected than negative bacteria. 

The effect of extracts on human blood has been tested and it has been shown to have no toxic 

effects. 
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 :المقدمة

تقليدي يعتمد على استخدام النباتات والمستخلصات النباتية.  أوإن العالج باألعشاب، هو طب شعبي 

باسم الطب النباتي، طب األعشاب، علم األعشاب. وأحيانا ما يشمل طب األعشاب منتجات أيضا  ويعرف 

 النحل والفطريات، وكذلك المعادن، األصداف، وأجزاء معينة من الحيوانات.

. تعود هذه الطريقة في اإلنسانويعتبر التداوي باألعشاب طريقة قديمة لعالج األمراض التي تُصيب 

منذ بداية وجوده على األرض  اإلنسانالمعالجة إلى أزمنة بعـيدة ضـاربة في القـدم، وربما صاحبت تاريخ 

 م(.1985)قدامه، 

دفة أحيان ا، وبالتجربة التي ال تخلو يهتدي في كشف الخواص العالجية لألعشاب بالص اإلنسانكان 

القديم لألعشاب كدواء جاءت نتيجة مراقبته لبعض  اإلنسانمن مخاطر في أحيان أخرى، بل إن معرفة 

ا  أوالحيوانات مثل القطط والكالب وتناولها ألعشاب معينّة عندما يلمك بها مرض  ألم، وقد أدَّت الصدفة دور 

ا في اكتشاف العديد من األ بعضها يتحقق بوحي إلى عشاب والنباتات التي تعالج األمراض وكان االهتداء كبير 

قدرة قلف شجر الكينا على معالجة الحمَّى. وتُعرف  اإلنساناإلحساس الصادق، وهكذا عرف  أو من الحدس 

من نبات جاء اكتشاف البنسلين الذي يُستخلص أيضا  المادة المستخلصة من هذا القلف باسم الكينين، وبالصدفة 

 م(.1988)خلف هللا،  Penicillium notatumفطري يُعرف باسم بنسليوم نوتاتم 

بُد من تسجيل ما تثبت قيمته عالجا  لألمراض المختلفة من أعشاب الطبيعة  اإلنسانلم يكن أمام 

طياته وتعددت بذلك المؤلفات التي تتناول هذا الفن العالجي شرقا  وغربا  وأصبح بعضها منهاجا  يضم في 

 م(.1988الوصف الدقيق آلالف األعشاب والنباتات وقدرة كل منها على المعالجة )مجيد ومهند، 

د داوود األنطاكي في كتابه الشهير تذكرة داود ثالث طرق لمعرفة الخصائص المعالجة للعشبة  ويحدِّ

ماء أن أول من أُوحي ودورها في تحصيل الشفاء، أولها: الوحي، فقد نزل بعضها على األنبياء، وعند الحك

عليه  إلى سليمانإليه بفوائد األعشاب الشافية هرمس المثلث، واسمه في التوراة أخنوخ. كذلك أوحى هللا تعالى 

السالم بالكثير من خواص األعشاب، وقد أخذها سقراط عنه. واألمر الثاني كما يقول داود لمعرفة خصائص 

ب مرة بعد أخرى، فإذا ثبتت  ، وشرطهاإلى التجربةاألعشاب الشافية يرجع  النتيجة والصحة. فالعشب يجرَّ

ْصف ة صحيحة.  ، فالمعالج ينظر فيما ثبت إلى القياسالثالث فيعود  أما األمرصحته في تحصيل الشفاء فهو و 

ق به ما يشاكله في ذلك من األعشاب  نفعه لمرض ما ويعرف طعمه ورائحته ولونه وسائر خصائصه ثم يُْلح 

 م(.1982مي، األخرى )شا

وفي هذه الدراسة تم اختبار تأثير مستخلصات لجذور نبات الشبرق الشائك على بعض الكائنات 

الميكروبية، وهذا النبات عبارة عن عشبة برية تساعد في عالج الكثير من االمراض وهو نبات يرتفع عن 

شر في منطقة حوض البحر سم، ساقه خشبية، أزهاره وردية، ثماره بيضاوية؛ وهو ينت 20االرض بحوالي 

 االبيض المتوسط.

 االستخدامات الطبية لنبات الشبرق الشائك:

ضمن مجموعة نباتات وذلك لمعالجة سوء التغذية والتهاب المثانة  أويستخدم كمنقوع داخلي مغلي وحده  -

 والروماتيزم والنقرس.

 يستخدم خارجيا  كمنقوع لعالج بعض األمراض الجلدية المزمنة. -

 (.      Tebaselاعد في إدرار البول، كما يعتبر النبات ُمن قي للدم، مضاد للبلغم )موقع يس -
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إن جذور هذا النبات هو الجزء المستهدف بالدراسة ولذلك يتم اقتالعها في فصل الخريف ومن ث م  يتم 

 تنظيفها بعناية فائقة ثم تجفف وتطحن وتحفظ لالستخدام.

لمواد المثبطة لألحياء المجهرية والتي قد أصبحت مقاومة لها بفعل االستخدام ايجاد بدائل لأهمية الدراسة: 

 الواسع للمضادات الحيوية.

معرفة الفعالية التضادية لمستخلصات مختلفة لنبات الشبرق الشائك إلى تهدف هذه الدراسة أهداف الدراسة: 

 جد في حياتنا بصورة طبيعية.التي تتوا أوعلى أنواع مختلفة من األحياء المجهرية سواء المرضية 

 طريقة العمل:

 اوال : االستخالص

مل من الكحول اإليثيـلي،  600جرام من مسحوق الجـذور المطحـونة وأضيـف إليهـا  100تم وزن 

وبنفـس الكـيفـية تم االستخـالص باستخدام الماء المقطر والفوسفات المنظم، وقد تمت عملية االستخالص 

ساعات، بعد ذلك تم ترشيح المستخلص الناتج باستعمال ورق الترشيح  10لمدة  Refluxباستعمال جهاز 

  (Abdul-Rahman. 1995)وذلك بحسب طريقة  Rotary evaporator ووضع الراشح في جهاز المبخر الدوار

ساعة وذلك  24درجة مئوية لمدة  50فرن تبلغ درجة حرارته إلى ثم وضعت في أطباق زجاجية وأُدخلت 

على تجفيف كامل لمستخلصات الجذور. وبعد انقضاء عملية التجفيف ظهر في المستخلص الكحولي  للحصول

درجات مئوية  4طبقتين أحداهما جافة واألخرى زيتية، وضعت كل  منهما في قنينة معقمة وحفظت بدرجة 

 لحين االستخدام.  

مذذل مذذن  600افة عذذن طريذذق اضذذ Soxhelt apparatusكذذذلك اسذذتخدم جهذذاز االسذذتخالص المسذذتمر 

جرام من الجذور المطحونة وبعذد اكتمذال عمليذـة االسذتخالص  100دورق يحتوي على  إلى الكحول اإليثيلي 

المسذتخلص النذاتج لحذين االسذتخدام  ويحفذظ Rotary evaporatorيبخر الكحول بواسطة جهذاز المبخذر الذدوار 

 كما سبق وأن ذكرنا.

 نبات الشبرق الشائك. ثانيا : الكشف عن المواد الفعالة لجذور

 تضمن هذا االختبار الكشف عن وجود المواد الفعالة والمتمثلة في القلويدات والتانينات والجاليكو

 م(.  1983والصابونينات والكومارينات بحسب طريقة )السامري،   الراتنجات سيدات و

 ثالثا : جمع العينات وتعريفها.

بنغازي الطبي، تحصلنا منها على ثمانية أنوع بكتيرية  عينة ميكروبية من مستشفى مركز 50تم جمع 

في  أو  اإلنسانوهي بكتيريا موجبة لصبغة الجرام، تعيش على جلد  -Staphylococcus aureusمختلفة هي: 

 م(.2003الجهاز التنفسي )الصقر، 

 Staphylococcus epidermidis- قلهذذذذا.وهذذذذي بكتيريذذذذا موجبذذذذة الجذذذذـرام ال تسذذذذبب االمذذذذراض ولكنهذذذذا تن   

Serratia marcescens-  بكتيريذذذا سذذذالبة لصذذذبغة الجذذذرام تتواجذذذد فذذذي المسذذذالك البوليذذذة والجهذذذاز التنفسذذذي

 م(.1996وهي مقاومة للعديد من المضادات الحيوية )الخالدي، 

 Pseudomonas aeroginosa-  .بكتيريا سالبة لصبغة الجرام وهي ممرضة لإلنسان والحيوان والنبات

Escherichia coli-  بكتيريا سالبة الجرام تعيش في أمعاء الثديات ووجودها في الماء يدل على تلوثه بمياه

 الصرف الصحي. 
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Klebsiella pneumonia-  بكتيريا سالبة لصبغة الجرام ، تعيش في القولون وهي مقاومة للعديد من المضادات

 الحيوية.

 proteus mirabilis- ش في التربة والماء وكذلك الجهاز التنفسي لإلنسان.بكتيريا سالبة لصبغة الجرام ، تعي 

 Enterococcus faecalis-  بكتيريا موجبة لصبغة الجرام ، تتواجد في المسالك البولية وهي مقاومة للعديد من

 م(.1997المضادات الحيوية )الرابطي، 

 رابعا : اختبار فعالية المستخلصات على الكائنات الميكروبية.

 Filter paper tabletsراص ورق الترشيح / باستخدام أق1

مليجرام /  128( بتركيز Stock Solutionsجهزت األقراص المعقمة وتم تحضير المحاليل الخزنية )

 Dimethyl Sulphoxideالزيت فأذيب بمادة  أما مل لكل من المستخلص المائي والكحولي والفوسفات المنظم، 

 (DMSO بتركيز )انتشاره في األوساط الصلبة حسب طريقة ) % وذلك لتسهيل عملية50Majeed et., al 

مايكرو لتر من المستخلصات سالفة الذكر ووضعت على أطباق حاوية على  20ُحملت األقراص بــ  (.2010

الوسط الغذائي مولر هنتون الصلب والذي سبق وأن زرعت فيه الكائنات الميكروبية وذلك باستخدام ماسحة 

خلية ميكروبية / مل . حضنت األطباق الحاوية على  رها بعالق بكتيري بتركيز ( تم غمSwapقطنية )

درجة مئوية. فور االنتهاء من عملية التحضين تم  30ساعة عند درجة حرارة  24األنواع البكتيرية لمدة 

 قياس مناطق التثبيط.

 (Drilling method/ طريقة الحفر )2

لعمل الحفر في أطباق مولر هنتون الصلب والذي تمت  Glass holeم تم استخدام ثاقب زجاجي معق

مايكرو لتر من كل مستخلص وتم التحضين وفق ما ُذكر  40زراعة األحياء الميكروبية به وملئت الحفر بـــ 

 سابقا .

 ( والتركيز القاتلLIC)The lowest inhibitory concentrationخامسا : تحديد التركيز المثبط األدنى 

 The lowest killer focus (LKF.)األدنى 

ا لمستخلصات جـذور نبات الشبرق الشائك ضد األنواع الميكروبية ة الُدنيددت التـراكيـز المثبطحُ 

حيـث حضر محلول من كل مستخلص  (Zainal-Abidin 2007المستخدمة فـ هـذه الدراسة حسب طريقـة )

 أما ، ل من المذيب )الماء، الكحول، الفوسفات المنظم(م 4ملجم من المستخلص في  10.25وذلك بإذابة 

وذلك حتى تسهل عملية انتشارها  Di methyl sulfoxaid (DMSO) المستخلصات الزيتية فقد أذيبت بمذيب

 خالل الوسط الصلب.

 على النحو التالي:  Serial dilutions حضرت سلسلة من التخافيف المتتابعة

( مايكرو جرام / مل ، ثم ُمزج   0.03،  0.06،  0.125،  0.25،  0.5،  1 ، 2،  4،  8، 16،  64، 128) 

(  الملقح MHA) Muller Hinton Agar  طـمل من وس 9مل من كل تخفيف من التخافيف السابقة مع 1

ة بتركيز  د  حسب ما خلية بكتيرية/ مل  1×بُمعلـق بكتيـري لكل نوع من أنواع البكتيريا المختبرة على ح 

( ، ثم بعد ذلك تم تحضين األطباق في درجة حرارة الغرفـة لمـدة Parekh, J. and Chanda, S. 2008ذكر )

ساعة وسجلت بعد ذلك النتائج وحدد التركيز المثبط األدنى لكل مركب وكذلك ُحدد التركيز القاتل األدنى  24

 برة . كأقل تركيز من المستخلصات يقتل الكائنات الميكروبية المخت
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 :Treatment by abstractالمعاملة بالمستخلص 

 Muller Hinton Agarطبك بتري معقم يحتوي كال  منها على الوسط الغذائي  120جرى تحضير 

طبق. لُقح الوسط الغذائي بــــ  15وُحضر حسب تعليمات الشركة المنتجة له بحيث يكون لكل نوع بكتيري 

دقيقة ثم  40خلية بكتيرية/ مل ، تُركت بعدها األطباق لمدة  1× مل من المعلق البكتيري تركيزه 0.1

ميكرون من المستخلص  100ملم لكل حفرة باستخدام ثاقب زجاجي معقم وأضيف  8ُحفرت أربع حفر بقطر 

اق ، ُحضنت جميع األطب Micropipetteملغ/ مل في كل حفرة باستخدام الماصة الدقيقة  0.10النباتي تركيزه 

بكتيري وقيس قطر منطقة التثبيطٌ وقورنت  أطباق من كل نوع 10اختيردرجة مئوية ثم  37في درجة حرارة 

كمضاد حيوي للبكتيريا الموجبة  Ampicillinالنتائج مع نتائج التأثيٌر التثبيطي للمضاد الحيٌوي أمبيسيلن 

 (.Chitnis et al., 2007كمضاد حيوي لجميع الجراثيم ) Cephataxinوكذلك مضاد السيفاتكسين 

ّمية  :Testing to determine the cellular toxicityالخلوية  اختبار تحديد الس 

لمستخلصذذذذات جذذذذذور نبذذذذات الشذذذذبرق الشذذذذائك وذلذذذذك  Cytotoxicityتذذذذم تحديذذذذد السذذذذمية الخلويذذذذة 

( إذ حضذذذذـر محلذذذذـول رينجذذذذـر A.;Germano, M. P.& Marino, A. 2000بحسذذذذب مذذذذا ذكذذذذر )

( مذذذذع NaClجذذذذم مذذذذن كلوريذذذذد الصذذذذوديوم ) 0.9المعقذذذذـم، وذلذذذذك بإذابذذذذة  Ringer solutionالفسيولذذذذـوجي 

 0.03( وCaCl2جذذذذم مذذذذن كلوريذذذذد الكالسذذذذيوم ) 0.024( مذذذذع KCLجذذذذم مذذذذن كلوريذذذذد البوتاسذذذذيوم ) 0.09

مذذذذل مذذذذن المذذذذاء المقطذذذذر. تذذذذم  100جذذذذم جلوكذذذذوز فذذذذي  0.2( وNaHco3جذذذم مذذذذن بيكربونذذذذات الصذذذذوديوم )

مذذذل مذذذن دم البشذذذري ثذذذم حضذذذرت التخذذذافيف  2نجذذذر الفسذذذيولوجي إلذذذى مذذذل مذذذن محلذذذول ري 18ة إضذذذاف

مذذذذذل  0.8( للمستخلصذذذذذات باسذذذذذتخدام مذذذذذاء مقطذذذذذر، ثذذذذذم وضذذذذذع 1:1000، 1:100، 1:10، 1:1التاليذذذذذة: )

مذذل مذذن الذذدم ليصذذبح الحجذذم الكلذذي  0.2مذذن كذذل تخفيذذف فذذي أنبوبذذة اختبذذار معقمذذة وأضذذيف لكذذل أنبذذوب 

درجذذة مئويذذة ثذذم تركذذت  37فذذي الحاضذذنة بدرجذذة حذذرارة  مذذل، بعذذد ذلذذك ُحضذذنت األنابيذذب 1لكذذل أنبذذوب 

 . Hemolysisساعة لمالحظة التحلل الدموي  72لمدة 

 والمناقشة:النتائج 

( تبذذذين أن أكبذذذر كميذذذة تذذذم الحصذذذول 1مذذذن خذذذالل النتذذذائج وكمذذذا هذذذو موضذذذح فذذذي الجذذذدول رقذذذم )

لص الزيتذذي الذذذي تذذم عليهذذا مذذن المسذذتخلص الخذذام لجذذذور نبذذات الشذذبرق الشذذائك كانذذت باسذذتخدام المسذذتخ

% ، وتراوحذذذت النسذذذب المئويذذذة 25وقذذذد بلغذذذـت نسذذذـبته المئويذذذة  Soxheltالحصذذذول عليذذذه بواسذذذطة جهذذذاز 

-Zainalره )ـ% فذذذذذذي المستخلصذذذذذذـات االخذذذذذذـرى .وقذذذذذذـد توافذذذذذذـق هذذذذذذذا مذذذذذذـع مذذذذذذا ذكذذذذذذ 11.3 –7بذذذذذذين 

Abidin2007ام % باسذذذذذتخد10.7% باسذذذذذتعمال الكحذذذذذول اإليثيلذذذذذي و 6د أن نسذذذذذبة المسذذذذذتخلص ( إذ وجذذذذذ

 الكلوروفورم عندما استخدمهما في االستخالص للحصول على المادة الفعالة من بذور حبة البركة.
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 ( يوضح النسبة المئوية للمستخلصات الخام لجذور نبات الشبرق الشائك.1جدول )

 النسبة المئوية الرمز المستخلصات

 Soxhelt OS 25.0%المستخلص الزيتي باستخدام جهاز 

 WE 11.3% المائي المستخلص

 EP 8.30% مستخلص محلول الفوسفات المنظم

 Reflux OR 7.00%المستخلص الزيتي باستخدام جهاز 

 EE 7.50% مستخلص الكحول اإليثيلي

 الكشف عن المركبات الفعالة التي تحتويها جذور نبات الشبرق الشائك.

توائهذذذا علذذذى عديذذذد المذذذواد اظهذذذرت نتذذذائج الكشذذذف الكيميذذذائي لجذذذذور نبذذذات الشذذذبرق الشذذذائك اح

( وهذذذذا يتفذذذق مذذذع مذذذا 2الفعالذذذة مثذذذل القلويذذذدات والكلوسذذذيدات والراتنجذذذات والصذذذابونينات ....الذذذخ جذذذدول )

ذكذذره الذذدكتور جذذابر سذذالم القحطذذاني فذذي دراسذذة حذذول اسذذتخدام جذذذور الشذذبرق فذذي عذذالج حصذذى الكلذذى 

طريقذذذة الكشذذذف عذذذن القلويذذذدات  ، وقذذذد تمذذذت Alriyadh.comوالمثانذذذة والتذذذي نشذذذرت مقذذذدمتها علذذذى موقذذذع 

م( ، وتذذذم الكشذذذف عذذذن الصذذذابونينات وفذذذق 1983والتانينذذذات والجاليكوسذذذيدات وفذذذق مذذذا ذكذذذر )السذذذامري، 

الراتنجذذذات فقذذذد تذذذم الكشذذذف عنهذذذا بالطريقذذذة التذذذي اسذذذتخدمها )قطذذذب،  أمذذذا م( ، 1982مذذذا ذكذذذر )شذذذامي، 

 (.Jaffer. et al.,1988قة )م( ، في حين تم الكشف عن الكومارينات والفالفونات بحسب طري1981

 ( يبين المواد الفاعلة في جذور نبات الشبرق الشائك وطرق الكشف عنها.2جدول )

الر

 قم
 ناتج التجربة طريقة الكشف والكاشف المستخدم المادة الفاعلة

 ظهور لون أصفر )+( كحول إيثيلي + هيدروكسيد صوديوم الفـالفونات 1

 عكارة )+( ولي + ماء مقطرغلي المستخلص الكح الراتنجات 2

 لون أخضر مزرق )+( هيدروكسيد صوديوم + أشعة بنفسجية الكومارينات 3

 راسب أبيض )+( كاشف ماير القلويدات 4

 راسب أبيض )+( كلوريد الزئبق الصابونينات 5

 راسب أحمر )+( كاشف فهلتك الكلوكوسيدات 6

 +(راسب أبيض هالمي ) %1خالت الرصاص  التانينات 7

 العالمة )+( تعني نتيجة التجربة إيجابية 

 اختبار فعالية المستخلصات على البكتيريا المختبرة:

تعذذذود لثالثذذذة أنذذذواع بكتيريذذذة موجبذذذة لصذذذبغة  30عزلذذذة منهذذذا  80اسذذذتخدمت فذذذي هذذذذه الدراسذذذة 

عزلذذذذة تعذذذذود لخمسذذذذة أنذذذذواع بكتيريذذذذة سذذذذالبة صذذذذبغة الجذذذذرام ، واسذذذذتعملت طريقذذذذة الحفذذذذر  50الجذذذذرام و 

يقذذذذذة أقذذذذذراص ورق الترشذذذذذيح لمعرفذذذذذة تذذذذذأثير مستخلصذذذذذات جذذذذذذور نبذذذذذات الشذذذذذبرق الشذذذذذائك تجذذذذذاه وطر

العذذذزالت المسذذذتهدفة بالدراسذذذة ، وقذذذد اتسذذذمت طريقذذذة الحفذذذر بالكفذذذاءة فذذذي تثبذذذيط أغلذذذب العذذذزالت وذلذذذك 
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 أو ( ، ويمكذذذن أن يعذذذود هذذذذا الفذذذارق فذذذي التذذذأثير 4-3مقارنذذذة بطريقذذذة أقذذذراص ورق الترشذذذيح )الجذذذداول 

إلذذذذذى اخذذذذذتالف انتشذذذذذار المستخلصذذذذذات بكذذذذذال الطذذذذذريقتين ، كمذذذذذا أن أقذذذذذراص ورق الترشذذذذذيح ال التثبذذذذذيط 

مذذذايكرو لتذذذر/ قذذذرص  )وذلذذذك بحسذذذب تقذذذدير الشذذذركة المنتجذذذة لألقذذذراص( ، فذذذي  20تسذذذتوعب اكثذذذر مذذذن 

 مايكرو لتر/ حفرة . 40حين كانت الحفر تستوعب حوالي 

كانت نتائجهما متقاربة إلى  OSلص ومستخ ORنالحظ أن مستخلص  3من خالل ما ورد في الجدول 

ملذم علذى التذوالي.  18.9 -12.1ملذم،  19.5 -15.3حد بعيد حيث تراوحت أقطار مناطق التثبيط لهما ما بذين 

ملم، في حذين  18 -11.8حيث تراوحت أقطار مناطق التطبيق ما بين  EAوجاء في المرتبة الثانية مستخلص 

ذا وقـذذـد بلغذذـت أقطذذار منذذـاطق ـهذذ Streptococcus faecalis يذذاتذذأثير علذذى بكتير أي AEلذذم يبذذدي مسذذتخلص 

ملم على التوالي، ولذم يذؤثر  St. epidermidis 16.90- 14.2ا وبكتيريـــ St. aureus التثبيـط له على بكتيرـيــا

 ملم. 15.5وكان مقدار منطقة التثبيط له قد ساوت  St. aureusإال على بكتيرـيـا  BEمستخلص الــ 

يتضذذح كذذذلك أنذذه لذذم تكذذون للمستخلصذذات الجذريذذة لنبذذات  3ل النتذذائج المدونذذة فذذي الجذذدول ومذذن خذذال

من البكتيريا السالبة لصبغة الجرام وذلك لما تمتلكذه هذذه األنذواع  أيتأثيرات تثبيطيه على  أيالشبرق الشائك 

 & .Anessiny, Gة الميكروبية من ُجدر سذميكة تقذاوم التركيذزات الصذغيرة مذن المضذادات والمحاليذل الضذدي

Perez, C. 1993). . ) 

 ( يبين مقدار مناطق تثبيط مستخلصات جذور نبات الشبرق الشائك بطريقة أقراص الترشيح.3جدول )

األنواع البكتيرية المستهدفة 

 بالدراسة

% للمستخلص 50تركيز

 باستعمال:الزيتي 

ملجرام / مل 128قيمة التركيز 

 للمستخلصــــات

ف تصنيــــــــــــ

البكتيريــــــــــــا تبعــــــا  

 لصبغــــــة الجـــرام
Reflux 

(OR) 

Soxhelt 

(OS) 

الكحولي 

(EA) 

المائي 

(AE) 

الفوسفات 

المنظم

(BE) 

Staphylococcus aureus 19.5 18.9 18 16.9 15.5 + 

Staphylococcus 

epidermidis 
18.6 17.1 16.5 14.2 0 + 

Streptococcus faecalis 15.03 12.1 11.8 0 0 + 

Pseudomonas aeroginosa 0 0 0 0 0 - 

Escherichia coli 0 0 0 0 0 - 

Klebsiella pneumoniae 0 0 0 0 0 - 

Proteus mirabilis 0 0 0 0 0 - 

Serratia marcesens 0 0 0 0 0 - 
 مناطق التثبيط مقاسه بالملي متر

كذذذذان األكثذذذذر فاعليذذذذة علذذذذى  ORأن مسذذذذتخلص  نالحذذذذظ 4مذذذذن خذذذذالل النتذذذذائج المبينذذذذة بالجذذذذدول 

ملذذذذذم علذذذذذى البكتيريذذذذذا  24.6-18.8الكائنذذذذذات المختبذذذذذرة؛ إذ تراوحذذذذذت أقطذذذذذار منذذذذذاطق التثبذذذذذيط مذذذذذا بذذذذذين 
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ملذذذذم،  14.1-0الموجبذذذذة، فذذذذي حذذذذين تراوحذذذذت أقطذذذذار منذذذذاطق التثبذذذذيط علذذذذى البكتيريذذذذا السذذذذالبة مذذذذا بذذذذين 

ملذذذذم للبكتيريذذذذا  23.4-14.6بذذذذين  فعاليذذذذة أقذذذذل مذذذذن سذذذذابقه؛ إذ تراوحذذذذت القذذذذيم OSوأظهذذذذر مسذذذذتخلص 

ملذذذم للبكتيريذذذا السذذذالبة للصذذذبغة. وكذذذان أقذذذل المستخلصذذذات 13-0الموجبذذذة لصذذذبغة الجذذذرام، وتراوحذذذت بذذذين 

؛ فتراوحذذذذت قيمذذذذه للبكتيريذذذذا BEتذذذذأثيرا  علذذذذى األحيذذذذاء المجهريذذذذة محذذذذل الدراسذذذذة هذذذذو مسذذذذتخلص الذذذذـ 

منذذذاطق تثبذذذيط للبكتيريذذذا  أير ملذذذم. فذذذي حذذذين لذذذم يظهذذذر المسذذذتخلص سذذذالف الذذذذك 19.2-0الموجبذذذة بذذذين 

 السالبة. 

 ( يبين مقدار مناطق تثبيط مستخلصات جذور نبات الشبرق الشائك بطريقة الحفر.4جدول )

 األنواع البكتيرية المستهدفة بالدراسة

% للمستخلص 50تركيز

 باستعمال:الزيتي 

ملجرام / مل 128قيمة التركيز 

 للمستخلصات

تصنيـــف 

 البكتيريــــا تبعـا  

 Reflux لصبغــة الجــرام

(OR) 

Soxhelt 

(OS) 

الكحولي 

(EA) 

المائي 

(AE) 

الفوسفات 

 (BE)المنظم

Staphylococcus aureus 24.6 23.4 22.3 20 19.2 + 

Staphylococcus epidermidis 23.5 21.3 20 18 12.3 + 

Streptococcus faecalis 18.8 14.6 13.3 10.5 0 + 

Pseudomonas aeroginosa 14.1 13 9.5 9 0 - 

Escherichia coli 11.5 8.8 7.8 0 0 - 

Klebsiella pneumoniae 0 0 0 0 0 - 

Proteus mirabilis 0 0 0 0 0 - 

Serratia marcesens 0 0 0 0 0 - 
 مناطق التثبيط مقاسه بالملي متر

للمستخلصات  (LKF)األدنىوالتركيز القاتل  (LIC)قيم التركيز المثبط األدنى  6،5توضح الجداول 

ضد البكتيريا موضع االختبار ؛ وتعد هذه الطريقة من أهم الطرق المستخدمة لتحديد الفاعلية لكونها طريقة 

( وتستعمل لمعرفة تأثير المواد المراد فحصها في قتل األحياء المجهرية لتحديد Quantitative methodكمية )

،  Al-Shafi 2002)السوائل الدموية داخل الجسم الحي ) أوي مصل التركيز المطلوب ف أو الجرعة الالزمة 

 Brothاستعمال طريقـة التخفيـف بالوســط السـائل ) ألنوقد استعملت طريقة التخفيف بالوسط الصلب وذلك 

dilution method األعـلى .وقد  إلى ( قد لوحـظ فيها عدم تجانس الزيت مع الوسط وانعـزلت الطبقـة الزيتيـة

لهمـا  LKFكـانت قيم الـــــ   S. epidermidisوكذلك بكتيريا  S. aureusظهــرت النتائج أن العــزالت أ

فتميـزت بظاهرة  S. faecalisوبكتيريـا  E. coliوبكتيريا  P. aeroginosaبكتيريـا  أما ،  LICمساويـة للـــ 

؛  LICبكثيـر مـن قيـم التركيز المثبط األدنى أعلى  LKFقيـم التركيز القاتل األدنى   ألن Toleranceالتحمل 

ملغم /  64ملغم / مل و  32ملغم / مل و  16%  و 8% و 1لها  LICكانت قيم  P. aeroginosa فمثال  بكتـيـريا

  64% و LKF 8 ، %32قيم  أما على التوالي ،  OR  ،OS  ،EA  ،AE  ،BEمل لكل من المستخلصات 

 ملغم / مل على التوالي .   128بر من ملغم / مل واك128ملغم/ مل و 
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ة ستخلصات هي البكتيريا الموجبأن أكثر األنواع البكتيرية حساسية للم 5،6كذلك توضح الجداول 

%، 32-2بين  OS% ولمستخلص 8-0.5بين  ORلمستخلص  LKFلصبغة الجـرام؛ إذ تراوحت قيم الــ

، EEملغم/مل للمستخلصات  128-32م/مل، ملغ 64-16ملغم/مل،  64-4وتراوحت قيم القراءات ما بين 

AE ،BE  .البكتيريا السالبة لصبغة الجرام فمن خالل النتائج أتضح أنها متباينة في درجة  أما على التوالي

وبكتيريا  Proteus mirabilisوبكتيريا  Klebsiella pneumoniaتأثرها بالمستخلصات؛ إذ لم تظهر بكتيريا 

Serratia marcesens ر بالمستخلصات، في حين أظهرت بكتيرياتأث أي Escherichia coli  تأثرا  ببعض

؛ في حين لم تظهر OSومستخلص  OR% لكل من مستخلص LKF 64المستخلصات فكانت قيم الـ 

أكثرها حساسية  Pseudomonas aeroginosa فعالية تجاهها، بينما كانت EE ،AE ،BEمستخلصات 

 .   LICأعلى من قيم  LKFللمستخلصات إال أن قيم الـــ 

 لمستخلصات جذور الشبرق الشائك LICيوضح قيم التركيز المثبط األدنى  5جدول 

 األنواع البكتيرية المستهدفة بالدراسة

 %)حجم/حجم(

لـص الزيتـي للمستخ

 باستعمـال:

 حجـم(/)وزنمـلـغرام/مــل

 لـلـمـــســتخــــلصـات

تصنيــف البكتيريـا تبعــا  

 راملصبغـة الجـــ

Reflux 

(OR) 

Soxhelt 

(OS) 

الكحولي 

(EA) 

المائي 

(AE) 

الفوسفات 

 (BE)المنظم

Staphylococcus aureus 0.5 2 4 16 32 + 

Staphylococcus epidermidis 2 4 16 32 64 + 

Streptococcus faecalis 4 16 32 32 64 + 

Pseudomonas aeroginosa 1 8 16 32 64 - 

Escherichia coli 16 32 64 128 128 - 

Klebsiella pneumoniae >64 >64 >128 >128 >128 - 

Proteus mirabilis >64 >64 >128 >128 >128 - 

Serratia marcesens >64 >64 >128 >128 >128 - 

 لمستخلصات جذور الشبرق الشائك LKFيوضح قيم التركيز القاتل األدنى  6جدول 

 بالدراسةاألنواع البكتيرية المستهدفة 

% للمستخلص 50تركيز

 باستعمال:الزيتي 

ملجرام / مل 128قيمة التركيز 

 للمستخلصـات

تصنيـــف البكتيريـا 

تبعـــا  لصبغــــة 

 Reflux الجـــرام

(OR) 

Soxhelt 

(OS) 

الكحولي 

(EA) 

المائي 

(AE) 

الفوسفات 

 (BE)المنظم

Staphylococcus aureus 0.5 2 4 16 32 + 

Staphylococcus epidermidis 2 4 16 32 64 + 

Streptococcus faecalis 8 32 64 64 128 + 
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Pseudomonas aeroginosa 8 32 64 128 >128 - 

Escherichia coli 64 >64 128 >128 >128 - 

Klebsiella pneumoniae >64 >64 >128 >128 >128 - 

Proteus mirabilis >64 >64 >128 >128 >128 - 

Serratia marcesens >64 >64 >128 >128 >128 - 

 الخاتمة:

مذذذن خذذذالل النتذذذائج المبينذذذة فذذذي الجذذذداول السذذذابقة ، تبذذذين أن المسذذذتخلص الزيتذذذي بذذذالكحول اإليثيلذذذي 

لذذذه فعاليذذذة كبيذذذرة ضذذذد الكائنذذذات محذذذل الدراسذذذة تفذذذوق فعاليذذذة نظيذذذره الذذذذي تذذذم  Reflux (OR)باسذذذتعمال 

تخلذذذذـص المذذذذاء ثذذذذم مس (EE)ـص بذذذذالكحول اإليثيذذذذـلي لذذذذيليذذذذه المستخ Soxhelt (OS)استخالصذذذذه باسذذذذتخدام 

كذذذان األقــذذذـل مذذذن  (EP)، فيمذذذـا أبانذذذت النتذذذائج أن مستخلذذذـص محلذذذول الفوسذذذفات المذذذنظم  (WE)المقطذذذـر 

فذذي  (O. C.; Chinedu et al., 2009)حيذذث التذذأثير علذذى الكائناذذـت الميكروبيذذة وهذذـذا يتفذذق مذذع مذذا ذكذذره 

اء المجهريذذذة تفذذذوق قذذذدرة دراسذذذته ، حيذذذث أوضذذذح أن المستخلصذذذات الكحوليذذذة لهذذذا قذذذدرة علذذذى قتذذذل األحيذذذ

 المستخلصات المائية . 

ومذذذذن خذذذذالل الدراسذذذذة الحاليذذذذة نسذذذذتنتج أن لمحلذذذذول االسذذذذتخالص وطريقذذذذة االسذذذذتخالص تذذذذأثيرا  

واضذذذحا  فذذذذي فعاليذذذذة المسذذذتخلص النذذذذاتج وذلذذذذك لالخذذذتالف فذذذذي المكونذذذذات الفعالذذذة المستخلصذذذذة فذذذذي كذذذذل 

 طريقة.

 التوصيات:
 اجزاء النباتات البرية في مكافحة الميكروبات الضارة.تشجع هذه الدراسة على استخدام بعض  -

، اإلنسذذذانتبذذذين هذذذذه الدراسذذذة أن جذذذذور نبذذذات الشذذذبرق الشذذذائك تعتبذذذر آمنذذذة ولذذذيس لهذذذا تذذذأثير سذذذام علذذذى  -

وبتذذذالي نوصذذذي باسذذذتخدامها بشذذذكل صذذذيدالني للعذذذالج مذذذن االمذذذراض التذذذي تسذذذببها الكائنذذذات المجهريذذذة 

 الممرضة.

جذذذور نبذذات الشذذبرق الشذذائك تحتذذوي علذذى العديذذد مذذن المذذواد الكيميائيذذة الفعالذذة  انأيضذذا  تبذذين الدراسذذة  -

 ولذلك ينصح باستخالصها واالستفادة منها بأشكال مختلفة.  

 :المراجع العربيةالمصادر و

 الكتب

 . منشذذذورات جامعذذذة عمذذذر المختذذذارمقدمةةةة فةةةي علةةةم الطفيليةةةات(. 1996الخالذذذدي، نهذذذاد )  -

 ، البيضاء، ليبيا.

النباتةةةةةات الطبيةةةةةة والعطريةةةةةة والسةةةةةامة فةةةةةي (. 1988، عبذذذذذد العزيذذذذذز محمذذذذذد )خلذذذذذف هللا -

، جامعذذذـة الذذذـدول العربيذذذة، المنظمذذذة العربيذذذة للتنميذذذة الزراعيذذذة، الخرطذذذوم، الةةةوطن العربةةةـي

 السودان.

 . الذذذذذدار العربيذذذذذة للنشذذذذذر وعلةةةةةم األحيةةةةةاء الدقيقةةةةةة(. 1997الرابطذذذذذي، عبذذذذذد هللا محمذذذذذد ) -

 التوزيع.
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المركذذذز الذذذوطني لتخطذذذيط  الكائنةةةات الحيةةةة الدقيقةةةة.(. 2003الصذذذقر، محمذذذد رمضذذذان ) -

 التعليم والتدريب. الدار العربية للكتاب، طرابلس، ليبيا.

. دار النفذذذذـائس، بيذذذذـروت، قةةةةاموس الغةةةةذاء والتةةةةداوي بالنبةةةةات(. 1985قدامذذذذة، أحمذذذذد ) -

 لبنان. 

. دار المذذذذذريخ النباتةةةةةات الطبيةةةةةة، زراعتهةةةةةا ومكوناتهةةةةةا(. 1981قطذذذذذب، فذذذذذوزي طذذذذذه ) -

 ، الرياض، السعودية. لنشرل

النباتةةةات واألعشةةةاب العراقيةةةة بةةةين (. 1988مجيذذذد، سذذذامي هاشذذذم ومهنذذذد جميذذذل محمذذذود ) -

. مجلذذذس البحذذذث العلمذذذي، مركذذذز بحذذذوث علذذذوم الحيذذذاة قسذذذم الطةةةب الشةةةعبي والبحةةةث العلمةةةي

 العقاقير وتقييم األدوية. بغداد، العراق.

 الرسائل العلمية:

يةةةع القلويةةةدات وأهميتهةةةا التصةةةنيفية فةةةي بعةةةض توز(. 1983السذذذامري، خلذذذود وهيذذذب ) -

. رسذذذذالة ماجسذذذذتير كليذذذذة العلذذذذوم، جامعذذذذة األنةةةةواع البريةةةةة والعائلةةةةة الباذنجانيةةةةة فةةةةي العةةةةراق

 بغداد.

دراسةةةةةة بعةةةةةض الصةةةةةفات الدوائيةةةةةة والسةةةةةمية ألزهةةةةةار (. 1982شذذذذذامي، سذذذذذامي آغذذذذذا ) -

 رسالة ماجستير كلية الطب البيطري، جامعة بغداد. القيصوم.
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)دراسة تطبيقية على االقتصاد : العالقة بين معدالت التضخم المحلي والتضخم المستورد

 (2016-2000الليبي خالل الفترة 
 عداد:إ

 أبوبكر عبد القادر عبد السالم أبو عزوم                 عبد السالم أبو زيد احمد عبد الغني

 استاذ محاضر   قسم االقتصاد                  استاذ محاضر قسم االقتصاد

 زقكلية االقتصاد والمحاسبة مر        قمرزكلية االقتصاد والمحاسبة 

 جامعة فزان       جامعة فزان                                 
abubaker243@yahoo.com                                  tamsa_20@yahoo.com 

 ملخص الدراسة

التضخم المستور، ودراسة بعض العالقة بين التضخم المحلي في ليبيا و إلى دراسةهدفت الدراسة  

م(. 2016-2000المتغيرات ذات العالقة بالتضخم. حيث تناولت الدراسة بالتحليل الفترة الممتدة ما بين )

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليل الوصفي والكمي واستخدم وسائل التحليل االحصائي والمتمثلة في 

ومن اهم  لعدم وجود تكامل مشترك بينهما. (TYDL)م نموذج اختبارات جذر الوحدة وتقدير العالقة باستخدا

النتائج التي توصلت لها الدراسة هي عدم وجود عالقة بين التضخم المحلي في ليبيا والتضخم المستور في 

وخلصت  %.5نسبة مساهمة التضخم المستورد في التضخم المحلي لم تتعدى الطويل. واالجل االجل القصير 

اخرى غير التضخم المستورد.  إلى اسباببب التضخم في ليبيا خالل فترة الدراسة يعود س إلى انالدراسة 

 يتالءم وبما النقود عرض في للتحكم المالية والسياسة النقدية السياسة دور تفعيل على الدراسة توصي

 .االقتصاد واحتياجات

Abstract 
The study aimed to study the relationship between the local inflation in Libya and imported 

inflation, and studying some variables related to inflation in Libya. Where the study dealt with 

analysis, the period between (2000 - 2016). The study relied on the descriptive and quantitative 

analysis approach and used the statistical analysis methods represented in the unit root tests and 

estimation of the TYDL model, because there is no cross-integration between them. The most 

important results of the study are, there is no relationship between domestic inflation in Libya 

and imported inflation in the short and long term, and the contribution of imported inflation to 

domestic inflation did not exceed 5%, and the study concluded that the cause of inflation in 

Libya during the study period is due to reasons other than imported inflation .The study 

recommends activating the role of monetary policy and fiscal policy to control the money supply 

in a way that suits the needs of the economy. 

  )التضخم المحلي، التضخم المستورد، عرض النقود، المخفض الضمني(الكلمات المفتاحية 

 المقدمة

يعد التضخم من اهم المشكالت االقتصادية التي تواجه معظم دول العالم باختالف تقدمها ألثارة 

نتجات المحلية. فالتضخم السلبي على القدرة التنافسية للم لتأثيره. اضافة لألفرادالسلبية على القدرة الشرائية 

المتغيرات التي يسعى صانعي  أحد. لذلك يعتبر التضخم لألسعارهو االرتفاع المستمر في المستوى العام 

للموارد والحفاظ على  األمثلاالقتصادية المتمثلة باالستغالل األهداف ضمن  بسلوكه إلى التحكم القرار

اد الليبي فقد شهد االقتصاد الليبي تغيرات متسارعة في العديد . وبتتبع حالة االقتصلألسعاراالستقرار النسبي 

التي شهدتها ليبيا االثر الكبير على اداء العديد من هذه  لألحداثاالقتصادية. وايضا كان  المؤشراتمن 

ارتفاعاٍ كبيرا  وغير مسبوق. اثر هذا  لألسعارالمتغيرات. ففي السنوات االخيرة خاصة شهد المستوى العام 

ثر أ إلى دراسةرتفاع على النشاط االقتصادي بشكل عام في ليبيا. لذلك جاء الهدف من هذه الدراسة اال

mailto:abubaker243@yahoo.com
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التضخم المستورد على التضخم المحلي في ليبيا، وتقديم الحلول لصانعي القرار لمجابهة التضخم الذي يعاني 

 منه االقتصاد.

 مشكلة الدراسة:

اقتصاد نامي ومنفتح بدرجة كبيرة  كونهاالقتصاد الليبي من اهم الخصائص والسمات التي يتميز بها  

على العالم الخارجي، واعتماده على النفط كمصدر اساسي للنقد االجنبي لتمويل برامج التنمية وتوفير 

 الواردات. فالمشكلة تتلخص في السؤال التالي:

 القصير والبعيد؟هل توجد عالقة بين التضخم المحلي في ليبيا والتضخم المستور في االجلين 

 الرئيسية من هذه الدراسة في النقاط التالية: األهداف مكن تلخيص  اهداف الدراسة:

 دراسة وتحليل بعض المؤشرات االقتصادية ذات العالقة بموضوع التضخم في االقتصاد الليبي. -

 دراسة العالقة بين التضخم المحلي والتضخم المستورد. -

الدراسة في كونها تسلط الضوء على اهم مشكلة يعاني منها االقتصاد الليبي اهمية هذه  تأتي اهمية الدراسة:

علمية  بأساليبفي هذه الفترة بشكل عام والمواطن في ليبيا بشكل خاص. فالدراسة تعتمد على تحليل البيانات 

لالزمة نتائج رقمية تفيد صناع القرار في اتخاذ االجراءات والقرارات اإلى متطورة في التحليل للوصول 

 للخروج بالبالد من هذه االزمة.

تقوم الدراسة على فرضية اساسية مفادها وجود عالقة احادية تتجه من التضخم المستورد  فروض الدراسة:

 المحلي في االقتصاد الليبي. إلى التضخم

رات النقدية الحدود المكانية: تتمثل بيئة الدراسة في االقتصاد الليبي من خالل دراسة التطوحدود الدراسة: 

 والواردات وعالقتها بالناتج المحلي االجمالي.

 . 2016العام إلى  2000تغطي الدراسة الفترة الممتدة من العام  الحدود الزمنية:

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليل الوصفي والكمي للبيانات الصادرة عن مصرف ليبيا منهج الدراسة: 

 ألسعارد القياسي لتقدير العالقة بين التضخم مقاسا  بالرقم القياسي المركزي، واستخدام تقنيات االقتصا

االقتصاد الليبي وتحليل تطور عرض النقود بالمفهوم الواسع  في Consumer price indexالمستهلك 

Money supply (M3)  والتضخم المستوردimported-inflation  والمعبر عنه بالمخفض الضمني

 .Implicit reduction of GDP للناتج المحلي االجمالي

 الدراسات السابقة:
ومسبباته على مستوى دول  أنواعهتناول موضوع التضخم بمختلف  التييوجد العديد من الدراسات  

اهمية وخطورة هذه المشكلة على اقتصاديات جميع الدول في العالم. وفي هذه الدراسة إلى العالم. وذلك راجع 

بعض الدول التي تحمل في طياتها إلى  باإلضافةات التي تناولت االقتصاد الليبي تم التركيز على بعض الدراس

 مع االقتصاد الليبي. ومن هذه الدراسات االتي: ومتشابهةخصائص متقاربة 

حول دراسة العالقة بين التضخم وكل من عرض النقود بالمعني الضيق  2013)شنيبش(  دراسة-1 

تحديد مستويات التضخم وتطوره في االقتصاد الليبي إلى ي هدفت وسعر الصرف االسمي في ليبيا، والت

وقياس العالقة الكمية بين تلك المتغيرات. وعبر الباحث عن التضخم بالمخفض الضمني للناتج المحلي 

انحدار متعدد. وقد توصلت  نموذجاالجمالي. واستخدمت الدراسة مناهج التحليل الوصفي والكمي باستخدام 

% من 97المتغيرات محل الدراسة. وان هذه المتغيرات تفسر ما نسبته  عالقة بينجود وإلى الدراسة 

 .لألسعارالتغيرات في المستوى العام 

بتطبيق قاعدة تايلور والحد من التضخم في االقتصاد  2014)يوسف مسعود، واالصفر(  دراسة-2 

يق االستقرار االقتصادي في ليبيا من خالل تقييم دور السياسة النقدية في تحقإلى الليبي. وقد هدفت الدراسة 

المحافظة على االستقرار النقدي. واتبعت الدراسة منهج التحليل الوصفي للبيانات وايضا  التحليل الكمي 
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ان دور السياسة النقدية ضعيف ومتدني من إلى باستخدام النماذج االحصائية والقياسية. وقد خلصت الدراسة 

 ، وان الناتج المحلي االجمالي له تأثير على متغير التضخم المتوقع.خالل نتائج قاعدة تايلور

على واقع التضخم في االقتصاد السوري  إلى التعرفوالتي هدفت  2015)خضور(  دراسة-3 

ومسبباته من خالل دراسة العالقة بين التضخم المحلي والتضخم المستورد. وقد اتبع الباحث في هذه الدراسة 

عالقة طردية  إلى وجودصفي للبيانات ومنهج التحليل االحصائي القياسي. وتوصل الدراسة منهج التحليل الو

إلى المحلي االجمالي يشير  إلى الناتجبين التضخم المستورد والتضخم المحلي. فارتفاع اسعار الواردات 

 السوري.  إلى االقتصادجزء كبير من التضخم العالمي  انتقال

 المملكة في التضخم مصادر وتقدير تحليلالدراسة يث استهدفت ، ح2011)الجراح(  دراسة-4 

 الكلي، والطلب الكلي العرض نموذج إطار ضمن (. وذلك2007-1970خالل الفترة ) السعودية العربية

العوامل الخارجية والمتمثلة في انتاج العالم  إلى اهميةوتوصلت الدراسة  .الحديثة القياسية وباستخدام الطرق

السعار العالمية للصادرات ودرجة االنفتاح في شرح معدالت التضخم في السعودية في االجلين الصناعي وا

القصير والطويل. وكذلك الحال بالنسبة لدور السياسة النقدية وتأثيرها على معدالت التضخم في االجلين 

 .أيضا  القصير والطويل 

م في نيجيريا من خالل تحليل محددات التضخ إلى دراسةالتي هدفت  2013( Ndidi) دراسة-5 

. وباستخدام وسائل التحليل الكمي لدراسة العالقة بين التضخم 2010إلى  1970البيانات خالل الفترة من 

كمتغير تابع وبين االنفتاح على الخارج وسعر الفائدة والتضخم المستورد وعرض النقود ومستوى الدخل. فقد 

المتغيرات المفسرة للتضخم في المدى القصير والبعيد. في ان  ثرأكعرض النقود من  إلى انتوصلت الدراسة 

 بقية المتغيرات يمكن ان تؤثر في معدالت التضخم في المدي الطويل فقط. 

إلى التي حول سياسات الحد من ظاهرة التضخم المستورد مع االشارة  2009)عبورة(  دراسة-6 

إلى ت التي يتسرب من خاللها التضخم المستورد القنوا إلى معرفةالجزائر. حيث هدفت الدراسة  حالة

المحلي، وماهي العوامل التي ساهمت في ذلك وسبل الحد منها. واستخدم الباحث المنهج الوصفي  االقتصاد

التضخم المستورد  إلى اناالحصائية لتحليل البيانات. وخلصت الدراسة األدوات  التحليلي وايضا استخدام 

االقتصاد الجزائري في نموه على العالم  إلى اعتمادضخم المحلي وذلك راجع ساهم بنسبة كبيرة في الت

 الخارجي وبالتالي فهو عرضة للصدمات الخارجية.

عن الدراسات التي تم عرضها من حيث الية التحليل المستخدمة في تلك  ال تختلفان هذه الدراسة  

القياسي لقياس العالقة بين التضخم  النموذجة في الدراسات السابقة. ولكن االختالف فقط في المتغيرات الداخل

 إلى العام 2000ا كمتغير تابع للفترة الممتدة من عام يالمستورد كمتغيرات مستقل والتضخم المحلي في ليب

2016 . 

  :تطور بعض المتغيرات االقتصادية في ليبيا

 GDP. Implicit price deflatorاإلجمالي  المحلي للناتج الضمني المخفض- 1

المؤشرات التي تقيس معدل التغير في اسعار  أحديعتبر المخفض الضمني للناتج المحلي االجمالي  

 وإذاالجارية. فوفقا لهذا المؤشر  باألسعارجميع السلع والخدمات الداخلة في حساب الناتج المحلي االجمالي 

 100انخفض عن  أما إذاسعار، دل ذلك على ارتفاع مستوى اال 100من  أكبركانت اسعار السنة الجارية 

   (.241م، ص2013رمضان شنيبش،  إمحمدفذلك يعني انخفاض االسعار )

 ويمكن حساب المخفض الضمني للناتج المحلي باستخدام العالقة التالية: 

 = المخفض الضمني للناتج المحلي

(، نجد ان مستوى االسعار 1لجدول رقم )وبتتبع حالة االقتصاد الليبي ومن واقع البيانات الواردة في ا 

% عن السنة 21.8بمعدل نمو بلغ  111.2، حيث بلغت قيمة 2004والخدمات اخذ في االرتفاع من العام 

بمعدل نمو بلغ حوالي  499.5حيث بلغت قيمة  2012السابقة. وسجل هذا المؤشر اعلى ارتفاع له في العام 
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االنتاج في  إلى توقفدت أوالتي  2011التي شهدتها ليبيا في العام  إلى األحداث%. ويعزي هذا االرتفاع 219

نشطة االقتصادية. ثم تراجع في العامين الالحقين ليسجل معدالت نمو سالبه ويعود بعدها في اغلب األ

 .2016في العام  215.5إلى االرتفاع نهاية فترة الدراسة ليصل 

 Openness to the outside world معدل االنفتاح على العالم الخارجي – 2

( نالحظ ان االقتصاد الليبي يعتمد في توفير السلع على 1من خالل البيانات الواردة في الجدول رقم ) 

% خالل النصف الثاني من الدراسة. 100االستيراد من العالم الخارجي. فقد بين معدل االنفتاح نسب تعدت 

حجم االنفاق الكبير إلى % تقريبا ، ويرجع ذلك 116عام حيث بلغ معدل االنكشاف على ال 2009فمنذ العام 

دى أسكان والبنية التحتية. حيث ا الدولة والمتمثلة في مشاريع اإلعلى المشروعات المختلفة التي قامت به

. أيضا  زيادة قيمة الواردات إلى التحسن في ميزان المدفوعات نتيجة ارتفاع اسعار النفط وزيادة الصادرات 

وضاع التي مرت بها بسبب األ 2011% في العام 94 إلىه النسبة في معدل االنفتاح تراجعت غير ان هذ

توقف االنتاج في اغلب االنشطة بما فيها انتاج إلى ادى  2011ليبيا. وبسبب الوضع الذي ساد ليبيا بعد العام 

نكماش الناتج المحلي تراجع قيمة الصادرات وارتفاع قيمة الواردات، وايضا  اإلى وتصدير النفط احيا  

 %.100االجمالي بشقيه ليضل االقتصاد الليبي منفتحا  على الخارج بنسب تجاوزت 
 (2016-2000(: يوضح تطور الناتج المحلي والصادرات والواردات ومعدل االنفتاح والمخفض الضمني للناتج المحلي خالل الفترة )1الجدول )

 المخفض الضمني للناتج

 الصادرات وارداتال معدل االنفتاح %

الناتج المحلي 

االجمالي الحقيقي 

2003=100 

الناتج المحلي 

االجمالي 

 الجارية باألسعار

 السنوات

معدل النمو السنوي 

% 
 القيمة

- 64.1 47.5 2106.0 6160.0 27135.0 17394.7 2000 

-2.3 62.7 39.8 2895.0 5410.0 33290.0 20857.8 2001 

35.1 84.6 81.2 9493.0 13291.0 33164.0 28062.9 2002 

7.9 91.3 85.2 9386.0 19720.0 37423.0 34164.9 2003 

21.8 111.2 93.1 13110.0 27982.0 39679.0 44133.9 2004 

35.5 150.7 88.1 15683.0 42836.0 44087.0 66450.7 2005 

15.0 173.3 90.2 16659.0 56126.0 46584.0 80729.9 2006 

5.3 182.5 48.6 21698.0 21726.0 48898.0 89260.1 2007 

-1.5 179.9 58.7 25938.0 27077.0 50225.0 90344.6 2008 

-29.0 127.8 115.9 27503.0 46319.0 49854.3 63689.1 2009 

31.5 168.0 107.1 31881.0 61658.0 52009.9 87375.0 2010 

-6.8 156.6 94.2 13664.0 23254.0 25009.9 39171.1 2011 

218.9 499.5 108.5 32243.0 76893.0 20146.3 100627.3 2012 

-66.9 165.3 154.1 43242.9 58442.6 39922.7 65994.5 2013 

-11.6 146.2 204.5 38631.7 24511.0 21122.3 30871.0 2014 

21.6 177.7 159.6 22684.5 14996.9 *13293.1 23616.3 2015 

19.0 211.5 117.7 19034.6 *7098.3 *10496.9 22199.3 2016 

 ليبيا المركزي، النشرات االقتصادية، اعداد مختلفة. مصرف-المصدر: 

 االرقام التي تحمل اشارة * تم تقديرها من قبل البحث باستخدام االساليب االحصائية لعدم توفر البيانات عنها.- 

                                                                                                                       %               100معدل االنفتاح= ))الصادرات + الواردات( / الناتج المحلي االجمالي( *  - 

 :تطور عرض النقود وعالقه بالتضخم في ليبيا

يعتبر عرض النقود من اهم العوامل المحددة للتضخم في االقتصاد. فوفقا للنظرية االقتصادية فان  

ذا زاد عرض النقود عن كمية السلع إن الكلي في االقتصاد يتحقق بتعادل كمية النقود مع الناتج القومي. فالتواز

بزوغ الفجوة التضخمية والعكس ينتج عنه الركود االقتصادي. لذلك تعد مراقبة إلى والخدمات ادى ذلك 
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لنقود داخل االقتصاد سنقوم والتحكم في عرض النقود من المسائل المهمة في االقتصاد. ولمراقبة عرض ا

دائها من خالل أبدراسة بعض المؤشرات في االقتصاد الليبي للوقوف على دور السياسة النقدية في ليبيا وتقييم 

 التحكم في عرض النقود.

 :تطور ونموا عرض النقود في ليبيا

بين في الجدول ( تطورا كبير خالل فترة الدراسة وكما هو مM2شهد عرض النقود بالمفهوم الواسع ) 

إلى  2016مليون دينا ليصل في العام  10232.8 هما قيمت 2000(. حيث سجل في بداية الفترة عام 2رقم )

% خالل الفترة كاملة. وبمقارنة هذا المعدل مع 14.5مليون دينار، محققا  بذلك معدل نمو بلغ  91130.1

يؤكد االفراط في توسع عرض النقود مما يبرر % 0.5-معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي عن الفترة والبالغ 

الكبير  المغزىظهور المشاكل االقتصادية التي يعاني منها االقتصاد الليبي حاليا . وان عرض النقود هو 

 للتضخم في ليبيا.

 :سرعة تداول النقود 

 فيشر:مدخل المبادالت الكلية بصياغة 

ة بين كمية النقد المتوفرة للتداول وبين مستوى ينص مدخل المبادالت الكلية بأن هناك عالقة إيجابي

األسعار المحلي، إذ يؤكد كذلك على أن التغيرات في عرض النقود ليست قادرة على تغيير المستويات 

زيادة في الكمية الالحقيقية للمتغيرات االقتصادية الرئيسية كاإلنتاج والدخل وسعر الفائدة، مما يعني أن 

ج عنها ارتفاع في معدل األسعار المحلية وبنسبة مساوية لنسبة النمو في عرض المعروضة من النقود ينت

يمكن القول أنه ليس عليه  تغير في القيمة االسمية وليس الحقيقية للناتج القومي االسمي. إلى  النقود مما يؤدي 

ة النقدية للنشاط ما يحدث للقيم ألنتغيير مسار االقتصاد  أوباإلمكان االعتماد على عرض النقود لتحفيز 

 اإلنتاج.االقتصادي هو نتاج لتغيرات في مستوى األسعار وليس في مستوى 

التعامل والمعادلة  أوهي معادلة التبادل  ،على معادلتين ت الدراسةوسعيا  لتوضيح هذا الموقف النظري اعتمد

 للتبادل.خلية االد

 دلة على النحو التالي:تصاغ المعاو التعامل أو المعادلة األولى: معادلة التبادل 

. .

MV PT

M P V T



 
سرعة دوران النقود من أجل إتمام  V، كمية النقود المتوفرة خالل فترة محدودة Mتمثل حيث 

عدد المعامالت التي أنجزت في T التبادل،متوسط األسعار الذي تمت على أساسه معامالت  P المعامالت،

أنه تم تبادلها مثل شراء السلع إلى ا تعريف الناتج المحلي اإلجمالي سلعا  قد ال يتضمنه )تشملفترة ما 

 المستعملة(.

د المتوفرة في االقتصاد مضروبة في عدد مرات وومن خالل هذه المعادلة يتبين لنا أن كمية النق

 معينة.استخدام كل وحدة نقد خالل الفترة المعينة تساوي القيمة النقدية للتبادالت خالل فترة 

 خلية للتبادلاادلة الثانية: المعادلة الدالمع

يمكن إعادة تعريف حجم النشاط االقتصادي والتأكيد على السلع والخدمات النهائية التي أنتجت في 

الدخل القومي وذلك  أوفترة القياس ذاتها، واستبعاد السلع والخدمات التي يستبعدها تعريف الناتج القومي 

 المعادلة:  بحلتص Yالقوميبالدخل  Tباستبدال 

* *

MV PY

M P V Y



 
 القومي.الناتج  أوالقيمة اإلسمية للدخل  (P*Y، )الناتج القومي أوالقيمة الحقيقية للدخل  Yتمثل حيث 

خلية للتبادل، فإنه في حال ثبات سرعة دوران النقود، يحدد عرض النقود إجمالي امن المعادلة الد يتضح

االقتصادي. في حين إذا اتسمت درجة دوران النقود بالتقلب، فإنه لن يصبح من  اإلنفاق ومن ثم حجم النشاط
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تغيرات في عرض النقود الالمركزي مثال ، تحديد مدى تأثير  لمصرفالسهل على الجهات الحكومية المعنية كا

 (.17م، ص2017م، عزوأبو  عبد القادرأبوبكر ) وهو ما يقلل من فاعلية ودقة السياسة النقدية القومي،على الناتج 

( نالحظ ان سرعة تداول النقود في االقتصاد الليبي لم تتسم بالثبات. وفقا  للنظرية 2ومن خالل الجدول رقم )

سرعة تداول النقود الداخلية تعني ارتفاع نسبة تفضيل السيولة لدي الجمهور وهو ما  انخفاضاالقتصادية فان 

فقد  (.21، 2017 ،،بارود القذافيحوسين مصباح العالم، زينب )ل النقود الفعلية في التداو إلى انخفاضيؤدي 

االقتصاد الليبي من انخفاض  يعانيهشهدت السنوات االخيرة من الدراسة انخفاض في هذه النسبة وهو فعال ما 

 السيولة بشكل غير مسبوق على الرغم من الزيادة التي شهدها عرض النقود.

 االقتصاد الليبيالتضخم المستورد ونسبة مساهمة في 

 ،يةلالمح لألسعار العام المستوى ىلع الدولية األسعار ارتفاع تأثير مدى المستورد بالتضخم يقصد

فالتضخم المستورد ناشئ عن زيادة في أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج. وفي حالة أن كمية 

والخدمات المستهلكة في دولة ما، فان هذه السلع والخدمات المستوردة تشكل جزءا كبيرا من إجمالي السلع 

الزيادة تنعكس في شكل زيادة في المستوى العام لألسعار في الدولة ومن ثم تعزيز االتجاهات التضخمية في 

( ان التضخم المستورد قد سجل معدالت نمو موجبة في اغلب فترات 2اقتصادها. ومن خالل الجدول رقم )

ابان فترة الحصار االقتصادي المفروض على ليبيا.  2002في العام  الدراسة. حيث بلغ اعلى قيمة له

طيلة السنوات  إلى التصاعد% تقريبا عن العام السابق ليعود بعدها 12بنسبة  2005وانخفض في العام 

. وقد سجل التضخم المستورد معدل نمو خالل فترة الدراسة ما 2012الالحقة. فقد ارتفعت نسبة ما بعد العام 

حيث نسبة مساهمة في التضخم المحلي في ليبيا )اهمال االشارة(، فقد سجل العامين  أما من%. 7.3نسبته 

 % على التوالي.4.8و% 3.1بلغت  مساهمةاعلى نسبة  2016و 2011
 (2016-2000ليبيا خالل الفترة ) وسرعة دوران النقود ومعدالت التضخم فيM2 النقود(: يوضح تطور ونمو عرض 2لجدول )ا

 مة التضخممساه

 %المستورد

التضخم 

 %المستورد

معدل 

التضخم 

 المحلي%

معدل التضخم 

 العالمي%

سرعة 

تداول 

 %النقود

 M2 عرض النقود

 السنوات
معدل 

 النمو%
 القيمة م.د

 2000 10232.8 ـ 1.7 34.0- 2.9- 2.6- 0.1

-0.4 2.1 -9.2 24.3 2.1 -2.2 10011.1 2001 

-0.1 28.8 -9.6 100.6 2.7 5.3 10537.3 2002 

-0.4 1.2 -2.0 4.7 3.2 2.7 10821.2 2003 

0.0 13.8 1.3 41.8 3.7 9.9 11887.4 2004 

-0.9 -1.1 2.6 -3.0 4.4 26.7 15064.2 2005 

0.2 2.5 1.5 7.0 4.5 19.1 17943.3 2006 

0.6 4.7 6.2 10.5 3.6 40.1 25139.5 2007 

0.7 8.1 10.4 15.6 2.4 47.8 37151.4 2008 

1.3 1.0 2.4 1.8 1.4 18.9 44161.3 2009 

0.6 2.3 2.4 3.8 1.9 5.0 46350.7 2010 

3.1 2.8 15.9 5.1 0.7 25.0 57940.9 2011 

0.6 16.8 6.1 10.5 1.6 10.0 63731.5 2012 

0.3 10.1 2.6 9.3 1.0 8.3 69005.9 2013 

0.4 11.9 2.4 6.5 0.4 0.6 69421.2 2014 

1.3 12.8 9.8 7.5 0.3 13.2 78606.3 2015 

4.8 9.8 25.9 5.4 0.2 15.9 91130.1 2016 

 النشرات االقتصادية، مصرف ليبيا المركزي، اعداد مختلفة. -المصدر:             

 /publications/arebhttp://www.imf.org/arالتقارير السنوية، صندوق النقد الدولي،  -

 .M2سرعة تداول النقود=الناتج المحلي االجمالي االسمي/عرض النقود  -

 .=)الواردات/الناتج المحلي الحقيقي(*معدل التضخم العالميالتضخم المستورد  -

 مساهمة التضخم المستورد=معدل التضخم المحلي/معدل التضخم العالمي. -

-  

http://www.imf.org/ar/publications/areb
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 ر النتائجقياس العالقة الكمية بين المتغيرات وتفسي

 Description of the standard model وصف النموذج القياسي

 Simple regression model ج االنحدار البسيطذان النموذج القياسي المقترح في هذه الدراسة هو نمو 

. لتقدير العالقة بين Eviews  9( وباستخدام برنامجOLS) الصغرىباستخدام طريقة المربعات  ويكون

 لتالية:المتغيرات ا

 ( كمتغير تابع.INFالتضخم المحلي ) -1

 كمتغير مستقل.( IMF)التضخم المستورد  -2

 وبذلك يكون النموذج على الشكل التالي:
 

1 2

1 2

1 2, 0

n n

t t t t

i i

n n

t t t t

i i

INF f IMF

INF a IMF U

INF a IMF U

Where

 

 

 



  

    



 

 
 

1المقدار الثابت، aحيث تمثل  2, 
عامل إلى  tتشيرالمعلمات المقدرة للمتغيرات المفسرة، و 

 حد الخطأ. Uمعدل التغير.  إلى تشير ،  معدل التغير% إلى تشير الزمن

 تقدير العالقة الكمية وتحليل النتائج

 Stability Testing of Time Series الزمنية السالسل قراراست اختبار

يهدف هذا االختبار لتحليل السالسل الزمنية للتأكد من استقرارها ودرجة تكاملها. وقد تم اختبار جذر  

. Philip-Peron   (P.P)بيرون-للمتغيرات محل الدراسة باستخدام اختبار فيلبس( Unit root test) الوحدة

 ( وعلى النحو التالي: 3)وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول رقم 

 Philip-Peron   (P.P)بيرون-اختبار فيلبس (: يوضح نتائج3جدول رقم )

P
s
 

Level St diff(1) St diff(2) 

Constant 
Trend with 

Cons 
Constant 

Trend with 

Cons 
Constant Trend with Cons 

critical 

values 
-0.043669 -2.001190 -3.001913 -2.897326 -6.973609 -7.849593 

INF -3.05
(0.9405)

 -3.73
(0.5571)

 -3.0
(0.0575)

 -3.75
(0.019)

 
 0.0001

-3.098896  

0.0001

-3.791172  

IMF 
0.0029

4.566243  
0.0138

4.483526  
- - - - 

 Eviews 9رنامج المصدر: الجدول من اعداد الباحث باستخدام ب                 

مستقرة عند  INF( نجد ان مستقرة عند مستواها، ولكن نجد ان سلسلة التضخم المحلي3يتضح من الجدول )

الفرق الثاني 2I سلسلة التضخم المستوردأما %. 5عند مستوى معنويةIMFمستقرة في  فهي

مستوىال 0I  عليه يمكن القول ان السالسل مستقرة باختالف الرتبة. وهو ما ينفي 5عند مستوى معنوية .%

 في االجل الطويل. توازنيهعالقة  أو وجود عالقة تكامل مشترك 
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 Lag Length Criteria تحديد فترة االبطاء المثلي
 VAR Lag Order Selection Criteria حديد فترة االبطاء المثلي(: يوضح نتائج اختبار ت4جدول رقم )

       
        Lag LogL LR FPE AIC SC HQ 

       
       0 -111.5653 NA*  5015.224  14.19566   14.29223*  14.20061 

1 -107.3704  6.816666   4937.070*   14.17130*  14.46102   14.18614* 

 Eviews 9الجدول من اعداد الباحث باستخدام برنامج المصدر:   

 (1يتضح من الجدول اعاله ان فترة االبطاء المثلي هي )

 (Granger Causality Test)اختبار سببية جرانجر 

 التالية: من خالله التحقق من الفرضية inf,imfيستخدم هذا االختبار للكشف عن العالقة السببية بين المتغيرين

 0التضخم المستورد ال يؤثر في التضخم المحلي: :Null H 

 التضخم المستورد يؤثر في التضخم المحلي
 1: :ALT H 

 التضخم المحلي
 

:0ال يؤثر في التضخم المستورد  :Null H 

  1التضخم المحلي يؤثر في التضخم المستورد: :ALT H 

في التضخم  ال يؤثروقد تم اجراء االختبار واظهرت النتائج بقبول فرضية العدم القائلة بان التضخم المستورد 

%. وكذلك الحال عن اختبار العالقة في اتجاه 5من  أكبرفهي  0.3139المحلي من خالل القيمة االحتمالية 

له في االجل القصير. حيث تم قبول فرضية  إثرتبين عدم وجود التضخم المستور. فقد  إلى  التضخم المحلي 

 العدم ورفض الفرضية البديلة.

VAR Granger Causality/Block Erogeneity Wald Tests تائج اختبار لن( يوضح 5الجدول )  

 سببية

Dependent variable: INF  

    
    Excluded Chi-sq df Prob. 

    
    IMF  1.014319 1  0.3139 

    
    

All  1.014319 1  0.3139 

 

Dependent variable: IMF  

    
    

Excluded Chi-sq df Prob. 

        
INF  0.124530 1  0.7242 

    
    

All  0.124530 1  0.7242 

    
 Eviews 9المصدر: الجدول من اعداد الباحث باستخدام برنامج                       

 (Toda and Yamamoto Causality Test) تقدير نموذج الدراسة باستخدام نموذج

بعد ان اظهرت نتائج اختبار جذر الوحدة بعدم تكامل الرتب للمتغيرين، فان النموذج المقترح لتقدير  

و  (Toda and Yamamoto, 1995)(. فوفقا  لهذا االختبار الذي قدمة TYDLالعالقة في هذه الدراسة هو )

(Dolado and Lutkepohl, 1996) ( لتفادي مشاكل جذور الوحدة التي يعانيها اختبارGranger and Engel  ،)

 أو في االجل الطويل بين المتغيرات حتى وان كانت مختلفة في الرتبة  توازنيهانه يمكن ان تكون هناك عالقة 

 حاالت عدد . فاالمر يتطلب فقط تحديد(Kurozumi, Dashtseren, 2011)عدم وجود تكامل مشترك بينهما 

 Bayesianالمعلومات ) معيار أو ،( Akaike,AIC المعلومات ) معيار مثل االختيار بمعيار عادة المثلى التأخر
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 ,BIC) ،  معايير أو ( معلومات Schwarz ,SIC) يجعل مما VAR جيد. وللكشف عن هذه العالقة  بشكل يعمل

وعلى  (6وكانت النتائج كم مبينة في الجدول ) (VAR) جكاة البيانات باستخدام نموذاحفقد تم تقدير العالقة وم

 النحو التالي:
 نتائج تقدير العالقة( يوضح 6الجدول )

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

     
     C(1) 0.810113 0.284859 2.843904 0.0086 

C(2) 0.232324 0.230678 1.007134 0.3232 

C(3) 0.600798 2.618272 0.229463 0.8203 

C(4) -0.113846 0.322612 -0.352888 0.7270 

C(5) -0.161436 0.261251 -0.617937 0.5420 

C(6) 9.421245 2.965276 3.177190 0.0038 

 Eviews 9المصدر: الجدول من اعداد الباحث باستخدام برنامج 

ايجابيا بقيمة التضخم المحلي للسنة السابقة وذلك  يتأثرنالحظ ان التضخم المحلي  من نتائج النموذج 

%. فزيادة التضخم المحلي بوحدة واحدة يؤدي 5من خالل قيمته االحصائية وهي بذلك معنوية عند مستوى 

ال ان هذه إ أيضا   على التضخم المحلييجابي إثر أالتضخم المستور له أما %. 8زيادة التضخم المحلي  إلى  

ما يعني عدم االعتماد عليها في تفسير التغير الذي  أي%، 5النتيجة غير معنوية لزيادة قيمتها االحتمالية عن 

 يحدث للتضخم المحلي.

   
16 15 150.0086 0.3232 0.8203

1 1 1

2

0.81011 1 0.23232 1 0.60079

39%  4.24 1.56

INF INF IMF

R F DW

    

  

  
 

بات ث واختباراتاختبار التوزيع الطبيعي للبواقي ومشكلة االرتباط الذاتي ولتقييم جودة النموذج تم اجراء 

(. من خالل النتائج 7كما هو مبين في الجدول ) جوكانت النتائللتأكد من خلوه من المشاكل االحصائية.  التباين

 الشيء%، فانه تم قبول فرضية العدم لجميع االختبارات 5القيم االحتمالية والتي هي اكبر من  إلى  والنظر 

 كن االعتماد على النتائج الواردة في النموذج.الذي يؤكد سالمة النموذج من المشاكل القياسية وانه يم
 ( يوضح نتائج اختبارات فحص النموذج7الجدول )

Probability F-statistic Residual Diagnostic Tests 
0.4467 - Normality distribution 

0.8655 0.029937 Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 

0.2216 1.695712 Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan- Godfrey 

 Eviews 9المصدر: الجدول من اعداد الباحث باستخدام برنامج                   

  :النتائج

 % خالل فترة الدراسة.100انفتاح االقتصاد الليبي على الخارج بشكل كبير. فقد تعدت نسبة االنفتاح  -1

 ات االخيرة من الدراسة.شهد عرض النقود تطور كبير وخصوصا في السنو -2

 %.5تراجع معدالت نمو الناتج المحلي الحقيقي، حيث سجل معدل نمو سالب عن الفترة بنسبة  -3

 ارتفاع نسبة تفضيل السيولة لدي الجمهور. إلى  انخفاض سرعة تداول النقود في االقتصاد مما يشير  -4

 %.5بلغت اعلى نسبة مساهمة للتضخم المستورد في التضخم المحلي حوال  -5
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ان سالسل الزمنية غير مستقرة للتضخم المستورد والتضخم  بيرون -فليبساظهرت نتائج اختبار  -6

 المحلي خالل فترة الدراسة.

 جل الطويل.توجد عالقة بين المتغيرين محل الدراسة في األ اظهرت نتائج اختبار السببية انه ال -7

 :التوصيات

 :باآلتينوصي  فإنناالدراسة،  من خالل النتائج التي تم التوصل اليها في هذه  -1

 واحتياجات االقتصاد. يتالءمتفعيل دور السياسة النقدية والمالية للتحكم في عرض النقود وبما  -2

 تفعيل اداء الجهاز المصرفي للعمل على جلب السيولة من الجمهور واعادة توظيفها في االقتصاد. -3

ع االنتاجية بدال  من االفراط في استيراد السلع توجيه النسبة االكبر من قيمة المستوردات الستيراد السل -4

 االستهالكية.

العمل على زيادة الصادرات من السلع االنتاجية بدال من االعتماد على صادرات النفط كمصدر وحيد  -5

 للدخل.

ومشاركة الباحثين  ستراتيجيةاالعداد الخطط إرة االقتصاد واالتركيز على الدراسات العلمية في اد -6

 في رسم السياسات االقتصادية. األكاديميين

   المراجعالمصادر و قائمة

 اوال  : المراجع العربية

 الكتب:

 االقتصاد كلية االقتصاد، قسم ،والمصارف النقود في مادة اقتصاديات محاضرات ،عزومأبو  عبد القادر أبوبكر -

 .2017 سبها، سنة جامعة والمحاسبة،

، المؤتمر العلمي السيولة المحلية والمعروض النقدي في ليبيا حوسين مصباح العالم، زينب القذافي بارود، -

السياسة النقدية ودورها في تحقيق االستقرار االقتصادي في ظل التطورات الحالية، جامعة بني وليد، -االول

26/2/2017. 

 الرسائل العلمية:

، رسالة ماجستير لة الجزائرسياسات الحد من ظاهرة التضخم المستورد مع االشارة إلى حاعبورة حسام الدين،  -

 .2009غير منشورة، جامعة حسيبة بن بوعلي، الجزائر، 

 الدوريات:

العالقة بين التضخم ورعض النقود وسعر الصرف في االقتصاد الليبي خالل  دراسةرمضان شنيبش،  إمحمد -

 .2013، العدد الخامس عشر، المجلد االول، سنة المجلة الجامعة، (2008-1992الفترة )

مجلة  (،2010-1990اثر التضخم المستورد على التضخم المحلي في سورية خالل الفترة )راء خضور، عف -

 .2015، 1، العدد 37، المجلد جامعة البعث

 مدخل باستخدام قياسية السعودية )دراسة العربية المملكة في التضخم مصادرالجراح،  هللا عبد بن محمد -

األول،  ، العدد27 سوريا، المجلد-، دمشقوالقانونية االقتصادية علوملل دمشق جامعة مجلة(، الحدود اختبارات

2011. 

الفترة -تقدير قاعدة تايلور والحد من التضخم في االقتصاد الليبييوسف يخلف مسعود، يوسف فرج االصفر،  -

 .2014، 11ليبيا، العدد -، جامعة الزيتونة، سوق األحد مجلة جامعة الزيتونة م،1990-2012

 المراجع االجنبيةثانيا : 
1 - Dania Evelyn Ndidi. “Determinants of inflation in Nigeria (1970-2010)”, Institute of Continuing Education 

(ICE), Benin, Edo State, Nigeria. The Business & Management Review, Vol.3. Number 2, January 2013. 

2 - Eiji Kurozumi, Khashbaatar Dashtseren. “Statistical Inference in Possibly Integrated/ Cointegrated Vector Auto 

regressions: Application to Testing for Structural Changes”. Institute of Economic Research, Hitotsubashi 

University 2-1 Naka, Kunitatchi Tokyo, 186-8601 Japan. 

http://gcoe.ier.hit-u.ac.jp 

http://gcoe.ier.hit-u.ac.jp/


 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

71 
 

العالمي  واإلعالن اإلسالميةبين أحكام الشريعة  التعارض في حق المساواة بين الجنسين

 اإلنسانلحقوق 

 الباحث / أ/ خطاب خالد خطاب خالد

 عضو هيئة تدريس بكلية القانون جامعة الزيتونة- الدرجة العلمية /محاضر

 :ملخص البحث

ة بذذذين الجنسذذذين وفقذذذا ألحكذذذام ترتكذذذز فكذذذرة هذذذذا البحذذذث علذذذي بيذذذان التعذذذارض فذذذي حذذذق المسذذذاوا

، ونسذذذعي مذذذن خذذذالل هذذذذه الورقذذذة توضذذذيح  اإلنسذذذانالعذذذالمي لحقذذذوق  اإلعذذذالنمذذذع  اإلسذذذالميةالشذذذريعة 

 اإلنسذذذانالعذذذالمي لحقذذوق  واإلعذذالناالخذذتالف والتبذذاين الكبيذذذر فذذي حذذذق المسذذاواة بذذذين نصذذوص الشذذذريعة 

بحذذذذق المسذذذذاواة كمذذذذا ورد ،وتثذذذذور مشذذذذكلة هذذذذذا الموضذذذذوع عنذذذذد الذذذذبعض الذذذذذين يسذذذذرون علذذذذي التمسذذذذك 

وسذذذوف يكذذذون  ،اإلسذذذالميةبذذذاإلعالن ويتغذذذافلون عذذذن التعذذذارض الجذذذوهري وبينذذذه وبذذذين احكذذذام الشذذذريعة 

هذذذو المذذذنهج التحليلذذذي المقذذذارن، واهذذذم نتيجذذذة وصذذذلنا اليهذذذا هذذذي ان الشذذذريعة  المذذذنهج المتبذذذع هذذذذه الورقذذذة

هذذذذا الحذذذق  أو لكنهذذذا تقيذذذد هذذذذا المبذذذدأ تأخذذذذ بمبذذذدأ المسذذذاواة بذذذين الجنسذذذين فذذذي مبادئهذذذا العامذذذة و اإلسذذذالمية

فذذذي حذذذين ان حذذذق المسذذذاواة بذذذين  هنذذذاك معاملذذذة خاصذذذة للرجذذذال تفذذذرق علذذذي معاملذذذة النذذذاس ، ،حيذذذث ان

غيذذذذر مقيذذذذد ويتعذذذذارض واحكذذذذام الشذذذذريعة  اإلنسذذذذانالعذذذذالمي لحقذذذذوق  اإلعذذذذالنالجنسذذذذين وفذذذذق نصذذذذوص 

مسذذذائل احكذذذام االسذذذرة  التذذذي نظمذذذت حذذذق المسذذذاواة حيذذذث تظهذذذر اوجذذذه التعذذذارض فذذذي بعذذذض اإلسذذذالمية

،كذذذالزواج والطذذذالق والتعذذذدد، كمذذذا بينذذذا التعذذذارض فذذذي نصذذذاب الشذذذهادة بذذذين الرجذذذل والمذذذرأة حيذذذث جعلذذذت 

فذذي بعذذض المسذذائل شذذهادة الرجذذل الواحذذدة كافيذذة ونذذص علذذي شذذهادة امرأتذذان فذذي نفذذس المسذذالة، ومسذذالة 

 اإلعذذالنلنسذذاء ويجيذذز توليذذه تذذولي المناصذذب العليذذا كالقضذذاة الذذذي تمنعذذه بعذذض المذذذاهب الفقهيذذة علذذي ا

،كمذذذذا بينذذذذا اعتذذذذراض بعذذذذض الفقهذذذذاء عذذذذن ترشذذذذح المذذذذرأة لعضذذذذوية السذذذذلطة التشذذذذريعية والتصذذذذويت فذذذذي 

التذذذي  اإلنسذذذانالعذذذالمي لحقذذذوق  اإلعذذذالناالنتخابذذذات وهذذذذا االعتذذذراض والنهذذذي يتعذذذارض مذذذن نصذذذوص 

 تجيز ذلك 

Research Summary 

The idea of this research is based on the statement of the contradiction in the right to equality between the 

genders in accordance with the provisions of Islamic Sharia and in accordance with the Universal 

Declaration of Human Rights, what we seek to achieve by publishing this paper is to clarify the difference 

and the discrepancy in the right to equality in comparison with the texts found in Sharia and the Universal 

Declaration of Human Rights, the issue arises among some who are pleased to  have to adhere to the right 

of equality as stated in the declaration and ignore the fundamental contradiction between it and the 

provisions of Islamic Sharia. Since there is a special treatment for men, it is true that  while the right to 

equality between the two genders according to the texts of the Universal Declaration of Human Rights is 

not restricted it contradicts the provisions of Islamic Sharia that regulate the right to equality, where the 

contradictions appear in some issues of family rulings , such as marriage, divorce and polygamy, as 

shown . The conflict in the quorum of testimony between a man and a woman, as in some issues, one 

man’s testimony is sufficient and stipulates the testimony of two women on the same issue  and moreover 

the issue of assigning senior important roles and  positions to women such as judges, which is prohibited 

by some schools of jurisprudence on women and permits the man , as we have shown the major objection 

of some jurists to women’s candidacy for membership in the legislative authority and to vote in elections 

is publicized , and this objection and prohibition contradicts the texts of the Universal Declaration of 

Human Rights that gives the right to woman to be assigned as a human right . 
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القران الكريم  ، في عدة مواضع فياإلسالميةن حق المساواة من الحقوق التي أكدت عليها الشريعة إ :مقدمة

وبين الشريعة  في عدة نصوص. اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنوالسنة النبوية، وكذلك تم النص عليه في 

تعارض كبير في هذا الحق، وما يتفرع عن هذا الحق في  اإلنسانالعالمي لحقوق  واإلعالن اإلسالمية

ول عند أهل الفقه.  وباعتبار أن حق المساواة يعتبر مخالفات شرعية غير مقب اإلنساناإلعالن العالمي لحقوق 

سوف نتناول هذه الجزئية من حيث التعارض  اإلنسانالعلمي لحقوق  اإلعالنمن الحقوق التي نص عليها في 

 .اإلنسانالعالمي لحقوق  واإلعالن اإلسالميةبين أحكام الشريعة 

 :اهداف البحث

 .اإلسالميةشريعة تحديد نطاق المساواة بين الجنسين وفق احكام ال-1

  اإلسالميةتفنيد االدعاءات المغلوطة التي تقول ال مساواة بين الجنسين في الشريعة -2

وبيان مدي االختالف والتعارض مع  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنتحديد المقصود بمبدأ المساواة في -3

 موضوع هذا المبدأ  اإلسالميةاحكام الشريعة 

 مية البحث في عدة جوانب تتمثل أه :أهمية البحث

 كانت سباقة في إرساء هذا الحق )حق المساواة( اإلسالميةبيان إن الشريعة  -1

في مجال حق  اإلنسانالعالمي لحقوق  واإلعالن اإلسالميةمعرفة جوانب التعارض بين الشريعة  -2

 المساواة

  اإلنسانقوق العالمي لح واإلعالن اإلسالميةتحديد نطاق حق المساواة في كال من الشريعة  -3

العالمي  واإلعالن اإلسالميةسوف نتناول في هذا البحث اشكالية التعارض بين الشريعة  :إشكالية البحث

في حق المساواة، حيث تكمن المشكلة في االختالف والتباين في فكرة هذا المبدأ بين نصوص  اإلنسانلحقوق 

ة المترتب علي حق المساواة المنصوص عليها ، وكما سوف نبين جانب المخالفات الشرعيواإلعالنالشريعة 

 .اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنفي 

  :تيةسئلة اآلاألعلى  جابة جيب من خالل هذا البحث اإلأسوف : اسئلة البحث

 ؟اإلسالميةحكام الشريعة أهل توجد مساواة بين الجنسين وفق -1

 ؟اإلنسانالعالمي لحقوق  واإلعالن، اإلسالمية مامدي نطاق حق المساواة بين الجنسين في كال من الشريعة-2

 في حق المساواة بين الجنسين؟ اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنمع  اإلسالميةحكام الشريعة أهل تتعارض -3

لم أجد فيما اطلعت عليه عنوانا يحمل نفس عنوان هذه الورقة، وكانت اغلب المراجع التي : الدراسات السابقة

ث عن حق المساواة ولم تتعرض بشكل مباشر للتعارض في حق المساواة بين الجنسين اطلعت عليها تتحد

 . اإلنسانالعالمي لحقوق  واإلعالن اإلسالميةوفقا ألحكام الشريعة 

سوف اتبع في هذا البحث المنهج التحليلي المقارن وذلك من حيث تفسير وبيان وتحليل الفكرة : منهجية البحث

في  اإلنسانالعالمي لحقوق  واإلعالن اإلسالميةلمقارنة بين نصوص الشريعة ا إلىمن النصوص، اضافة 

 موضوع المساواة.

 



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

73 
 

 :نتائج البحث

أصيل بين الناس على اختالف اجناسهم  أمبد اإلسالميةتعد المساواة بين الرجل والمرأة في الشريعة -1

 والوانهم ولغاتهم.

يكفل لجميع االشخاص على السواء دون التميز ألي  نساناإلالعالمي لحقوق  اإلعالنالحق في المساواة في -2

 سبب كالعرف اللون اللغة الدين الرأي السياسي.

في مبادئه العامة والكلية يأخذ بمبدأ المساواة بين  اإلسالمعلى ان –ومحدثين -اتفق علماء المسلمين قدماء-3

ك معاملة خاصة للرجال تفرق على معاملة المبادئ الجزئية فنجد ان هنا إلىالرجل والمرأة، اما إذا رجعنا 

 الناس.

 غير مقيدة.  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالننطاق المساواة بين الرجل والمرأة في -4

العالمي  اإلعالنمع نصوص  اإلسالميةيتعارض حق المساواة بين الرجل والمرأة في احكام الشريعة -5

 وذلك في عدة مسائل  اإلنسانلحقوق 

 زواج المذذذذرأة المسذذذذلمة مذذذذن غيذذذذر المسذذذذلم وهذذذذذا القيذذذذد غيذذذذر وارد  اإلسذذذذالميةعة منعذذذذت الشذذذذري

 اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنبنصوص 

  اربعذذذة وهذذذذا التعذذذدد مرفذذذوض فذذذي نصذذذوص  إلذذذىتعذذذدد الزوجذذذات  اإلسذذذالميةاجذذذازت الشذذذريعة

 بطريقة غير مباشرة. اإلعالن

  ة المنفذذذذردة وهذذذذذا ال يتحقذذذذق وفقذذذذا انهذذذذاء العالقذذذذة الزوجيذذذذة بذذذذاإلراد اإلسذذذذالميةاجذذذذارت الشذذذذريعة

  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنلنصوص 

  قسذذذذمت نصذذذذوص القذذذذران والسذذذذنة النبويذذذذة واجتهذذذذادات الصذذذذحابة امذذذذوال وتركذذذذة الميذذذذت وهذذذذذه

 التي تنص المساواة المطلقة.  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنالتقسيمة مفروض بنصوص 

 علذذذت فذذذي بعذذذض المسذذذائل شذذذهادة رجذذذل واحذذذدة حذذذددت احكذذذام الشذذذريعة نصذذذاب الشذذذهادة حيذذذث ج

كافيذذة ونصذذت علذذى شذذهادة امرأتذذان فذذي نفذذس المسذذالة وهذذذا النصذذاب ال يعتذذد بذذه عنذذد المتمسذذكين 

 الذي تضمن المساواة المطلقة بين الجنسين. اإلنسانبنصوص االعالم العالمي لحقوق 

العالمي  اإلعالنذا وفقا لنصوص للمراة الحق في تولي المناصب العليا كالقضاة تساويا مع الرجل، وه-6

المرآة من تولي هذه الوظائف العامة ومنها  اإلسالميةحين تمنع بعض المذاهب الفقهية  ، فياإلنسانلحقوق 

 القضاة.

حق المرأة للترشح لعضوية السلطة التشريعية، في حين اختلف الفقهاء  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنأكد -7

لة منهم من اجاز ان تكون المرأة نائبة في السلطة التشريعية، ومنهم من رفض المعاصرين في هذه المسا

 عضوية المرأة في السلطة التشريعية 

حق المرأة للتصويت في االنتخابات، اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالناجاز -8
 

الفقهاء المعاصرون  واختلف

جواز اداء  إلىكثير من الفقهاء المعاصرين ذهب -فريقين، حيث:  إلىفي حكم تصويت المرأة في االنتخابات 

 المرأة بصوتها في االنتخابات، وبعضهم لم يجز ذلك.

 :خطة البحث

 مفهوم حق المساواة بين الجنسين-الفصل االول: 

 تعريف الحق-المطلب األول: 

 تعريف الحق لغة - الفرع األول:

 تعريف الحق اصطالحا -: الفرع الثاني

 لحق في القانون الوضعي تعريف ا- :الفرع الثالث

 تعريف المساواة- :المطلب الثاني
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 تعريف المساواة لغة  -األول:الفرع 

  اإلسالميةتعريف المساواة في الشريعة -الفرع الثاني: 

  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنحق المساواة في - :الفرع الثالث

العالمي لحقوق  واإلعالن اإلسالميةشريعة التعارض في حق المساواة بين الجنسين في ال-: الفصل الثاني

 اإلنسان

 نطاق حق المساواة بين الجنسين-المطلب األول: 

  اإلسالميةنطاق حق المساواة بين الجنسين في الشريعة - :الفرع األول

 اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالننطاق حق المساواة بين الجنسين في   -: الفرع الثاني

 رض في حق المساواة بين الجنسينالتعا-المطلب الثاني: 

 التعارض في حق المساواة بين الجنسين في احكام االسرة )مجال األحوال الشخصية(-: األول الفرع

 منع الزواج من المرأة المسلمة من غير المسلم - :أوال

 تعدد الزواجات - :ثانيا

 انهاء الزواج باإلرادة المنفردة -: ثالثا

 نظام اإلرث - :رابعا

 نصاب الشهادة -ا: خامس

 التعارض في حق المساواة بين الجنسين في مجال الحقوق السياسية -: الفرع الثاني

 والية القضاء - :أوال

 حق تولي المرأة الوظائف العامة - :ثانيا

 عضوية السلطة التشريعية - :ثالثا

 حق االنتخاب- :رابعا

 مفهوم حق المساواة بين الجنسين-الفصل األول: 

ف نتناول في هذا الفصل تعريف الحق لغة، اصطالحا، وتعريفه وفقا  إلحكام القانون الوضعي، كما سو     

سنتناول، في المطلب الثاني، تعريف المساواة لغة واصطالحا ووفق إحكام القانون الوضعي، ونذكر في 

المي الحقوق الع اإلعالنونصوص  اإلسالميةمطلب ثالث نطاق حق المساواة بين الجنسين في الشريعة 

 .اإلنسان

 تعريف الحق-المطلب األول: 

 سوف نتناول في هذا المطلب تعريف الحق لغة واصطالحا وتعريفه وفق إحكام القانون الوضعي.    

 تعريف الحق لغة.-الفرع األول: 

الثبوت والوجوب، لذا أطلق في اللغة على -.. ومعناه لغة: ووجب.مصدر حق الشيء يحق إذا ثبت       

 شياء كثيرة فيها هذا المعنى.أ

إن الحق يطلق في اللغة عن المال والملك والموجود والثابت، ومعنى حق األمر: وجب ووقع بال    

شك 
(1)

والحق نقيض الباطل ، واستعرض أبن منظور استعماالت لغوية عديدة تدور على معاني الثبوت  

والوجوب واإلحكام والتصحيح واليقين والصدق 
(2)

الجرجاني[ في تعريفه للحق إنه الثابت الذي ال وذكر ] 

يسوغ إنكاره ، ومن معاني الحق في الحق في اللغة النصيب ، والواجب واليقين ، وحقوق العقار 
(3)

. 

 وصحته.والحق يدل على إحكام الشيء 

 

                                                           
(1)

 321ص  - 1.ج2005روز آبادي ، القاموس المحيط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ،لبنان ،الفي 
(2)

 52 - 49ص  - 10.ج 2010أبن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ،بيروت ،لبنان،  
(3)

در  1965قاهرة ، الكتاب الثاني ، أحمد موافي ، الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانون الصادر عن المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية في ال 

 . 4مطابع الشعب ص 



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

75 
 

 .تعريف الحق اصطالحا  -الثاني:  الفرع
ن لن يعنوا بإبداء تعريف للحق مع كثرة استعمالهم إياه ، األقدمي اإلسالميةفي الحقيقة أن فقهاء الشريعة       

ويبدو أن ذلك يرجع إلى أنهم رأوه واضحا  فاستغنوا عن تعريفه، والحال كذلك عند األصوليين وإن كانوا قد 

ن يعطوا تعريفا  جامعا  للحق فقالوا أنه )حكم أاهتموا بتقسمه وتبيان أحكامه ، وقد حاول بعض األصوليين 

 . (1)يثبت( 

وأستعمل علماء الفقه اإلسالمي أسم الحق كثيرا  في مواضع مختلفة، وفي معاني عديدة متمايزة ذات     

دالالت مختلفة، على الرغم من انتظامها في معنى عام يجمعها هو الثبوت والوجوب، ويستعمل الحق على 

لمذاهب باعتبار اشتمالها الحكم كل موجود خارجي وعلى الحكم لمطابق للواقع وعلى األقوال واألديان وا
(2)

 

 وقد وضع بعض الفقهاء ، المعاصرين عدة تعريفات للحق .

لهما يقررها الشارع الحكيم  أوالمجتمع  أوهو مصلحة ثابتة للفرد  الحق
(3)

. 

هو ما يثبت بإقرار الشارع وأضفي عليه حمايته  -:  الحق
(4)

 . 

ا  تكليف أواختصاص يقرر به الشارع سلطة - الحق:
(5)

. 

ويدفع عنه  منه،على وجه يقره الشرع ويحميه فيمكنه  اإلنسانما استحقه  - الحق:
(6)

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 . 93ص  1986، بيروت مكتبة ، لبنان ،  التعريفاتالجرجاني : الشريف علي بن محمد الجرجاني ،  
(2)

 . 18، 15، 12، دار الفكر العربي ص  معجم مقياس اللغةأبو الحسن ، أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسن ،  
(4)

 . 6/ ص  1ج  1996، دار الفكر العربي القاهرة ، مصر، الملكية في الشريعة اإلسالميةعلي الخفيف ، الخفيف ،  
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 الوضعي.تعريف الحق في القانون -الفرع الثالث: 
عند رجال القانون، فقد اختلفت أراء الفقهاء كثيرا  حول تعريف الحق ، وبيان مدلوله ، وتحديد ماهيته     

هبوا في ذلك مذاهب شتي ولم ينعقد اإلجماع بينهم على تعريف للحق ، حيث ركز بعضهم اهتمامه على وذ

موضوعه، واتجه فريق ثالث اتجاها وسطا  ، جمع فيه  أو شخص صاحب الحق ، ومنهم من أهتم بمحل الحق 

بين المذهب الشخصي والمذهب الموضعي
(1)

 

للشخص يستمدها من القانون  إرادية تثبتطة سل أوقدرة الحق بأنه  الشخصي:المذهب  -أ 
(2)

 

عنصر  عنصرين،هو مصلحة يحميها القانون ووفقا  لهذا الرأي يتكون الحق من  الموضوعي:المذهب  -ب 

 الحق.المصلحة التي تعود على صاحب  أوويقصد بالعنصر الموضوعي الغاية  شكلي.موضوعي وأخر 

وهي ضرورية تتمثل في  الحق،انونية التي يعتبرها ركنا  من أركان إما العنصر الشكلي فيمثل في الحماية الق

الدعوى القضائية التي يدافع بها صاحب الحق على حقه 
(3)

 

سلطة إرادية يعترف بها النظام القانوني ويحميها  هوبالحق المذهب المختلط التعريف  -ج 
(4)

وهناك بعض  

 عامة.من رجال القانون الذين وضعوا تعريفا  للحق بصفه 

القذذانون شخصذذا مذذن األشذذخاص علذذى سذذبيل االنفذذراد واالسذذتئثار  يخذذولبمقتضةةاها رابطذذة قانونيذذة  -:الحةةق      

اقتضاء أداء معين من شخص آخر  أوشيء للتسلط على 
(5)

. 

هو مصلحة ذات قيمة مالية تحميها القانون  -أيضا :وعرف الحق       
(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

للحق  العامة ، عمر السيد أحمد عبدهللا ،النظرية7/ص2ج-إبراهيم جالل محمد إبراهيم، المدخل لدراسة القانون ، دار النهضة العربية القاهرة ، مصر  

 . 17ص-1990، ياسين محمديحي،النظريةالعامةللحق،دارالجامعةالجديدة،16، ص2004، دار الجامعة الجديدة 
(2)

 . 261ص  - 2001أحمد عبدالحميد عشوش، وفهمي الصادق، مبادي القانون  
(3)

  7 -6مدخل للعلوم القانونية،ص المهدي، أحمد ،محمد المهداوي 
(4)

 . 7المرجع السابق ، ص  
(6)

 . 466، ص  1، ج 2004 -، القاهرة مصر 2لعربية، الناشر مكتبة الشروق اإلسالمية ،ص المعجم الوسيط ،مجمع اللغة ا 
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سوف نتناول في هذا المطلب تعريف المساواة لغة واصطالحا وتعريفها في  ةتعريف المساوا المطلب الثاني

 القانون الوضعي 

ما ثل وعادل ، ويقال مساوي فالن  قرنه وبه  أيالمساواة من فعل ساوي  .لغةتعريف المساواة  األول:الفرع 

ينهما جعلهما يتماثالن في العلم وغيره ، لحق به ، وساوى هذا بذلك رفعه حتى بلغ قدره ومبلغه ، وساوى ب

ويتعادالن 
(1)

 أو ماثله وعادله قدرا   مساواة،. ويدور معني المساواة في اللغة على المماثلة والمعادلة فساواه 

في المال إذا لم يفصل منهم  يالقو ىتعادل قيمته درهما ... واستو أيقيمة ، ومنه قولهم : هذا يساوي درهما  ، 

هم فيه سواء أحد على غيره وتساوى فيه، و
(2)

. كلمة المساواة مأخوذة من سواء وتجمع على السواء وسواسيه 

 وسواس ، جاء في الحديث الشريف الناس سواسية كأسنان المشط .

يقول أبن المنظور في باب معنى الحديث إن األصل في عدم التساوي في الحديث راجع إلى إن الخير قليل     

لم يكن فيهم ذو خير هلكوافإذا تساووا في الشر و الناس،في 
(3)

 

 .اإلسالميةتعريف المساواة في الشريعة  - الثاني:الفرع 
 اإلسالمي،مبدأ أصيال  في الشرع  واللغات،تعد المساواة بين الناس على اختالف األجناس واأللوان 

حيث  ،الرومانية. أوالفارسية  أوالمصرية الحق قائما  في الحضارات القديمة كالحضارة  أوالمبدأ لم يكن هذا 

على أهمية مبدأ المساواة وعدم التميز، كما ركزت على مبدأ الحرية كونها حق  اإلسالميةأكدت الشريعة 

أنساني لكل البشر الذين خلقهم هللا ، فجميع البشر خلقهم هللا تعالى من تراب ومن نطفة أمشاج لقوله تعالى : 

بَُّكُم ا اء  )ي ا أ يكه ا النَّاُس اتَّقُوا ر  ا ون س  ث ير  اال  ك  ا ر ج  ْنهُم  ه ا وب ثَّ م  ْوج  ْنه ا ز  ل ق  م  ٍة، وخ  د  ْن ن ْفٍس، واح  ل ق ُكْم م  لَّذ ي خ 

ق يب ا( . ل ْيُكْم ر  ان  ع  ام  إ نَّ هللاَّ  ك  لُون  ب ه  واأْل ْرح  اء  واتَّقُوا هللاَّ  الَّذ ي ت س 
(1) 

 2أساس الجنس.. وهذا يعني عدم وجود امتيازات بين البشر على

ذي القعدة  21الذي اعتمد من المجلس اإلسالمي في  اإلسالمفي  اإلنسانوأكد البيان العالمي عن حقوق      

" من هذه الحقوق ، 3حيث ورد الحق في المساواة في البند رقم " 1981هجري الموافق من سبتمبر  1401

حرية من الحريات  أو قوق والحريات وليس حق يعتبر مبدأ المساواة بين األفراد ركيزة أساسية لكل الح

.،لذلك فهو أساس ال غنى عنه بالنسبة لكافة الحقوق والحريات العامة ، حيث أنه إذا لم تكن ثمة مساواة بين 

 المساواة أساس الحرية . ألناألفراد في التمتع بالحقوق والحريات فأنه ال يصح االدعاء بأن هناك ثمة حرية 

 .اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنحق المساواة في  - الثالث:الفرع 

 الناس. حيثلم تشر إلى مساواة جميع  ،اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنوردت نصوص في الميثاق وفي    

والحق  العامة،الشؤون  إدارةوفي  في االشتراكأكد اإلعالن في مادته األولى على مبدأ المساواة مثل المساواة 

 التميز على أسس تخالف ما ورد في الميثاق. اإلعالنوحظر  التصويت،ئف العامة والحق في في تقليد الوظا

 أيدون  اإلعالن: لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا  وورد في المادة الثانية     

 االجتماعي  أواألصول الوطني  أوالرأي السياسي  أوالدين  أواللغة  أوالجنس  أواللون  أوتميز بسبب العنصر 

 وضع أخر . أي أوالميالد  أو الثروة  أو

كما  القانون،أن الناس جميعا  سواء أمام القانون وهم متساوون في حق التمتع بحماية  السابعة:وتقر المادة     

لتمييز.   تحريض على مثل هذا ا أيومن  اإلعالنتمييز ينتهك هذا  أييتساوون في حق التمتع بالحماية من 

والمادة السادسة والعشرون من العهد تكرس الحق في المساواة أمام القانون وعدم التمييز، جميع الناس 

                                                           
(1)

 466المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية ،مرجع سابق،ص 
(2)

يث الناس مادة ، سوى، اما حد2010الفيومي، أحمد بن علي الفيومي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير المكتبة العلمية ، بيروت لبنان ،  

وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات، وتعقبه السيوطي بذكر  -أي أنه مكذوب-سواسية كأسنان المشط رواه ابن عدي في الضعفاء، وحكم عليه بالوضع 

ظرها مجموعة في طريق أخرى له، ولكنها ضعيفة جدا ، كما قال العالمة األلباني. وخالصة القول فيه أنه ضعيف جدا ، ومن أراد طرقه وأسانيده فلين

 1992،مكتبة المعارف ،رياض،السعودية،60،ص596سلسلة األحاديث الضعيفة لأللباني تحت الحديث رقم: 
(3)

 . 246أبن المنظور ، مرجع سابق ، ص  
(1)

 
سورة النساء
 .(1اآلية رقم )  
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تمييز بحق المساواة  في التمتع بحمايته  أيمتساوون  امام القانون دون 
(1)

 أيويحظر القانون في هذا المجال  

ن التمييز ألي سبب كالعرق واللون والجنس واللغة تمييز ويكفل لجميع األشخاص على السواء حماية فعالة م

 والدين والرأي السياسي وغير... الخ  .

 جوانب التعارض في حق المساواة بين الجنسين: الفصل الثاني

سوف نتناول في هذا الفصل نطاق حق المساواة بين الرجل والمرآة في مطلب أول، وجوانب 

 .واإلعالن إلسالميةاالتعارض في هذا الحق بين أحكام الشريعة 

 نطاق حق المساواة بين الجنسين - األول:المطلب 

في جانب ، والجانب األخر نذكر فيه  اإلسالميةسوف نذكر نطاق المساواة بين الرجل والمرآة في الشريعة     

 . اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالننطاق حق المساواة بين الرجل والمرآة في 

  اإلسالميةلمساواة بين الجنسين وفق إحكام الشريعة نطاق حق ا -األول:الفرع 

ليقرر أن النساء شقائق الرجال ، ويقرر المساواة بينهما في أصل الخلق وفي نسبتها البشرية  اإلسالمجاء      

،فليس ألحدهما من مقومات اإلنسانية أكثر مما لألخر، وال فضل ألحدهما على األخر بسبب عنصره 

ل ْقن اُكم اإلنساني وخلقه األ ول فالناس جميعا  ينحدرون من أب واحد وأم واحده ، قال تعال )ي ا أ يكه ا النَّاُس إ نَّا خ 

ٍر  ك  ن ذ  ( وأنثىمِّ
 (1)

أن جنس الرجال وجنس النساء من جوهر واحد وعنصر واحد هو  اإلسالمويقرر  . 

اب والعقاب والجزاء على العمل في والمرآة كالرجل من حيث أصل التكاليف الشرعية ومن حيث الثو التراب.

ٍر الدنيا واآلخرة قال تعالى  ك  ن ذ  ا مِّ ال ح  ل  ص  م  ْن ع  هُم  أنثى أوم  ل ن ْجز ي نَّهُْم أ ْجر  ي اة  ط يِّب ة  ۖ و  ٌن ف ل نُْحي ي نَّهُ ح  هُو  ُمْؤم  و 

لُون   انُوا ي ْعم  ا ك   ب أ ْحس ن  م 
(2)

 

قد جعل من المرآة قرينة للرجل ، ففي  اإلسالممجتمع واستقامته فنجد أن أما في جانب المسؤولية عن ال     

المسؤولية مشتركة بين  اإلسالمجانب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والطاعة هللا ولرسوله، يجعل 

ن اُت ب ْعُضهُْم أ ْول ي اُء ب ْعٍض ي أُْمرُ الرجل والمرآة قال تعالى  اْلُمْؤم  نُون  و  اْلُمْؤم  ن  و  ي ْنه ْون  ع  ْعُروف  و  ون  ب اْلم 

ر ...  اْلُمنك 
(3)

وال فرق في ذلك  أنواعها،بين الرجل والمرآة في الحقوق المدنية بمختلف  اإلسالمسوى  وقد 

االلتزامات وتملك  تتعاقد وتتحملفقبل الزواج إن كانت بالغة يحق لها أن  وبعدة.بين وضعها قبل الزواج 

تصرف فيما تملك وال يحق لوليها إن يتصرف في أمالكها إال بإذنها، ولها الحق في البيع و ت والمنقول،العقار 

 والشراء.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .26-7-2-1المواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان  
(1)

 . 13اآلية رقم  -سورة الحجرات  
(2)

 . 97اآلية رقم  -سورة النحل  
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فيها بين الرجل والمرآة فجعل طلب العلم فريضة على كل مسلم  اإلسالمأما الحقوق العامة فقد ساوى    

حق العمل ، فأباح للمرآة أن تعمل  بين الرجل والمرآة في اإلسالمومسلمة وكذلك الحق في العمل ، فقد سوى 

بالوظائف واألعمال المشروعة التي تحسن أداءها وال تتنافي مع طبيعتها  ولم يقيد هذا الحق اال بما يحفظ 

للمرآة كرامتها وينأى بها عن كل ما يتنافى مع الخلق الكريم
(1)

قدماء  -علماء المسلمينيتفق -وعلى ذلك .

ادئه العامة والكلية يأخذ بمبدأ المساواة بين الرجل والمرآة ويستدلون على في مب اإلسالمعلى إن -ومحدثين

ٍر موقفهم هذه بقوله تعالى  ك  ن ذ  ات  م  ال ح  ن  الصَّ ْل م  ن ي ْعم  م  ٌن  أنثى أوو  هُو  ُمْؤم  ال   فأولئكو  نَّة  و  ي ْدُخلُون  اْلج 

ا   .  (2)يُْظل ُمون  ن ق ير 

ام الجزئية فنجد أن هناك معاملة خاصة للرجال تفرق على معاملة المرآة، وهذا ما إما إذا رجعنا على اإلحك    

 سوف نتناوله في الفرع الثاني.

 .اإلنسانالعالي لحقوق  اإلعالننطاق حق المساواة بين الجنسين في -الفرع الثاني: 

فقد أفرد واضعوا البيان العالمي نظرا  لما كانت ومازالت تعانيه المرآة من تمييز في كثير من بقاع العالم،      

(16مادة تفصيلية في هذا الشأن، وهي المادة )
(3)

 التي تنص على ما يلي:  

 أوالجنسية  أو)للرجل والمرآة، متى أدركا من البلوغ حق التزوج، وتأسيس أسرة، دون قيد بسبب العرق 

 إعالنه  الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج، وخالل قيام الزواج ولدي

 (: ))ال يعقد الزواج إال برضي الطرفين المزمع زواجهما رضاء كامال ال إكراه فيه(( 61وتضيف المادة )

الشؤون العامة لبلدة ، وكذلك المساواة في  إدارة( فقد أقرت حق كل شخص في المشاركة في 21أما المادة )

 حق تقلد الوظائف العامة .

الشؤون العامة لبلدة ، إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون بكل  ةإدار. لكل شخص حق المشاركة في  1

 حرية .

(1). لكل شخص بالتساوي مع اآلخرين ، حق تقلد الوظائف العامة في بلدة  2
 . 

 التنفيذ تعمل على وضع هذه المبادئ موضع  وسياسية،ومنذ صدور البيان العالمي وجدت هيئات قضائية      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 . 11محمد، سامح عبدالسالم محمد، موقف الشريعة اإلسالمية من قضية المساواة الرجل والمرآة ، بحث منشور علي شبكة االلوكة ص   
(2)

 .  124سورة النساء ، اآلية  
(3)

 ".16المادة "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ، 
(1)

 ( 21المادة )لحقوق اإلنسان  اإلعالن العالمي 
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 جوانب التعارض في حق المساواة بين الجنسين -الثانيالمطلب 

 التعارض في حق المساواة بين الجنسين في احكام االسرة ) مجال األحوال الشخصية(  -الفرع األول :
 

 سوف نتناول في هذا الجانب التعارض من عدة جوانب وهي على النحو اآلتي : 

 منع زواج المرآة المسلمة من غير المسلم . -أوال:

 الزوجات.تعدد  -ثانيا:

 إنهاء الزواج باإلرادة المنفردة .-ثالثا:

 اإلرث.نظام -رابعا:

 الشهادة.نصاب  -خامسا:

 منع زواج المرآة المسلمة من غير المسلم . -اوال:

مادة للتأكيد على حق المساواة بين الرجل والمرآة وهي المادة  اإلنسانأفرد وضعوا البيان العالمي لحقوق     

( حيث جاء فيها ] للرجل والمرآة ، متى أدركا سن البلوغ حق التزوج ، وتأسيس أسرة دون قيد 16) رقم

 الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج ، وخالل قيام الزواج ولدى إعالنه  أو الجنسية  أو بسبب العرق 

غض النظر عن ديانته هو أمر محرم لقد اجتمع فقهاء المسلمين على أن زواج المسلمة من غير المسلم ب      

ات   اإلسالميةفي الشريعة  ال  ت نك ُحوا اْلُمْشر ك  ٍة  حتى، وذلك لقوله تعالى ]و  ْشر ك  ن مك ْيٌر مِّ ن ةٌ خ  ْؤم  ةٌ مك أل  م  نَّ و  يُْؤم 

ال  تُنك ُحوا اْلُمْشر ك ين   ب ْتُكْم  و  ل ْو أ ْعج  ٌن خ   حتىو  ْؤم  ْبٌد مك ل ع  نُوا و  ب ُكْم يُْؤم  ل ْو أ ْعج  ْشر ٍك و  ن مك ي ْدُعون  إ ل ى  أولئكْيٌر مِّ

نَّة [ ُ ي ْدُعو إ ل ى اْلج  هللاَّ يعطي للمرآة المسلمة  اإلنسان( باإلعالن العالمي لحقوق 16.ولكن وفق المادة ) (2)النَّار  و 

ي تحرم زواج الت اإلسالميةالحق في الزواج من غير المسلم وهذا حق يتعارض مع نصوص الشريعة 

 المسلمة من غير المسلم.

 الزوجات.تعدد  -ثانيا:

اء   ن  النِّس  ا ط اب  ل ُكم مِّ ْفتُْم أ الَّ  مثنىقال هللا تعالى في كتابه العزيز: ]ف انك ُحوا م  ُرب اع   ف إ ْن خ  ث  و  ثاُل  و 

ة   د  اح  لُوا ف و  انُُكْم  أوت ْعد  ْت أ ْيم  ل ك  ا م  فهذا نص في إباحة التعدد فقد أفادت اآلية الكريمة  (1)ولُوا...[أ الَّ ت عُ  أدنى ذلكم 

أربعا  وال يجوز له الزيادة على  أو ثالثا  أو أثنين  أو أن يتزوج واحدة  اإلسالميةإباحته ، فالرجل في الشريعة 

يضع قيد  أولم يجعل  16نص المادة  ألن( يعطي للزوجة أيضا  الحق في التعدد 16األربع ،ولكن نص المادة )

وهذا  على زواج الرجل والمرآة ]للرجل والمرآة متى أدركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس أسرة دون قيد.

علي الرجل دون  وتقتصرهالتي تمنح حق التعدد  اإلسالمية( يتعارض مع نصوص الشريعة 16النص )

 النساء.

 إنها الزواج باإلدارة المنفردة .-ثالثا: 

لغيرها  أو للقاضي  أو نة على أن الطالق حق للزوج ، وليس حقا  للزوجة تدل نصوص الكتاب والس

] ت ه نَّ دَّ اء ف ط لِّقُوهُنَّ ل ع  ا ط لَّْقتُُم النِّس  وبينها قوله تعالى ]ي ا أ يكه ا النَّب يك إ ذ 
ْحتُُم :وقوله تعالي (2) ا ن ك  نُوا إ ذ  ين  آم  )ي ا أ يكه ا الَّذ 

ن ات  ثُمَّ ط   رِّ اْلُمْؤم  س  تُِّعوهُنَّ و  ون ه ا ۖ ف م  ٍة ت ْعت دك دَّ ْن ع  ل ْيه نَّ م  ا ل ُكْم ع  سكوهُنَّ ف م  ْن ق ْبل  أ ْن ت م  ا لَّْقتُُموهُنَّ م  اح  ر  ُحوهُنَّ س 

يال   م   (3) (ج 

بل له الحق في توكيل غيره  بنفسه،ومع إن الطالق حق للزوج إال أنه ليس من الضروري أن يوقعه      

 عنه. نابةباإليتواله غيره  أو  بنفسه،من ملك تصرفا  قابال  لإلنابة له أن يتواله  ألنك في ذل

التي تنص على اآلتي :  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن( من 16ولكن بناء على الفقرة األولى من المادة )     

الدين، ولهما حقوق  أوقيد بسبب الجنس  أي] للرجل والمرآة متى بلغا سن الزواج وتأسيس أسرة دون 

متساوية عند الزواج وإثناء قيامه وعند انحالله. فكلمة ]عند انحالله[ التي وردت في أخر الفقرة األولى من 

                                                           
(2)

 (221اآلية ) -سورة البقرة  
(1)

 ( 3اآلية ) -سورة النساء    
(2)

 (1اآلية ) -سورة الطالق  
(3)

 (49اآلية ) -سورة األحزاب   
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( تعطي الحق حتى للمرآة في أنها الحياة الزوجية بإرادتها المنفردة وهذا يعتبر حق لهذه المرآة وفقا  16المادة )

المنفردة( الذي منح لما وفق  باإلرادة)حق المرآة في إنهاء الحياة الزوجية  للمادة المذكورة ولكن هذا الحق

التي منحت حق أنها  اإلسالميةيتعارض مع نصوص الشريعة   اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالننصوص 

 الحياة الزوجية باإلرادة المنفردة للزوج فقط .

 نظام اإلرث  رابعا:

...[قال تعالى في كتابه العزيز ]يُ      ظِّ اأْلُْنث ي ْين  ْثُل ح  ر  م  ُكْم ل لذَّك  د  ُ ف ي أ ْوال  يُكُم هللاَّ  وص 
(1)

هذه اآلية يأمركم  معنى 

فيرث  معه،بما يذكر لكم أيها المسلمون للذكر منهم مثل نصيب ابنتين إذا اجتمعتا  أوالدكم،هللا في شأن ميراث 

 ختها.ولهما النصف اآلخر مناصفة هي وأ أبيه،هو نصف تركة 

ل ٌد ف إ ْن ك ان         اُجُكْم إ ْن ل ْم ي ُكْن ل هُنَّ و  ك  أ ْزو  ا ت ر  ل ُكْم ن ْصُف م   وقال تعالى في موضع أخر في كتابه العزيز ]و 

ين  ب ه ا  يٍَّة يُوص  ص  ْن ب ْعد  و  ْكن  م  ا ت ر  مَّ بُُع م  ل ٌد ف ل ُكُم الرك بُُع  أو ل هُنَّ و  ل هُنَّ الرك ْيٍن و  ل ٌد ف إ ْن د  ْكتُْم إ ْن ل ْم ي ُكْن ل ُكْم و  ا ت ر  مَّ م 

يٍَّة تُوُصون  ب ه ا  ص  ْن ب ْعد  و  ْكتُْم م  ا ت ر  مَّ ل ٌد ف ل هُنَّ الثكُمُن م  ان  ل ُكْم و  وضع أنصبة  اإلسالمفنظام اإلرث في  (2)..[أوك 

 المرآة.ن ميراث الرجل مع ميراث ومقدار محدد في الميراث ألصحاب الفروض وهذه األنصبة فيها تفريق بي

وتسليط و الضوء على حق المساواة الوارد فيه  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنولكن بالنظر إلى نصوص 

والتي  اإلعالنبين الرجل والمرآة ورفض التميز بسبب العنصر واللون والجنس الوارد في المادة الثانية من 

تميز كالتميز  أي، دون اإلعالنفة الحقوق والحريات الواردة في هذا ]لكل إنسان حق التمتع بكا فيها.جاء 

 أواألصل الوطني  أورأي آخر،  أي أوالرأي السياسي  أوالدين  أواللغة  أوالجنس  أواللون  أوبسبب العنصر 

  (1)وضع أخر ، دون أبه تفرقه بين الرجال والنساء..[ أي أوالميالد  أوالثروة  أواالجتماعي 

التي وضعت نظام متكامل للميراث فرق فيه  اإلسالميةيترتب على هذا يتعارض مع نصوص الشريعة ن ما إف

 االثنين. أوالذكر عن ميراث المرآة  أو بين ميراث الرجل 

 : نصاب الشهادة الفرع الثاني

 مراتب.نصاب الشهادة في الفقه اإلسالمي يكون على أربع              

 صابها أربع رجال .. الشهادة على الزنا ون 1

 . الشهادة على بقية الحدود و القصاص ونصابها رجالن ، وال تقبل فيها شهادة النساء . 2

 واحدة. أةمرا. الشهادة على ماال يطلع عليه الرجال من عيوب النساء كالوالدة والبكارة فيكتفي فيها بشهادة  3

بيع والهبة والنكاح واإلجارة والوصية ونصابها غير مال كال أوسواء أكانت ماال   العباد،. سائر حقوق  4

 .(2وامرأتان )رجل  أورجالن 

وضعت نظاما  خاصا  في نصاب الشهادة فرقت فيه بين شهادة الرجال من شهادة  اإلسالميةفالشريعة      

اواة التي نصت على المس اإلنسانالنساء وبالنظر في مضمون نص المادة الثانية من اإلعالن العالمي لحقوق 

بين الرجال والنساء دون تفرقه ، ومن مضمون هذه المادة يتبين لنا أن الرجل يساوي المرآة حتى في نصاب 

التي ميزت بين شهادة الرجال عن شهادة النساء من حيث  اإلسالميةالشهادة وهذا يتعارض مع أحكام الشريعة 

 النصاب 

 

 

 

 

                                                           
(2)

 (12اآلية ) -سورة النساء  
(1)

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان . 
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 ين في الحقوق السياسية التعارض في حق المساواة بين الجنس الثالث:الفرع 

في تولي المرآة بعض الوظائف  اإلسالميةسوف نتناول في هذا المطلب النظام التي وضعته الشريعة 

تولي الوظائف  االنتخاب وحقوحق  التشريعية،وعضوية السلطة  القضاء،وذلك في جانب والية  العامة،

 العامة.

(1)لشافعية ، والحنابلة وجمهور المالكية وفيهم ا –ذهب جمهور العلماء : والية القضاء اوال  
: أنه إلى –وغيرهم 

نوع من أنواع القضايا ، سواء أكانت في قضايا األموال ، أم في قضايا  أيال يجوز تولية المرآة القضاء ، في 

القصاص والحدود أم في غير ذلك من القضايا ، ولو وليت ،كان من والها إثما ، وال ينفذ قضاؤها ، ولو كان 

ولكن بناء على حق المساواة بين الرجل والمرآة الذي تم النص عليه في المادة الثانية من . موافقا  للحق

أعطى الحق للمرآة في تولي الوظائف  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنالعالمي، والذي جاء في  اإلعالن

على حق المساواة بين الرجل والمرآة  العامة ذات المناصب العليا دون التميز بينها وبين الرجل وذلك استنادا  

 إدارة( لكل فرد الحق في االشتراك في 1التي تنص في الفقرة ) اإلعالن( من 21وهذا ما جاء في نص المادة )

 الشؤون العامة لبالده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا  حرا  .

 البالد.وظائف العامة في ( لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد ال2فقرة ) -

( أن إرادة الشعب هي مصدر لسلطة الحكومة ويعبر من هذه اإلدارة بانتخابات نزيهة 3فقرة ) -

إجراء  أيحسب  أودورية تجري على أساس االقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع 

(1) مماثل يضمن حرية التصويت
 . 

أراء المذاهب الفقهية التي ال تجيز تولي المرآة الوظائف العامة  فبالتمعن في هذه النصوص ومقارنتها مع    

ذات المناصب العليا نجد هناك تعارض في حق المساواة بين الرجل والمرآة في جانب تولي الوظائف العامة 

( المرآة 21مادة ) اإلنسانالعالمي ( لحقوق  اإلعالنذات المناصب السيادة حيث يعطي النص الذي جاء به  )

المرآة من تولي  اإلسالميةحق في تولي هذه الوظائف تساويا  مع الرجل في حين تمنع بعض المذاهب الفقهية ال

 هذه الوظائف العامة .

فهذا يعني أن للمرآة الحق في تولي العمل في  (2)فإسناد القضاء للمرآة دون آية تفرقه بين الرجال والنساء     

، وهذا يتعارض مع نصوص اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنمشروع في القضاء استنادا  على حق المساواة ال

 التي اعتبرت والية المرآة للقضاء من اإلعمال الغير جائزة شرعا  . اإلسالميةالشريعة 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

، المغنى ، ألبن قدامه ص  375/42، ص 2000معنى المحتاج ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان،،الشربيني :شمس الدين محمد احمد الشربيني  

 . 87/62مواهب الجليل ، للحطاب ص  12/142
(1)

 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان . 
(2)

العدد  - 27مشق للعلوم االقتصادية والقانونية  المجلد مجلة جامعة د -الخولي : هند الخولي ، تولى المرآة المناصب العليا في الدولة في الفقه اإلسالمي  

 . 279ص  2011 -األول 
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 .العامةثانيا: حق تولي المرآة الوظائف 

ات مناصب العليا ، ومهما اختلفت تباينت آراء العلماء واختلفت مذاهبهم في مسألة تولي المرآة  األعمال ذ    

 آراء العلماء في هذا الموضوع وتشعب الخالف بينهم ، فإن يمكن حصرها في ثالثة مذاهب :

 ما ذهب إليه وهذا  ةيالسياديرى بجواز تولي المرآة لألعمال الوظيفية ذات المناصب  -. المذهب األول : 1

 الشيعة األمامية والخوارج .    

 يرى بجواز تولي المرآة لألعمال الوظيفية ذات المناصب العليا كلها إال اإلمامة  -ني :. المذهب الثا 2

العظمى وما يتبعها من األعمال      
(1)

حنيفية النعمان ، وأبن القاسم  وهذا أما ذهب إليه العلماء المتقدمين  أبو 

(2)المالكي ، وأبن حزم الظاهري 
  . 

ر هذا المذهب للمرآة تولي األعمال الوظيفية ذات المناصب العليا في ال يجوز أنصا -المذهب الثالث: . 3

الدولة كاإلمامة والوزارة والقضاء، وقيادة الجيش وإليه ذهب جمهور الفقهاء المتقدمين من الحنفية
(3)

 

والمالكية 
(4)

الشافعية  
(5)

والحنابلة  
(6)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 الوزراء.واليتها لوزارة التفويض أو رئيس  العظمى،يلحق أصحاب هذا المذهب بحكم من المرآة من والية اإلمامة  
(2)

 . 430/ص 9ج 2016ابو حزم الظاهري ، المحلي ، كتاب القضاء ، دار ابو حزم ،بيروت ،لبنان، 
(3)

ج  1992رد المحتار على الرد المختار ، كتاب القضاء ،دار الفكر العربي بيروت ،لبنان،ابن عابدين :محمد امين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ، 

5/424  ،440 . 
(4)

 . 129/ ص 4ج 2011،لبنان،حاشية الدسوقي ، باب القضاء ، دار الكتب العلمية ،بيروت الدسوقي: محمد بن احمد بن عرفة  الدسوقي، 
(5)

 بالماوردي :أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ،  

 . 115 ،66ص  2010، ر، مصةالقاهر-، األحكام السلطانية، دار الحديث
(6)

 8المرجع السابق ، ص  
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 عضوية السلطة التشريعية -ثالثا:

يقصد بالحق في الترشح لعضوية السلطة التشريعية ،هو طلب العضوية في المجالس النيابية      

التشريعية باختالف تسمياتها ،وذلك من خالل التقدم بطلب الترشح للجهة المختصة
(1  .)

العالمي  اإلعالنواكد 

ق في الترشح ،حيث جاء علي ضرورة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في الح1948عام  اإلنسانلحقوق 

الشؤون العامة لبالده اما مباشرة اما بواسطة ممثلين  إدارة(لكل فرد الحق في 1( منه )21في المادة )

 يختارون اختيارا حرا  
(2) 

 
اما حكم عضوية المرأة للسلطة التشريعية، فقد اختلف الفقهاء المعاصرين في هذه المسالة منهم من   

بة في السلطة التشريعية ،ومنهم من رفض عضوية المرأة في السلطة التشريعية وذلك اجاز ان تكون المرأة نائ

 علي النحو التالي 

الذين اجازوا ان تكون المرأة عضوا في السلطة التشريعية منهم الدكتور محمود الخالدي ، -الراي االول:   
(3 )

واالستاذ محمد عزت دروزة
(4 )

 واستدل المجيزون بأدلة كثيرة منها 

ن  الْ  -1 ي ْنه ْون  ع  ْعُروف  و  ن اُت ب ْعُضهُْم أ ْول ي اُء ب ْعٍض ۚ ي أُْمُرون  ب اْلم  اْلُمْؤم  نُون  و  اْلُمْؤم  ُمْنك ر[  قوله تعالي ]و 
(5)

فاآلية واضحة في اشتراك المؤمنين والمؤمنات في االمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا 

ة في الدولةيشمل عمل السلطة التشريعية والتنفيذي
(6)

 

ك   -2 ز يٌز ح  ُ ع  هللاَّ ةٌ ۗ و  ج  ر  ل ْيه نَّ د  ال  ع  ج  ل لرِّ ْعُروف  ۚ و  ل ْيه نَّ ب اْلم  ْثُل الَّذ ي ع  ل هُنَّ م  يٌم[قولة تعالي ]و 
(7)

فهذه اآلية 

تدل علي المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات
(8)

 

المرأة المسلمة مجال السياسة وعدم اعتراض الصحابة  االجماع السكوتي ،وذكروا مثالين علي دخول -3

علي ذلك ،وهما حادثة مجادلة المرأة لعمر رضي هللا عنه في المهور حيث قال بعدها :اصابت امرأة 

خطأ عمرأو
(9)

  

يروا عدم جواز عضوية المرآة في المجالس التشريعية ،ومنهم الشيخ الرحمن الخال -الراي الثاني:
(10)

 ، 

بد الكريم زيدانوالدكتور ع
(11)

،واالمام ابو األعلى المودودي 
(12)

، الشيخ محمد ابو زهرة
(13)

،وغيرهم  

 ،واستدوا علي ذلك بادله كثيرة منها.

ل ىقوله تعالي )-1 اُمون  ع  اُل ق وَّ ج  اء   الرِّ (  النِّس 
(14) 

ق ْرن  ف ي-2 ال   بُيُوت ُكنَّ  قوله تعالي )و  ْجن   و   (15)( ت ب رَّ

                                                           
(

1
لدولية والشريعة االسالمية والتشريع الوضعي )دراسة مقارنة(دار الجامعة الجديدة ، فهمي :خالد مصطفي فهمي ،حقوق المرأة بين االتفاقيات ا (

 125،ص2007االسكندرية ،مصر، 

(
2
 1948( من االعالن العالمي لحقوق االنسان عام 1(الفقرة رقم )21المادة رقم) (

(
3

 185،ص1980ث العالمية ،الكويت،(الخالدي: محمود عبد المجيد الخالدي, قواعد نظام الحكم في االسالم ،دار البحو

(
4

 49،50(دروزة: محمد عزة دروزة ،المرأة في القران والسنة ،المكتبة العصرية للطباعة ،القاهرة،مصرص

(
5

 71(سورة التوبة ،اآلية 

(
6

ؤسسة الثقافة الجامعية (فؤاد: عبد المنعم فؤاد ،مبدا المساواة في االسالم من الناحية الدستورية مع المقارنة بالديمقراطيات الحديثة ،م

 196،ص،1972،مصر،االسكندرية،

(
7

 228(سورة البقرة اآلية 

(
8

 196(فؤاد: مرجع سابق ،ص

(
9

،سنده 284،ص،4،ج1407(الهيثمي: علي بن ابي بكر الهيثمي ،مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دار الريان للتراث ،دار الكتاب العربي ،القاهرة ،بيروت،

 مجالد بن سعد وفيه ضعف.

(
10

مشار اليه في رسالة الماجستير :books/said.net  /http(له بحث كامل بعنوان حكم عضوية المرأة في المجالس التشريعية موجود علي الرابط 

 38بعنوان )دور المرأة  السياسي في االسالم ،ايمان رمزي خميس بدراني ،ص 

(
11

 116(زيدان :عبد الكريم زيدان ،اصول الدعوة ،ص 

(
12

 69،ص 1981مؤسسة السالة ،بيروت ،لبنان، : أبو األعلى المودودي، تدوين الدستور االسالمي،(المودودي

(
13

 117(فؤاد ،مرجع سابق ،ص

(
14

 34(سورة النساء ،اآلية 

(
15

 33(سورة االحزاب ،اآلية 



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

85 
 

( امرأةعليه وسلم )لن يفلح قوم ولوا امرهم  قوله صلي هللا-3
(1) 

مصلحة  أو عن تحمل المسؤولية  ضعيفة المرأةن إالمصلحة سواء كانت مصلحة االمة حيث يرون -4

تتوافر اال  يستقيم مع اعتبار العمل السياسي من الواجبات الكتابية التي ال االسرة باالنشغال عنها ،وهذا ال

امرأة أليلكفاية من تتوفر فيها القدرة وا
 (8)

 

 رابعا: حق االنتخاب 

يعرف حق االقتراع بأنه: "قيام الفرد باختيار أحد المرشحين لتمثيله في الهيئات المنتخبة التي تتولى إعداد       

اتخاذ القرارات بعض مناصبفي  أوالقوانين 
(2)

 

الذي جاء 3-21 مادتهفي 1948 اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنفي التصويت فرض  المرأةوضمانا لحق    

فيها)ان ارادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة ،ويعبر عن االرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري علي 

اجراء مماثل يضمن حرية التصويت  أيحسب  أو اساس االقتراع السري، وعلي قدم المساواة بين الجميع 
(3) 

  
 فريقين  إلىرأة في االنتخابات واختلف الفقهاء المعاصرون في حكم تصويت الم 

جواز اداء المرأة بصوتها في االنتخابات منهم الدكتور  إلىذهب كثير من الفقهاء المعاصرين -الفريق االول:

مصطفي السباعي  
(4)

  

والدكتور محمد فؤاد عبد المنعم 
(5)

 عن ذلك بما يلي  واستدلوا 
ل يه نَّ ب   -1 ثُل الَّذ ي ع  ل هُنَّ م  ( )قولة تعالي)و  عُروف  (هذه اآلية تدل علي أصل انه ال اختالف في 6الم 

التكليف للرجل والمرأة وأن االختالف علي غير االصل وفي حاالت خاصة ليس منها االنتخاب 
(7 ) 

ن اُت ب ْعُضهُْم أ ْول ي اُء ب ْعٍض ۚ( -2 اْلُمْؤم  نُون  و  اْلُمْؤم  وقوله تعالي )و 
(8 )

والية هذه اآلية كسابقتها تدل علي ان ال

العامة كاألمر بالمعروف والنهي عن المنكر األمورمتبادلة بين الرجل والمرأة في 
(9) 

ام هاني يوم فتح مكة إلىوفي اقرار النبي صلي هللا عليه وسلم   -3
(10 ) 

عمل النبي بمشورة ام المؤمنين أم سلمة -4
(11)

يوم الحديبية –رضي هللا عنها 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(

1
  1482حديث 161،ص4(صحيح البخاري ،كتاب المغازي ،باب كتاب النبي صلي هللا عليه وسلم الي كسري وقيصر ج

 htt\\lrliprary.umn.edu.edu\arabic\sgvotingrights(دليل دراسة الحق في التصويت ،حقوق االنسان ، منيسوتا، الواليات المتحدة االمريكية متاح في الرابط 2)
 1948،االعالن العالمي لحقو االنسان 21/3(المادة 3)

(السباعي ،امصطفي السباعي لمرأة 4)
155ص1999وراق ،بيروت ،لبنان ،بين  الفقه القانون ،دار ال

 

(فؤاد، مرجع سابق5)
 ،103،96

 

 228(سورة البقرة اآلية 5)

156(السباعي ،مرجع سابق،6)
 

 71(سورة التوبة ،اآلية 7)

(8)
 101فؤاد،مرجع سابق ،ص 

 141ص1(اخرجة البخاري ،باب الصالة ،الجبة الشامية ،ج9)

(اخرجه البخاري 1)
578،ص1،باب الشروط ،ج
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 المانعون -الثاني:الفريق 

علي  آرائهمولم يتطرق الفقهاء قديما لهذه المسالة ،فهي مسالة حديثة لكن الفقهاء المعاصرين المانعين بنو      

حول حكم  باألزهربرز من قال ذلك لجنة الفتوي أن تنتخب ،ومن أيجوز لها  عدم جواز توليتها وانها ال

اشتراك المرأة في االنتخابات 
(1 )

شارت أمامها وأا من الترشح له وسد الباب علي منه وعللت الفتوي ذلك قياسا  

من  المرأةالتي تستلزم التصويت والترشح من االختالط وغير ذلك ،ومن الذين قالوا بمنع  األمور إلىالفتوي 

االنتخابات الدكتور عبدالكريم زيدان مثال ذلك بعد اشتراك الصحابيات في اختيار الخلفاء الراشدين 
(2)

اما  

رحمة هللا وابن عثمين ويظهر ذلك من فتاواهم -عاصرة علماءها من المانعين كابن بازالحركة السلفية الم

ونشراتهم ،اال ان الحركة السلفية في الكويت اقرب بالجواز بعد ان كانت تحذو حذو الحركة في السعودية 
(3) 

 :الخاتمة 

اختالف  ىس علأصيل بين النا أمبد اإلسالميةتعد المساواة بين الرجل والمرأة في الشريعة  (1)

 اجناسهم والوانهم ولغاتهم .

يكفل لجميع االشخاص علي السواء  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنالحق في المساواة في  (2)

 دون التميز ألي سبب كالعرف اللون اللغة الدين الرأي السياسي .

أخذ بمبدأ في مبادئه العامة والكلية ي اإلسالمعلي ان –ومحدثين -اتفق علماء المسلمين قدماء (3)

المبادي الجزئية فنجد ان هناك معاملة خاصة للرجال  إلىالمساواة بين الرجل والمرأة ،اما اذا رجعنا 

 تفرق علي معاملة الناس .

 غير مقيدة اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالننطاق المساواة بين الرجل والمرأة في  (4)

 اإلعالنمع نصوص  اإلسالمية حكام الشريعةأيتعارض حق المساواة بين الرجل والمرأة في  (5)

 وذلك في عدة مسائل  اإلنسانالعالمي لحقوق 

  زواج المرأة المسلمة من غير المسلم وهذا القيد غير وارد بنصوص  اإلسالميةمنعت الشريعة

 اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن

  عالناإلربعة وهذا التعدد مرفوض في نصوص أ إلىتعدد الزوجات  اإلسالميةاجازت الشريعة 

 بطريقة غير مباشرة 

  لنصوص  نهاء العالقة الزوجية باإلرادة المنفردة وهذا ال يتحقق وفقا  إ اإلسالميةاجارت الشريعة

  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالن

  التقسيمة  وهذهقسمت نصوص القران والسنة النبوية واجتهادات الصحابة اموال وتركة الميت

 التي تنص المساواة المطلقة  اإلنسانلحقوق العالمي  اإلعالنمفروض بنصوص 

  حكام الشريعة نصاب الشهادة حيث جعلت في بعض المسائل شهادة رجل واحد كافية ونصت أحددت

 نعالعلي شهادة امرأتان في نفس المسالة وهذا النصاب ال يعتد به عند المتمسكين بنصوص اإل

 بين الجنسينالذي تضمن المساواة المطلقة  اإلنسانالعالمي لحقوق 

                                                           
 341،السنة الرابعة ص5االسالم ج(رسالة 2)

(زيدان، عبد الكريم زيدان ،اصول الدعوة ،،مكتبة القار 3)
،

 116ص1981الكويت،

(العبدلي ،ساجد 4)
 علي الرابط 12/6/2004العبدلي ،نائب رئيس الحركة السلفية في الكويت مقال منشور ببوابة العرب بتاريخ 

Htt:\\wwwarbgate.com\authors\artclp.php\sdd
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لنصوص  الحق في تولي المناصب العليا كالقضاة تساويا مع الرجل، وهذا وفقا   للمرأة (6)

المرآة من تولي هذه  اإلسالمية،في حين تمنع بعض المذاهب الفقهية  اإلنسانالعالي لحقوق  اإلعالن

 الوظائف العامة ومنها القضاة .

ترشح لعضوية السلطة التشريعية ،في حين لل المرأةحق  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالنكد أ (7)

ن تكون المرأة نائبة في السلطة التشريعية أاختلف الفقهاء المعاصرين في هذه المسالة منهم من اجاز 

 .ومنهم من رفض عضوية المرأة في السلطة التشريعية ،

للتصويت في االنتخابات ، المرأةحق  اإلنسانالعالمي لحقوق  اإلعالناجاز  (8)
 

لفقهاء واختلف ا

ذهب كثير من الفقهاء  -فريقين ،حيث: إلىالمعاصرون في حكم تصويت المرأة في االنتخابات 

 لم يجز ذلك. االنتخابات وبعضهمجواز اداء المرأة بصوتها في  إلىالمعاصرين 

 المراجعالمصادر و قائمة

 القران الكريم  -أوال :

 السنة النبوية -ثانيا:

 السعودية ،الناشر، مكتبة المعارف الرياض ، حاديث الضعيفةسلة األسلمحمد ناصر الدين االلباني ، -1

،1992 

 .4كسري وقيصر ج إلى،باب كتاب النبي صلي هللا عليه وسلم  كتاب المغازيصحيح البخاري ، -2

 كتب الفقه اإلسالمي-ثالثا:

 2011، دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان، حاشية الدسوقيابن عرفة الدسوقي،  -1

األحكام  علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي،أبو الحسن  -2

 2010القاهرة،مصر،-، دار الحديث، السلطانية

أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجما عيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي،  -3

 م1968اهرة ،القاهرة ،مصر، ، الناشر: مكتبة القالشهير بابن قدامة المقدسي المغني

، ،دار المعرفة بيروت  مغني المحتاج إلى ألفاظ المنهاجشمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني ،   -4

 1997،لبنان  ،

،دار الكتاب العربي  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد دار الريان للتراثعلي بن ابي بكر الهيثمي ، -5

 ،1407،القاهرة ،بيروت،

 2016،دار ابو حزم ،بيروت ،لبنان، المحليسي  الظاهري  ،علي بن حزم األندل -6

رد المحتار على الرد  محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن عابدين الدمشقي الحنفي،  -7

 .1992، دار الفكر ،بيروت ،لبنان،المختار

، دار لمواهب الجلي محمد بن محمد بن عبد الرحمن المالكي المغربي الحطاب أبو عبد هللا،  -8

 ( 20102الرضوان ،القاهرة ،مصر

 كتب الفقه المعاصر-رابعا:

: ، الصادر عن المجلس األعلى للشؤون الفقه الجنائي المقارن بين الشريعة والقانونأحمد موافى ، -1

 در مطابع الشعب. 1965في القاهرة ، الكتاب الثاني ،  اإلسالمية

 ، 1981ؤسسة السالة ،بيروت ،لبنان،م ،تدوين الدستور االسالميأبو األعلى المودودي،  -2

والتشريع الوضعي  اإلسالميةحقوق المرأة بين االتفاقيات الدولية والشريعة خالد مصطفي فهمي ، -3

 2007دار الجامعة الجديدة ، االسكندرية ،مصر،  ()دراسة مقارنة
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يـاسيَّة: دراسـة   نظـريَّة دور  وسائل اإلعـالم في التنمية السِّ

أ/ خالـد خميس عبد السالم السَّحاتي
 )*(
 ُمحـاضـر بكـلية االقتصاد، جـامعـة بنغـازي/ليبيا. 

عـبد الخالق عـبد الرحمن عبد الخالق السعـيطي د.
)*(
أستـاذ ُمسـاعد بكلية اإلعـالم جامعة  

 /ليبيا. بنغازي

  :قدِّمةالم  
ُن مْن خالله اآلراُء في النكظُم  يُمثُِّل اإلعـالُم في شكله القديم والجديد الفضاء العـام الذي تتكوَّ

ل في نهاية المطاف   إلى نظامٍ ، وهذه تحتاُج بدورها إلى سياساتٍ الديُمقراطيَّة، وتنُضُج معالُمها، وتتبلوُر، لتتحوَّ

 ، ةٌ  أيإعالميٍّ يتشكَُّل مْن خاللها كياُن الُمجتمع، وتنصهــُر فيها قيُمهُ وغـايـاتُهُ، وتتحدَُّد نُظُُمهُ  أنَّها دائرةٌ ُمستمرَّ

وتنظيمــاتُهُ 
1

ُر في وسائل اإلعالم وتأثيره على الُمجتمع موقعا  ُمهّما  على الُمستويين  . من هُنا احتلَّ التَّطوك

، وزاد االهتماُم بالدِّراسات  العلميَّة لوسائل اإلعالم واالتصال مع زيادة تأثيرها على تشكيل النَّظريِّ والتَّطبيقيِّ

اتِّجـاهـات األفــراد في الُمجتمعــات
2

. فالعملية اإلعالمية هي ظاهرة اجتماعية، تخضع في حركتها لمقومات 

وظروف النسق االجتماعي الذي تعمل فيه
3

ا اليوم اإلعالم ، ولذلك، فـإنَّ   الُمجتمعات. حياة من هاّما   يشغُل ُجزء 

ياسيَّة واقعها، ويعكسُ  ُسلُوك  توجيه في يُساهمُ  كما .فيها التي تعيشُ  واالقتصاديَّة والظكُروف االجتماعيَّة والسِّ

 التنشئة االجتماعـيَّة "من وسائل وسيلة  أيضا   كما يُعـدك  الُمجتمع، أفراد إلى وتوعيته، وإيصال المعـلُومة الُمواطن
"4. 

اإلمبيريقية في مجال اإلعالم واالتصال أن وسائل اإلعالم تمارس دورا مهما في وتؤكد الدراسات 

إمداد الفرد بالمعلومات عن األحداث والقضايا المختلفة. ويلعب التلفزيون، باعتباره من أقوى وسائل اإلعالم، 

( سمة من سمات دورا مهما في نقل األخبار والمعلومات، بحيث أصبح هذا الجهاز )بصفته جهازا  إخباريّا  

العصر، فهُو يمتلُك قُدراٍت ضخمة على اجتذاب الماليين من الُمشاهدين إليه؛ بفضل حيويَّته في عرض 

األحداث حال ُوقُوعها، وُمشاركة الجماهير في ُمتابعتها
)*(5

، وأشدِّها  . فهُو مْن أهمِّ وسائل االتِّصال الجماهيريِّ

                                                           
 Khalid.elsahati@uob.edu.ly)*( البـريــد اإللكتـــروني: 

 Gmail.com@dr.aaa1966  )*( البـريــد اإللكتـــروني:

-21ص م، ص2008، والتـوزيـع رــنشطبـاعة والم الكتب للـالـ، القاهرة: عامـال والرأي العـالم وتكنولوجيا االتصـات في اإلعـدراسبسيوني إبراهيم حمادة،  1
22. 

. وأنظر: محمد 8م، ص2006 ،والتـوزيـع رــنشطبـاعة والم الكتب للـالـ، القاهرة: عاسيةـاركة السيـال والمشـائل االتصـاسة: وسـالم والسيـاإلعثروت مكي،  2
م. وكذلك: صالح خليل 2008، بيروت: دار ومكتبة الهالل، جدة: دار الشروق، وسائل اإلعالم السعودية والعالمية: النشأة والتطورفريد محمود عزت، 

 م.2006، عمان/ األردن: دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 5، طاالتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرةأبو إصبع، 
، القاهرة: يةوث اإلعالم: من التحليل الكمي إلى التحليل في الدراسات الكيفية وتحليل محتوى المواقع اإلعالمح  حتوى في ب  تحليل الم  محمد عبد الحميد،  3
 .293م، ص 2010م الكتب، ــالــع
 ،"وذجانم   دهوك مدينة: 2013كوردستان إقليم برلمان انتخابات في صويتللت   الشباب توجيه في اإلعالم دور  " أروود، وكانديز اهلل عبد أمين فان زيره 4

 https://cutt.us/go4yG: التالي المختصر الرابط على متاح م،15/11/9201:االطالع تاريخ. 2ص
لذي يتيح للمشاهد أن يتحول إلى صاحب قرار في اختيار الخدمات ا، )intractive TVتحدثت بعض األدبيات اإلعالمية عن )التلفزيون التفاعلي() )*(

 .شبكة اإلنترنتوالبرامج المطلوبة، فضاًل عن أنه يتيح له االستفادة من كل الخدمات المرتبطة ب
نيكال، "التفاعلية: والتفاعل المقترن بتقنيات حديثة يشجع على المبادالت بأسلوب الحوار، واالتصال هنا يتسم بالمشاركة والمساواة. للمزيد أنظر: ميشيل سي

مدخل . وكذلك: فرنسيس بال، 16-14م، ص ص1995، فبراير 46، القاهرة، مركز مطبوعات اليونسكو، السنة: رسالة اليونسكومسألة أخذ وعطاء"، 
مزيج من وظائف المشاهدة  :التلفزيون التفاعليم. و:"1996، ترجمة: عادل بوراوي، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، إلى وسائل اإلعالم

 https://cutt.us/l0AJpابط المختصر التــالي: متاح على الر م، 2009/سبتمبر/27"، موقع: جريدة االتحاد، أبوظبي، اإلمارات، بتاريخ: واإلنترنت
 .1م، ص2000، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1، طالدور السياسي للتليفزيون في اليمن: دراسة مسحية وميدانيةمحمد عبد الوهاب الفقيه،  5

https://cutt.us/go4yG
https://cutt.us/l0AJp
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على تأدية الوظائف اإلعالميَّة والتَّثقيفيَّة والتَّرفيهيَّة تأثيرا  في الُمتلقِّين، وأبلغها مقدرة  
1

. وقد أثبتت الدِّراساُت 

التَّأثير الُمتبادل بين التنمية بأبعادها الُمختلفة وبين وسائل اإلعالم
2

ُب اإلعـالُم بُمختلف وسائله دورا   ، حيُث ي ْلع 

ياسيَّة" ــاال  في عملية "التنمية السِّ فعَّ
(3)

ياسيَّة واإلنجاز تبُرُز . فعند تن غبة في الُمشاركة السِّ اُول الُمواطنة والرَّ

يَّةُ اإلعالم،  ياسيَّة أو أهمِّ العالقة بين اإلعالم والتَّنمية السِّ
4

. وقد شهدت العقود الماضية، جدال واسع النطاق 

على حد سواء، وامتد هذا وعظيم الداللة حول بحوث اإلعالم واالتصال الجماهيري في الدول النامية والمتقدمة 

يمكن أن تؤديه بحوث  وما-ودوليا  محليا -عالمية واالتصاليةالجدل ليشمل كافة الوظائف والوسائل واألساليب اإل

ياسات اإلعالميَّة التي تنطوي عليها هذه الوظائُف والوسائُل  اإلعالم واالتِّصال مْن دوٍر بارٍز في ترشيد السِّ

ظُ أنَّ  الُمختلفة.وأساليب الُممارسات اإلعالميَّة في الُمؤسَّسات اإلعالميَّة واألساليُب، وتطوير طرائق  والُمال ح 

هذا الجدل حول بُُحوث اإلعالم ودورها في التنمية قد ارتبط بُجهُود األمم الُمتحدة في هذا المجال، ُمنُذ ستينيَّات 

حول اإلعالم -ر االهتمامات بالتَّنمية في العالمفي إطا-القرن الماضي، ومْن هُنا فليس غريبا  أْن يُدور البحثُ 

الة في مجال التَّنمية بكافَّة جوانبها وإسهاماته الفعَّ
5
 . 

"التأثيرات االجتماعية"، فقد  إلى دائرةوتنتمي أغلب دراسات وبحوث ونظريات االتصال الجماهيري 

من جانب وسائل االتصال بنيت معظم تلك البحوث وفق افتراض مفاده أن هناك تأثيرات معينة تقع 

أن هناك عالقة تأثير وتأثر بين وسائل االتصال واإلعالم من جانب والفرد والجماعة والمجتمع  أوالجماهيري، 

كثيرة في تصنيف "التأثيرات االجتماعية"، فهناك تأثيرات  إلى اجتهاداتمن جانب آخر. وتشير األدبيات 

وغير مرغوبة، كما تختلف التأثيرات حسب المدى الزمني لها،  متعمدة وأخرى غير متعمدة، وتأثيرات مرغوبة

وبغض النظر عن التصنيفات السابقة فإن  ذاتها.وهناك تأثيرات للمضمون االتصالي وأخرى للوسائل االتصالية 

السلوك أو االتجاه  أو التأثير يمكن أن يقع على المعرفة 
6
 . 

ة  -ُل على وجه التحديد: "دور وسائل اإلعـالم في هذا اإلطار تأتي هذا الدِّراسة، التي تتناو خاصَّ

ْنه االمرئيَّة  ة". في-م  يـاسيَّة: دراسة نظريَـّ   التَّنمية السِّ

ال توجُد وسائُل اإلعالم الُمختلفة في فــراٍغ، بل تُوجُد في إطار ُمجتمعها، الذي * م شكلة الدراسة: 

قافته، وتبعا لألنظمة والتشريعات النافذة في الدولة، تعمُل فيه، وفق طبيعة هذا الُمجتمع، وتكوينه، وث

الُحُصول على األخبار والمْعلُومات فقط، بل هُناك وظائُف  أووال تتوقُف وظائفُها على التَّرفيه والتَّسلية 

ْوُرهــا )وُخُصوصا  المرئيَّة منها( في "التَّنمية السيَّاسيَّة" للمُ  ة لها، مْن أبرزها: د  واطـن، أُْخـرى ُمهمَّ

                                                           
، مجلة: جـامعـة دمـشـق في الشباب: دراسة ميدانية على طلبة كلية التربية بجامعة دمشق"،عيسى الشماس، "تأثير الفضائيات التلفزيونية األجنبية  1

ي، درويش الحلوج :تحقيقو ترجمة ، التلفزيون وآليات التالعب بالعقولوأنظر: بيير بورديو،  .13صم، 2005، العــدد: الثـاني، 21سـوريـا، المجلـد: 
 .م2010القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات، 

 .107ه، ص ذكـــر ق ــبـــع ســـرجــم ،ثروت مكي 2
مجلة: الرسالة اسية"، قاسيمي آمال، "دور  وسائل االعالم وتقنيات االتصال الجديدة في التنمية السِّياسي ة: تغييٌر لألنساق القيمية وتشكيٌل للثقافة السي 3

م، 2018ة واألدبية، جامعة العـربي التبسي/تبسة، المجلد: الثاني، العدد: السادس، مارس ، الجزائر، مخبر الدراسات اإلنسانيللدراسات والبحوث اإلنسانية
 .30ص

أعمال الندوة التنمية السياسية في األردن، ، )تحرير(في: محمد القطاطشة ومصطفى العدوان هاني أخو ارشيدة، "دور اإلعالم في التنمية السياسية"، 4
م، 2004عمان/ األردن: منشورات الجمعية األردنية للعلوم السياسية،  م(،20/12/2003للعلوم السياسية) التي عقدت في مقر الجمعية األردنية

 .38ص
، بحوث اإلعالم في الوطن العربي، اجتماع خبراء بحوث اإلعالم في ام"، في: مجموعة باحثينـأنظر: سمير محمد حسين، "بحوث اإلعالم: مدخل ع 5

 .7م، ص1980، القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، م(1978سمبرربي، )القاهرة، ديــالوطن الع
 .95، مرجع سبق ذكره، صدراسـات في اإلعـالم وتكنولوجيا االتصـال والرأي العـامأنظر: بسيوني إبراهيم حمادة،  6
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ياق، يتحدَُّد السَّؤاُل  لهذه الدِّراسة )النَّظريَّة( فـيما يلي: ما هُـو دوُر وسائل الرئيس وضمن هذا السِّ

ْنه ا-اإلعـالم ة  المرئيَّة م  يـاسيَّة"؟. -خاصَّ  في "التَّنمية السِّ

الت  الدراسة:  ـؤال * تسـاؤ  ُع من السك ـابق األسئلة الفرعـيَّ الرئيس يتفـرَّ  ة التاليـة للدِّراســـة: السَّ
 بالسياسة؟ما طبيعة عالقة الفـرد بوسائل اإلعالم؟، وعالقة اإلعالم  -

 اإلعالم؟ما هي أبرز نظريات تفسير عالقة الفرد بوسائل  -

 مـا أهـميـة وتأثير وسـائل اإلعـالم في "التنشئـة السيـاسيـة"؟.  -

 "؟التنمية السياسيةكيف توظف وسائل اإلعالم في الدولة لتحقيق " -

 األهـــداف الرئيسيـــة التـــاليـة:  إلى تحقيـقتسعى هذه الدراسـة  * أهداف  الدراسة:
 التعرف على طبيعة عالقة الفـرد بوسائل اإلعالم، وعالقة اإلعالم بالسياسة. -

 تنـاول أبرز نظريات تفسير عـالقــة الفــرد بوسائل اإلعــالم الُمختلفـة. -

 ف على أهـميـة وتأثير وسـائل اإلعــالم في "التنشئـة السيـاسيـة". التعر -

 التعرف على كيفية توظيف وسائل اإلعالم في الدولة لتحقيق "التنمية السياسية". -

 * منهجيَّة الدراسة: 
ُد الخلفيَّات والمداخل، بُحْكم النَّشأة والتَّ  ْيداٌن بحثيٌّ ُمتعدِّ ر في كنف العلُوم إنَّ )اإلعالم( واالتِّصال م  طوك

اإلعالم(  أو علم االتِّصال )إلى االجتماعـيَّة، وبُحْكم استعارة مناهجها وأدواتها وأساليبها البحثيَّة.. ولذا يُنظُر 

اإلعالم في سياقها االجتماعيِّ والنَّفسيِّ  أو بوصفه مجاال  للبحث يُتيُح الفُـرصة لدراسة ظاهرة االتِّصال 

ياسيِّ وال ُد تلك الظَّاهـرة مْن والسِّ ٌص واحٌد يُجرِّ ا لو انفرد به تخصك تَّاريخيِّ على وْجٍه أكثر دقَّة وأكثر ُعمقا ، ممَّ

أبعادها الحقيقيَّة وتعقيداتها الف ْعل يَّة  
1
. 

يَّة ( و ْصف يَّة  )النَّظ ر  ات  الو  اس  ر  ن  الدِّ ة  تُْعت ب ُر م  اس  ر  ه  الدِّ ذ  لِّ الت  ب اْعت ب ار  أنَّ هـ  ح  ة  م  ة  الظَّاه ـر  اس  ر  ي ت ْهت مك ب د 

يِّزة   ات ه ا الُمم  م  س  ه ا، و  ائ ص  ص  خ  ت ه ا و  ْعـر ف ة  ط ب يع  "، الب ْحث ، ل م  ْصف يِّ ْنه ج  الو  ْوف  ي ت مك اْست ْخداُم "الم  الذ ي ي قُوُم ، فإنَّهُ س 

ْمع  الحقائق والمعلومات وُمقارنتها وتحليلها وتفسير ْقبُول ةٍ  إلى ها للُوُصول  ب ج  اٍت م  يم  ت ْعم 
(2)

ْصف   أنَّهُ ي قُـومُ  أي.  ب و 

ـلَّ الدِّراسة، والعمـل عــلى استخــالص النَّتائـج الظاهــرة وتفسير ح  م 
(3)

. 

 محاور  الدراسة: 
ال : ماتها. أوَّ ياسـية" وُمقـوِّ  مفهُوُم "التنمية السِّ

 إلعالم ونظريات تفسيرها.طبيعة عالقة الفـرد بوسائل ا ثانيا :

ياسيَّة.  ثالثا :  دوُر وسائل اإلعالم المرئيَّة في التنمية السِّ

ماتها: قوِّ ياسيَّة وم  ال : مفه وم  التنمية السِّ  أوَّ
تينيَّات من القرن الماضي اهتماما  ُمتزايدا   ٍة ُمنُذ بداية السِّ شهدت "العلوُم االجتماعيَّةُ" بصفٍة عامَّ

نمية، وتجلَّى ذلك في المجال األكاديميِّ مْن خالل االهتمام بتدريس مجُموعٍة من الموادِّ والمواضيع بدراسات التَّ 

ياسيَّة".. ولقد تعرَّض مفهُوُم التَّنمية واستعماالته لعدَّة تغيكراٍت في  الُمتعلِّقة بظاهرة التَّنمية، مثل: "التَّنمية السِّ

                                                           
حليلية لمساهمات الباحثين االجتماعيين المصريين والعرب في أنظر: محمد سعد إبراهيم، "المدخل السوسيولوجي لبحوث االتصال واإلعالم: دراسة ت 1

اإلعالم بين المحلية والعالمية: الجزء الثاني، المؤتمر العلمي وعة باحثين، م("، في: مجم  1996-1961مجال االجتماع اإلعالمي خالل الفترة من: )
 .229-228جامعة القاهرة، ص صمطبعة الكلية، قاهرة: كلية اإلعالم، ال م(،1997/مايو/27-25السنوي الثالث لكلية اإلعالم، جامعة القاهرة، )

، َتْرَجَمه  من الفرنسي ة: ملكة أبيض، منهجيَّة البحث: دليل  الباحث الم بتدئ في موض وعات البحث ورسائل الماجستير والدكتوراهماثيو جيدير،  (2)
 .100ص ، )د.ت(تنسيق: محمد عبد النبي السيد غانم، القاهرة: )د.ن(، 

، رسالة 2015-2008التكامل االقتصادي باالتحاد األوروبي كأداة لتدعيم االستقرار االقتصادي دراسة حالة اليونان خالل الفترة: كفية قسميوري، ( 3)
 iii.ص ، 2016جامعة محمد خيضر، بسكرة،  :ماجستير غير منشورة، الجزائر
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يا سة العامَّة خالل الُعقُود األخيرةالعلوم االجتماعيَّة وفي مجال السِّ
1

دةٌ  ف ْت أدبيَّاُت التَّنمية بأنَّها ُمتعـدِّ . وقد ُوص 

دةُ للمنظُور  هاُت الُمتعدِّ ، دراستها وتقديرها مْن جديٍد.. فالمعلُوماُت الكثيرةُ والتَّوجك وثريَّةٌ، وتحتاُج، بل تستحقك

ا ، لدراسة وفهم عمليَّة التَّحديث والتَّنمية في البُلدان النَّامية والُمتقــدِّمة التَّنمويِّ تجعُل منهُ منظُورا  ُمهّما  وضُروريّ 

على السَّـــواء
2
 . 

ياسيَّة" "التَّنمية مفهُوم تتناولُ  التي النَّظريَّة الدِّراسات أنَّ  القولُ  ويُمكنُ  أبعاد  على فهم اعتمدت السِّ

، المنظُور دراسة على أغلبُها تركَّزُ ت وأبحاث دراسات خالل منْ  التنمية ومناهج وأدوات بنى  الذي الغربيِّ

 والوسائل ال األدوات فإنَّ مجُموع  وبذلك التاريخيَّة، وتجاربه خبراته منْ  ُمنطلقة نظريَّةٍ  أُُسسٍ  على نُموذجهُ 

الغـــربيِّ  العـالم ومنهــج بيئة عن تعبيرا   تُكون أنْ  إالَّ  يُْمكنُها
3
. 

ل  مْفهُوُم  ياسيَّة" ُمنُذ البداية بداللٍة قيميٍَّة وأيديُولوجيٍَّة، ونظرا  ألنَّهُ استخُدم وُعر ف  وقد ُحمِّ "التنمية السِّ

مْن قبل رجال الدَّولة وصانعي القرار بشكٍل يفُوُق استخداماته البحثيَّة واألكاديميَّة، فإنَّهُ عانى من الُغُموض 

ياسيَّة" أحد اإلشكاليَّات المنهاجيَّة الُكبرى التي تعترُض الباحث وعدم التَّحديد، حتى أضحى تعريُف "التَّنمية ا لسِّ

في هذا الحقل المعرفيِّ 
4

؟.. يُعدك تعريُف "التَّنمية" مْن أهمِّ  . وهُنا نطرُح ُسؤاال  ُمهّما : ما هي التَّنميةُ بشكٍل عامٍّ

ين بهذا الشأن، فقد تعدَّدت التَّعريفاُت لهذا االصطالح داخل الُمجتمعات  الُمشكالت التي واجهت الُعلماء الُمهتمِّ

الختالف االستخدامات، لذلك ظهرت تعريفاٌت عديدةٌ، لغويَّةٌ، اجتماعيَّةٌ، اقتصاديَّةٌ، سياسيَّةٌ، أدَّْت لُصُعــوبة 

تحديد المعنى االصطالحيِّ لهُ 
5
. 

: زاد. ونما الحديُث: ارتفع. أيو نُُمّوا  إنَّ كلمة )التنمية( في اللغة العربيَّة: ُمْشتقةٌ مْن كلمة )نمى(: ينمُ 

يادةُ في الشَّْيء   وهي مأُخـوذة من نما ينُمو نُُمّوا  بمعنى: الزِّ
6
 . 

في اللغة اإلنجليزيَّة، وهي ترجمةٌ غيُر حرفيَّةٍ،  development وتُوضُع )التنمية( كُمقابٍل لكلمة

األبحاث والدراسات وتعني: التَّطويُر في ُمختلف
7

ترتبطُ بالتَّخطيط واستخدام المعــرفـة . وهي
8
. 

من الناحية "االصطالحية" فتختلف آراء الباحثين بشأن التنمية كاختالفهم من ناحية مفهومها، أما 

فالبعض يرى أنها تهتم في األصل بدراسة النظام السياسي من داخله، وتكمل دراسة التأثيرات السياسية للتنمية 

ويحاول )وارد( أن يقدم وصفا لها، بالتأكيد على أنها: "توفر درجة عالية من التمايز  واالجتماعية.االقتصادية 

بين الوظائف، وتحقق التكامل في األبنية واألدوار، مع وجود نظام سياسي عقالني رشيد يتمتع بوالء شعبي، 

                                                           
م، 1998ة قاريونس، ـبنغازي: منشورات جامع، 1ط، ختارة  م   راءات  ـقارنة: قنمية السياسية والسياسة الم  الت محمد زاهي بشير المغيربي )إعداد وتقديم(، 1

 .9ص
م، 1994بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، ، 1ط، ةة ومداخل نظريَّ قارنة: قضايا منهاجيَّ راءات في السياسة الم  ـقمحمد زاهي بشير المغيربي،  2

 .280ص
 دكتوراه رسالة ,سالمياإل والتصور الغربي الفكر بين والممارسة المفهوم في مقارنة دراسة: والتطبيق النظرية بين السياسية ميةالتن كادي، بن حسن 3

 .160ص م،2017 السياسية، والعلوم الحقوق كلية باتنة، جامعة: الجزائر منشورة، غير
، 1ط، ترجمة: حمدي عبد الرحمن، محمد عبد الحميد، نظرية التنمية السياسية، حمدي عبد الرحمن، "توطئة الترجمة العربية"، في: ريتشارد هيجوت 4

 .7م، ص2001: المركز العلمي للدراسات السياسية، / األردنعمان
ية، الهيئة ـاعـتمـالجلوم اــ، القاهرة: مكتبة األسرة، سلسلة: العثقافة التنمية: دراسة في أثر الرواسب الثقافية على التنمية المستدامةكامل عبد المالك،  5

 .23م، ص 2008اب، ـــة للكتــامــة العــريـالمص
 .621م، ص 1984، ليبيا/ تونس: الدار العربية للكتاب، وسـامـمختار القأنظر: الطاهر أحمد الزاوي،  6
 :ددــالع ،21:المجلد ،نسانيةالعلوم اإل -معة بابلمجلة جامفهوم التنمية وارتباطه بحقوق اإلنسان: بين االثراء الفكري والتحديات"، خالد صالح عباس، " 7
 https://cutt.us/ZKuMwعلى الرابط المختصر التـــالي:  م.2013 ،2
 .87، صم2002، قاريونسبنغازي: منشورات جامعة ، 1ط، مفاهيم أساسية في علم االجتماع والعمل االجتماعيعثمان عمر بن عامر،  8

https://cutt.us/ZKuMw
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مع اتساع المشاركة السياسية، وتوفر أمن واستقرار النظام"
1

م( تعريفا  1965). وأورد صاموئيل هنتنغتون 

ياسيَّة"، حيث ذكر أنها: "تعني كل شيء وأي شيء" ُمبهما  لمفهُوم "التنمية السِّ
2

ثم ربط فيما بعد "التنمية .  

ياسيَّة، ورأى أنَّ مفهُوم "التنمية  امية إلى تحقيق شكٍل مْن أشكال الوحدة السِّ السياسية" بُمحاولة الُمجتمع الرَّ

ياسيَّة" يختلُف عن با قية المفاهيم األخرى مثل: التحديث والتصنيع.. وهي تتحقُق عند توافُر ثالث السِّ

ع  ص بمعنى تنوك لطة بمعنى التَّداُول على أساس القانُون والدستُور، التَّمايُز والتَّخصك عوامل، هي: ترشيُد السك

ياسيَّة مْن جانب الُمواطنين صٍة، الُمشاركة السِّ الوظائف وإيجاد أبنيٍة ُمتخصِّ
3

وهو يرى أن النمو السياسي  .

جراءات السياسيةهدفه االستقرار، وهذا ال يتأتى إال أثناء ازدياد تأسيس المنظمات واإل
4
. 

والتنمية السياسية عند )جابرييل ألموند وباول( هي: "استجابة النظام السياسي للتغيرات، سواء أكان في 

تحديات بناء الدولة، والمشاركة السياسية، والتوزيع، فهي  داخل المجتمع، أم داخل البيئة الدولية، خاصة منها:

عبارة عن بنية متميزة، تحتوي على أنظمة فرعية مستقلة وذات ثقافة علمانية"
5
. 

: "إقامة األبنية التي تسمح بالمشاركة الشعبية في العملية إلىويشير مفهوم "التنمية السياسية" 

نفيذ الفاعل للسياسات اإلنمائية، وتلبية مطالب المواطنين، وبناء السياسية، وخلق جهاز إداري قادر على الت

الديمقراطية، بما تتضمنه من إنشاء المؤسسات السياسية، وخلق ثقافة سياسية تؤكد على الوالء القومي، 

التعددية الحزبية". إن مفهوم "التنمية السياسية" يقاس بالعديد من المظاهر والُمؤشرات، إلى وتفتح اآلفاق 

ا ببناء مؤسسات الدولة الحديثة، ونظام الفصل بين السلطات، والُمشاركة في ُمختلف ُمستويات التنظيم  بدء 

ياسيَّة، كذلك  االجتماعي والسياسي، حيُث "الُمشاركة في ُصنع القرار"، والذي يُعدك أهم الُمؤشِّرات للتنمية السِّ

ياسات اإلنمائيَّة ة، خلُق جهاٍز قادٍر على تنفيذ السِّ ، وُممارسة الحقِّ في التَّصويت والتَّرشيح للمناصب العامَّ

" يَّة األحزاب، وتفعيل دور ُمؤسَّسات الُمجتمع المدنيِّ وسيادة القانُون وُحرِّ
6

ويرى بعض الباحثين أن:  .

في طبيعة النظم  Organic change process "مفهوم التنمية السياسية يشير إلى عملية التغير العضوي

فق فكرة التغير ونمو النسق السياسي مع خصائص حركة التصنيع الحديثة. كما يستعمل المفهوم لإلشارة لتتوا

أخرى، فالنظم والقيم السياسية إلى إلى العمليات المطردة لتحويل وتعديل األنساق السياسية من حقبة تاريخية 

وقد أكد "لوسيان باي"  .ات مفاجئة"تغير أيتخضع للتغيير وتظهر في درجات متباينة من المرونة، وتستوعب 

على أن التنمية السياسية تتحقق من خالل قدرة النظام السياسي على معالجة األزمات الستة التالية، وهي: أزمة 

الهوية، وأزمة الشرعية، أزمة المشاركة، أزمة التكامل، أزمة التغلغل، أزمة التوزيع. وقدم تعريفا  لها فرأى: 

ية هي مقدمة للتنمية االقتصادية، والتداول السلمي للسلطة، وإقامة الدولة القومية، والتحديث، "أن التنمية السياس

من جوانب التغير االجتماعي بصورة شاملة، وإقامة  أيضا  جانبومشاركة المواطنين سياسيا ، وهي 

                                                           
. وكذلك: 100-98م، ص ص1998، بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، 1، طالتخلف والتحديث والتنمية السياسيةأنظر: نداء مطشر صادق،  1

 .129-127م، ص ص1981، القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، دراسات في التنمية السياسيةالسيد عبد المطلب غانم، 
، رسالة ماجستير غير (2012-1981في االستقرار السياسي في سلطنة عمان: ) ودورهاالتنمية السياسية علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي،  2

 .28م، ص2012منشورة، عمان/ األردن: جامعة الشرق األوسط، 
3
 https://cutt.us/X2hUK، م7/9/2021ابتهال مبروك، "التنمية السياسية"، الموس وعة السياسية، تاريخ االطالع:  
، القاهرة: دار القارئ التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري اإلسالميأنظر: نصر محمد عارف، نظريات  4

، مجلة: علوم اإلنسان والمجتمع، التنمية السياسية: النشأة والمفهوم"". وكذلك: عبد الرحمن برقوق وصونيا العيدي، 233م، ص 1981العربي، 
 .88-87م، ص ص2013ارس ــــس، مــامـدد: الخــالع ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعيةالجزائر، جامعة محمد خيضر بسكرة، 

 .102، مرجع سبق ذكره، ص التخلف والتحديث والتنمية السياسيةنداء مطشر صادق،  5
 https://cutt.us/X2hUK، م7/9/2021لموس وعة السياسية، تاريخ االطالع: ابتهال مبروك، "التنمية السياسية"، ا 6

https://cutt.us/X2hUK
https://cutt.us/X2hUK
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الديمقراطية، وتحديث ثقافة المجتمع السياسية"
1
سياسي يتوقف على وأكد "باي" أن: "استقرار النظام ال .

طريقته في معالجة األزمات المذكورة"، وهذا يتطلب بالنسبة لدول العالم الثالث: القضاء على الوالءات 

الضيقة، وحل مشكلة التوزيع، ورفع مستوى المعيشة، وتوزيع الثروة بشكل عادل، والمشاركة السياسية 

للجماهير، ورفع الوعي الثقـافي والسياسي لهـا
2
. 

عض أنها: "عملية تنطوي على والدة حضارية، تـرقى بحياة األفـراد، لتواجه التحديات ويرى الب

الداخلية والخارجية، كما تتضمن بناء المؤسسات، وتحقيق التمايز في األدوار، مع تحلي النظام السياسي 

بقدرات عالية تتضمن له الشرعية والفاعلية، واالستقاللية على الصعيد الدولي"
3
 . 

لى ما تقدم، فإن تعريفات "التنمية السياسية" تعددت وتنوعت بحسب علماء السياسة الذين وبناء ع

نظام سياسي عصري، وخلق ثقافة  إلى بناءتعددت مدارسهم واتجاهاتهم الفكرية، فهي فضال عن أنها تهدف 

انب التغيير بصورة سياسية تستند إلى الوالء الوطني، وإشاعة قيم المساواة والمواطنة، كما تعد جانبا من جو

عـــامــة
4
. 

ة يـاسيَـّ مــات  التَّنمية السِّ قوِّ * م 
5

 : 
ر الُمالئمة والشروط الظروف تخلق السياسية" "التنمية عملية أنَّ  وبما تهدف  فهي الديمقراطي، للتطوك

 يُمقراطيّا ، فالتَّنميةد نظاما   يُْصبح كي عليه "التَّحديث" عمليَّات إجراء مع السياسي النظام بناء إلى النهاية في

ياسيَّة لطات بقايا من التَّخلكص على تْعملُ  بذلك السِّ  البناء تُناسبُ  لم تُعدْ  التي خصائصها بُمختلف التقليديَّة السك

ةٍ  ُوُجود يتطلَّبُ  ما وهُو الجديد، اسخة البقايا مع ُمواجهٍة ُمستمرَّ  ألفرادا اتِّجاهــات في تُؤثُِّر سلبا   ماتزال التي الرَّ

والُمجتمع
6
إلى لعملية "التنمية السياسية" مقومات سياسية عـديدة البد أن تتوافر لها لكي نصل  ولذلك، فإن .

 متكامل بتحقيقها، أبرزهـا بإيجــاز مــا يلي:  نموذج

-: ياسيِّ ياسيَّة األساسيَّ  شـرعـيَّة  وفاعـليَّة  النِّظام السِّ مات السِّ ة لعمليَّة التنمية، حيُث تُعـدَّان من الُمقوِّ

فالشَّرعيَّةُ تُقاُس طبقا  لقُدرة النِّظام على االستجابة لمطالب الجماهير وُمواجهة األزمات، واالستجابة 

لمطالب التغيير. وهنا تتضمن الشرعية: الرضا والطاعة. بينما تعني "الفاعلية" في المقام األول سيما في 

-يكون النظام السياسي قادرا على حل المشاكل االقتصادية الوقت الحالي "التنمية المسؤولة"، حيث

على  االجتماعية لسياسات فعالة مؤثرة. فالنظام السياسي الذي يسعى لتجسيد فاعليته يجب أن يكون قادرا  

تحقيق التكامل القومي داخليا
7

  . 
ياسيَّة   - ياسيِّ تُعدك مْن أهــمِّ مظاهر الديُمقراطيَّة، ولذلك  :الم شاركة  السِّ ال بُدَّ مْن خلق درجٍة عاليٍة من الوعيِّ السِّ

ياسيَّة وجماعات  يَّة اإلعالم، وتفعيل التَّنظيمات والُمنتديات واألحزاب السِّ بالقضاء على التَّخلكف والسَّماح بُحرِّ

                                                           
متاح على الرابـط م، 2020/يوليو/12ات، بتاريخ: ـــوث والدراســربي للبحــهاني رمضان طالب، "التنمية السياسية: مقاربة نظرية"، موقع: المركز الع 1

 http://www.acrseg.org/41673التـــالي: 
 .137م، ص2009دار مجدالوي للنشر والتوزيع،  :عمان، 1ط، موسوعة علم السياسةناظم عبد الواحد الجاسور،  2
 برتراند: مثال أنظر السياسية التنمية فهومم حول للمزيد. 103 ص ذكره، سبق مرجع ،السياسية والتنمية والتحديث التخلف صادق، مطشر نداء 3

 التنمية, دوهــان وحارث شبلي شاكر سعد: وكذلك. م2001 والتوزيع، للنشر تالة: طرابلس المهدوي، نوري محمد: ترجمة ،السياسية التنمية بادي،
 .55-35ص ص م،2019 وزيع،والت للنشر زهران دار: األردن/ عمان ،الهاشمية األردنية المملكة في السيـاسي واالستقـرار

، جامعة بغداد، مركز الدراسات مجلة: دراسات دولية"، 2003راق بعد عام ــكاظم علي مهدي، "التنمية السياسية وأزمات النظام السياسي في الع 4
 .126صم، 2013الدولية، العدد: السادس والخمسون، 

 .108-104، مرجع سبق ذكره، ص ةالتخلف والتحديث والتنمية السياسيأنظر: نداء مطشر صادق،  5
إبراهيم  3، جامعة الجزائر المجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانيةحياة قزادري، التنمية السياسية: المفهوم المشكالت والمقومات واآلليات"،  6

 .142 ،ص(2015يونيو/حزيران  30) ،4 :سلطان شيبوط، العدد
 .107-104المرجع السابق نفسه، ص ص 7

http://www.acrseg.org/41673
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ياسيَّة لل ، وبناء الُمؤسَّسات السِّ قوى الُمشاركة في المصالح والضغط، وتفعيل دور ُمؤسَّسات الُمجتمع المدنيِّ

ياسيَّة هُو: حقك الُمواطن في أْن  ياسيَّة مْن روابط ونقابات. إنَّ المفهُوم العام والبسيط للُمشاركة السِّ العمليَّة السِّ

ياسيَّة، هذا في أوسع معانيها،  في أضيقها تعني حقَّ ذلك  أما يُؤدِّي دْورا  ُمعيَّنا  في عمليَّة ُصنع القرارات السِّ

طن في أْن يُراقب تلك القرارات بالتَّقويم والضبط عقب ُصُدورها من الحاكم، يقُوُل صموئيل هنتنغتون الُموا

ُصنع قرار  بقصد التَّأثير في عمليَّة وجون نيلسون عنها: "هي ذلك النشاطُ الذي يقُوُم به الُمواطنُون العاديكون

 أو عنيفا ، شرعيّا   أو ُمنقطعا ، سلميّا   أو عفويّا ، ُمتواصال   أو ، ُمنظَّما  جماعيّا   أو سواٌء أكان هذا النشاطُ فرديّا   الُحُكومة،

اال   ، فعَّ ـاٍل" أو غير شرعيٍّ غير فعَّ
1
 . 

ديَّة  - ياسيَّة   التعـدُّ د هي "مشروعيَّةُ  :السِّ ياسيَّة واآلراء القوى تعدك  عن نفسها، والتَّعبير التَّعاي ش في وحقها ،السِّ

ياسيِّ  القرار على التأثير في الُمشاركةو ياسيَّة مظاهر من مظهرٌ "ُمْجتمعها". وهي:  في السِّ  هي التي الحداثة السِّ

ال   ْرب  "فيه  النَّاسُ  يُمارسُ  وفكريٍّ  اجتماعيٍّ  مجالٍ  ُوُجودُ  شيءٍ  ُكلِّ  وقْبل أوَّ ياسة،  عن طريق "الح   أو السِّ

لمبواسطة الحوار والنَّقد، وبالتَّالي، التَّعايُ   قائمة الحقيقية الُحلُول الوسطيَّة". فالتعددية على القائم ُش في إطار السِّ

 و الحرة االنتخابات طريق عن بينها تتنافس فيما ،ُمختلفة وأيديولوجيات ببرامج مختلفة أحزاب وجود على

دورية بصورة و النزيهة
2
. 

لطة - لميُّ للسُّ ل  السِّ لطةالإنَّ األمر األساسيَّ في  :التداو  لميِّ للسك ْلميَّة إلدارة تولِّي  تَّداُول السِّ يتمثُل في اآلليَّة السِّ

لطة في نظاٍم سياسيٍّ ُمعيٍَّن، فالديمقراطيَّة في مفهُومها الُمعاصر تقُوُم على ركيزتين أساسيَّتين  والتَّخلِّي على السك

ديَّةُ الحزبيَّةُ، واالنتخاباُت. ويُشيُر ُمصطلحُ  لطة" في أضيق معـانيه إلى تغيير شخص  هُما: التَّعدك "تداُول السك

تغير النكخبة الحاكمة كُكـلٍّ  إلى الحاكم، وفي أوسع معانيه 
3
 . 

ق وق  - ة في العصر  اإلنسانموُضوع حماية حقوق  ي ْعتبر   :اإلنسانحماية واحترام ح  من الموُضوعات الُمهمَّ

ليِّ العــامِّ الحديث، ويُعدك مبدأ آمرا  في القانُون الدَّو
4

، الذي يستطيُع أْن  ، ولهُ عالقةٌ وثيقةٌ بالُحكم الديمقراطيِّ

ُز ُحقُوق  يَّاته  اإلنسانيحمي ويُعـزِّ ُز الُمساواة،  األساسيَّة.وُحرِّ ع، وتُعـزِّ فالديمقراطية التي تستوعُب التَّنوك

ز السك  ٍة، يُْمكُن أْن وتُصوُن الُحقُوق اإلنسانيَّة أصبحت أفضل رهــاٍن ضدَّ تركك ياسيَّة في يـد قلٍَّة ُمستبـدَّ لطة السِّ

الي، فأفضـُل ضماٍن لتلك الُحقُـوق األسـاسيَّة هُـو ُوُجــوُد إطــار )ُحْكـٍم( اإلنسانتنتهك ُحقُوق  ، وبالتَـّ

ديمقـراطيٍّ ُمستــداٍم، يرتكـُز على سيــادة القـانُـون
5
 . 

 ائل اإلعــالم ونظريَّات تفسيرهـا:ثانيا : طبيعة عـالقــة الفـرد بوسـ
ُحف  الوسائل الحديثة  أواإلذاعة(  أوالتليفزيون  أوتُعدك وسائُل اإلعالم سواٌء كانت التَّقليديَّة )كالصك

حافة اإللكترونيَّة ومواقع األخبار والمعرفة الُمختلفة على شبكة االنترنت(، ذات تأثيٍر كبيٍر على تشكيل  )كالصَّ

الُمجتمع، ويُساهم هذا البناُء في تشكيل ُرؤية الفرد والُمجتمع تجاه قضايا  أواكيِّ والمعرفيِّ للفرد البناء اإلدر

لُوك الُمناسب حول هذه القضايا، فوسائُل اإلعالم قادرةٌ  ة  على تحليلها واستيعابها التِّخاذ السك ُمجتمعه، والقُْدر 

أثيُر وسائل اإلعالم في بعض األحيان قويّا  جّدا  وقادرا  على على تغيير ُسلُوك وأنماط الُمجتمع، وقد يُكوُن ت

الُمجتمُع، وفي بعض األحيان يُكوُن تأثيُر وسائل اإلعالم  أونشر نمٍط ُسلُوكيٍّ وثقافيٍّ واجتماعيٍّ ينتهُجهُ الفرُد 

                                                           
 https://cutt.us/FM0mZم، 2021/يوليو/15بتاريخ:  المسلح،أبوبكر مهدية، "مقومات التنمية السياسية"، موقع مجلة:  1
 .242مرجع سبق ذكره، ص التنمية السياسية: المفهوم المشكالت والمقومات واآلليات"،"حياة قزادري،  2
يونيو لعدد: السادس، ا ،الجلفةزيان عاشور، جامعة الجزائر،  مجلة: البحوث السياسية واإلدارية،ة، "التداول السلمي على السلطة"، بورحلة قوادري 3

 .60-59ص صم، 2015
 .40م، ص2010، عمان/ األردن: دار دجلة، اييرها الدوليةـحقوق اإلنسان ومعكمال سعدي مصطفى،  4
، نيويورك: األمم المتحدة، ستوكهولم: المؤسسة الدولية للديمقراطية قراطية وحقوق اإلنسان: دور األمم المتحدةالديمماسيمو توماسولي)تحرير(، 5

 م.1992، المنصورة/ مصر: مكتبة الجالء الجديدة، قانون حقوق اإلنسانوأنظر: الشافعي محمد بشير،  .7م، ص2013واالنتخابات، 

https://cutt.us/FM0mZ
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ا، ويستطيُع الفرُد  ياسيِّ الذي ترسُمهُ وسائُل  الُمجتمُع الُخُروج من النَّمط الفكريِّ والُمجتمعيِّ  أوأقل تأثير  والسِّ

اإلعـالم
1
 . 

حدٍّ ما بما تعتقُد أنَّ الُجمهُور يُريُدهُ، وتُدلك العديُد من األبحاث العلميَّة على  إلىوتتأثُر وسائُل اإلعالم 

اإلمكانات النِّسبيَّة  تقلك عْن غيرها من الوسائل األخرى. وأنَّ  أوأنَّ لُكلِّ وسيلٍة إعالميٍَّة مقدرةٌ على اإلقناع تزيُد 

هُ إليه ى، وفقا  للُجمهُور الذي تُوجَّ ٍة إقناعيٍَّة إلى أُْخر  لُمختلف الوسائل اإلعالميَّة تختلُف بشكٍل واضٍح من ُمهمَّ
2
 .

إلى الجمهور، وفي مجتمعنا تملك البيئة  موجه-االجتماعيةبفعل طبيعتها -إن نشاط وسائل اإلعالم الجماهيري

ات تكاملية موحدة من الناس، وليس هناك تناقضات واضحة في هذا الجانب، ومن هنا تنبع االجتماعية نوعي

 عدة نتائج مهمة، منها على سبيل المثال: 

أن وسائل اإلعالم الجماهيري ال تتناقض مع الوسائل األخرى الموجودة في المجتمع، مثل: نظام التربية  -

 والتعليم، بل تكملها، وتتفاعل معها.

ائل اإلعالم الجماهيري ال تقتلع الجمهور من وسطه االجتماعي، كما يحدث في المجتمع الغربي، حيث أن وس -

غالبا ما تبعد تلك الوسائل الجمهــور عن الواقع الحقيقي
3
 . 

ياسيَّة":   * تأثير  وسـائل اإلعـالم في "التَّنشئة السِّ
ياسيّة واالجتماعيَّة بعملية تحويل  إنسان اجتماعي سياسي. فهي إلى الكائن البشري تقُوُم التنشئة السِّ

ا يُسـاعــُد الفــرد على التَّكيكف الحيـ ـاتيِّ تقُــوُم بتنشئة الفــرد جسميّا  ونفسيّا  وعقليّا  وقيميّا  وثقافيّا  وسلوكيّا . ممَّ

. وتعمُل التنشئةُ نتيجة  لذلك على الُمحـافـظة يــاسيِّ اهـن،  والبيئيِّ االجتماعيِّ والسِّ عـلى استمرار الوضع الرَّ

ياسيَّة واالجتماعـيَّة مثل: األســرة والمـدرسـة  والتَّكيكف مع األوضــاع الُمستجدَّة. وتقُـوُم بعُض الُمؤسَّسات السِّ

ة التَّنشئة ياسي واإلعالم وغيرها بُمهمَّ والنِّظام السِّ
4
 . 

يَّةُ ) ي اس  ئ ةُ السِّ يك Political Socializationوتُْعت ب ُر التَّنش  ي اس  ظ ائ ف  الت ي ي قُوُم ب ه ا النِّظ اُم السِّ ( إ ْحد ى الو 

يُع أ   لوكيَّة، هذا وال ي ْست ط  ل ٍة ُمعيَّنٍة من مراحل حياة الفرد االجتماعيَّة والسك ْرح  ال ل  أجهزته الُمختلفة، في م  ْن خ  ٌد م  ح 

بُهُ المُ  ةُ االجتماعيَّة األولى، وهي األسـرة في حيــاة الفـــرد. إنَّ األهميَّة الوظيفيَّة أ ْن يُْنك ر  الدَّْور  الذ ي ت ْلع  سَّس  ؤ 

ْور ه ا على استمراريَّة  ُد ب د  اع  ل ى استمراريَّة الثقافة في الُمجتمع وديُمومتها، والتي تُس  ُل ع  للتنشئة ه ي  أنَّه ا ت ْعم 

ياسيَّة الموُجودة، ويتمك ذ   ةالبُنيات السِّ ليَّة والثانويَـّ ات  األوَّ ع  مك ال ل  التَّج  ْن خ  ياسيِّ م  ل ك  للنِّظام السِّ
5
"التَّنشئةُ" في أما . 

ياسيِّ بمعناها الواسع والدَّقيق،  ل يَّةُ الت ي يتعلَُّم الفرد من خاللها أيالمفهُوم السِّ م  ياسيَّة" فهي "الع  : "التَّنشئة السِّ

ياسيَّة، وذلك عن طريق ُمؤسَّسات الُمجتمع المواقف االتِّجاهيَّة واألنم لة بالحياة السِّ لوكيَّة الوثيقة الصِّ اط السك

ين والمدرسة والرفاق والوسائل اإلعالميَّة الُمختلفة، وهُناك كثيٌر من التَّداُخـل في  الُمختلفة، وهي: األسرة والدِّ

ات " أدوار هذه الُمؤسَّس 
6
ُف .  هات القيم : "تعليمُ أيضا  بأنَّهاوتُعرَّ ياسيَّة والتَّوجك ياسيَّة  أدوات بواسطة السِّ التَّنشئة السِّ

                                                           
 https://cutt.us/EDbgkم، 2019/سبتمبر/29بتاريخ:  والمجتمع"،على الفرد عالم اإلتأثير وسائل " علي عبد الفتح كنعان، 1
م، ص 2013ع، ـوزيـر والتـد للنشـامـالحومكتبة ، عمان/ األردن: دار 1ط ،اسيـرار السيـالم في صنع القـدور وسائل اإلعمنذر صالح جاسم الزبيدي،  2

49. 
 .51ه، ص ــــسـق نفــابــع الســرجـالم 3
، عم ان/ األردن: دار الجنان التنشئة االجتماعية السياسية في مجتمعات الخليج العربية: دراسة أنموذجي الكويت والبحرينرعد حافظ سالم الزبيدي،  4

ؤسسة العربية الدولية ، عم ان/ األردن: الم  الم جتمع دور التنشئة السياسية في تنمية. وأنظر: مولود زايد الطبيب، 13م، ص2011للنشر والتوزيع، 
 م.2001للنشر، 

 .61م، ص 2013ف،ـؤلـ: الم  /ليبيابنغازي بعة الثامنة،طال، ةــاسيـلوم السيـالععلي محمد شمبش،  5
 .63-62ه، ص ص ـــسـق نفـابــع الس  ــرجـالم 6

https://cutt.us/EDbgk
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 فهي العـمليَّةُ  وبالتــالي، اإلعالم، ووسائل المدنيِّ  الُمجتمع وُمؤسَّسات األصدقاء كاألسرة والمدرسة وجماعات

ياسيَّة الثقافة نقـلُ  مْن خاللها يتـمك  التي "جيلٍ  إلى  جيلٍ  منْ  للُمْجتمع السِّ
1
. 

أكثر، لهذا فإنَّ القول أنَّ  أوُمجتمع نتيجة لعامٍل  أوجماعة  أوفرد  أوو"يراُد بالتأثير الحاصل في ظاهرة 

لُوك  لوسائل اإلعالم واالتِّصال الجماهيريِّ تأثيرا  ُمعيَّنا  ي ْعن ي: أنَّ لها فاعليَّة على إحداث تغييراٍت في الفكر والسك

" اإلنسـانيِّ
2

ياسيَّة" للفرد، فنتائُج الدِّراسات  وسائُل اإلعالم مصدرا  ُمهّما  من مصادر "التَّنشئة . ولذلك، تُمثلُ  السِّ

يَّة األثر الُمباشر الذي  ُد على أهمِّ ياسيَّة تُؤكِّ الحديثة التي أُجريت في مجال العالقة بين وسائل اإلعالم والتَّنشئة السِّ

ٍة في مرحلتي الطكفُولة والشَّباب. ويأتي التلفزيون تُحدثُهُ هذه الوسائُل في تكوين الفرد سياسيّ  ا  واجتماعيّا ، وبخاصَّ

ةُ دراساٍت، منها: دراسة )تشافي وتبتون(،  ُد على ذلك عدَّ في ُمقدِّمة هذه الوسائل مْن حيُث ُمستوى التأثير. ويُؤكِّ

در( فقد أيد االتجاه الجديد، الذي )هوالنأما التي أثبتت أن وسائل اإلعالم تمثل مصدرا مكمال لالتصال الشخصي. 

يعزز من التأثير المباشر لوسائل اإلعالم، مؤكدا أن: "هذه الوسائل تؤدي اآلن دور الوالدين التقليدي في عملية 

أخرى مثل: دراسة )روبن(، و)دومينك(، وغيرهما إلى دراساتالتنشئة السياسية المعاصرة". إضافة 
3
 . 

سلطة لما تملكه  أوشئة السياسية" من المكانة التي أصبح يحتلها اليوم كقوة وتبرز أهمية اإلعالم في "التن

وقد ساهمت  .على أذواقهم وكل أنماط حياتهموالتأثير من تأثير على توجهات األفراد ومواقفهم السياسية، 

ورا بارزا "العولمة" في فرض واقع جديد على الحكومات والدول، وقد لعبت فيها الوسائل اإلعالمية الجديدة د

في تقوية صورتها ضمن المسرح السياسي واالجتماعي لكثير من المجتمعات في العالم
4

. ومن المعلوم بأن 

وسائل االتصال واإلعالم الجماهيرية قد تكونت في العصر الحديث على مستوى كبير من التقدم والفعالية؛ بسبب 

تمعات أكثر ليونة  وسهولة، مما يجعلها أكثر مصادر النهضة التكنولوجية، ولذلك فقد صارت االتصاالت بين المج

التنشئة صعوبة، وذلك تبعا  الستغاللها، مما جعل الحكومات تحرص على التحكم في تلك الوسائل لكي تضمن 

السياسي واأليديولوجي في االتجاه الذي تريده، وبما يحافظ على الثبات للنظام القائم.  سير اإلرشاد
5

وخالصة 

                                                           
ص م، 2009، 39-38، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، العددان: العلوم السياسية مجلة: ،طه حميد حسن العنبكي، "تدريس التنشئة السياسية" 1

، ترجمة: مصطفى عبد اهلل أبو القاسم خشيم ومحمد زاهي بشير التنشئة السياسية: دراسة تحليليةوأنظر: ريتشارد داوسن وآخرين، . 321-320ص
 م.1990المغيربي، بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، 

، طرابلس، مركز البحوث مجلة: البحوث اإلعالميةاد شاكر البكري، "احتماالت التأثير السياسي للقنوات المرئية الفضائية الوافدة في الوطن العربي"، إي 2
 .16صم، 1996، السنة: الخامسة، 11والتوثيق اإلعالمي والثقافي، العدد: 

وأنظر: مفتاح محمد عبد العزيز، . 135-133م، ص ص 1997اض: مكتبة العبيكان، ، الريمقدمة في االتصال السياسيمحمد بن سعود البشر،  3
، طرابلس، مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي مجلة: البحوث اإلعالمية"التأثيرات النفسية والتربوية لبعض أجهزة اإلعالم على سلوك الناشئة"، 

، عمان/ األردن: دار أسامة للنشر 1، طاإلعـالم التلفزيونيم عبد النبي، . وكذلك: سلي90-81م، ص ص1998، 14والتعبوي، العدد: 
 .286-284م، ص ص2010والتوزيع،

 الرابط على متاح م،2019/نوفمبر/13: بتاريخ ،العرب السياسيين الباحثين ملتقى: موقع ،"السيـاسية التنشئة في اإلعالم دور" القادر، عبد قندوز 4
 عبد وعادل مكاوي عماد حسن: أنظر العربية المنطقة على وتداعياتها اإلعالمية العولمة وحول https://arabprf.com/?p=1765: التـــالي
 أبعاد" كاوي،م عماد حسن: وكذلك. 41-25ص ص م،2008 اللبنانية، المصرية الدار: القاهرة ،1ط ،متغير عالم في والم جتمع اإلعالم الغفار،
عادة العولمة  القاهرة، ،العولمة وتحديات العربي اإلعالم :اإلعالمية الدراسات لقسم األول العلمي المؤتمر أعمال ،"اإلعالم وسائل هيكلة وا 

 ص م،1999 ر،ديسمب-يوليو ،32-31: العددان العربية، والدراسات البحوث معهد القاهرة، ،العربية والدراسات البحوث: مجلة ،(م11/4/1999)
 .57-11ص

مســـاء،  8:30م، الساعة: 15/6/2021تاريخ الدخول:  عربي، eموقع: "، مؤسسات التنشئة السياسية في علم االجتماع السياسيهـديل العـتوم، " 5
 9yhttps://cutt.us/r1Jمتــاح عـلى الرابط اإللكتروني الم ختصـر التــالي: 

https://arabprf.com/?p=1765
https://cutt.us/r1J9y
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الصدد: أن وسائل اإلعالم الحديثة تؤثر بشكل كبير في عملية التنشئة السياسية، ويقسم أساتذة  القول في هذا

اإلعالم واالتصال السياسي أنواع هذا التأثير إلى ثالثة أنواع، كما يلي
1
 : 

ويقصد به معرفة العالقة بين التعرض لوسائل اإلعالم وزيادة  (:Cognative Effectالتأثير المعرفي)-1

ي المعرفي والثقافي بالبيئة السياسية. تؤكد الدراسات التي أجريت في مجال معرفة العالقة بين وسائل الوع

اإلعالم وزيادة الوعي المعرفي لدى الناشئة بقضايا البيئة السياسية: أن هذه الوسائل تمثل مصدرا مهما من 

توجهات المعرفية للفرد، وتنمي ثقافته مصادر التنشئة السياسية، وأن وسائل اإلعالم تستطيع أن تؤثر على ال

 السياسية المتعلقة بالقضايا والمؤسسات السياسية في مجتمعه. 

ويقصد به مدى تأثير وسائل اإلعالم في تحديد المواقف وتشكيل (: Affective Effectالتأثير العاطفي)-2

ة. وهذا يعني أن مرحلة الوعي الثقافي االتجاهات التي يتبناها الناشئة تجاه القضايا المتعلقة بالبيئة السياسي

والمعرفة بالقضايا السياسية يقود إلى مرحلة أخرى من مراحل التأثير وهي االهتمام بهذه القضايا ومتابعتها، 

 وهذا التغير يؤثر ويتأثر بأنماط التعرض لوسائل اإلعالم المختلفة. 

عالقة بين التعرض لوسائل اإلعالم والمشاركة ويقصد به معرفة ال(: Behavioral Effectالتأثير السلوكي)-3

الترجمة الحقيقية لكل ما اكتسبه الحقيقية في نشاطات البيئة السياسية. وهذه المرحلة من أهم المراحل؛ ألنها 

الفرد من معارف ومعلومات تتعلق ببيئته السياسية، وما أفرزته هذه المعارف وتلك المعلومات من مواقف 

المشاركة الفاعلة في العملية السياسية، وتساهم في توعية المواطن وتشجيعه على  واتجاهات تساعد على

االهتمام ببيئته التي يعيُش فيها
2

   . 
 شكل يوضح: )عالقات االعتماد المتبادل على نظام وسائل اإلعــالم(

 التسـلية التوجيـه  الفهــم 

مثل: التعلم عن ذات  معرفة الذات:

 ــــص.المــرء، والنمــو كشخ

مثـــل: أن تقــرر توجيه العـمـــل: 

مـــاذا تريد من الســوق مثال؟، وكيف 

 ترتـــدي ثيـابـــك..، وغـيرهـا. 

مثل: االسترخاء عندما  التسلية المنعزلة:

لديك شيء تفعله  أو تكون بمفردك 

 بنفسك.

مثـــل: معرفة  الفهم االجتماعي:

الجماعة المحلية  أو أشياء عن العالم 

 وتفسيرها. 

مثل: الحصول  توجيه تفاعل تبادلي:

على دالالت عن كيفية التعــامـــل مـع 

  صعـبة. أو مـواقــف جـديـدة 

 إلى مثل: الذهاب  التسلية االجتماعية:

 رحلة ترويـــح مع األســـرة  أو السينما، 

 األصدقاء.. أو

 .418، مرجع سبق ذكره، صائل اإلعـالمنظريـات وسـملفين ل. ديظير وساندرا بول روكيتش،  المصدر:

ـرة  لعـالقــة الفـرد بوسـائل اإلعــالم:  * النظريَّات  الم فسِّ
أن تقوم  إلى تميل النظريات التي تتناول التأثيرات العامة والقوية لوسائل اإلعالم الجماهيرية على الفرد 

خالف، والمنظورات التطورية )االجتماعية(. على أساس ثالث صور )مثالية( رئيسية، هي: البناء الوظيفي، وال

وقد اعتمد واضعو نظريات وسائل اإلعالم األولون على منطق دوركهايم في صياغة الرأي القائل: بأن خليطا 

، واالبتعاد النَّفسيِّ   أو من التعقيد االجتماعي، وتوافق الرأي المحدود، وعدم وجود قواعد، والتشوش الشَّخصيِّ

 أو عوامُل التي يُمكُن أْن تصنع وسائل اتِّصال جماهيريٍَّة قويٍَّة. والُمعتقُد أنَّهُ في مثل تلك الظكُروف، الُعزلة، هي ال

                                                           
 .146-136ه، ص صذكــر مرجع سبق  ،محمد بن سعود البشر 1
مجلة: : قاسم حجاج، التنشئة السياسية في الجزائر في ظل العولمة: بعض أعراض األزمة ومستلزمات االنفراج"، مثال أنظرحول هذا الموضوع للمزيد  2
 .92-80، ص صم2003دد: الثاني، ــالعالجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ، ثـاحـالب
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"الحشد الُمنعزل"، فإنَّهُ يُْمكُن إقناُع األشخاص بُسهُولٍة، وتغيير مواقفهم بواسطة وسائل اإلعالم
1
وهُناك عدَّة .

ـرة لعالقــة الفـرد بوسـ  :منها ما يليائل اإلعالم، نظريَّات ُمفسِّ

باشر )إطالق  الرَّصاصة(: - م حول تكتيكات الدِّعاية في 1927كتب )هارولد السويل( عام نظريَّة  التأثير الم 

الحرب العالميَّة األولى، قائال : "ما كان في السَّابق يتمك تحقيقُهُ بالُعنف والقهر، فإنَّ اآلن يُمكُن أْن يتمَّ عْن طريق 

ز هذه النَّظريَّة ما خلَّفهُ البرنامُج اإلذاعيك )حرب العوالم: غزٌو من المريخ(، عام الجدل و ا عزَّ اإلقناع". وممَّ

 م، الذي قدَّمهُ )أورسون ويلز( عن قصة للكاتب )هــ. ج. ويلــز(.1938

 وقد أعطت هذه النظرية لإلعالم قوة كبيرة في التأثير، فهو يشبه من يطلق الرصاصة ليصيب من 

ضحيته مقتال. ولم تصمد هذه النظرية طويال، إذ أن عملية االتصال عملية معقدة، وهي تخضع لمجموعة من 

العوامل المتعددة التي تتحكم في فعالية الرسالة اإلعالمية، فليست كل رسالة إعالمية يمكنها أن تكون مؤثرة 

ذوي الشخصية الكاريزمية قادرة -صالالقائمين باالت-وناجحة، وإذا كانت بعض الرسائل من بعض المتصلين

وقد اهتزت هذه النظرية في  اإلعالمية.على التأثير في الجمهور، إال أن ذلك ال يحصل مع كل الرسائل 

األربعينيات من القرن العشرين بسبب الدراسات الميدانية، مما أفسح المجال لظهور نظرية "التأثير المحــدود"
2
 . 

يرى )جوزيف كالبر( أن قوة وسائل اإلعالم وتأثيرها يجب أن ينظر إليها دوما د ود": نظريَّة "التأثير المحــ -

من خالل "العمليات االنتقائية". ورأى أن "العمليات االنتقائية" تكون عوامل وسيطة في عملية االتصال، وتحد 

االنتقائي. ولذلك رأى )كالبر(  من تأثيرها، وتتمثل في: التعرض االنتقائي، التصور والتفسير االنتقائيين، والتذكر

للتأثير على الجمهور، ولكنها تعمل من خالل عوامل ومؤثرات  كسبب-بالضرورة-أن وسائل االتصال ال تعمل

وسيطة مترابطة. هذه العوامل تجعل وسائل االتصال عامال مساعدا في التأثير، وليست السبب الوحيد فيه. وال 

وعلى -العوامل الوسيطة )العمليَّات االنتقائيَّة( في االعتبار؛ إْذ أنَّ الُمتَّصليخفى على وسائل اإلعالم أهمية أحد 

قد يُروُم مْن رسالته هدفا  ُمحدَّدا  يسعى إلنجازه، إالَّ أنَّ العـمليَّات االنتقائيَّة قـد تلعُب  -األخصِّ الُمتَّصُل التَّنمويك 

هــا الُمحـدَّدةدورا  هــاّمـا  في عدم توصيل رسـالته إلى أهــداف
3
 . 

ض االنتقائي" - دة : نظريَّة "التَّعرُّ ال  جوهريّا  من نظريَّة اآلثار الُموحَّ شهدت أدبيَّاُت اإلعالم ونظريَّاته تحوك

تبني مفهوم  إلى بتأثير رسائل االتِّصال بطريقة موحدة على األفراد، فانتقلت  "نظريَّة الرَّصاصة"، التي تقُولُ 

اإلعالم، وأُعيد النَّظر في طبيعة العالقة بين وسائل اإلعالم واألفراد، وتمَّ رفُض  باشرة لوسائلاآلثار غير المُ 

ٌر جديٌد بأنَّ  وسائل اإلعالم باعتبارهم ُجمهُورا   فكرة أنَّ النَّاس يُواجهُون ال رابط بين أفراده، وظهر تصوك

اإلعالم إلشباع  إلى إنَّهُ يتَّجهُ  .ببيئاتها االجتماعيَّة عبارة عن كائنات اجتماعيَّة ُمرتبطة ُجمهُور وسائل اإلعالم

" رغباته وتطلكعاته بما يُسمَّى ض االنتقائيِّ : الفرد  ،نظريَّة "التَّعرك الُمتلقِّي يبحُث دائما  في اإلعالم  أو بمعنى أنَّ

ا يتَّفُق مع أفكاره واتِّجاهـاتـه، فذلك يدُخـُل ضمن إشباعــات ورغـبات ال ُمتلقِّينعمَّ
4
.  

تُعدك هذه النَّظريَّةُ مْن أهمِّ النَّظريَّات كونها تبحُث في العالقات الُمتبادلة بين نظريَّة ترتيب األولويَّات )األجندة(: -

: هُناك  أولويَّات ُجمهُور وسائل اإلعالم وأولويَّات الوسائل اإلعالميَّة نفسها، حيُث أنَّ هذه النَّظريَّة ترى بأنَّ

مْن وسائل اإلعـالم على الُجمهُور في تحديد أولويَّاتهم تجاه القضايا اليوميَّة، كما أنَّها تُؤثُِّر عليهم في  تأثيرا  

يَّة ة يجُب ُمتابعتها، وأخرى أقلَّ أهمِّ تصنيف هذه القضايا؛ كونها قضايا ُمهمَّ
5

ترى أنَّ وسائل االتِّصال . وهي 

                                                           
، ترجمة: كمال عبد الرؤوف، القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع، والجمعية المصرية نظريـات وسـائل اإلعـالمملفين ل. ديظير وساندرا بول روكيتش،  1

 .410-409ص صم، 1993لنشر المعرفة والثقـافـة العــالمية، 
 .125-124، مرجع سبق ذكره، ص صرةـاصـات المعـمعاالتصال واإلعالم في المجتصالح خليل أبو إصبع،  2
 .127-126ه، ص ص ـــسـق نفـابـع الســرجــالم 3
 https://cutt.us/S9yxR سطيف، دباغين لمين محمد جامعة م،2020/أبريل/9: بتاريخ ،"االنتقائي التأثير نظريات مفهوم" 4
، جامعة الزاوية، ليبيا، العدد: مجلة: كلية اآلدابل، "نظرية ترتيب األولويات )وضع األجندة( بين النشأة والتطور: دراسة توثيقية"، أحمد البشير الغو  5

 .2ص ،2016الثاني والعشرين، الجــزء: األول، ديسمبر 

https://cutt.us/S9yxR
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أي العامِّ )الُجمهُ  ور(، والتأثيُر على المدى الطَّويل في تشكيل اهتماماته حول قضيٍَّة ما من بمقُدورها توجيه الرَّ

ياسيَّة  أو القضايا االجتماعيَّة  االقتصاديَّة، وذلك مْن خالل التَّركيز عليها في هذه الوسائل حتى تستحوذ  أو السِّ

على انتباهه واهتماماته
1
. 

-  : مالُؤهُ، وتُصنَُّف النَّظريَّة رأسيّا  ضمن نظريَّات اتِّجاه صاغها )جيربنر( وزُ نظريَّة  الغـرس الثقافيِّ

م في تأثيرات وسائل  "التأثيرات الُمعتدلة لوسائل اإلعالم"، والتي تتميَُّز بالتَّواُزن واالعتدال، بحيُث ال تُضخِّ

ٍة، ما تعرضه اإلعالم وال تُقلِّل منها، كما تُصنَّف أُفُقيّا  ضمن نظريَّات "التَّأثير طويل المدى"، ع بر عالقات ُممتدَّ

ى. الغرُس و وسائل اإلعالم من جهة، وبين اتجاهات وآراء أفراد الُجمهُور، )عاداتهم الُمشاهديَّة( مْن جهٍة أُْخر 

 الثقافيك أقرُب ما يُكوُن صيغةٌ مْن صيغ "التَّنشئة االجتماعيَّة"؛ حيُث التَّفاُعُل على مدى فترٍة زمنيٍَّة تمتدك لسنواتٍ 

ا يُْكسُب الفرد أفكارا  واتِّجاهات وأنماط ُسلُوكيَّة تتَّسُق مع وضعه  لُوك، ممَّ بين مصادر المعرفة والقيم ونماذج السك

. االجتماعيِّ
2
وتفترض النظرية أن األفراد الذين يتعرضون لمشاهدة التلفزيون بدرجة كثيفة يختلفون في  

لُمنخفضةإدراكهم للواقع االجتماعي من ذوي الُمشاهدة ا
3

-وسائُل اإلعالم المرئية هي األجدر بالغرس الثقافي. ف

يسعى التلفزيون و التلفزيون أقوى وسائل اإلعالم تأثيرا ، وُخُصوصا  بالنسبة لألطفال.و كما ترى النظرية.

ه ُم في الحتواء الفجوة بين قيم ومعتقدات وسلوك فئات الُمجتمع. باإلضافة إلى أن: التطورات التكنُولوجيَّة تُسْ 

"، ُمزاحما  بذلك الُمؤسَّسات التَّقليديَّة للتَّنشئة االجتماعيَّة،  ْرش  "الغرس الثقافيِّ تسيكد التلفزيون وتربكعه على ع 

كالمدرسة واألســرة
4
.  

وليَّة االجتماعـيَّة": - يَّة الُمطلقة"، نظريَّة "المسؤ  ل ى ظهرت هذه النَّظريَّة لتحلَّ محلَّ نظريَّة "الُحرِّ ة  ع  ُمْرت ك ز 

ُمثٍُل أخالقيٍَّة خالصةٍ 
5

يٍَّة يُكوُن قاعدتُها وأساُسها "المسُؤوليَّةُ االجتماعيَّةُ"،   .وهي تقُوُم على ُمزاولة اإلعالم بُحرِّ

يَّة هي مسُؤوليَّةٌ وواجٌب بذات الوقتيرى  لهذا البد أن تقوم وسائل اإلعالم  .أصحاُب هذه النَّظريَّة أنَّ الُحرِّ

بعض االلتزامات ناحية الُمجتمع، وتستطيُع أْن تقُوم بهذه االلتزامات عن طريق القيام بوضع بعض المعايير ب

قَّة، الموُضوعيَّة، ويجُب عليها االلتزاُم بهذه المعايير، وأْن  دق، الدِّ والُمستويات المهنيَّة لإلعالم كـالتَّواُزن، الصِّ

ديَّة  بحيُث تعكُس أفكار و آراء أفراد الُمجتمع عْن طريق توفير الفُرصة لجميع األشخاص بواسطة تُكون تعدك

العرض والنَّْشر  
6
ويرى البعض أنه: إذا كان ثمة اتجاه نحو نظرية اتصالية توفيقية تجمع العالم، فإنه سيكون  .

رية أكثر التوجه الغربي الليبرالي الممزوج بمقتضيات "المسؤولية االجتماعية". وتمثل هذه النظ إلى أقرب 

الحكومات في هذه الدول تعد الجهة القادرة  ألنالنظريات واقعية، وأكثرها مالئمة للتطبيق في الدول النامية؛ 

على حماية المجتمع من طغيان بعض األفراد، ووسائل اإلعالم واالتصال في تلك الدول يجب أن يكون لها 

 اإلنسانمية والديمقراطية، واالستقرار وحماية حقوق القومية، وعلى رأسها التن األهداف مسؤولية إزاء تحقيق 

بصفة عامة
7
 . 

                                                           
 على متاح. 9-7ص ص م،10/9/2021: االطالع اريخت جدة، العزيز، عبد الملك جامعة: موقع ،"السابع الفصل: اإلعالم وسائل تأثير نظريات" 1

 Files › Subjects https://www.kau.edu.sa ‹ : التالي اإللكتروني الرابط

 .7المصـدر الســابــق نفـســــه، ص 2
ـأحمد إبراهيم الخصـاونـة،  3 ، رسالة ماجستير غير منشـورة، األردن: وذجـا  استخـدام المـرأة في اإلعـالنـات التلفـزيونية: التلفـزيون األردني وقنـاة رؤيا نم 

 .25م، ص2015جامعـة البتـرا، كلية اإلعـــالم، 
 .9"نظريات تأثير وسائل اإلعالم: الفصل السابع"، مصدر سبق ذكره، ص 4
 .21م، ص1980المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع واإلعالن، ، طرابلس: 2ط، اإلعالم ودوره في التنميةشاكر إبراهيم،  5
م، متاح على الرابط المختصر التـــالي: 2020/أكتوبر/17بتاريخ: نظرية المسؤولية االجتماعية في اإلعالم"، موقع: عالم المعرفة، رف، "ــاء أشــشيم 6

https://cutt.us/nOAkG 
م، 2001بيروت: دار النهضة العربية، ، 2ط، : بحـث نظـري وميـدانيديدةـات الجـديـدور والتحولمة: الـصر العـال في عـاالتصأنظر: مي العبد السنو،  7

 .53-52ص ص

https://cutt.us/nOAkG
https://cutt.us/nOAkG


 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

103 
 

* الخصائص المشتركة بين نظريات اإلعالم واالتصال
1
: 

إن ظاهرة االتصال كالنظام المعلوماتي تمثل مجموعة النماذج اإللكترونية  دراسة النماذج المصغرة: -1

 بة. واالتصالية، بمعنى أنها تكفي الستخالص استنتاجات مناس

هذا التجــرد يعني تجنب التعقيدات االجتماعية، ويرتكز بشكل أساسي على الميول المتجـردة:  الدراسة-2

 الناشئة واالبتكـارات الجـديـدة. 

إلى البرغماتية )النهج العلمي( مثال، وبعض النظريات األخرى ال ترى مدخال  التمسك بفكر نموذجي:-3

 غير ذلك الذي تقتـرحـه. االتصال

 المسائل المتعلقة باالتصال اللغوي مثال مختلطة بالمسائل األخرى لالتصال في المجتمع.  الخلط بين المسائل:-4

ترتكز التجارب في أغلب األحيان على "دراسة حاالت"، وعلى  استخدام أساليب التحقق االختباري: عدم-5

 مالحظة ظـواهـــر "نمـوذجيــة" غير ُمكتملة. 

ياسيَّة:ثالثا : دور  وسا  ئل اإلعالم المرئيَّة في التنمية السِّ

، وذلك إذا استخدمت االستخدام األمثل،  تلعُب وسائُل اإلعالم دورا  هاّما  في تحقيق التنمية بشكٍل عامٍّ

عن طريق وسائله الُمختلفة
2

ياسيَّة واالقتصاديَّة، كما يعكُس التَّعبير الحضاريَّ  ، ويعكُس اإلعالُم األبنية السِّ

ُن هذه األبنيةُ الُحـُدود  التي ي ْحـُدُث فيها "التفاُعـُل"لمُ  جتمـٍع مـا، وتُكوِّ
3

. عالوة على ذلك، فإن سمات وخصائص 

ة ، وهذا ما حدَّدهُ  ئُون االجتماعيَّة عامَّ وسائل اإلعالم تمَّ وْصفُها بأنَّها: عمليَّةٌ أساسيَّةٌ وجوهريَّةٌ في الحياة والشك

، السيما وأنَّها تعمُل داخل الُمجتمع الذي أُْنشأت بالف ْعـل  )كولن ش يري( باعتباره هذه الوسائل كنسٍق اجتماعيٍّ

 وتُمارُس نشاطها فيه، كما أنَّها تتأثُر بمجُمـوعة العـوامـل الدَّاخليَّة والخـارجيَّة التي تُوجـُد في البيئة االجتماعيَّة 

في النَّسق األكبر أال وهُو "المجتمُع" أو
4

واإلعالم في العالم الثالث يكمن دوره في االتصال بالجماهير . 

وتوعيتها، وإثارة اهتماماتها، والمساهمة في األنشطة المجتمعية المختلفة، كالتعليم والتنمية، وتهيئة الجو 

ف المناسب للمشاركة والمناقشة والحوار، وخلق مناخ إيجابي من االتفـاق العـام للتعـاون على بـلوغ األهـدا

الوطنيـة بحيـويـة وحمــاس
5

. باإلضافة إلى: التنشئة السياسية للمواطنين، من خالل تعريف الجمهور بحقوقه 

وواجباته السياسية، وكذلك: التعبئة السياسية للمواطنين والسيما في الظروف التي تستدعي مساندة التوجهات 

طية، وتشكيل اتجاهات الرأي العام وغير ذلكاألزمات، وكذلك: تعزيز الديمقرا إدارةالسياسية الرسمية في 
6
 . 

                                                           
 .43-42صص المـرجــع الســابــق نـفـســه، للمـــزيـد أنظـر:  1
لتوثيق اإلعالمي والثقافي والتعبوي، العدد: ، طرابلس، مركز البحوث واةـالميـوث إعـمجلة: بحإمناني مصطفى، "اإلعالم ودوره في التنمية االقتصادية"،  2

، دور اإلعـالم في التنمية االقتصـادية واالجتماعـيةوأنظر: مروة محمود محمد حجازي،  .78م، ص 1993الرابع، فصل: الشتاء، السنة: الثانية، 
، تونس: المنظمة العربية ية في مجال اإلعالم واالتصالالبحوث األجنبم. وكذلك: محمد علي الكمبي)إعداد(، 2020اإلسكندرية: دار التعليم الجامعي، 

 .44، ص34، ص12-8م، ص1988للتربية والثقافة والعلوم، 
، ترجمة: علي نظم اإلعالم المقارنةأمدي مايكل هابت، "الفصل السادس: دور اإلعالم في العالم الثالث"، في: ل. جون مارتن وأنجو جروفر شودري،  3

 .142م، ص 1991حمود رضوان، القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع، درويش، مراجعة: محمد م
 .57م، ص2007مطبعة البحيرة، اإلسكندرية: ، 2، طالمـال واإلعـا االتصـوسيولوجيـة في سـدمـمقعبد اهلل محمد عبد الرحمن،  4
 .22م، ص2004مكتبة الرائد العلمية، ، عمان: دار إشكاليات اإلعالم واالتصال في العالم الثالثعبد الرزاق الدليمي،  5
، ، مكتبة األسرة، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاباإلعالم والمشاركة السياسية للمرأة: رؤية تحليلية استشرافيةعادل عبد الغفار، أنظر:  6

، عمان/ األردن: دار م الحديث والمعاصراتجاهات اإلعالوحول الوظيفة السياسية لإلعالم أنظر: حسين عبد الجبار،  .118-117م، ص ص2009
، اإلسكندريـة: دار الوفاء لدنيا الطباعة اإلعـالم السيـاسي: بين التنظير والتطبيق. و:محمد نصر مهنا، 170م، ص2009أسامة للنشر والتوزيع، 

 م.2010والنشر، 
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ويقُوُم اإلعالُم ووسائلُهُ الُمختلفةُ بدوٍر هامٍّ في مجال تحقيق التَّنمية، حيُث تعمُل وسائُل اإلعالم على 

هُهُْم إلى عاداٍت ُسلُوكيٍَّة ج ديدةٍ التَّعريف بالُخطط والدَّعوة لتأييدها، وتعليم النَّاس مهاراٍت جديدٍة، وتُوجِّ
1

  . 

 الصحة عن توفير المعلومات في انحصرت اإلعالم لوسائل التنموي التقليدية للدور إن الرؤية

المعلومة  نقل مجرد يتعدى الدور هذا أن في الواقع نجد لكن بالتنمية، المتعلقة القضايا من والزراعة وغيرها

 ، وعليهاالحكومةو المحلية جتمعاتالم بين للحوار ومنتدى لهم، ال صوت لمن منبرا الوسائل هذه لتكون

 عن السلطات المسؤولية وتحميل برامجها، في الضعيفة االجتماعية الطبقات وتمثيل مشاركة مسؤولية ضمان

 "األهداف ضرورية لتحقيق أداة فهي وبالتالي، الراشد، الحكم إقامة أجل من وتنفيذها السياسية الخيارات

لأللفيَّة" اإلنمائيَّة
2

  . 

ا  التِّل يف ْزيُون  وإ ذ  : ك  ائ ل  س  ة  و  دَّ ُل ع  يِّ ت ْشم  ْعال م  ْدلُول  اإل  س ب  الم  ( ح  ْرئ يِّ ْعال م  الم  ةُ )اإل  ب ار  ان ْت ع  ا  ك  ين م  السِّ و 

ات  اإل   اس  ر  فُهُ ب ْعُض الدِّ رِّ ، الذ ي تُع  ل ى التِّل يف ْزيُون  ُر ف قْط ع  ا، ف إ نَّه ا هُنا ت ْقت ص  ْير ه م  غ  اٍل و  يل ةُ اتِّص  س  يَّة  ب أ نَّهُ: "و  ْعال م 

ٍل  ْن ُمْرس  ائ ل  م  س  ُل ر  ر يٍَّة ت ْحم  ب ص  ْمع  ْعُروٍف  إلى إل كتُرون يٍَّة س  ْير  م  ا الُمْست ْقب ُل ال  ي ْبُذُل  أو ُمْست ْقب ٍل غ  ذ  هـ  ان ٍس، و  ُمت ج 

ائ ل ه " أو ُجْهٍد  أي س  ل ى ر  ـاٍل ل ْلُحُصول  ع  م 
(3)

ا االْسُم:  . ل  الدِّال ال ت  الت ي يُْفر ُزهـ  ا ن ظ ْرن ا إ ل ى أ وَّ ا م  إ ذ  -Teleو 

vision  يُر ظُ أ نَّه ا تُش  ناُل ح  يد   Teleإلى: س  ت ْعن ي الب ع  يٍد،  أو و  ْن ب ع  م  م  ة   Visionالق اد  ور  ت ْعن ي الصك ْؤي ة ،  أو و  الرك

ور   عا  ي ْعن ي ان  الصك ا م  هُم  يٍد، و  ْن ب ع  ة  م  م  ةُ  أية  الق اد  ْن ث مَّ تُْصب ُح اللكغ  م  . و  ل  ق ام  األ وَّ ار  ف ي الم  ْبص  ُب اإل  اط  أ نَّهُ يُخ 

إ ق ا يُكور (، و  الدِّ ة  و  اء  ض  اإل  اللَّْون  و  الشَّْكل  و  ر يِّ )ك  ط اب  الب ص  د ات  الخ  ل ى ُمْفر  ُد ع  و  ب األ س اس  ت ْعت م  ة  الح  ع  م  ار  م 

ْشُحون ة   الم  ْعن ى، و  الم  ال ل ة  و  ات  الدِّ ذ  ْرئ يَّة ، و  ة  الم  ْعلُوم  اط ب  ب اْلم  ائ ل  الُمخ  س  ب الرَّ
 (4)

وقد نالت الوسائل اإلعالميَّة  .

صال )المرئيَّة( اهتمام الباحثين، خـوفا  من آثارها السَّلبيَّة على الُمجتمعــات، في وقٍت لْم تنل وسائُل االتِّ 

األُخــرى مثل هــذا االهـتمام
5

  . 

قاربات  النَّظـريَّة:  ياسيَّة: الم   * وسائل  اإلعالم والتَّنمية السِّ

خمسينيات القـرن العشرين،  إلى فترةتُعوُد الُحجُج التي تربطُ بين وسائل اإلعـالم والتغيير السيـاسي 

ه الُحجـج حتى تسعينيات القرن الماضي، في (. وقد استمرت هذDaniel Lernerوأعـمال دانيال ليرنر )

 (. Samuel Huntingtonدراسات صموئيل هانتنغتون )

وفي "نظريَّة الوسائط" يُشيُر )مارشال ماكلوهان( بأنَّ التَّغيكرات في وسائل االتِّصاالت تُؤثُِّر على مسار 

رات .. وحول التَّطوك ياسيِّ ر االجتماعيِّ والتَّغيير السِّ الُمعاصرة في سياق إعالم العولمة ذهب بعُض  التَّطوك

                                                           
 .273م، ص1994لجيل، ، بيروت: دار ا2، طمعجم المصطلحـات اإلعـالميـة: إنجليزي عـربيكرم شلبي،  1
الجزائر، ، مجلة: علوم اإلنسان والمجتمع عبد اهلل بوجالل ومسعودة طلحة، "اإلذاعة المحلية وقضايا التنمية المستدامة في العالم: تجارب وتحديات"، 2

 .302ص ،م2016 ديسمبر، 21دد: ــالع ،كلية العلوم االنسانية واالجتماعيةجامعة محمد خيضر بسكرة، 
: َذِلَك الَمْجه  دار الطاهـر دويدار، دوي (3)  .41، ص 2005رة: الد ار  ِللن ْشـِر َوالت ْوِزيِع، ـ، القاه1، طول  ـالتليفزي ون 
لإلعـالم المتغيرات الدولية وتأثيرها على السياسات اإلعـالميـة: دراسـة نظـريـة وأنظر: خالد خميس السحاتي،  .42-41المرجـع  الس ـابق  نفـس ه ، ص ص  (4)

 .26م، ص2017، القاهرة: المكتب العـربي للمعـارف، 1، طالمـرئي)التلفـزيـوني(
، طرابلس، مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي مجلة: بحـوث إعـالميـةالالفي إدريس عبد القادر، "رؤية جديدة للمرئية في عهد أقمار البث المباشر"،  5

عالم األقمار وأنظر في هذا الجانب الدراسة المهمة لـــــ: ناعومي صقر،  .43م، ص1998، 6، السنة: بيعر ، فصل: ال14والثقافي والتعبوي، العدد: 
(، المركز 1451، ترجمة وتقديم: مصطفى إبراهيم فهمي، القاهرة: المشروع القومي للترجمة)الصناعية: التلفزيون عبر القومي والعولمة والشرق األوسط

، بيروت: 1، طاإلعالم الفضائي في الوطن العربي: تحليل للمضمون والتأثير في النخب والرأي العاملك: صباح ياسين، م. وكذ2010القومي للترجمة، 
الفضاء م.  و: دينا الخواجة، "الصحافة التلفزيونية في العالم العربي"، في: مجموعة باحثين، إشراف: فرانك مرمييه، 2013مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .53-25م، ص ص2003، دمشق: قدمس للنشر والتوزيع، 1، ترجمة: فردريك معتوق، طفضائيات واإلنترنت واإلعالن والنشرالعربي: ال
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االستنتاج بأنَّ ثورة المعلُومات واالتِّصاالت إلى حدِّ الباحثين 
)*(
 " يــاسيِّ ـاء  السِّ ع الف ض  ت ْعن ي "توسك

1
؛ بسبب 

والثقافيةانعكاس نتائج تلك الثورة على الواقع السياسي، واالتجاه نحو التعددية السياسية 
.
 

ُر في وقد أثبتت الد راساُت التأثير الُمتبادل بين التنمية وأبعادها وبين وسائل اإلعالم واالتصال، فالتَّطوك

الميدان الثقافيِّ وانتشار التَّعليم يُساعـُد على زيادة اإلقبال على وسائل اإلعالم، وتلعُب هذه األخيرةُ دورا  هاّمـا  

ياسيَّة، ودفع األفــراد  ياسيَّة وُخطـط التَّنمية الهتمامإلى افي نشر الثقافة السِّ ئُون السِّ بالشك
2

  . 

إسهام وسائل اإلعالم واالتصال في التنمية القومية بوجه عام يتم من ناحيتين:  إلى أنوتشير الدراسات 

تغيير األولويات وقبول قيم جديدة. كما توضح أن سريان -تعليم األفراد مهارات جديدة وقبول أفكار جديدة. ب-أ

إلعالم واالتصال يحدد سرعة واتجاه ودينامية التنمية، وينعكس اختالف مراحل التنمية والظروف وسائل ا

المجتمعية على دور وسائل اإلعالم، ففي المراحل األولى للتنمية تسعى هذه الوسائل إلى تأكيد شرعية النظام 

الجـمـاهـير، ودعــم  إلى تعبئةلك الوسـائل السيـاسي القـائم، وتعميق الوالء للقـادة، وفي مرحلٍة تـاليـٍة تهـدُف ت

اإلرشــاد، ونشـر التَّعليم، وغـير ذلك
3

. ويرى البعض أن وسائل اإلعالم في بعض الدول النامية )في أفريقيا( 

تقوم بوظيفتين أساسيتين: األولى: تقوم بتوزيع رسائل الحكومة المركزية وتعميق الوحدة الوطنية. الثانية: تقوم 

لجماهير وتعبئتها من أجل التنمية االجتماعية واالقتصاديةبتعليم ا
4
. 

وقد أكدت العديد من األبحاث التي أجريت في الدول النامية أن دور اإلعالم ال يقتصر في التنمية 

البناء المادي. واإلعالم ال يقف مكتوف األيدي  أيضا  فيالشاملة على البناء المعنوي لإلنسان، بل إنه يسهم 

. ويرى )دومينيك دوسوش( أن إلى التغييرتى تبدأ خطة التنمية في التنفيذ، بل إنه يسبقها في الدعوة منتظرا ح

ألجهزة اإلعالم مهاما محددة وبرامج مفصلة،  ألندور اإلعالمي في التنمية هو كدور المعلم في المجتمع؛ ذلك 

وهذه المهام هي: التعليم والترفيه واألخبار
5
 . 

يعد اإلعالم التنموي في عصرنا الراهن فرعا أساسيا وهاما من فروع النشاط اإلعالمي،  * اإلعالم التنموي:

العالم: ويليام شـرام، الذي وضع كتابا عنوانه: )وسائل اإلعالم والتنمية(، إلى ويعود الفضل األول في استحداثه 

ر والتطوير والتحديث. حيث بحث في دور اإلعالم التنموي وأهميته في إحداث التحول االجتماعي والتغي

ويعرف بأنه: "العملية التي يمكن من خاللها التحكم بأجهزة اإلعالم ووسائل االتصال الجماهيري داخل 

المجتمع، وتوجيهها بالشكل المطلوب الذي يتفق مع أهداف الحركة التنموية ومصلحة المجتمــع العـليا"
6

. وهذا 

                                                           
ْقِمي ِة َوالَحاِسَباِت َوالتِِّليف وِن ا" َثْوَرة  االتَِّصااَلِت: )*( َراِت َلْم َيع ْد م ْمِكنًا ِهَي االْنِتَشار  الَواِسع  ِلْلَفَضاِئي اِت َواإِلنترنت َواالتَِّصااَلِت الر  لَمْحم وِل.. َوِفي ِظلِّ َهـِذِه الت َطوُّ

ـد وِد السَِّياِسي ِة ِللد   َياِسيُّ ، . ِلْلَمـِزيـِد أ ْنظ ـْر: عبد الغف ـار رشـاد القصبي"ْوَلةِ ِبس ه وَلٍة َعَلى َأيِّ ِنَظاٍم ِسَيـاِسيٍّ َأْن َيْمَنَع تَـَدفَُّق الَمْعل وَمـاِت َعْبَر الح  االتَِّصـال  السِّ
ل  الدِّيم ْقـَراِطيِّ   .113، ص 2007، القاهـرة: َمْكتََبة  اآلَداِب، َوالتََّحـوُّ

. 245-244م، ص ص2008، ترجمة: تانية ناجية، بيروت: دار الساقي، حروب كالمية: اإلعالم والسياسة في العالم العربيأنظر: مأمون فندي،  1
ديثي، مالمحه أنظر: وحول إعالم العولمة و  األردن: اأَلْهِلي ة  ِللن ْشِر َوالت ْوِزيِع، /، َعم انالَعْوَلَمة  اإِلْعاَلِميَّة  َواأَلْمن  الَقْوِميُّ الَعَرِبيُّ م َؤي د عبد  الجب ار الح 

: الِوَعاء  َوَوْعي  الَهِويَّ َجَمال الزرن،  م. و:2002 َراِسم وكذلك:  م.2007س وريا: َدار  َصَفَحاٍت ِللدَِّراَساِت َوالن ْشِر، /، دمشق1، طةِ َتْدِويل  اإِلْعاَلِم الَعَرِبيِّ
العولمة ين رشوان، و:عبد المنصف حسم. 2006، القاهرة: الد ار  الِمْصِري ة  اللُّْبَناِني ة ، االتَِّصال  َواإِلْعاَلم  ِفي الَعاَلِم الَعـَرِبيِّ ِفي َعْصِر الَعـْوَلَمةِ م َحم د الَجمال، 

 .124-118م، ص ص2006، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، وآثارها: رؤية تحليلية اجتماعية
 .107، مرجع سبق ذكره، ص اإلعـالم والسيـاسة: وسـائل االتصـال والمشـاركة السيـاسيةثروت مكي،  2
 .107ه، ص ــسـفـق نـابـع السـرجـالم 3
مرجع سبق ، نظم اإلعالم المقارنةصل السادس: دور اإلعالم في العالم الثالث"، في: ل. جون مارتن وأنجو جروفر شودري، أمدي مايكل هابت، "الف 4

 .155-154ص صذكره، 
 .22-21م، ص ص2005بيروت: دار النهضة العربية، ، 1ط، ال والديمقراطيةـاالتصمي العبد اهلل،  5
 .206م، ص2011عمان/ األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، ، 1ط، معاصرةاإلعالم والتنمية الفاروق خالد الحسنات،  6
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تتجاهــل  أوبين اإلعالم والتنمية، حتى يصعب تصور تنمية تجهـــل  اإلعالم يؤكد على العالقة الوثيقة والتكامل

اإلعــالم
1
. 

إن اإلعالم التنموي يتضمن كل إعالم يستهدف تحقيق أهداف الخطة التنمويةـ ويعمل على تيسيرها. 

وهو يشتمل على مجهودات اتصالية على شكل برامج وحمالت إعالمية في مجاالت مختلفة، ضمن خطة 

يتحدد فيها الهدف العام من البرنامج اإلعالمي في ضوء دراسة المجتمع المستهدفإعالمية 
2
 . 

وهو كما تعرفه )نورا كويبر ويبرال(: "هو فن وعلم االتصال اإلنساني الذي يستهدف اإلسراع في تحول بلد 

ديناميكية من النمو االقتصادي" إلى حالةمن الفقر 
3

صفة المضاعف  . ويرى )أوشيما( أن: "لوسائل اإلعالم

بالركب  إلى اللحاق، فأكثر الدول النامية تتميز بأنها مجتمعات في عجلة من أمرها، وتسعى إلى التنميةالمؤدي 

بأسرع ما يمكن"
4
. 

ووفق )النظرية التنموية( تتلخص مهام وسائل اإلعالم في عملية التنمية في النقاط التالية
5

 : 
 ته الوطنيَّة. وُمساعدة الُمواطنين على إدراك أنَّ الدَّولة الجديدة قد قامت.تشكيُل اتجـاهـات الشعب، وتنمية هويَّ -

ُرهــا الُحُكومـةُ بهـــدف الُمسـاعـدة في تحقيق "التَّنميــة الوطنيَّة". -  انتهـاُج سياسات تُقـرِّ

ا يُضفي ال - ياسات الُحُكوميَّة، ممَّ ياسيَّة تشجيُع الُمواطنين على الثقة بالُمؤسَّسات والسِّ لطة السِّ شَّرعيَّة على السك

ي مـركـزهـــا.  القائمة، ويُقــوِّ

اإلسهاُم في تحقيق التكامل السياسي واالجتماعي، من خالل بحث الصراعات السياسية واالجتماعية، وإحباط  -

 في الدولة.  أصوات التشرذم والتفرقة، والتخفيف من التناقضات في القيم واالتجاهات بين الجماعات المتباينة 

 الُمساعدةُ في االستقرار والوحدة الوطنية، وتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الذاتية. -

 حجمه األدنى.  إلى إبراُز اإليجابيات وتجاهل السلبيات، وتقليل حجم النقد  -

جتماعي القبول اال أو)جانتوس( فقد حدد الوظيفة السياسية لإلعالم على أنها: "إضفاء الشرعية أما 

أنها تعمل على ترتيب  أيالنقاش السياسي،  أو ألفكار ومفاهيم معينة، واستبعاد أفكار ومفاهيم أخرى من الجدل 

قائمة االهتمامات السياسية في إطار من القيم والمعارف واآلراء، بشكل يقدم القضايا والمعلومات السياسية في 

الم السياسي يمكن تحديدها في عدة أدوار هي: التنشئة كل متماسك".ويرى بعض الباحثين أن مسؤولية اإلع

السياسية لألفراد، والتثقيف السياسي، والتجنيد السياسي والتعبئة السياسية، والتطوير السياسي لألفراد. فوسائل 

لى مرآة لألحداث والصراعات والتفاعالت المحلية واإلقليمية والدولية ع أياإلعالم هي انعكاس للبيئة السياسية، 

الصعيد السياسي
6
. 

 

                                                           
 .119، مرجع سبق ذكره، ص اإلعالم والسياسةثروت مكي،  1
 .72، ص67م، ص2000، عمان/ األردن: مجدالوي للنشر والتوزيع، في األردنالوطنية اإلعالم والتنمية عاطف عودة الرفوع،  2
، دراسات في اإلعالم والتنمية العربيةدس: وسائل اإلعالم والتنمية في دولة اإلمارات"، في: صالح أو إصبع وآخرين، صالح أبو إصبع، "الفصل السا 3

 .421م، ص1989دبي: منشورات مؤسسة البيان، 
 .134م، ص2009، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 6، طاملةـالم والتنمية الشـاإلعمحمد منير حجاب،  4
وحول . 32-31م، ص ص2001ع، ـــــوزيـر والتــربي للنشــاهرة: العـالق، 1ط، رــلى مصـالة عـة حـالم: دراسـات اإلعـريعـتشد، ـبد المجيـلى عــليأنظر:  5

م، 2011توزيع، ، عمان/ األردن: دار أسامة للنشر والاإلعالم البرلماني والسياسيعالقة اإلعالم بالسلطة السياسية أنظر: بسام عبد الرحمن المشاقبة، 
، ترجمة: زكي الجابر، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، سيمفونية اإلعالم: نظام التصنيف. وكذلك: جي. هربرت التشل، 70-63ص ص

 .177-167، مرجع سبق ذكره، ص صدور وسائل اإلعالم في صنع القرار السياسي. و: منذر صالح جاسم الزبيدي، 21م، ص ص1991
م، ص 2012، عمان/ األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، 1، طةـاسيـات السيـراعـالم والصـوسائل اإلععالم خالد السرور وسؤدد فؤاد األلوسي،  6

 .20-19ص
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وقد حدد )هـابرماس( المهام التي يجب أن تنجزها وسائل اإلعالم في النظام الديمقراطي فيما يلي
1
: 

سلبيا برفاهة  أوإيجابيا مراقبة البيئة االجتماعية والسياسية، ووصف التطورات التي من المحتمل أن تصطدم  -1

 المواطنين.

 ايا الرئيسة والقوى التي يمكن لها حل هذه القضايا.وضع أجندة ذات هدف، تحدد القض -2

 تيسير الحوار بين أصحاب وجهات النظر المختلفة، وكذلك بين السلطة والجمهور العام.-3

 خلق آلية توضح لمتحملي المسئولية كيف يمكن لهـم ممارسة السلطة. -4

 العــامـة.  تقديم حـوافز للمواطنين للتعليم، واالختيار، ولدمجهم في الحيـاة-5

إن القدرات المذهلة لوسائل اإلعالم اليوم تجعل من الطبيعي أن يكون لها دور في "التنمية السياسية"، وضمن 

هذا اإلطار، يجادل )ولتر ليبمان( حول دور وسائل اإلعالم الذي يفترض أن تقوم به، والدور الذي تلعبه حقيقة 

بين الدور الذي تنيطه )النظرية الديمقراطية( بوسائل اإلعالم،  في إخبار المواطنين. وهو يسجل الهوة الواسعة

وقدرات هذه الوسائل في العالم الذي نعيشه
2

   . 

ا- والمسموعة والمقروءة( الُمختلفة( المرئية بوسائله-اإلعالمُ  ويلعبُ  ا دور  الوعيِّ  تعزيز في بارز 

، وفي تدعيم ياسيِّ ياسيَّة الُمشاركة قيم السِّ ياسيَّة  واألفكار خالل المعلُومات منْ  فراد،األ لدى السِّ هات السِّ والتَّوجك

 قاعدةٍ  في تشكيل شاملة  تُساعدُ  تنمية  سياسيَّة   يُْحد ثُ  شكٍّ  بال وهذا .المعُروضة البرامج عبر ُمختلف لهُم المنقُولة

حيح، ورادعا  النَّهْ  على للسَّير الواعين األفراد ُسلُوك تغيير على والمعرفة، تعملُ  العلم من  الوقت في لهُمْ  ج  الصَّ

الُمجتمع وأهــدافــه مصالح مع تتَّفقُ  ال التي الصيغ واألساليب عن لالبتعاد نفسه
3
 التَّنمويَّة اإلعالم وسائلُ  وتُْسهمُ  .

، بشكلٍ  السياسيَّة" "التَّنمية معنى تجسيد في ياسيَّة، حقيقيٍّ ،السِّ  للعمل قنواتٍ  بتوفير العمليَّات السِّ وتمكين  ياسيِّ

ياسيَّة، القوى ياسيَّة، لالستراتيجيَّة، وتكتيك للقيادة بتوفيرها وتقيِّيدها، السِّ  هذه التَّغيير، ديناميَّات بوساطة وذلك السِّ

يناميَّاتُ  زُ  قد الدِّ ياسيَّة القائمة، أو  تُعزِّ لطات السِّ ُف السك زُ  مساحاتٍ  توفيرها في تُْضع   الفُرص من تُقلِّلُ  أو  تُعزِّ

ياسيَّة اميــة، إلضفـاء تُعوُق الُجهُـود أو  وقد تُساعدُ  للتغيير، السِّ  جـديــدٍ  راهـنٍ  وضعٍ  على الُمؤسَّسيِّ  الطَّابع الرَّ

. التَّغيير أعـقـاب في ياسيِّ  السِّ

ُجهُود  ُعوقُ سي آخر جانبٍ  ومنْ  جانٍب، التغيير منْ  دعم في سيُسهمُ  اإلعالم التَّنمويَّة تأثير وسائل أنَّ  أي

لطات ياسيَّة السك كات دعم خالل للتغيير من الُمستهدفة السِّ  على الُمجتمع المدني وُمنظَّمات األهليَّة الجمعيَّات تحرك

، التي تهُمك الُمجتمع القضايا، كل في آرائهم إبداء ياسيَّ ياسيَّة في نصيبهم وأخذ السِّ  اآلراء هذه لوضع الُمشاركة السِّ

 إلى  األولى، بالدَّرجة يسعى إعالميٌّ هادفٌ  نشاطٌ  هُو التَّنمويَّ  أن اإلعالم علمنا ما إذا خاصة ،التنفيذ موضع

الجـوهـريَّة" ومصالحه األساسيَّة، حاجات الُمجتمع منْ  ُمعيَّنٍة، ُمستوحاةٍ  اجتماعيَّةٍ  وغاياتٍ  أهدافٍ  تحقيق
4
 . 

 :عـمليَّتين رئيسيَّتيـن في د  يتحـدَّ  التَّنمويِّ  اإلعـالم لوسـائل دور   أهـمَّ  إنّ 

يَّة حْول تتمحورُ  التي الحديثة الثقافيَّة بالُمعطيات األفراد، تنشئةُ 1- ياسيَّة الحيـاة في الفرد دور أهمِّ  .السِّ

، بشكلٍ  سياسيّا ، األفراد مع التَّواُصلُ 2- لطة، ربطهم بهدف ُمستمرٍّ ُمعيَّنين  أشخاصا   تُمثِّلُ  كُسلطةٍ  ليس بالسك

الُمجتمع خدمة في كُسلطةٍ  بل ذاتهم،ب
5
.  

                                                           
 .121م، ص2011، القاهرة: دار العالم العربي، 1، طاإلعالم وقضايا اإلصالح في العالم العربينها أنور سليمان،  1
، ترجمة: أسعد أبو لبدة، مراجعة: فاروق جرار، سلطة وسائط اإلعالم في السياسةجريبر، "مقدمة"، في: دوريس إيه جريبر وآخرين، دوريس إيه  2

 .17م، ص1999عمان/ األردن: دار البشير للنشر والتوزيع، 
 ،االجتماعية للعلوم األردنية المجلة ،("ميدانية حليليةت دراسة: )السياسية التنمية في األردني والتلفاز اإلذاعة دور" العويمر، الهادي عبد وليد 3

 .50ص م،2013 األول،: العدد السادس،: المجلد العلمي، البحث عمادة األردنية، الجامعة
 .61م،ص2017ة، ـــاسيـ، البحرين: معهـد البحرين للتنمية السيةـربي والتنمية السياسيـالم العـاإلعزي، ـعلياء الع 4
5
 .62ســابــق نـفـســه، صالمـرجــع ال 



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

108 
 

مضمون مادة  إلى تحليلوالواقع أن خالصة الدراسات التي أجريت في مجال بحوث الدور، والتي استندت 

االتصال، واستقصاء الجمهور )المتلقي(، وبحوث األثر التي استخدمت التجربة لقياس تأثير اإلعالم على 

 تبثه وسائل اإلعالم يتوقف على عدة اعتبارات أهمها:الناس، قد أثبتت أن االستجابة لما 

ذلك يجعل احتمال رفـض الرسـالة  ألنفي نوايا المرسل،  أومعقولية الرسالة، وعدم الشك في مصداقيتها -1

 قـويــا جدا.

 هت مضمون الرسالة ومدى مالءمته لنظام القيم عند المستقبل وحاجاته، فالرسالة تلقى قبوال أكثر إذا ما واج-2

 أثارت الحاجات الشخصية. أو

 وضوح وبساطة الرسالة حتى تجد معاني الكلمات فيها فهما مشتركا بين المرسل والمستقبل.-3

 التكرار، كعملية مستمرة لالتصال عندما تستهدف اختراق نظام القيم عند المستقبل.-4

عة الرسالة نفسهااختيار الوسيلة التي تتناسب مع الجمهور الموجه إليه الرسالة، وطبي-5
1
. 

 على توفير األخرى التنمية أهداف وخدمة "التنمية السياسية" بوظيفة قيامها في اإلعالم وسائل نجاحُ  ويتوقفُ 

 الذي بالشكل-ونزوال صعودا –االتجاهين المعلومات في تدفق مبدأ تحقيق-1اآلتية: الشروط من الحد األدنى

-Two- العملية اإلعالمية. مراحل في مختلف الجماهيرية كةوالمشار الجماهيري التفاعل من يضمن المزيد

-3- واالبتكار. في سبيل اإلبداع الطاقات وتحرير اإلعالمية، والبيروقراطية ظاهرتي المركزية على القضاء

.الحقِّ  لُممارسة هذا القانونية الُملزمة الضمانات وتحقيق اإلعالم، الجماهير في حق مبدأ نحو السعي
2

 

ياسيَّة :  القنوات  *   الفضـائيَّة  والتَّنمية السِّ

، والتثقيف التَّغيير مْن أدوات باعتباره دوره منْ  مسُؤوليَّةُ التلفاز تنبُعُ  ياسيِّ على  قادرةٌ  وهُو وسيلةٌ  السِّ

ياسيِّ  الوعيِّ  تشكيل عيدين التَّواُصل على إدامة خالل منْ  وترشيده، السِّ ياسيِّ  الصَّ ياسيِّ والسِّ  الدَّاخليِّ  السِّ

،  من االنفتاح بُدَّ  ال فإنَّهُ  ذلك، وحتَّى يتحقَّق. للعالم واإلنسانيَّة الحضاريَّة التَّجربة ُصورة وفي نقل الخارجيِّ

 حول تشكيل مناخ متكامل في بالتالي يسهم مما األخرى، والحضارات مع الشعوب اإلعالمي واالحتكاك

 الُمتكامل على المناخ بناء نظره وجهة صياغة بالتالي ستطيعفي أحداث وتطورات، من حوله يدور لما ،اإلنسان

 القيم بنشر اإلعالمُ  فيها التي يُْسهمُ  إلى المرحلة الُوُصولُ  هُو إعالميّا ، الحالة هذه أهداف أحد إنَّ  .تشكل الذي

، انطالقا   بأُْسلُوبٍ  ُروريَّ  االطِّالع في األفراد حقِّ  مبدأ من إعالميٍّ  تُساعدُ  والتي لحياتهم، ةعلى المعلومات الضَّ

ة يُعدك ضُرورة   بهذه وقياُم التلفاز .توعيتهم في العمـل اإلعـالميِّ  أساسيَّة  لنجاح الُمهمَّ
3
. 

يذْدُرُس جدليَّذة التَّذأثير والتَّذأثكر عنذد -فذي الدِّراسذات اإلعالميَّذة–برز تيَّاٌر  إلى أنَّهُ وتُشيُر بعُض الدِّراسات 

تذذأثير وسذذائل اإلعذذالم فذذي الجمهذذور، وقذذد أقذذر هذذذا التيذذار قذذوة الوسذذائل المسذذتخدمة لنقذذل األفذذراد، ويؤكذذد علذذى 

المضذذامين ونشذذرها فذذي إحذذداث التذذأثير وصذذناعة اآلراء. وسذذاد هذذذا الطذذرُح عذذدَّة ُعقُذذوٍد انفذذردْت خاللهذذا وسذذائُل 

ـذـرح  -ظُهُذوره ُمنذُذ بدايذة-اإلعالم واالتِّصذال بأشذكال النكفُذوذ وُمسذتوياتها. وسذاهم التلفزيذوُن  فذي تغذيذة هذذا الطَـّ

وُمضاعفته
4

. ومن الناحية النظرية على األقل، يساهم اإلعالم في تطوير المؤسسات السياسية؛ ألنذه مذن الناحيذة 

                                                           
طرابلس، مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي ، مجلة: البحوث اإلعالميةأنظر: الالفي إدريس عبد القادر، "التنمية عن طريق الشاشة المرئية"،  1

 .16-15م، ص ص2001، 9، السنة:24-23دد: ــالعوالتعبوي، 
 .59"، مرجع سبق ذكره، صالسياسية التنمية في األردني لتلفازوا اإلذاعة دوروليد عبد الهادي العويمر، " 2
3
 .50ص نفــســــه، الســـابـــق المــرجــع 
القنوات الفضائية عبد اهلل حيدري، "الفضائيات العربية والزمن االجتماعي: نحو إيجاد معادلة لنشر الثقافة العربية اإلسالمية"، في: مجموعة باحثين،  4

تونس: المنظمة العربية م(،  1997أعمال الندوة اإلعالمية التي عقدتها المنظمة، )عمان/ األردن، أكتوبر ، الثقافة العربية اإلسالمية العربية في خدمة
 .49م، ص1998للتربية والثقافة والعلوم،
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وسذيلة قويذة لغذرس القذيم.. فهذو يملذك القذدرة علذى -واألبحاث المتعلقة بهذا الجانذب التوعذوي منذه-يعتبر اإلعالم

تسليط الضوء عليها أو ية للمواطن، وتسهيل نشر القيم الديمقراطية، تعزيز المشاركة السياس
1

  . 

ويرى علماء اإلعالم واالتصذاالت أن وسذائل اإلعذالم لهذا دور هذام فذي "الديمقراطيذة"
2

، حيذث يعكذس 

اإلعالم ثقافة الديمقراطيذة ورسذوخ حقذوق المواطنذة عنذدما يذؤمن لجميذع أبنذاء الذوطن الواحذد حذق التعبيذر عذن 

إقصاء أو تهميش  أو م ومصالحهم بكامل حريتهم عن طريق الوسائل المتاحة، دون تقييد آرائه
3
. 

 ويعمُل البثك التلفزيُونيك الفضائيك على توسيع صيغ الُمشاركة وُمحتواها، وتتَّجهُ البرامُج نحو مزيٍد من التفاُعذل،

د الُمشاهدُ  يُعد لمْ  بحيثُ  ، ُمجرَّ التَّحليل والتَّفسير والتَّفاُعــل عادات يكتسبُ  أضحى وإنَّما ُمتلقٍّ
4
. 

تلعُب وسائل اإلعالم دورا أساسيا في إنجاز خطط التنمية، وحينما أصبحت القنوات الفضائية متاحة 

للمواطن العادي فإن ذلك يعني أنها أصبحت منافسة لمحطات التلفزيون، والتي توظفها الحكومات عادة 

وطنية في التنمية. إن ما تقدمه الفضائيات حاليا عامل جذب لجمهور كان لالتصال التنموي إلنجاز خططها ال

من المتوقع أن يرتبط بمحطاته الوطنية، ويتلقى رسائلها التنموية، وتلك الفضائيات قد تقدم رسائل أحيانا تكون 

 إلى تحول دون وصول الرسالة التنموية  أو تتعارض مع أهداف االتصال التنموي،  أو معيقة للتنمية، 

ُجـمهُـورهـــا الُمستهدف
5
 . 

نتائج يعتد بها في الحكم بإيجابية  إلى إن استخدام التلفزيون )اإلذاعة المرئية( في مجال التنمية قد أدى 

دورها في هذا المجال.. حيث أثبتت العديد من الدراسات التي يصعب حصرها في هذا المجال إمكانياتها في 

ذاعة المرئية في مقدمة الوسائل التي أثبتت كفاءتها في التغيير الثقافي ونشر خدمة برامج التنمية. وتقف اإل

الوعي، وتنشيط المعلومات، وتسهيل عمليات فهمها وإدراكها.. فاإلذاعة المرئية تساعد على التقمص وتوحيد 

المعلومات  أفكار الناس واتجاهاتهم وميولهم، وهي من أكثر الوسائل أهمية في خلق الوعي المعرفي، وتبسيط

التي تسبق عملية اتخاذ القرار بشأن تبني األفكار الجديدة
6

  . 

ويتخذ كاي حافظ في كتابه: "وسائل االتصال الجماهيرية والسياسة والمجتمع في الشرق األوسط" 

نظرة متحفظة إزاء انعكاسات انتشار وسائل اإلعالم واالتصال على الديمقراطية والمشاركة في المنطقة، 

احتماالت التغيير السياسي والمجتمعي في الشرق األوسط هي  إلى ن: "من أهم القضايا التي تؤدي ويرى أ

تحديد ما إذا كانت وسائل االتصال ستتبنى النهج الليبرالي السياسي والثقافي في عصر الفضاءات اإلعالمية 

المتعولمة"
7

فضائي يقوم به، وثقافة اإلعالم الذي أصبح البث التلفزيوني ال الرئيس . ويرى البعض أن: الدور 

 -على نحو ما-تخفيف الضغوط على الحكومات إلى الحديث التي يجري ترسيخها في العالم العربي قد أديا 

                                                           
بي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث أبوظ، 1(، ط57سلسلة: دراسات عالمية، )، الفضائيات العربية والسياسة في الشرق األوسطمحمد زياني،  1

 .38م، ص 2005االستراتيجية، 
 عرض: ترجمات حسن، حمدي: تعليق ،"السياسي التحول في للحدود العابرة اإلخبارية الشبكات دور: العربية الفضائية القنوات" سيب، وفيليب حافظ كاي 2

 هذا حول وأنظر. 8ص م،2006 يوليو الثانية،: السنة ،19: العدد واالستراتيجية، تقبليةالمس للدراسات الدولي المركز: القاهرة ،العالمي الفكر وتحليل
 النهضة دار: بيروت ،1ط ،والديمقراطية الـاالتص اهلل، العبد مي: و. م2010 الكتب، عالم: القاهرة ،والديمقراطية اإلعالم أبوزيد، فاروق: الموضوع

اِسيَِّة ِباإِلَذاَعِة الَمْرِئيَِّة ْور  اإِلَذاَعِة الَمْرِئيَِّة ِفي َنْشِر ِقَيِم الم َشاَرَكِة السَِّياِسيَِّة: ِدرَاَسة  َتْحِليِليَّة  ِلْلَمادَِّة السِّيَ دَ راقي مصطفى الشهيبي، : و.م2005 العربية،
 .1994ِعل وِم السَِّياِسي ِة، رسالة ماجستير، بنغازي: َجـاِمَعة  قَـاري ونس، ك لِّي ة  االْقِتَصاِد َوال ،ِللَجَماِهيِريَّةِ 

اإلعالم والديمقراطية والمسئولية المجتمعية، مؤتمر االصالح الخامس، المنتدى أنظر: مصطفى علوي ومحسن يوسف )إعداد وتحرير( وآخرين،  3
 .94-93م، ص ص2009، اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية، م2008ارس ــة، مـالح ومكتبة اإلسكندريـربي لإلصــالع

 .47محمد زياني، مرجع سبق ذكره، ص  4
 .254، مرجع سبق ذكره، ص االتصال واإلعالم في المجتمعـات المعـاصـرةصالح خليل أبو إصبع،  5
 .20ص ، 17صالالفي إدريس عبد القادر، "التنمية عن طريق الشاشة المرئية"، مرجع سبق ذكره،  6
 .40-39، مرجع سبق ذكره، ص صرق األوسطالفضائيات العربية والسياسة في الشمحمد زياني،  7
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لتطبيق التغيير الحقيقي. إن مفهوم اإلعالم كآلية محركة للتغيير يمكن أن يغطي الفجوة الموجودة بين قطاع 

في المجتمعات المعنية ا  إعالمي متطور ومجاالت أخرى أقل تطور
1

، فالكثير من الحكومات أخذت تفقد 

السيطرة والتأثير على وصول المعلومة اإلعالمية إلى المواطنين، حيث أن التقنية االتصالية اخترقت الحدود، 

وأصبح "مجتمع اإلعالم العالمي" وتأثيره حقيقة واقعة ال جدال فيها، حتى أن البعض يرى أن التطورات 

انعكست سلبيا على السيادة الوطنية والثقافية للدولة، فتقنية االتصال المعاصرة تسمح للفرد باالنفتاح  الحالية

على مجاالت إعالمية متعددة من دون أن يكون خاضعا لمشيئة الدولة وسياساتها اإلعالمية. ولعل أخطر هذه 

ساني، وتهميش أنماط أخرى، من خالل لغة التحوالت ما يقوم به اإلعالم في تشكيل أنماط معينة من السلوك اإلن

الصورة ورموزها
2

ما هو جدير بأن يوظف له من أهداف سامية،  لغير-غالبا-. ولألسف وظف اإلعالم العربي 

، فضال عن الُمساهمة في برامج التنمية األخوةوساعد على تكريس الخالف والشقاق، بدال من أن يدعم أواصر 

بيـــةوتطـويــر الُمجتمعــات العـر
3

: "العرب يعيُشون في كنف ُدوٍل حديثةٍ إلى أنَّ . وتخلص بعض الدراسات 

ياسيَّة  ياسيِّ للدَّولة، ولكنَّهُْم اليزالُون يعيُشون ُمجتمعاٍت تخضُع لنمٍط من العالقات االجتماعيَّة والسِّ بالمفهُوم السِّ

ة وطبيعة الُمجتمع في تحليل دور وسائل اإلعالم في هذه التَّقليديَّة، ولذلك يظلك التَّناقُُض قائما  بين شكل الدَّول

الدكول"
4
 . 

ا العربيَّةُ  الفضائيَّاتُ  أدَّت ولقد أيِّ  تكوين في لتأثيرها األوضاع هذه تدعيم في دْور  ، الرَّ ياسيِّ لدى  السِّ

؟، نستطيعُ  عمليّة في الوسائل هذه أسهمت فكيف .خاصٍّ  األفراد بشكلٍ  ياسيِّ  بأنَّ  البداية التَّذكير، في التأثير السِّ

 منهجية وأن على اآلخر، غير ُمنفتحة سياسيّة، بيئة في داخل الكبرى أنها تعملُ  العربيّ ة الفضائيَّات وضعيَّة

 وضعية به فالمقصود البيئة، انغالقها على أي األولى؛ بالنقطة يتعلق ففيما .القائمين عليها ذاتية مع تتداخل عملها

 االنطباع من الرغم على واالقتصاديّة، الجذور االجتماعيّة نفس معها مّما يتقاسم أو  السياسيّة، طاتالسل إلى تبعيتها

 تابعة أجهزة إنها :نقُولُ  وعندما .المجُموعات هذه عن أو  هذه السلطات، عن ُمعطيات برامجها، باستقاللية تعطيه، الذي

لطات، هذه شرعيَّة على بالتَّأكيد العمل، في تتحدَّدُ  الُمناطة بها، الوظائف أنَّ  بذلك، نعني الُمواطنين  إعالم من أكثر السك

ة لُمجتمعهـم بالقضايا الُمهمَّ
5
. 

ياسيَّة"؟. إنَّ الهدف النِّهائيَّ  وه نا نتساءل  ما ه ــو إذا : دور  وسائل اإلعـالم المرئيَّة في "التَّنمية السِّ

يه وقُدراته، وتحسيُن ُشُروط حياته، وزيادةُ فعاليَّته وُمشاركته في "، تطويُر وْعـِّ اإلنسانأليٍَّة تنميٍة هُو "

الُمجتمع، وال يُمكُن تحقيُق الهدف النِّهائيِّ من التنمية إال بتوفير االحتياجات والُحقُوق الثقافيَّة واإلعالميَّة الماثلة 

أيِّ والتَّْعبير، باالعـتماد على ا يَّة الرَّ إلعالم الُحـرِّ في حقِّ االتِّصال وُحرِّ
6
 . 

                                                           
 .40المـرجــع الســابــق نـفـســه، ص 1
أعمال المؤتمر السنوي اإلعالم العربي في عصر المعلومات،  عبد اهلل العليان، "التحدَِّيات  الَجِديَدة  ِلَتْأِثيِر الد ْوَلِة ِفي اإِلْعاَلِم"، في: مجموعة باحثين، 2

 .559م، ص 2006أبوظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ، م(11/2005-9ي، العاشر للمركز، )أبوظب
اإلعالم العربي: مظاهر وحول السياسات اإلعالمية العربية تجاه اإلعالم المرئي )التلفزيون( أنظر: محمود خليل، . 593المـرجــع الســابــق نـفـســه، ص 3

 .86م، ص ص2010رة: العربي للنشر والتوزيع، ، القاه1، طالنمو ومخاطر التفكك
 العالم في اإلصالح وقضايا اإلعالم سليمان، أنور نها: وأنظر. 63 ص ذكره، سبق مرجع ،"..العربية الفضائية القنوات" سيب، وفيليب حافظ كاي 4

: السياسي الوعي تنمية في العربية إلخباريةا الفضائية القنوات دور" الحازمي، واصل بن مبارك: و. 123-122ص ص ذكره، سبق مرجع ،العربي
 الدراسات كلية - شمس عين جامعة القاهرة، ،الطفولة دراسات: مجلة ،"السعودية العربية بالمملكة الشمالية الحدود جامعة طالب على ميدانية دراسة
 .75-33ص ص م،2009 ،44: العدد ،12: المجلد ،للطفولة العليا

 .73، مرجع سبق ذكره، صالعـربي والتنمية السياسيـةاإلعـالم علياء العـزي،  5
، للدراسات والنشر والتوزيـع دمشق: نينوى، 1ط، ربيةـالم المنطقة العـات، دراسة في إعـافـوار الثقـوية وحـلق الهـربي: قـالم العـاإلعتهامة الجندي،  6

 .42م، ص2005
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أن: "اإلعالم له أهمية كبيرة في نشر القيم السياسية للنظام القائم، من إلى ولقد توصلت بعض الدراسات 

خالل المساهمة في نشر قيم المشاركة السياسية، وتنمية االتجاه الوطني والقومي لدى األفــراد"
1

   . 

ا إيجاد قاعدة عريضة من الجمهور المستهدف، إن وسائل اإلعالم من خالل برامجها المتنوعة يمكنه

وتطوير الشعوب باالنتماء للوطن الواحد، فهي وسيلة للتعليم الجماعي، وتعويد الشعوب على المعايشة البناءة 

نة من  ة  بالنِّسبة للبُلدان الُمكوَّ على الرغم من اختالف اآلراء. وهي كذلك تدريٌب على الُمواطنة، خاصَّ

ثقـافيٍَّة ُمتبايِّنةٍ  أو قيٍَّة مجُموعــاٍت عـر
2

  . 

التي تساهم في تحقيق الوعي السياسي وتطوير األدوات  وإذا كان اإلعالُم واالتِّصاُل يأتي بمثابة أحد 

في خلق دوافع التنمية السياسية، وتجميع أفراد  األدوات  نظام القيم لدى أفراد المجتمع، فإنه يعتبر من أهم هذه 

ق مجموعة من األهداف الوطنية. واإلعالم واالتصال على اختالف أشكاله وتنوع نظمه له المجتمع على تحقي

دور جوهري في المساهمة بفاعلية وبصورة مباشرة مع األجهزة السياسية في الدول النامية على تحقيق التنمية 

مة قوية من دعامات من خالل غرس مجموعة من القيم والمبادئ اإليجابية والوطنية، األمر الذي يجعلها دعا

تقدم المجتمع وتحقيق أهدافه، ومن هنا برز االهتمام باإلعالم واالتصال التنموي في المجال السياسي لدى كثير 

من الباحثين
3

. حيُث تبيَّن مْن خالل بعض الدراسات: أنَّ هُناك اهتماما  ملُحوظا  بالوسائل اإلعالميَّة واالتِّصاليَّة 

عة بما تُقدِّ  ياسيَّة"، كما أفادت بعُض النَّتائج أنَّ وسائل  إلى ُمهُ من مضُموٍن يهدُف الُمتنوِّ إحداث "التنمية السِّ

ياسيَّة"؛ حيُث أنَّها تْهت مك بالدِّع   ٍة لتحقيق أهداف "التنمية السِّ ول النَّامية غيُر ُمعـدَّ اي ة  اإلعالم واالتِّصال في بعض الدك

ياسيَّة أكثُر من اهتمامها ب مة  في مجال السِّ القضايا التَّنمويَّة، وأنَّ االتِّصال الشَّخصيَّ الُمباشر يحتلك مرتبة  ُمتقدِّ

ياسيَّة.  لُوك والعادات والتَّقاليد تجاه الُمشاركة السِّ ياسيَّة"، حيُث يستهدُف تغيير كثيٍر من األنماط والسك "التنمية السِّ

ياسيَّة"وأكَّدت العديُد من الدِّراسات على محُدوديَـّ ـة دور وسائل اإلعالم في مجال "التنمية السِّ
4

  . 

ويرى بعض الباحثين أن: الدراسات اإلعالمية في هذا الصدد خلصت إلى إمكان تقسيم المهام 

 المجموعة األولى:اإلعالمية في عملية التنمية إلى عدة مجموعات، مع تجانس كل منها تجانسا داخليا، 

المناخ المالئم وتهيئة األذهان للتنمية، والربط الثقافي والحضاري والفكري بين  الوظائف التي تستهدف توفير

أنشطة التنمية وسائر أنشطة التنظيم االجتمـاعي، وتتضمن هذه المجموعة عـدة استخـدامــات مترابطـة 

 ومتجـانسـة فـيما بينها تستطيع وسائل اإلعــالم واالتصـال أن تؤديهـا، وتتمثـل في:

 اآلفاق: حيث تساعد وسائل اإلعالم المواطنين على فهم الغير، عن طريق برامجهـا ومــوادهــا.  توسيع -

غرس التحرك: حيث تؤدي وسائل اإلعالم دورا مزدوجا في الديناميكية االجتماعية للتنمية، فهي تعمل على  -

 إعــالمية وتثقيفيــة..  غــرس الشخصيـــة العـصـريــة، وكمضـاعــف للتنميـة بما تقـدمه من مــواد

تركيز االنتباه على قضايا التنمية ومشكالتها وجوانبها المختلفة: حيث يمكن استخدام وسائل اإلعالم في  -

 تركيز االنتباه على موضوعات معينة في مجال التنمية، مما يجعل لها تأثيرا أكبر في آراء الناس..

مستقبل أفضل: حيث تسهم وسائل اإلعالم في تقديم  أو و حياة رفع التطلعات وبعث المطامح لدى األفراد نح -

 واقـٍع أرقى يُسـاهــم في تطـوير بـالدهــم.. إلى المواد التي تُساعـُد الجمـاهير على تغـيير واقعهـم 

الوظائف التي تستهدف المعاونة في إتاحة فرص الحوار والنقاش وتوسيع نطاق المشاركة المجموعة الثانية: -

ـُن عــدَّة استخدامـاٍت ُمترابطـٍة وُمتجانسٍة فيما بينها، تتمثـُل فيما يلي:وتوج  يه المواقـف، وتتضمَّ

تغذية قنوات االتصال ما بين األشخاص ودعمها: كتغذية قادة الرأي بالمعلومات التي سيقومون بنقلها إلى  -

 ري لهـم في أنشطة التنميـة.الفئات الجماهيرية التي تتأثر بهم، مما يؤدي لتدعيم الدور التأثي
                                                           

، مجلة: البحوث اإلعالمية("، 2004-2000ياسية في ليبيا: دراسة حالة إذاعة سرت المحلية)الفيتوري صالح السطي، "اإلذاعات المحلية والتنشئة الس 1
 .244م، ص2007، 40العدد: طرابلس، مركز البحوث والمعلومات والتوثيق اإلعالمي، 

 .326كره، ص"، في: صالح أبو إصبع وآخرين، مرجع سبق ذمدخل إلى اإلعالم اإلذاعي التنمويالفصل األول: توفيق يعقوب، " 2
 .30م، ص2010، القاهرة: مصر العربية للنشر والتوزيع، 1، طدراسات في االتصال التنمويهمت حسن عبد المجيد،  3
 .35ه، صــسـق نفـابـــع الســرجــالم 4
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 إضفــاء المكانة والمهابة على القيادات الناجحة العـامة في مجـاالت ونشاطـات التنميـة الُمختلفة.-

توسيع نطاق الحوار الخاص بخطط التنمية وسياساتها: وترتبط هذه الوظيفة باحتياجــات المسئولين ومتخــذي -

مـاهـيـر في خـطط التنمية، واالحتياجات الفعـلية لهممعــرفــة آراء الجـ إلى القــرارات 
1
.. 

وعلى صعيد المشاركة السياسية مثال، أكدت بعض الدراسات أن األدوار التي يقوم بها اإلعالم في مجال دعمها 

، كما يليثالثة مجاالتيمكن تقسيمها إلى 
2
ي:   اسيَّة"أوال : التأثيرات  المعرفيَّة لإلعالم في مجال "الم شاركة السِّ

ياسيَّة كما كفلها لهُم القانُوُن والدستُـور.-:   تعريُف الُمـواطنين بُحقُوقهم السِّ

ياسيَّة كـمــا حدَّدهـــا لهُــم القانُون والدستُـــور. -  تعــريُف الُمــواطنين بواجبـاتهــم السِّ

 ات للمجالس المختلفة. تعريف المواطنين بالنظام االنتخابي السائد، وكيفية ممارسة حق االنتخاب-

 تعريف المواطنين بمفردات البيئة السياسية المحيطة، وكافة مواقع صنع القرار في المجالس المنتخبة.-

 اتخاذ.تعريف المواطنين بأساليب الممارسة الديمقراطية على مستوى المشاركة في -

 تساعد على المشاركة الفعالة.  اصرة تغيير منظومة القيم التقليدية، واستبدالها بمنظومة قيمية حديثة ومع-

 يمكـن تـلخيصهــا في النقــاط التـالية:ثانيا : التأثيرات الوجدانية لإلعالم في مجال المشاركة السياسية: 

 تشكيـل اتجـاهـات وآراء األفــراد في الُمجتمـع نحـو الُمؤسســات السياسيــة الفــاعـلة في الُمجتمـع.-

 النظام االنتخابي المعمول به، والعـمليَّة االنتخابيَّة وإداراتها. وآرائهم بشأنفراد تشكيل اتجاهـات األ -

 المستويات وفي كل المجاالت. تشكيل اتجاهات وآراء األفراد بشأن أهمية المشاركة السياسية على كافة -

ياسيَّة، وا تشكيل اتجاهات وآراء األفراد حول مخاطر- لبيَّة لهذا الُعُزوف. ُعُزوفهم عن الُمشاركة السِّ  آلثار السَّ

 يمكـن تـلخيصهــا في النقــاط التـالية: ثالثا : التأثيرات السلوكية لإلعالم في مجال المشاركة السياسية:

 تشجيع المواطنين على التسجيل في جداول االنتخابات، واستخراج "البطـاقـة االنتخـابية". -

لسياسية التي كفلها لهم القانون والدستور، واستخدام صوتهم تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم ا-

 والبرلمانية.االنتخابي في االشتراك في عملية التصويت باالنتخابات الرئاسية 

تشجيع المواطنين على ممارسة حق الترشيح في االنتخابات المختلفة لتفعيل المشاركة السياسية-
3
 . 

 في نفس يكون أن عليه يجب بل المعطيات، نقل في فقط ينحصر الأ كذلك، يجب التّنمية، في اإلعالم فدور

عمليّة التغيير.  في توظيفها لغرض العالميّة، للمجتمعات اإلنسانية والتجارب الخبرات من لالستفادة أداة الوقت،

 إلعطاء هو التّنمية السياسية، عمليّة في لإلعالم، الدور هذا على التأكيد وراء من الغرض إنَّ  الحقيقة، في

  واحد. آن في ورسالة، وسيلة بكونه الحقيقي اإلعالم، معناه مفهوم

 التغيير فرصة واغتنام السياسيّة، التنمية تحقيق أجل من فيه يرغب الذي التواصل، ذلك ويتوقف

 في يإيجاب دور لإلعالم، يكون أن ممكن هنا .فيها التي أحدث والفكريّة، الثقافيّة القاعدة مستوى السياسّي، على

اإلعالم،  على للقائمين الفكري، المستوى على ،أيضا   ويعتمد سلبيّ ا، يكون أن وممكن إحداث التغيير السياسّي،

 مشتّتة؛ تكون ما غالب ا السياسّي، التغيير وأهداف وجهة فإنّ  القنوات، لمالكي رأسمالية، بمصالح وارتباطهم

 مجرد في إيجابيا، دورا لإلعالم كان لذلك وطنية، جندةبأ ارتباطها وعدم اإلعالميّة، الرسالة بسبب تشتت

                                                           
مع دراسة تحليلية لدور الصحافة في  دور اإلعالم في التنمية الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة:للمزيد أنظر: عبد اهلل علي يوسف النويس،  1

 .80-72م، ص ص1989رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة: جامعة القاهرة، كلية اإلعالم،  (،1984-1974معالجة مشكالت التنمية )
، ، مكتبة األسرةة العامة للكتاب، القاهرة: الهيئة المصرياإلعالم والمشاركة السياسية للمرأة: رؤية تحليلية استشرافيةأنظر: عادل عبد الغفار،  2

 .123-120م، ص ص2009
 االتجاه خريطة رسم" وآخرين، جيربنر جورج: المثال سبيل على أيضا أنظرو . 123-120ص ص نفسه، السابق المرجع: أنظر التفصيل من لمزيد 3

-184 ص ص ذكره، سبق مرجع ،السياسة في إلعالما وسائط سلطة جريبر، إيه دوريس: في ،"السياسية التوجهات في التلفزيون مساهمات: السائد
 جامعة طلبة لدى السياسية والمشاركة الوعي تنمية في والمرئية المسموعة الجماهيري اإلعالم وسائل دور" ،(عرض)خليفة علي المختار رمضان. 195
 .198-195ص ص م،1999 ديسمبر الرابع،: العدد ى،األول: السنة والدراسات، البحوث وحدة طرابلس، ،دراســات: مجلة ماجستير، رسالة ،"الفاتح
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 سلبيّ ا التغيير ذاته، أصبح أن إلى فأدى التغيير، حدوث بعد الدرجة وبنفس سلبي، دور له التغيير، وكان حدوث

 واضح، بشكل التّنمويّ  إسهام اإلعالم ويظهر .العربّي" "الربيع عليه يطلق ما بها الدول التي مر حاالت :مثل

 في بإسهامه مجال االنتخابات، في خصوصا السياسيّ  االتّصال عمليّة وتوطيد السياسيّ  التسويق عمليّة في

 واالتّصال اإلعالم فسلطة. العامّ  الّرأي لدى القضايا بعض على إجماع وبناء التوافق بتدعيم العامّ  الّرأي تكوين

 وسلطة المعرفة(، ديمقراطية ثقافة كرسته (العالم ةلعولم نتيجة إال يكن لم المعلومات، تدفق تداخل من المنبثقة

 والسياسيّة، الثقافيّة القيم في نمط بدورها لتؤثر كبير، بشكل تتكافل الُمتداخلة، السلطات وهذه الثّالثة(، )الموجة

 تقانة في التحكم على القائمين عليها التي وجب األخيرة هذه السياسيّة"، "التّنمية عمليّة في بدورها المتحكمة

السياسيّة للتنمية المعرقلة األزمات مختلف لمواجهة اإلعالم،
1
.  

ياسيَّة، وإثراء  اٍل في تعزيز الُمشاركة السِّ إذا ، وسائُل اإلعالم المرئية )التلفزيون( تقُوُم بدوٍر ُمهمٍّ وفعَّ

، وصياغة الرأي العام وتشكيله ياسيِّ صيد المعرفيِّ للُمواطنين في المجال السِّ حول القضايا التنموية  الرَّ

السياسية، كما تساعد في عملية التنشئة السياسية، وتشارك في تكوين القيم السياسية، من خالل العمل كقنوات 

تأكيد قيم الثقافة السياسية السائدة، ودفع إلى توصيل وتواصل بين النخبة والجماهير، وبالعكس، مما يؤدي 

 في عملية اتخاذ القرارات.  الجماهير لالهتمام بالسياسة، وإشراكها

ةُ )مْن خالل مزاياها وسماتها الحديثة وارتباطها بالتَّنمية  وهكذا، تعمُل تلك الوسائُل اإلعالميَّةُ الُمهمَّ

ياسيَّة"، وتوسيع نطاقها وتعميقها، وُمساعدة الُجمهُور على فهـم  ياسيَّة( على دفع األفــراد نحو "الُمشاركة السِّ السِّ

ياسيَّة األســاسيَّة في الدَّولة  دور ومهـامِّ  ياسيَّة الُمختلفة، وخلق اتِّفـاٍق عــامٍّ حـول القيم السِّ الُمؤسَّسات السِّ

 والُمجتمـــع.  

المساهمة في  أو تعزيز التنمية السياسية  أو إن مهام وسائل اإلعالم في نشر األفكار السياسية وتحقيق 

المجتمع نابع في األساس من فكرة رئيسية هي "الحرية" التي تتمتع بها الرفع من الوعي السياسي لدى أفراد 

آخر. وأكدت بعض الدراسات على وجود ارتباط إيجابي  إلى هذه الوسائل، رغم أنها تختلف درجتها من نظام 

بين التعرض لوسائل اإلعالم والمعرفة السياسية حول األنشطة السياسية وسبل التأثير في صناعة القرار
2
 .

وبطبيعة الحال ال نستطيع مطالبة وسائل اإلعالم بالمساهمة في "التنمية السياسية" دون أن نوفر لها ما تحتاجه 

طبيعة عملها من حرية الرأي والتعبير، ومتطلبات التقنية الحديثة، وضمانات الحماية القانونية والدستورية لها 

ورة التأكيد على االلتزام بأخالقيات المهنة، وأن طرف سياسي. مع ضر أيانتهاكات قد تتعرض لها من  أيمن 

ز من تماُسك الُمجتمع، وحماية اللحمة الوطنيَّة، وتحقيق  يكون اإلعالم الوطني موضوعيا وحياديا، ويُعــزِّ

ة".  يــاسيـَـّ  "التَّنمية السِّ

 * الخاتمة:
يـاسيَّة: دراسـة نظـريَّة"، وانطلقنا من تناولنا في هذه الورقة البحثية: "دور وسائل اإلعـالم في التنمية السِّ 

: وسائل اإلعالم الُمختلفة  ال توجُد في فــراٍغ، بل في إطار ُمجتمعها، الذي تعمُل فيه، وفق  ُمشكلٍة بحثيٍَّة مفاُدها أنَّ

ئفُها على طبيعة هذا الُمجتمع، وتكوينه، وثقافته، وتبعا لألنظمة والتشريعات النَّافذة في الدولة، وال تتوقُف وظا

ة لها، مْن أبرزها:  أو التَّرفيه والتَّسلية  الُحُصول على األخبار والمْعلُومات فقط، بل هُناك وظائُف أُْخـرى ُمهمَّ

ياق، كان السَّؤاُل  ْوُرهــا )وُخُصوصا  المرئيَّة منها( في "التَّنمية السيَّاسيَّة" للُمواطـن، وضمن هذا السِّ  الرئيس د 

ْنه ا-)النَّظريَّة(: ما هُـو دوُر وسائل اإلعـالملهذه الدِّراسة  ة  المرئيَّة م  ع من  -خاصَّ يـاسيَّة"؟. وتفـرَّ في "التَّنمية السِّ

                                                           
 .99ره، صـــق ذكـع سبــرجـزي، مـعلياء الع 1
للثقافة السياسية"، مرجع  للمزيد أنظر: قاسيمي آمال، "دور  وسائل االعالم وتقنيات االتصال الجديدة في التنمية السِّياسي ة: تغييٌر لألنساق القيمية وتشكيلٌ  2

دور البرامج السياسية للفضائيات الجزائرية الخاصة في تنمية الوعي السياسي: دراسة ذلك: بلعابد جالل، و وناس عبد الجليل، وك .32سبق ذكره، ص
رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر: جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي،  ميدانية على عينة من طلبة السنة الثالثة علوم إنسانية بجامعة أم البواقي،

 .128. و:عادل عبد الغفار، مرجع سبق ذكره، ص148-147صص علياء العزي، مرجع سبق ذكره، . و:108م، ص2017/2018
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ـؤال  السَّـابق عدة أسئلة فرعـيَّة هي: ما طبيعة عالقة الفـرد بوسائل اإلعالم؟، وعالقة اإلعالم الرئيس السك

قة الفرد بوسائل اإلعالم؟، مـا أهـميـة وتأثير وسـائل اإلعـالم في بالسياسة؟، وما هي أبرز نظريات تفسير عال

ْنه ج  و"التنشئـة السيـاسيـة"؟، وكيف توظف وسائل اإلعالم في الدولة لتحقيق "التنمية السياسية"؟.  تّم اْست ْخداُم "الم 

 ،" ْصف يِّ ْمع  الحقائق والمعلومات وُمقارنتها وتحليلها والو  اتٍ تفسيرها للُوُصول  الذ ي ي قُوُم ب ج  يم  ْقبُول ٍة.  إلى ت ْعم  م 

مـاتهـا. ثانيا : طبيعة  ـة" وُمقـوِّ يــاسـيـَـّ ال : مفهُـــوُم "التنميـة السِّ وقسمت الدراسة إلى ثالثة محاور رئيسية، هي: أوَّ

ياسيَّة.  عالقة الفـرد بوسائل اإلعالم ونظريات تفسيرهـا. ثالثا : دوُر وسائل اإلعالم المرئيَّة في  التنمية السِّ

اٍل في تعزيز الُمشاركة  : وسائل اإلعالم المرئيَّة )التلفزيون( تقُوُم بدوٍر ُمهمٍّ وفعَّ وخلُصت الدراسة إلى أنَّ

، وصياغة الرأي العام وتشكيله حول القضايا  ياسيِّ صيد المعرفيِّ للُمواطنين في المجال السِّ ياسيَّة، وإثراء الرَّ السِّ

ياسيَّة، مْن خالل العمل كقنوات  أيضا  لسياسية، كما تُساعُد التنموية ا ياسيَّة"، وفي تكوين القيم السِّ في "التنشئة السِّ

ا يُؤدِّي  ياسيَّة السَّائدة، ودفع الجماهير لالهتمام إلى توصيٍل وتواُصل بين النكخبة والجماهير، ممَّ تأكيد قيم الثقافة السِّ

ة "اتِّخاذ القــرارات". وبذلك تعمُل تلك الوسائُل اإلعالميَّةُ على دفع األفــراد نحو بالسياسة، وإشراكها في عمليَّ 

ياسيَّة الُمختلفة، وخلق اتِّفـاقٍ  ياسيَّة"، وُمساعدة الُجمهُور على فهـم دور ومهـامِّ الُمؤسَّسات السِّ "الُمشاركة السِّ

ياسيَّة األســاسيَّة في الدَّ   ولة والُمجتمـــع.  عــامٍّ حـول القيم السِّ

ياسيَّة"،  زيادة "الوعي  أوإنَّ دور وسائل اإلعالم المرئيَّة في الُمساهمة في تعزيز "التَّنمية السِّ

يَّة الكافية لتلك الوسائل لكي تُؤدِّي دورها  " لدى الُمواطنين ينبثُق أساسا  مْن مدى توفكر الُحرِّ ياسيِّ السِّ

د  ُق أليديُولوجيَّاتها ُدون اعتباٍر لعقـــل ووعيِّ المنُوط بها، وال تُكون ُمجرَّ أبواٍق لألنظمة الحاكمة، تُسوِّ

ياسة، تضمُن التزام وسائل اإلعالم  الُمشــاهــد. وذلك يتطلَُّب ُوُجود ديُمقراطيٍَّة حقيقيٍَّة في اإلعالم والسِّ

قَّة بمعايير ومواثيق "أخالقيَّات المهنة"، وأْن يُكون اإلعالُم الوطنيك مُ  تَّسما  بالموُضوعيَّة والحياديَّة والدِّ

ياسيـَّة".  ة الوطنيَّة، وتحقيق "التَّنمية السِّ ة الُمجتمع، وحماية اللْحم  ز من تماُسك وقُـوَّ ة ، وأْن يُعــزِّ ْود   والج 
 المـراجع: المصادر و * قائمة

 أوال: الكتب: 

 )أ( الكتب العربية
 م.2011، عمان/ األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، م البرلماني والسياسياإلعالبسام عبد الرحمن المشاقبة،  .1

، القاهرة: عـالـم الكتب للطبـاعة والنشــر والتـوزيـع، دراسـات في اإلعـالم وتكنولوجيا االتصـال والرأي العـامبسيوني إبراهيم حمادة،  .2

 م.  2008

، دمشق: نينوى للدراسات 1، طار الثقـافـات، دراسة في إعـالم المنطقة العـربيةاإلعـالم العـربي: قـلق الهـوية وحـوتهامة الجندي،  .3

 م.2005والنشر والتوزيـع، 

، القاهرة: عـالـم الكتب للطبـاعة والنشــر والتـوزيـع، اإلعـالم والسيـاسة: وسـائل االتصـال والمشـاركة السيـاسيةثروت مكي،  .4

 م.  2006

ال الزرن،  .5 م  ْعي  اله ِويَّةِ ت ْدِويل  اإلِ ج  و  اء  و  : الِوع  بِيِّ النَّْشر ، 1، طْعال ِم الع ر  ات  و  اس  ر  اٍت ل لدِّ ف ح  اُر ص    م.2007، دمشق/ُسوريا: د 

 م.2008، القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 1، طاإلعالم والم جتمع في عالم متغيرحسن عماد مكاوي وعادل عبد الغفار،  .6

 م. 2009، عمان/ األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، ت اإلعالم الحديث والمعاصراتجاهاحسين عبد الجبار،  .7

، 1، ط)التلفـزيـوني( المتغيرات الدولية وتأثيرها على السياسات اإلعـالميـة: دراسـة نظـريـة لإلعـالم المـرئيخالد خميس السحاتي،  .8

 م. 2017القاهرة: المكتب العـربي للمعـارف، 

ْجه ـول  دويدار، دويدار الطاهـر  .9 لِك  الم  : ذ  التَّْوز يع ، 1، طالتليفزي ون  اُر ل لنَّْشـر  و   .  2005، القاهـرة: الدَّ

ةِ راسم محمد الجمال،  .10 ْصِر الع ـْول م  بِيِّ فِي ع  اإِلْعال م  فِي الع ال ِم الع ـر  ال  و  ْصر يَّةُ اللكْبن ان يَّةُ، االتِّص  اُر الم   م.2006، القاهرة: الدَّ

ان/ التنشئة االجتماعية السياسية في مجتمعات الخليج العربية: دراسة أنموذجي الكويت والبحرينرعد حافظ سالم الزبيدي،  .11 ، عمَّ

 م. 2011األردن: دار الجنان للنشر والتوزيع، 



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

115 
 

ردن: دار زهران ، عمان/ األالتنمية واالستقـرار السيـاسي في المملكة األردنية الهاشميةسعد شاكر شبلي وحارث دوهان,  .12

 م.  2019للنشر والتوزيع، 

 م.   2010، عمان/ األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، 1، طاإلعـالم التلفزيونيسليم عبد النبي،  .13

 م.  1981، القاهرة: مكتبة نهضة الشرق، دراسات في التنمية السياسيةالسيد عبد المطلب غانم،  .14

 م. 1980، واإلعالن، طرابلس: المنشأة الشعبية للنشر والتوزيع 2، طاإلعالم ودوره في التنميةشاكر إبراهيم،  .15

 م.1992، المنصورة/ مصر: مكتبة الجالء الجديدة، اإلنسانقانون حقوق الشافعي محمد بشير،  .16

عالم دراسات في اإلإصبع وآخرين،  أو صالح أبو إصبع، "الفصل السادس: وسائل اإلعالم والتنمية في دولة اإلمارات"، في: صالح  .17

 م. 1989، دبي: منشورات مؤسسة البيان، والتنمية العربية

 م.     2006، عمان/ األردن: دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 5، طاالتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرةصالح خليل أبو إصبع،  .18

، بيروت: مركز دراسات 1، طلرأي العاماإلعالم الفضائي في الوطن العربي: تحليل للمضمون والتأثير في النخب واصباح ياسين،  .19

 م.   2013الوحدة العربية، 

 م. 1984، ليبيا/ تونس: الدار العربية للكتاب، مختار القـامـوسالطاهر أحمد الزاوي،  .20

مكتبة ، القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، اإلعالم والمشاركة السياسية للمرأة: رؤية تحليلية استشرافيةعادل عبد الغفار،  .21

 م. 2009األسرة، 

 م.2000، عمان/ األردن: مجدالوي للنشر والتوزيع، اإلعالم والتنمية الوطنية في األردنعاطف عودة الرفوع،  .22

 م.2004، عمان: دار مكتبة الرائد العلمية، إشكاليات اإلعالم واالتصال في العالم الثالثعبد الرزاق الدليمي،  .23

ار رشـاد القصبي،  .24 اِطيِّ االتِّ عبد الغفَـّ ْقـر  يم  ل  الدِّ ـوُّ التَّح  ي اِسيُّ و  ـال  السِّ اب ، ص  ْكت ب ةُ اآلد   .2007، القاهـرة: م 

 م.2007، اإلسكندرية: مطبعة البحيرة، 2، طمقـدمـة في سـوسيولوجيـا االتصـال واإلعـالمعبد هللا محمد عبد الرحمن،  .25

 م.2006، اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، ة اجتماعيةالعولمة وآثارها: رؤية تحليليعبد المنصف حسين رشوان،  .26

 م. 2002بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، ، مفاهيم أساسية في علم االجتماع والعمل االجتماعيعثمان بن عامر،  .27

امة للنشر والتوزيع، ، عمان/ األردن: دار أس1، طوسائل اإلعـالم والصـراعـات السيـاسيـةعالم خالد السرور وسؤدد فؤاد األلوسي،  .28

 م.2012

 م.2017، البحرين: معهـد البحرين للتنمية السيـاسيـــة، اإلعـالم العـربي والتنمية السياسيـةعلياء العـزي،  .29

 م.2013، الطبعة الثامنة، بنغازي/ليبيا: الُمـؤلـف،العـلوم السيـاسيــةعلي محمد شمبش،  .30

 م.  2010: عالم الكتب، ، القاهرةاإلعالم والديمقراطيةفاروق أبوزيد،  .31

 م.2011، عمان/ األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، 1، طاإلعالم والتنمية المعاصرةفاروق خالد الحسنات،  .32

 م.1996، ترجمة: عادل بوراوي، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وسائل اإلعالم إلى مدخل فرنسيس بال،  .33

، القاهرة: مكتبة األسرة، سلسلة: العــلوم التنمية: دراسة في أثر الرواسب الثقافية على التنمية المستدامةثقافة كامل عبد المالك،  .34

 م.  2008االجـتمـاعـية، الهيئة المصـريــة العــامــة للكتـــاب، 

 م.1994، بيروت: دار الجيل، 2، طمعجم المصطلحـات اإلعـالميـة: إنجليزي عـربيكرم شلبي،  .35

 م.2010، عمان/ األردن: دار دجلة، ومعـاييرها الدولية اإلنسانحقوق ي مصطفى، كمال سعد .36

 م.2001، القـاهرة: العــربي للنشــر والتـوزيـــــع، 1، طتشـريعـات اإلعـالم: دراسـة حـالة عـلى مصــرليــلى عـبد المجيـد،  .37

وعات ماثيو جيدير،  .38 بتدئ في موض  هُ من الفرنسيَّة: ملكة البحث ورسائل الماجستير والدكتوراهمنهجيَّة البحث: دليل  الباحث الم  م  ، ت ْرج 

 أبيض، تنسيق: محمد عبد النبي السيد غانم، القاهرة: )د.ن(، )د.ت(.

، نيويورك: األمم المتحدة، ستوكهولم: المؤسسة الدولية : دور األمم المتحدةاإلنسانالديمقراطية وحقوق ماسيمو توماسولي)تحرير(، .39

 م.2013طية واالنتخابات، للديمقرا

 م.2008، ترجمة: تانية ناجية، بيروت: دار الساقي، حروب كالمية: اإلعالم والسياسة في العالم العربيمأمون فندي،  .40

 م. 1997، الرياض: مكتبة العبيكان، مقدمة في االتصال السياسيمحمد بن سعود البشر،  .41

قارنة: قـراءاٌت م ختارةٌ التنمية محمد زاهي بشير المغيربي )إعداد وتقديم(،  .42 ، بنغازي: منشورات جامعـة 1، طالسياسية والسياسة الم 

 م. 1998قاريونس، 



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

116 
 

قارنة: قضايا منهاجيَّة ومداخل نظريَّةمحمد زاهي بشير المغيربي،  .43 ، بنغازي: منشورات جامعة 1، طقـراءات في السياسة الم 

 م. 1994قاريونس، 

، أبوظبي: مركز اإلمارات 1(، ط57، سلسلة: دراسات عالمية، )ياسة في الشرق األوسطالفضائيات العربية والسمحمد زياني،  .44

 م. 2005للدراسات والبحوث االستراتيجية، 

 م. 2000، القاهرة: مكتبة مدبولي، 1، طالدور السياسي للتليفزيون في اليمن: دراسة مسحية وميدانيةمحمد عبد الوهاب الفقيه،  .45

وث اإلعالم: من التحليل الكمي تحليل المحمد عبد الحميد،  .46 التحليل في الدراسات الكيفية وتحليل محتوى المواقع  إلى م حتوى في ب ح 

 م. 2010، القاهرة: عــالــم الكتب، اإلعالمية

 م.     1988، تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، البحوث األجنبية في مجال اإلعالم واالتصالمحمد علي الكمبي)إعداد(،  .47

، بيروت: دار ومكتبة الهالل، جدة: دار الشروق، وسائل اإلعالم السعودية والعالمية: النشأة والتطورمحمد فريد محمود عزت،  .48

 م. 2008

 م.2009، القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، 6، طاإلعـالم والتنمية الشـاملةمحمد منير حجاب،  .49

 م.2010، اإلسكندريـة: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، بين التنظير والتطبيق اإلعـالم السيـاسي:محمد نصر مهنا،  .50

 م. 2010، القاهرة: العربي للنشر والتوزيع، 1، طاإلعالم العربي: مظاهر النمو ومخاطر التفككمحمود خليل،  .51

 م. 2020ية: دار التعليم الجامعي، ، اإلسكندردور اإلعـالم في التنمية االقتصـادية واالجتماعـيةمروة محمود محمد حجازي،  .52

، ترجمة: كمال عبد الرؤوف، القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع، نظريـات وسـائل اإلعـالمملفين ل. ديظير وساندرا بول روكيتش،  .53

 م.1993والجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقـافـة العــالمية، 

، عمان/ األردن: دار ومكتبة الحـامـد للنشـر 1ط ،م في صنع القـرار السيـاسيدور وسائل اإلعـالمنذر صالح جاسم الزبيدي،  .54

 م.2013والتـوزيـع، 

ان: الُمؤسسة العربية الدولية للنشر، دور التنشئة السياسية في تنمية الم جتمعمولود زايد الطبيب،  .55  م. 2001، عمَّ

يَّد عبُد الجبَّار الُحديثي،  .56 ة  اإِلْعال مِ ُمؤ  بِيُّ الع ْول م  األ ْمن  الق ْوِميُّ الع ر  التَّْوز يع ، يَّة  و  ْهل يَّةُ ل لنَّْشر  و 
ان/األردن: األ  مَّ  م. 2002، ع 

 م.2005، بيروت: دار النهضة العربية، 1، طاالتصـال والديمقراطيةمي العبد هللا،  .57

، بيروت: دار النهضة 2ـث نظـري وميـداني، ط: بحاالتصـال في عـصر العـولمة: الدور والتحـديـات الجـديدةمي العبد السنو،  .58

 م. 2001العربية، 

 م.2009، عمان: دار مجدالوي للنشر والتوزيع، 1، طموسوعة علم السياسةناظم عبد الواحد الجاسور،  .59

فهمي، ، ترجمة وتقديم: مصطفى إبراهيم عالم األقمار الصناعية: التلفزيون عبر القومي والعولمة والشرق األوسطناعومي صقر،  .60

 م. 2010(، المركز القومي للترجمة، 1451القاهرة: المشروع القومي للترجمة)

 م. 1998، بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، 1، طالتخلف والتحديث والتنمية السياسيةنداء مطشر صادق،  .61

، القاهرة: دار ضاري اإلسالمينظريات التنمية السياسية المعاصرة: دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحنصر محمد عارف،  .62

 م. 1981القارئ العربي، 

 م. 2011، القاهرة: دار العالم العربي، 1، طاإلعالم وقضايا اإلصالح في العالم العربينها أنور سليمان،  .63

 م.  2010، القاهرة: مصر العربية للنشر والتوزيع، 1، طدراسات في االتصال التنمويهمت حسن عبد المجيد،  .64

 المترجمة:)ب( الكتب 

نظم أمدي مايكل هابت، "الفصل السادس: دور اإلعالم في العالم الثالث"، في: ل. جون مارتن وأنجو جروفر شودري،  (1)

 م.1991، ترجمة: علي درويش، مراجعة: محمد محمود رضوان، القاهرة: الدار الدولية للنشر والتوزيع، اإلعالم المقارنة

 م.2001ـرجمـة: محمد نوري المهـــدوي، طرابلس: تـالة للنشر والتوزيع، ، تالتنمية السيـاسيـةبرتراند بادي،  (2)

درويش الحلوجي، القاهرة: ميريت للنشر والمعلومات،  :، ترجمة وتحقيقالتلفزيون وآليات التالعب بالعقولبيير بورديو،  (3)

 م. 2010

جهات السياسية"، في: دوريس إيه جورج جيربنر وآخرين، "رسم خريطة االتجاه السائد: مساهمات التلفزيون في التو (4)

، ترجمة: أسعد أبو لبدة، مراجعة: فاروق جرار، عمان/ األردن: دار سلطة وسائط اإلعالم في السياسةجريبر وآخرين، 

 م. 1999البشير للنشر والتوزيع، 



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

117 
 

للتربية والثقافة ، ترجمة: زكي الجابر، تونس: المنظمة العربية سيمفونية اإلعالم: نظام التصنيفجي. هربرت التشل،  (5)

 م. 1991والعلوم، 

، ترجمة: حمدي عبد نظرية التنمية السياسيةحمدي عبد الرحمن، "توطئة الترجمة العربية"، في: ريتشارد هيجوت،  (6)

 م. 2001، عمان/ األردن: المركز العلمي للدراسات السياسية، 1الرحمن، محمد عبد الحميد، ط

، ترجمة: أسعد أبو سلطة وسائط اإلعالم في السياسةيه جريبر وآخرين، دوريس إيه جريبر، "مقدمة"، في: دوريس إ (7)

 م. 1999لبدة، مراجعة: فاروق جرار، عمان/ األردن: دار البشير للنشر والتوزيع، 

الفضاء العربي: دينا الخواجة، "الصحافة التلفزيونية في العالم العربي"، في: مجموعة باحثين، إشراف: فرانك مرمييه،  (8)

 م. 2003، دمشق: قدمس للنشر والتوزيع، 1، ترجمة: فردريك معتوق، طت واإلنترنت واإلعالن والنشرالفضائيا

، ترجمة: مصطفى عبد هللا أبو القاسم خشيم ومحمد زاهي التنشئة السياسية: دراسة تحليليةريتشارد داوسن وآخرين،  (9)

 م. 1990بشير المغيربي، بنغازي: منشورات جامعة قاريونس، 

 دوريات: ثانيا: ال

، جامعة مجلة: كلية اآلدابأحمد البشير الغول، "نظرية ترتيب األولويات )وضع األجندة( بين النشأة والتطور: دراسة توثيقية"،  .1

 .2016الزاوية، ليبيا، العدد: الثاني والعشرين، الجــزء: األول، ديسمبر 

، طرابلس، مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي ـوث إعـالميـةمجلة: بحإمناني مصطفى، "اإلعالم ودوره في التنمية االقتصادية"،  .2

 م.1993والثقافي والتعبوي، العدد: الرابع، فصل: الشتاء، السنة: الثانية، 

، مجلة: البحوث اإلعالميةإياد شاكر البكري، "احتماالت التأثير السياسي للقنوات المرئية الفضائية الوافدة في الوطن العربي"،  .3

 م.  1996، السنة: الخامسة، 11، مركز البحوث والتوثيق اإلعالمي والثقافي، العدد: طرابلس

الجزائر، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد:  مجلة: البحوث السياسية واإلدارية،بورحلة قوادرية، "التداول السلمي على السلطة"،  .4

 م. 2015السادس، يونيو 

، جامعة المجلة الجزائرية للعلوم االجتماعية واإلنسانيةوم المشكالت والمقومات واآلليات"، حياة قزادري، التنمية السياسية: المفه .5

 .(2015يونيو/حزيران  30، )4إبراهيم سلطان شيبوط، العدد:  3الجزائر 

، لوم اإلنسانيةالع-مجلة جامعة بابل: بين االثراء الفكري والتحديات"، اإلنسانخالد صالح عباس، "مفهوم التنمية وارتباطه بحقوق  .6

  https://cutt.us/ZKuMwم. على الرابط المختصر التـــالي: 2013، 2، العــدد: 21المجلد:

رمضان المختار علي خليفة)عرض(، "دور وسائل اإلعالم الجماهيري المسموعة والمرئية في تنمية الوعي والمشاركة السياسية لدى  .7

، طرابلس، وحدة البحوث والدراسات، السنة: األولى، العدد: الرابع، ديسمبر مجلة: دراســاتجامعة الفاتح"، رسالة ماجستير، طلبة 

 م.   1999

، 39-38، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسية، العددان: مجلة: العلوم السياسيةطه حميد حسن العنبكي، "تدريس التنشئة السياسية"،  .8

 م. 2009

، الجزائر، جامعة محمد والمجتمع اإلنسانمجلة: علوم الرحمن برقوق وصونيا العيدي، "التنمية السياسية: النشأة والمفهوم"،  عبد .9

 م. 2013العــدد: الخـامــس، مــــارس  كلية العلوم االنسانية واالجتماعية،خيضر بسكرة، 

 اإلنسانمجلة: علوم نمية المستدامة في العالم: تجارب وتحديات"، عبد هللا بوجالل ومسعودة طلحة، "اإلذاعة المحلية وقضايا الت .10

 م. 2016، ديسمبر 21العــدد:  كلية العلوم االنسانية واالجتماعية،بسكرة، ، الجزائر، جامعة محمد خيضر والمجتمع

مجلة: التربية بجامعة دمشق"، عيسى الشماس، "تأثير الفضائيات التلفزيونية األجنبية في الشباب: دراسة ميدانية على طلبة كلية  .11

 م. 2005، العــدد: الثـاني، 21، سـوريـا، جامعة دمشق، المجلـد: جـامعـة دمـشـق

مجلة: ("، 2004-2000الفيتوري صالح السطي، "اإلذاعات المحلية والتنشئة السياسية في ليبيا: دراسة حالة إذاعة سرت المحلية) .12

 م.2007، 40والمعلومات والتوثيق اإلعالمي، العدد:  ، طرابلس، مركز البحوثالبحوث اإلعالمية

، مجلة: البـاحـثقاسم حجاج، التنشئة السياسية في الجزائر في ظل العولمة: بعض أعراض األزمة ومستلزمات االنفراج"،  .13

 م.2003الجزائر، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، العــدد: الثاني، 

https://cutt.us/ZKuMw


 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

118 
 

ياسيَّة: تغييٌر لألنساق القيمية وتشكيٌل للثقافة السياسية"،  قاسيمي آمال، "دوُر وسائل االعالم وتقنيات .14 االتصال الجديدة في التنمية السِّ

، الجزائر، مخبر الدراسات اإلنسانية واألدبية، جامعة العـربي التبسي/تبسة، المجلد: مجلة: الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية

 م. 2018الثاني، العدد: السادس، مارس 

، جامعة بغداد، مجلة: دراسات دولية"، 2003مهدي، "التنمية السياسية وأزمات النظام السياسي في العــراق بعد عام  كاظم علي .15

 م.2013مركز الدراسات الدولية، العدد: السادس والخمسون، 

السياسي"، تعليق: حمدي كاي حافظ وفيليب سيب، "القنوات الفضائية العربية: دور الشبكات اإلخبارية العابرة للحدود في التحول  .16

، السنة: الثانية، 19، القاهرة: المركز الدولي للدراسات المستقبلية واالستراتيجية، العدد: ترجمات: عرض وتحليل الفكر العالميحسن، 

 م. 2006يوليو 

طرابلس، مركز البحوث ، مجلة: بحـوث إعـالميـةالالفي إدريس عبد القادر، "رؤية جديدة للمرئية في عهد أقمار البث المباشر"،  .17

 م. 1998، 6، فصل: الربيع، السنة: 14والتوثيق اإلعالمي والثقافي والتعبوي، العدد: 

مبارك بن واصل الحازمي، "دور القنوات الفضائية اإلخبارية العربية في تنمية الوعي السياسي: دراسة ميدانية على طالب جامعة  .18

، كلية الدراسات العليا للطفولة -جامعة عين شمس ، القاهرة، مجلة: دراسات الطفولة"، الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية

 م. 2009، 44، العدد: 12المجلد: 

، مجلة: البحوث اإلعالميةمفتاح محمد عبد العزيز، "التأثيرات النفسية والتربوية لبعض أجهزة اإلعالم على سلوك الناشئة"،  .19

 م. 1998، 14عالمي والثقافي والتعبوي، العدد: طرابلس، مركز البحوث والتوثيق اإل

، فبراير 46، القاهرة، مركز مطبوعات اليونسكو، السنة: رسالة اليونسكوميشيل سينيكال، "التفاعلية: مسألة أخذ وعطاء"،  .20

 م.  1995

المجلة األردنية للعلوم ميدانية("،  تحليلية السياسية: )دراسة التنمية في األردني والتلفاز اإلذاعة وليد عبد الهادي العويمر، "دور .21

 م. 2013، الجامعة األردنية، عمادة البحث العلمي، المجلد: السادس، العدد: األول، االجتماعية

 ثالثا: الرسائل العلمية: 
ـوذجأحمد إبراهيم الخصـاونـة،  .1 ، رسالة ماجستير ـا  استخـدام المـرأة في اإلعـالنـات التلفـزيونية: التلفـزيون األردني وقنـاة رؤيا نم 

 م.س2015، كلية اإلعـــالم، البتراءغير منشـورة، األردن: جامعـة 

دور البرامج السياسية للفضائيات الجزائرية الخاصة في تنمية الوعي السياسي: دراسة ميدانية بلعابد جالل، و وناس عبد الجليل،  .2

رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر: جامعة العربي بن  واقي،على عينة من طلبة السنة الثالثة علوم إنسانية بجامعة أم الب

 . 108م، ص2017/2018مهيدي، أم البواقي، 

الغربي والتصور  الفكر بين والممارسة المفهوم في مقارنة والتطبيق: دراسة النظرية بين السياسية التنميةحسن بن كادي،  .3

 م.2017باتنة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  , رسالة دكتوراه غير منشورة، الجزائر: جامعةاإلسالمي

ِة السِّ راقي مصطفى الشهيبي،  .4 ادَّ ةٌ ت ْحلِيلِيَّةٌ لِْلم  اس  ي اِسيَِّة: ِدر  ِة السِّ ك  ار  ش  ْرئِيَِّة فِي ن ْشِر قِي ِم الم  ِة الم  اع  ْور  اإِلذ  ْرئِيَِّة د  ِة الم  اع  ي اِسيَِّة بِاإِلذ 

اِهيِريَّةِ  م  يَّة ، رسالة م ،لِلج  ي اس  لُوم  السِّ الع  اد  و  اريُونس، ُكلِّيَّةُ االْقت ص  ةُ قـ  ع  ـام    .1994اجستير، بنغازي: ج 

"، في: مجموعة باحثين، اإلسالميةعبد هللا حيدري، "الفضائيات العربية والزمن االجتماعي: نحو إيجاد معادلة لنشر الثقافة العربية  .5

، أعمال الندوة اإلعالمية التي عقدتها المنظمة، )عمان/ األردن، اإلسالميةثقافة العربية القنوات الفضائية العربية في خدمة ال

 م. 1998م(،  تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،1997أكتوبر 

حليلية لدور الصحافة دور اإلعالم في التنمية الوطنية في دولة اإلمارات العربية المتحدة: مع دراسة تعبد هللا علي يوسف النويس،  .6

 م.1989رسالة دكتوراه غير منشورة، القاهرة: جامعة القاهرة، كلية اإلعالم،  (،1984-1974في معالجة مشكالت التنمية )

، رسالة (2012-1981التنمية السياسية ودورها في االستقرار السياسي في سلطنة عمان: )علي بن سليمان بن سعيد الدرمكي،  .7

 م.     2012ة، عمان/ األردن: جامعة الشرق األوسط، ماجستير غير منشور

التكامل االقتصادي باالتحاد األوروبي كأداة لتدعيم االستقرار االقتصادي دراسة حالة اليونان خالل الفترة: كفية قسميوري،  .8

  .2016، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر: جامعة محمد خيضر، بسكرة، 2008-2015

 

 



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

119 
 

 ت والمؤتمرات: رابعا: الندوا
حسن عماد مكاوي، "أبعاد العولمة وإعادة هيكلة وسائل اإلعالم"، أعمال المؤتمر العلمي األول لقسم الدراسات اإلعالمية: اإلعالم  .1

، القاهرة، معهد البحوث والدراسات مجلة: البحوث والدراسات العربيةم(، 11/4/1999العربي وتحديات العولمة، القاهرة، )

 م.  1999ديسمبر، -، يوليو32-31عددان: العربية، ال

شنب، "الممارسات اإلعالمية لمراسلي وسائل اإلعالم في فلسطين: دراسة تطبيقية على المراسلين الفلسطينيين"، في:  حسين أبو .2

ل الفضائيات العـربية ومتغـيرات العـصـر، أعـمـا منى سعيد الحديدي وحسن عماد مكاوي وحسن الشافي)تحرير(، وآخرين،

ـؤتمـر العـلمي األول لألكـاديمية الدولية لعـلوم اإلعـالم  م. 2005، القـاهـرة: الدار المـصريـة اللبنـانيـة، 1، طالم 

بحوث اإلعالم في الوطن العربي، اجتماع خبراء بحوث  ،سمير محمد حسين، "بحوث اإلعالم: مدخل عـام"، في: مجُموعة باحثين .3

 م.1980، القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، م(1978لقاهرة، ديسمبراإلعالم في الوطن العــربي، )ا

"، في: مجموعة باحثين، .4 ْعال م  ْول ة  ف ي اإل  ةُ ل ت أْث ير  الدَّ يد  د  ي اُت الج  اإلعالم العربي في عصر المعلومات، أعمال  عبد هللا العليان، "التحدِّ

 م. 2006، أبوظبي: مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، م(11/2005-9بوظبي، المؤتمر السنوي العاشر للمركز، )أ

محمد سعد إبراهيم، "المدخل السوسيولوجي لبحوث االتصال واإلعالم: دراسة تحليلية لُمساهمات الباحثين االجتماعيين المصريين  .5

اإلعالم بين المحلية والعالمية: م("، في: مجُموعة باحثين، 1996-1961والعرب في مجال االجتماع اإلعالمي خالل الفترة من: )

القاهرة: كلية اإلعالم،  م(،1997/مايو/27-25الجزء الثاني، المؤتمر العلمي السنوي الثالث لكلية اإلعالم، جامعة القاهرة، )

 م. 1997مطبعة الكلية، جامعة القاهرة، 

عالم والديمقراطية والمسئولية المجتمعية، مؤتمر االصالح الخامس، اإلمصطفى علوي ومحسن يوسف )إعداد وتحرير( وآخرين،  .6

 م.2009، اإلسكندرية: مكتبة اإلسكندرية، م2008المنتدى العــربي لإلصـالح ومكتبة اإلسكندريـة، مــارس 

نمية السياسية في التهاني أخو ارشيدة، "دور اإلعالم في التنمية السياسية"، في: محمد القطاطشة ومصطفى العدوان)تحرير(،  .7

عمان/ األردن: منشورات الجمعية  م(،20/12/2003األردن، أعمال الندوة التي عقدت في مقر الجمعية األردنية للعلوم السياسية)

 م.2004األردنية للعلوم السياسية، 

 خامسا: المواقع اإللكترونية: 
  https://cutt.us/X2hUK م،7/9/2021االطالع: ابتهال مبروك، "التنمية السياسية"، الموُسوعة السياسية، تاريخ -1

  https://cutt.us/FM0mZم، 2021/يوليو/15أبوبكر مهدية، "مقومات التنمية السياسية"، موقع مجلة: المسلح، بتاريخ: -2

متاح م، 2009/سبتمبر/27من وظائف المشاهدة واإلنترنت"، موقع: جريدة االتحاد، أبوظبي، اإلمارات، بتاريخ: التلفزيون التفاعلي: مزيج "-3

   https://cutt.us/l0AJpعلى الرابط المختصر التــالي: 

 مدينة-5: 2013إقليم كوردستان برلمان انتخابات في للتَّصويت بابالش توجيه في اإلعالم زيره فان أمين عبد هللا وكانديز أروود، "دورُ -4

  https://cutt.us/go4yGم، متاح على الرابط التالي: 15/11/2019نُموذجا"، تاريخ االطالع: دهوك

م، متاح على الرابط 2020/أكتوبر/17بتاريخ: م المعرفة، نظرية المسؤولية االجتماعية في اإلعالم"، موقع: عالشيمــاء أشــرف، "-6

  https://cutt.us/nOAkGالمختصر التالي: 
  https://cutt.us/EDbgkم، 2019/سبتمبر/29"تأثير وسائل اإلعالم على الفرد والمجتمع"، بتاريخ:  علي عبد الفتح كنعان،-7

م، 2019/نوفمبر/13قندوز عبد القادر، "دور اإلعالم في التنشئة السيـاسية"، موقع: ملتقى الباحثين السياسيين العرب، بتاريخ: -8

  https://arabprf.com/?p=1765متاح على الرابط التـــالي: 

م، جامعة محمد لمين دباغين سطيف، متاح على الرابط المختصر 2020/أبريل/9ات التأثير االنتقائي"، بتاريخ: "مفهوم نظري-9

   https://cutt.us/S9yxRالتالي: 
م، متاح على الرابط 10/9/2021االطالع:  "نظريات تأثير وسائل اإلعالم: الفصل السابع"، موقع: جامعة الملك عبد العزيز، جدة، تاريخ-10

Files › Subjects https://www.kau.edu.sa ‹اإللكتروني التالي:  
 
 

م، متاح 2020/يوليو/12هاني رمضان طالب، "التنمية السياسية: مقاربة نظرية"، موقع: المركز العــربي للبحــوث والدراســـات، بتاريخ: -11

  http://www.acrseg.org/41673على الرابـط التـــالي: 

 8:30م، الساعة: 15/6/2021عربي، تاريخ الدخول:  eهـديل العـتوم، "مؤسسات التنشئة السياسية في علم االجتماع السياسي"، موقع: -12

  https://cutt.us/r1J9yمســـاء، متــاح عـلى الرابط اإللكتروني الُمختصـر التــالي: 

 

 
 

https://cutt.us/X2hUK
https://cutt.us/FM0mZ
https://cutt.us/l0AJp
https://cutt.us/go4yG
https://cutt.us/nOAkG
https://cutt.us/EDbgk
https://arabprf.com/?p=1765
https://cutt.us/S9yxR
http://www.acrseg.org/41673
https://cutt.us/r1J9y


 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

120 
 

 تحديات حماية األطفال من مخاطر األلعاب االلكترونية
 جامعة خنشلة الجزائر -د/ طراد طارق أستاذ محاضر 

 الدراسة:ملخص 

اع تعتبر الثورة التكنولوجية الحديثة حتمية ال بد منها ، خاصة مع تسارع استخداماتها رغم ارتف 

تكاليفها، حيث خلقت تلك التكنولوجيات هوسا واضحا في مجال األلعاب االلكترونية و أثرها واضح على 

األطفال في كل النواحي خاصة الجانب النفسي، فلم يعد غريبا أن يهتم أطفال التكنولوجيا بشكل غير طبيعي 

األلعاب الملموسة كاأللعاب  بألعاب الحاسوب على عكس الطفل الكالسيكي الذي كان ينجذب إلى متابعة

التركيبة وغيرها فبمواكبة العصرنة اعتاد الطفل االلكتروني على ألعاب الفيديو والكمبيوتر، دون وجود رقابة 

تحميه من مخاطرها وأثارها السلبية بل أصبحت تهديد حقيقي لحياته وهذا ما استدعى التدخل الستحداث 

قصد حماية األطفال عبر العالم، خاصة مع انتشار ألعاب تحمل  هيئات دولية لضبط شروط تقنية وأخالقية

أفكار إيديولوجية و تخدم أفكار غير إنسانية ما جعل تلك األلعاب سالحا للقتل البطيء مثل لعبة الحوت 

 األزرق و ألعاب أخرى تحمل فكرا استهالكيا يبني فردا سلبيا يعيش أفكارا غير واقعية عبر عالم افتراضي .

 ت المفتاحية : ألعاب الفيديو ، اآلثار السلبية ، الطفل ، حماية الطفل ، االلكترونية الكلما

Abstract: 

 The technological revolution is necessity, especially with the acceleration of 

its use, despite the high costs, where these technologies created a clear obsession in 

the field of video games and is still clear at the moment, it is no longer strange that 

children of technology are unnaturally interested in computer games unlike the 

child the classic, which was attracted to follow-up tangible games such as Turkish 

games , etc. In keeping with modernity , the child used electronic video games and 

computer , without the control of protection from  the risks and negative effects , 

but became a real threat to his life and this called for intervention to create a body 

to play a role in protecting children around the world , especially with the 

proliferation of games that carry ideological ideas and serve inhuman ideas. These 

games have become a weapon of slow murder, such as the Blue Whale game, and 

other games that carry a consumer mind. 

Keys words: Video games, negatives effects, child, protecting children , 

electronic 

 إشكالية حول ألعاب الفيديو وأثارها على الطفل:-1

يعد االنتشار المتسارع للتكنولوجيات الحديثة أضحى استخدامها ضروري في كل األنشطة و  

فال االنجذاب إلى األلعاب االلكترونية و ألعاب الفيديو لما لها من خصائص المجاالت وهذا ما حتم على األط

تحصيل النقاط لالنتقال إلى  أومتميزة تجعله يتمتع بمراحل تلك األلعاب خاصة إذا تم ربطها بربح مبلغ مالي 

استعمال  مراحل متقدمة من اللعبة ، والتي برمجت بطريقة تحتوي ذهن مستعمليها تدريجيا ، فالواقع يفرض

الحاسوب ومواكبة التطورات والتقنيات، لكن في اآلونة األخيرة تصاعدت أثارها السلبية على الطفل باعتباره 

الحلقة األضعف الذي يتأثر دون حدود للعقل ، خاصة من الناحية النفسية ، بل وأصبحت ألعاب الفيديو تهدد 

تم فيها توظيف القدرات الذهنية والحركية معا، هذا ما حياته ، فاألجيال السابقة كانت تستخدم األلعاب التي ي

يكسبها ميزة استغالل الطاقات الكامنة الذهنية والحركية للطفل وتوجيهها نحو سياقات االستمتاع باللعبة مع 

مراعاة الجانب األخالقي والنفسي لمستخدمي تلك األلعاب، وبعد تطور التكنولوجيا واختراع البرمجيات 

غييب أساليب اللعب التقليدية وأخذت أكبر الشركات على عاتقها ضرورة كسب رهان المنافسة في الحديثة تم ت
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مجال صناعة ألعاب الفيديو ، خاصة في اليابان ، أصبحت تلك األلعاب بمثابة هاجس لدى األطفال خاصة مع 

تهديد حقيقي ال يقف عند  غياب الرقابة التقنية من جهة ومن جهة أخرى انعدام متابعة األسرة ، هذا ما جعلها

األثر النفسي و الجسدي فحسب بل تعدى ذلك لتهديد حياة الطفل ، مثل لعبة الحوت األزرق التي انتشرت في 

 اآلونة األخيرة في العالم عامة والجزائر خاصة و حصدت العديد من الضحايا .

  الرئيس:التساؤل 

 ما مدى تأثير ألعاب الفيديو على الطفل؟ -

 عدة تساؤالت:الرئيس ن هذا التساؤل وتتفرع ع

 ما هي اآلثار السلبية لأللعاب االلكترونية على الطفل؟-1

 كيف يتم مواجهة مخاطر األلعاب االلكترونية على الطفل؟-2

 ما هي أهم اإلجراءات الكفيلة للحد من مخاطر األلعاب االلكترونية )نموذج لعبة الحوت األزرق(؟-3

 يو على األطفال:تقييم تأثير ألعاب الفيد

أللعاب الفيديو عدة ميزات تجعل لها جانب ايجابي ، وعلى  اآلثار االيجابية أللعاب الفيديو على الطفل : -أوال

الرغم من كل هذه المخاطر التي يمكن أن تصيب أطفالنا من جراء ممارسة هذه اللعبة ، فان البعض يجد في 

مصدرا مهما لتعليم الطفل ، إذ يكتشف الطفل من خاللها الكثير ، األلعاب االلكترونية بعض الفوائد فهي تعتبر 

و تشبع خيال الطفل بشكل لم يسبق له مثيل ، و يؤكد بعض الباحثين أن الطفل أمام األلعاب االلكترونية يصبح 

أكثر حيوية ونشاطا، و أسهل انخراطا في المجتمع ، كما أن هذه األجهزة تعطي فرصة للطفل أن يتعامل مع 

لتكنولوجيا الحديثة ، مثل االنترنيت وغيرها من الوسائل الحديثة ، كما أنها تعلمه التفكير العلمي الذي يتمثل ا

 في وجود مشكلة ثم التدرج لحلها و من ذلك:

تنمية قدرة الطفل على التركيز وترتيب المعلومات، وتحسين استعمال يديه بشكل تلقائي منسجم مع حركة  -

لعاب االلكترونية بنواح ايجابية، فهي تنمي الذاكرة وسرعة التفكير، كما تطور حس المبادرة العينين تمتاز األ

والتخطيط والمنطق. ومثل هذا النوع من األلعاب يسهم في التالف مع التقنيات الجديدة، بحيث يجيد األطفال 

كما تعلمهم القيام بمهام تولي تشغيل المقود، واستعمال عصا التوجيه، والتعامل مع تلك اآلالت باحتراف، 

الدفاع والهجوم في آن واحد وتحفز هذه األلعاب التركيز واالنتباه، وتنشط الذكاء، ألنها تقوم على حل 

 ابتكار عوالم من صنع المخيلة ليس هذا فحسب، بل أيضا تساعد على المشاركة. أو األحاجي 

ل األلغاز، يحتاج لالستعالم من أصدقائه ومن الطفل حين يلعب يكون غالبا وحيدا، لكن إليجاد الحلول وح -

الباعة عن األلعاب قبل شرائها، وأحيانا اللجوء إلى المجالت المتخصصة باأللعاب واستعارتها. إذ يحتاج إلى 

إقامة الحجج، وطرح األسئلة، والحصول على شروحات وتبادل المعلومات وهذه األبعاد من المشاركة مهمة، 

يالحظونها حتى وإن كان األهل ال
1

   .   

األلعاب االلكترونية مصدرا مهما لتعليم الطفل، إذ يكتشف الطفل من خاللها الكثير، وتشبع خيال الطفل  -

بشكل لم يسبق له مثيل، كما أن الطفل أمام األلعاب االلكترونية يصبح أكثر حيوية ونشاطا، وأسهل انخراطا 

طفل أن يتعامل مع التقنية الحديثة، مثل االنترنت وغيرها في المجتمع، كما أن هذه األجهزة تعطي فرصة لل

 من الوسائل الحديثة، كما أنها تعلمه التفكير العلمي الذي يتمثل في وجود مشكلة ثم التدرج لحلها.

لأللعاب االلكترونية ايجابيات عدة منها الترويح عن النفس في أوقات الفراغ. كما أن في اللعب توسيع  -

 إيجابياتهاوخياله، حيث أن بعض األلعاب تحمل ألغاز تساعد في تنمية العقل والبديهة. ومن لتفكير الالعب 

أيضا أنها محط منافسة بين األصدقاء من خالل اللعب باأللعاب متعددة الالعبين، كما أنها قد تطلع الالعبين 

 على أفكار جديدة ومعلومات حديثة.

هو ينتج عواطف ايجابية، وعالقات اجتماعية قوية، وشعور ممارسة األلعاب االلكترونية عمل مثمر، ف -

 باإلنجاز، وفرصة لتطوير القدرة على بناء حس لعمل أعمال مفيدة ومثمرة.

                                                           
1
 http://mawdoo3.com. 2018جانفي  4إسراء ريحي، أضرار األلعاب االلكترونية و فوائدها، مجلة الموضوع، أخر تحديث  
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 تثير التأمل والتفكير. -

 التأقلم. أوتشجع الحلول اإلبداعية والتكيف  -

تمكن من تطبيق اآلراء واألفكار المهمة في وقائع وأحداث الحياة الحقيقة -
1
. 

 اآلثار السلبية لأللعاب االلكترونية على األطفال:-ثانيا

 يؤثر االستخدام غير المنتظم أللعاب الفيديو سلبا على الطفل بحيث:

 األضرار في الجانب االجتماعي:-1

* يعرض إدمان ألعاب الفيديو من قبل األطفال إلى خلل كبير في عالقاتهم االجتماعية حيث يعتاد الطفل 

ذه األلعاب مما قد يعرضه لصعوبة كبيرة في التأقلم مع الحياة الطبيعية ذات السرعة األقل السرعة في ه

مدرسته )تخلق تلك األلعاب  أو درجة، األمر الذي يقوده إلى الفراغ النفسي والشعور بالوحدة سواء في منزله 

 فردا معزوال اجتماعيا(.

االنفصال عن الحياة الواقعية لدى األطفال إذ تقودهم  تنمي الشخصيات االفتراضية في ألعاب الفيديو فكرة -أ

للتعامل بمنطق هذه الشخصيات الخيالية في حياتهم، مما يولد الكثير من التحدي والعنف والتوتر والعراك 

الدائم مع محيطه
2
 . 

 تنشئ ألعاب الفيديو أطفاال غير اجتماعين، إذ أن الطفل الذي يقضي ساعات كثيرة في ممارسة هذه -ب

األلعاب دون أدنى تواصل مع اآلخرين سيصبح انطوائيا وغير اجتماعي، عكس األلعاب التقليدية التي تتميز 

 بالتواصل.

تساهم ألعاب الفيديو في زيادة االنفصال األسري، كما تزيد ارتباط الطفل بقيم المجتمعات الغربية مما -ج

 يفصله عن مجتمعه وثقافته وقيمه.

يفكرون في إشباع حاجاتهم من األلعاب فقط، دون أن ينتبهوا لوجود من يشاطرهم  تصنع أطفاال أنانيين-د

 اللعب، فتحدث الكثير من المشاكل على دور كل طفل في اللعب.

 تعلم األطفال مهارات االحتيال.-هـ 

 األضرار من الجانب الديني:-2

مع الدين وعادات المجتمع وتقاليد،  تحتوي بعض األلعاب على الكثير من األفكار والعادات التي ال تتوافق -

 وتساهم في تشكيل ثقافة مشوهة وغير مناسبة للطفل.

تؤسس بعض ألعاب الفيديو ألفكار الرذيلة التي تدمر عقول األطفال والمراهقين عبر ما يعرض من مشاهد  -

 فيها.

األرحام وطاعة الوالدين  يؤدي إدمانها إلى الهاء من يلعبها عن عباداته المفروضة عليه، وتلهيه عن صلة -

 وتنفيذ طلباتهم.

 األضرار من الجانب الصحي: -3

تقود األلعاب االلكترونية إلى اإلصابة بأمراض الجهاز العضلي والعظمي بسبب حاجاتها لتفاعل الالعب  -

 معها بحركات سريعة متكررة.

 أمام أجهزة الحاسوب والتلفاز. تؤدي األلعاب االلكترونية إلى آالم الظهر نتيجة الجلوس لساعات طويلة -

 تؤثر األلعاب االلكترونية إلى أالم الظهر نتيجة الجلوس لساعات طويلة أمام أجهزة الحاسوب والتلفاز. -

قصيرة التردد  الكهرومغناطيسيةتؤثر على نظر األطفال وتسبب ضعفه نتيجة تعرضه بشكل مستمر لألشعة  -

 النابعة من شاشات الحاسوب.

 

 

                                                           
1
 48، ص 2004( مايو 66لتي تقف وراء تعلق األطفال باأللعاب االلكترونية. العدد )( األسباب النفسية واالجتماعية ا2004مجلة ولدي ) 
2
 ( ، "ماذا ينصح به المختصون من ألعاب ألطفالنا... و ما هي ايجابيات و سلبيات األطفال ....؟" ، جريدة الرياض .2017-5-31أسماء أحمد )  
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 ر في الجانب السلوكي واألمني:األضرا-4

تعتمد نسبة كبيرة من األلعاب االلكترونية على عنصر االستمتاع بقتل الناس وتخريب ممتلكاتهم واالعتداء  -

 عليهم دون حق.

تعلم نسبة كبيرة من األلعاب االلكترونية األطفال على طرق ارتكاب الجرائم، مما ينمي في عقولهم أفكارا  -

 عتياد عن ممارسة هذه األلعاب. ومهارات عبر اال

 األضرار في الجانب األكاديمي:-5

تؤثر ألعاب الفيديو بشكل سلبي على األداء األكاديمي، إذ أنها تقوده إلهمال واجباته المدرسية وتدفعه  -

 للتسرب من المدرسة أثناء فقرة الدوام مما يؤدي الضطرابات ومشاكل التعلم.

 فتجعلهم غير قادرين على االستيقاظ للذهاب للمدرسة صباحا. تؤثر على تركيزهم وتفكيرهم -

 حتى المشاركة في األنشطة الرياضية. أووالمطالعة تأخذ كثيرا من الوقت وتشغله عن الدراسة  -

 حتمية تشييد الرقابة على استعماالت الطفل أللعاب الفيديو -ثالثا

لنا من جراء ممارسة هذه اللعبة، فان وعلى الرغم من كل هذه المخاطر التي يمكن أن تصيب أطفا

لتعليم الطفل ، إذ يكتشف الطفل  مهما   البعض يجد في األلعاب االلكترونية بعض الفوائد التي تعتبرها مصدرا  

من خاللها الكثير، و تشبع خيال الطفل بشكل لم يسبق له مثيل ، ويؤكد بعض الباحثين أن الطفل أمام األلعاب 

ر حيوية و نشاطا، وأسهل انخراطا في المجتمع ، كما أن هذه األجهزة تعطي الفرصة االلكترونية يصبح أكث

العلمي الذي يتمثل مع التكنولوجيا الحديثة ، مثل االنترنت وغيرها من الوسائل الحديثة ، كما أنها تعلمه 

هناك شروط يجب التفكير العلمي الذي يتمثل في وجود مشكلة ثم التدرج لحلها ، فعند اختيار لعب األطفال 

 مراعاتها : 

 يجب أن تكون اللعبة سهلة الفهم، على أن تكون مما يستثير الخيال وينمي مهارات الطفل. -

 ساعات متواصلة في اليوم الواحد. 3تحديد وقت معين يومي للجلوس على االنترنت بحيث ال يتجاوز  -

 م عمله في كل جلسة.تحديد الهدف من التعامل مع الشبكة ووضع مخطط مسبق لما سيت -

التفكير في كيفية الوصول الهدف بأقصر الطرق وفي أقل وقت ممكن بحيث يكون العمل على الشبكة بشكل  -

 منظم ومنهجي.

 مغريات والتركيز على الهدف. أوعارضة أمور جانبية  أيمحاولة إهمال  -

 .للترفيه لساعات طويلة أوهدف محاولة تجنب الجلوس على االنترنت دون  -

 تقديم األولويات االجتماعية وعدم إهمال مشاكل الحياة اليومية. -

ساعات  3دقيقة تقريبا وعدم العمل ألكثر من  30دقائق كل  05النظر بالعينين خارج شاشة الجهاز لمدة  -

 متواصلة لتجنب حدوث التهاب ملتحمة العين.

القيام ببرنامج رياضي يومي خارج المنزل -
1

    . 

خدام األطفال لألنترنت وتوجيههم ومراقبتهم وفلترة االنترنت من خالل بعض البرامج التي تقوم تنظيم است -

 العالقات االجتماعية. أو المعتقدات  أو التي تشكل خطورة على الصحة  أو بحجب المواقع غير الالئقة 

 األمورلعامة وغيره من تنمية االهتمامات األخرى لدى األطفال مثل اللعب وزيارة المنتزهات واألماكن ا -

 التي يرى الولدان أنها تشد اهتمام طفليهما.

بطريقة غير موجهة من خالل  أونترنت دون مراقبة وضع القيود الصارمة على وصول األطفال إلى األ -

اإلمكانات المختلفة التي يوفرها الحاسب اآللي مثل كلمات المرور وما إلى ذلك
2
. 

 

 

                                                           
1
 .2017-05-31، اطلع عليه بتاريخ 2014-11-23ة، األلعاب االلكترونية، االيجابيات والسلبيات، السوسن 
2
 retrieved 2017-05-31( ، األلعاب االلكترونية ، األلوكة 2012-11-29محمد مصطفى حميدة ) 
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 زرق وأثارها على مستعمليها:نموذج لعبة الحوت األ-رابعا

هي تطبيق يحمل على أجهزة الهواتف الذكية وتتكون من  Blue whaleالـ  أولعبة الحوت األزرق 

عاما، وبعد أن يقوم المراهق بالتسجيل لخوض التحدي، يطلب  16و 12مهمة، تستهدف المراهقين بين  50

لذراع بأداة حادة، ومن ثم إرسال صورة رسم الحوت األزرق على ا أو" F57منه نقش الرمز التالي "

 للمسؤول للتأكد من أن الشخص قد دخل في اللعبة فعال.

فجرا مثال، ليصل إليه مقطع  4:20بعد ذلك يعطي الشخص أمرا باالستيقاظ في وقت مبكر جدا، عند 

أفالم  فيديو مصحوب بموسيقى غريبة تضعه في حالة نفسية كئيبة. وتستمر المهمات التي تشمل مشاهدة

 الجسر بهدف التغلب على الخوف. أو الرعب والصعود إلى سطح المنزل 

وفي منتصف المهمات، على الشخص محادثة أحد المسؤولين عن اللعبة لكسب الثقة والتحول إلى 

"حوت أزرق" ،و بعد كسب الثقة يطلب من الشخص أال يكلم أحد بعد ذلك، ويستمر في التسبب بجروح لنفسه 

 فالم الرعب ، إلى أن يصل اليوم الخمسون ، الذي يطلب فيه منه االنتحار آما بالقفز من النافذة مع مشاهدة أ

 الطعن بسكين . أو

وال يسمح للمشتركين باالنسحاب من هذه اللعبة، وإن حاول أحدهم فعل ذلك فان المسؤولين عن اللعبة 

ي أعطاهم إياها لمحاولة اكتساب الثقة. يهددون الشخص الذي على وشك االنسحاب ويبتزونه بالمعلومات الت

ويهدد القائمون على اللعبة المشاركين الذين يفكرون في االنسحاب بقتلهم مع أفراد عائالتهم
1
. 

 كيف تأسست؟

في مقال نشره موقع " الدايلي ميل" البريطاني، فان مخترع هذه اللعبة روسي يدعى فيليب بوديكين 

 طالبة بعد مشاركتهن في اللعبة . 16يض نحو عاما( ، و قد تم اتهامه بتحر 21)

وقد اعترف "بوديكين" بالجرائم التي تسبب بحدوثها، وقد اعتبرها محاولة تنظيف للمجتمع من "النفايات 

البيولوجية، التي كانت ستؤذي المجتمع الحقا" ، وأضاف أن "جميع من خاض هذه اللعبة هم سعداء بالموت" 

، وأوالهم  vk.comمع طريق دعوة مجموعة من األطفال إلى موقع  2013م وبدأ "بوديكين" محاوالته عا

 مهمة جذب أكبر قدر ممكن من األطفال وأوكل إليهم مهمات بسيطة ، يبدأ على أثرها العديد منهم باالنسحاب.

التسبب بجروح في  أو يكلف من تبقى منهم مهمات أصعب وأقسى كالوقوف على حافة سطح المنزل

 ة قليلة التي تتبع كل ما أملي عليها بشكل أعمى هي التي تستمر.الجسد، والقل

تكون هذه المجموعة الصغيرة على استعداد لفعل المستحيل للبقاء ضمن السرب، ويعمل اإلداريون على التأكد 

 اجتماعية. أو من جعل األطفال يمضون قدما في اللعبة. وكان بوديكين يستهدف من لديهم مشاكل عائلية 

حاليا "بوديكين" في السجن، كما أن المجموعات الخاصة بهذه اللعبة في صفحات التواصل ويقبع 

 الموقع، وفقا لـ "الدايلي ميل". إدارةقد تم إغالقها من قبل  F57االجتماعي والتي تميز نفسها برمز 

اولون إثبات نحو هذه اللعبة من األطفال هي أنها تؤمن لهم مكانا افتراضيا يح الرئيس لعل عامل الجذب 

أنفسهم فيه، السيما أولئك األطفال غير المندمجين مع محيطهم، وبعد أن تشعرهم هذه اللعبة باالنتماء وبأنهم 

 أشخاص مهمون وذو سلطة، تنقض عليهم نحو الهاوية.

التوعية هنا والمراقبة من األهل هي الحل األمثل والوحيد حاليا لمنع األطفال والمراهقين من الدخول 

هذا العالم بانتظار منع هذه اللعبة التي تشابهها نهائيا من التحميلفي 
2
. 

 أسباب قبول األطفال لهذه اللعبة:

ينقل موقع "تايمز أوف انديا" عن مدير قسم الصحة النفسية والعلوم السلوكية في دلهي، سيمر باريخ، 

أنا؟ و "هل يحبني الناس؟" و  قوله إن المراهقين يمرون بصراع داخلي، ويواجهون أسئلة على شاكلة: من

                                                           
1
 .2017-12-12هديل كرنيب، ما هي لعبة الحوت األزرق التي تدفع األطفال لالنتحار  

http://www.annahar.com/article/713833 
2
 ، مرجع سبق ذكره.هديل كرنيب 



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

125 
 

"هل يجدني أصدقائي جيدا بما فيه الكفاية" وهل أنا وحيد؟ "، لذلك فهم يعتبرون أفضل هدف لمثل هذه 

 األلعاب التي تستغل المراهقين الساعين لنيل القبول واالعتراف واالهتمام بهم من قبل أقرانهم.

 الكيفية التي نحمي بها األطفال من هذه اللعبة:

 أوال يجب معرفة أنه ال يمكن حجب هذه اللعبة، ألنها ليست تطبيقا يمكن تحميله من االنترنت أو

متجر تطبيقات الهاتف الذكي، حيث يعتقد أن لعبة الحوت األزرق يتم نقلها من خالل اتصال واحد بواحد، 

يات "، وفقا لما باستخدام وصالت اتصال مشفرة / سرية، ويصعب بالتالي تحديد واعتراض وتحليل المحتو

 نقله موقع تايمز أوف انديا عن إفادة خطبة للحكومة الهندية.

رقيب، ولذلك يتوجب على اآلباء الحديث  أيوما يزيد خطورتها أنه يمكن ممارستها بسهولة دون 

باستمرار مع أبنائهم واالهتمام بأنشطتهم ومنحهم مساحة كافية للتعبير عن مشاعرهم دون إهمالهم، ومحاولة 

 نشاط غير طبيعي لديهم. أوسلوك  أيمعرفة السبب وراء 

االستيقاظ عند الساعة  أوالصدر  أوإن عالمات تلك األنشطة تكون واضحة، مثل الجروح على اليد 

 صباحا وغير ذلك. 4:20

* إضافة إلى ما سبق يجب توعية األطفال بمخاطر االنترنت واألجهزة الذكية، وجعل تثقيفهم بفوائدها 

 استخدامها مسألة مهمة، وتجنب الحزم الشديد معهم ألنه قد يدفعهم إلى سلوك عكسي.ومضار 

عدم منع األطفال نهائيا عن اللعب بألعاب الكمبيوتر والفيديو في حالة امتالك الجهاز، فالمنع الكامل  -

 ذلك وحيدا  والفجائي قد يجعل الطفل يلعب بهذه األلعاب خارج المنزل للتعويض كلما سنحت له الفرصة في

حاول األهل أن يكونوا قدوة ألوالدهم بتقليل ساعات مشاهدة التليفزيون واستخدام الكمبيوتر لفترات طويلة  أو

 وتخصيص أوقات أطول ألطفالهم باالشتراك معهم في أحاديث مفيدة ونشاطات مختلفة.

 فمن الطرق المقترحة لمكافحة لعبة الحوت األزرق:

تقوم بتحدي األطفال والمراهقين على عمل األعمال الخيرية والوطنية واستغالل  إنشاء لعبة معاكسة لها -

 وقت الراحة بشكل جيد.

 والعامة وتوعيتهم عن مخاطر اللعبة ومراقبة أبنائهم. األمورتبليغ األهل وأولياء  -

 دائم.إنشاء حساب في تويتر ومواقع التواصل االجتماعية يهتم برصد ومكافحة هذه األلعاب بشكل  -

التنبيه من مخاطر األلعاب غير المناسبة لألطفال وفي المقابل عرض حلول بديلة لأللعاب األخرى المناسبة-
1

  . 

 استنتاجات وتوصيات: 

إن أساس المشكلة يتمثل في أننا ليست لدينا خطة واضحة و محددة لكيفية شغل أوقات فراغ أطفالنا، 

الي، فهو يؤكد أن األسرة عليها العبء األول في تالفي أضرار ويتعجب من غياب دور األسرة في الوقت الح

هذه األلعاب "كلكم راع و كلكم مسؤول عن راعيته"، فهي تستطيع أن تحدد للطفل ما الذي يمارسه من هذه 

 تقوم بدور " حارس البوابة اإلعالمية" ، فعلى الوالدين : أياأللعاب ، و ما الذي ال يمارسه ، 

 ن مناسبا للطفل في عمره، و ال يحتوي على ما يخل بدينه و صحته النفسية.* يختاروا ما يكو

* تحديد زمن معين للعب ال يزيد عن ساعة في اليوم لممارسة اللعب، ثم يقضي باقي الوقت في ممارسة باقي 

 األنشطة اليومية.

بات الطعام اليومية، و هناك * ال يكون اللعب بها إال بعد االنتهاء من الواجبات المدرسية، وال يكون خالل وج

طرق كثيرة للتحكم في مدة اللعب، منها على سبيل المثال: تشغيل ساعات التليفزيون التي تغلق التلفاز الذي 

 يلعب عليه الطفل أوتوماتيكيا بعدة فترة محددة من التشغيل.

يخسروا أطفالهم  * يجب على اآلباء أن يصادقوا أبناءهم وال ينشغلوا عنهم بحجة كسب الرزق حتى ال

 ويضيعوا بأنفسهم األموال التي جمعوها من أجلهم.

                                                           
1
 .2017أوت  http://www.webteb.com/articles  15رزان نجار ، ألعاب الفيديو ما بين االيجابيات و السلبيات  

http://www.webteb.com/articles
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ثم لماذا ال تكون هناك رقابة مسبقة على ما يطرح في األسواق من هذه األلعاب؟ كما يحدث مع شرائط 

الفيديو، والسينما، والكتب، وغيرها بحيث تكون لجان هذه الرقابة متكونة من علماء في االجتماع، والنفس، 

ن اإلسالمي تحدد من هذه األلعاب ما يتم تداوله وما يحظر، ويكون المعيار االتفاق مع ثقافتنا وأخالقنا والدي

 وعدم التعارض مع مبادئ ديننا.

* وأيضا أهمية دور المعلمين في نوعية إال طفال بمخاطر اإلدمان على تلك األلعاب.  وكيف تمارس بصورة 

 ر.صحيحة والتنبيه إلى ما فيها من محاذي

"، واأللعاب الشعبية في team workتشجيع األلعاب الرياضية الجماعية التي تؤكد على فكرة العمل كفريق "

 ثقافتنا العربية واإلسالمية. ونابعة منمدارسنا التي هي أكثر ارتباطا بقيمنا 

ى تحديد السن منع الطفل منعا باتا ممارسة ألعاب الفيديو غير المالئمة لجيله، حيث يجبر المصنعون عل -

 المالئم لممارسة هذه اللعبة تماما كاألفالم.

 بعد اختيار اللعبة المناسبة، يجب مراقبته أثناء وبعد اللعب. -

 التحدث معه على إن هذه األلعاب ما هي إال من الخيال وان الواقع مختلف جدا عن هذه األلعاب. -

يفية المنزوعة من العنف قدر اإلمكان وجذب اهتمام شرح لألطفال عواقب العنف ومحاولة دمج األلعاب التثق -

 الطفل إلى مثل هذه األلعاب   

 مشاركة األطفال في لعب العاب الفيديو واكتشافها سويا . -

جعل اللعب في هذه األلعاب في أماكن مكشوفة وتحديد موعد معين للعب األلعاب الفيديو وبساعات قليلة -

 ية.وتشجيع الطفل على الالعب التشارك

اإلحاطة بأهم الجوانب االيجابية والجوانب السلبية لأللعاب االلكترونية  األمورينبغي على التربويين وأولياء  -

وذلك بهدف العمل على تعزيز الجوانب االيجابية والحد من أثار الجوانب السلبية في المدرسة والبيت وخارج 

 المنزل.

لعربي إلجراءات بحوث ذات صلة باأللعاب االلكترونية إنشاء مركز وطني/ قومي على مستوى الوطن ا -

إيجاد نظام تصنيف  -والعربية.  اإلسالميةوالعمل على إنتاجها بما يتوافق مع دين وعادات وتقاليد المجتمعات 

 Entertainment Softwareمجلس تصنيف البرمجيات الترفيهية" لأللعاب االلكترونية على غرار"

Rating Bord(ESRB) ن مرجع يعني بتصنيف األلعاب حسب األعمار وكذلك يعني بتوضيح محتوى ليكو

 والعربية. اإلسالميةكل لعبة عبر أوصاف مختصرة بما يتوافق مع دين وعادات وتقاليد المجتمعات 

في  –المتضمنة في األلعاب االلكترونية شائعة االنتشار –تبني وتضمين عناصر الجذب واإلثارة والتشويق  -

 والعربية. اإلسالميةعاب االلكترونية تتوافق مع دين وعادات وتقاليد المجتمعات إنتاج أل

إنتاج برمجيات حاسوبية تعليمية وتربوية تشتمل على عناصر الجذب واإلثارة والتشويق المتضمنة في  -

 األلعاب االلكترونية شائعة االنتشار.

 اإلسالميةة تتوافق مع دين وعادات المجتمعات وضع حوافز ومكافئات للتشجيع على إنتاج ألعاب الكتروني -

 والعربية.

 حماية حقوق الملكية الفكرية لبرمجيات األلعاب االلكترونية التي تنتج في العالم العربي. -

تبنى وزارات التربية والتعليم في العالم العربي بعضا من األلعاب االلكترونية التعليمية الجيدة وتضمينها في 

 ية، وعمل مسابقات ذات صلة بهذه األلعاب داخل وخارج المدرسة.المناهج الدراس

ينبغي على مؤسسات التعليم العام عمل توازن بين أنماط التعليم غير الرسمي خارج المدارس وبالذات في 

 العوالم االفتراضية.

وممارسة ينبغي تنظيم الوقت المخصص لترفيه الطفل بين ممارسة األلعاب االلكترونية )االفتراضية(  -

الرياضة الحقيقية مثل السباحة ولعب الكرة بأنواعها والرحالت وغيرها من األنشطة التي تعود بالفائدة على 

 الطفل من الناحية الجسمية والنفسية والعقلية.
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 أيينبغي على الوالدين أن يختارا األلعاب االلكترونية المناسبة ألعمار أوالدهم، وأن تكون خالية من  -

 ل بدينهم وصحتهم الجسمية والعاطفية والنفسية.محتوى يخ

ينبغي على الوالدين تحديد زمن معين للعب ال يزيد عن ساعتين في اليوم لممارسة اللعب يوميا بشرط أخذ  -

 دقيقة، ثم ينقضي باقي الوقت في ممارسة باقي األنشطة اليومية. 15فترات راحة كل 

بممارسة األلعاب االلكترونية في فترات تناول وجبات الطعام ينبغي على الوالدين أن ال يسمحا للطفل  -

 اليومية.

ينبغي على الوالدين أن ال يسمحا للطفل بممارسة األلعاب االلكترونية إال بعد االنتهاء من الوجبات  -

 المدرسية.

عنهم بحجة يجب على اآلباء أن يصدقوا أبناءهم ويشاركهم في ممارسة األلعاب االلكترونية وال ينشغلوا  -

 كسب الرزق حتى ال يخسروا أطفالهم ويضيعوا بأنفسهم األموال التي جمعوها من اجلهم.

ينبغي على الجهات المسؤولة القيام بعمل مراقبة على ما يطرح في األسواق من ألعاب الكترونية، كما  -

علماء في االجتماع، يحدث مع أشرطة الفيديو والكتب وغيرها، بحيث تكون لجان هذه الرقابة متكونة من 

وعلم النفس، والدين اإلسالمي تحدد من هذه األلعاب ما يتم تداوله وما يحظر ، ويكون المعيار االتفاق مع 

 ثقافتنا وأخالقنا وعدم التعارض مع مبادئ ديننا.

ناسب القيام بتصميم ألعاب الكترونية تناسب الطفل المسلم، فيتخصص من أبناء المسلمين من يصمم ألعابا ت -

 الطفل المسلم، وتوافق مع احتياجاته وتطلعاته وتاريخه وحضارته.

التأكيد على أهمية دور المعلمين في توعية األطفال بمخاطر اإلدمان على ممارسة األلعاب االلكترونية،  -

 وكيف تمارس بصورة صحيحة، والتنبيه إلى ما فيها من محاذير.

تزايد لأللعاب االلكترونية االهتزازية حتى يتجنبوا اإلصابة المبكرة ينبغي إبعاد األطفال عن االستخدام الم -

 بأمراض عضلية خطيرة كارتعاش الذراعين.

ينبغي أن يكون موضوع جلوس الطفل الذي يمارس األلعاب االلكترونية بعيدا بما فيه الكفاية عن شاشة  -

 حة الطفل.الحاسوب، وذلك ألجل التقليل من مخاطر األشعة على ص أو التلفاز 

المستخدمة في اللعب مطابقة للمواصفات الطيبة قدر اإلمكان، كأن يكون  األدوات التأكيد على أن تكون  -

ارتفاع حامل الحاسوب مناسبا مع حجم الطفل، باإلضافة إلى التأكد من جودة الخامات التي تصنع منها مقاعد 

 الجلوس وكمية اإلضاءة المناسبة بالغرفة والتهوية 

 ة:خالص

تمييز ألعاب الفيديو بعدة خصائص جعلت منها محطة اهتمام كم طرف األطفال لذلك هناك عدة 

عوامل تدفع األطفال لممارسة األلعاب االلكترونية مثل السعي للفوز، المنافسة، التحدي، حب االستطالع، 

 ا.التخيل والتصور وغيرها من عناصر الجذب والتشويق واإلثارة وتجعل الطفل يرتبط به

كما يرى البعض أن لممارسة األلعاب االلكترونية أثارا ايجابية، وأخرى سلبية ناتجة عن الممارسة 

اليومية أللعاب الفيديو. فمن اآلثار الجانبية أن األلعاب االلكترونية تساهم في تحسين بعض المهارات 

ارة الكتابة، ومهارة اكتساب اللغة االجتماعية واألكاديمية كمهارة البحث عن المعلومات ومهارة الطباعة، ومه

 األجنبية، ومهارات التفكير الناقد ومهارات حل المشكالت.

أما فيما يتعلق باآلثار السلبية المترتبة على ممارسة األلعاب االلكترونية فهي عديدة وتم تصنيفها منها 

اديمية، وأضرار عامة، أضرار دينية، أضرار سلوكية وأمنية، أضرار صحية، أضرار اجتماعية، وأضرار أك

ويندرج تحت كل صنف عدد من اآلثار السلبية، وهذا ما جعلها تتسبب في تهديد حياة األطفال مما استدعى 

األمر ضرورة االهتمام بالكيفية التي تجعل الطفل يدمن على تلك األلعاب والبحث في سبل التقليل منها 

 لسلبية على المجتمع عامة والطفل خاصة. وضرورة اقتراح البدائل الكفيلة للحد من مظاهرها ا
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 التربية بدرجأسباب الغش في االمتحانات كما يدركها طالب وطالبات كلية 

 الدكتور: عيسى حسن غالم

 الدكتور: رمضان حسن غالم

 الملخص:

بدرج دفت الدراسة التعرف على أسباب الغش في االمتحانات من وجهة نظر طالب كلية التربية ه   

الزنتان ، باإلضافة إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية وفقا لمتغيرات ) الجنس، والتخصص، والسنة  بجامعة

لية التربية بدرج والبالغ تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب ك الوصفي،الدراسية.( استخدم الباحثان المنهج 

( 15( طالبة و)55( طالب وطالبة منهم )70( طالب وطالبة، وتم اختيار عينة عشوائية قوامها )200عددهم )

طالب واعتمد الباحثان االستبانة في تجميع بيانات الدراسة بعد التأكد من صدقها وثباتها، وفي تحليل البيانات 

األحادي إليجاد الفروق  وتحليل التبايننحرافات المعيارية واختبار )تي( تم استخدم المتوسطات الحسابية واال

 -التالية: وتوصلت الدراسة إلى النتائج 

للحصول على معدالت عالية  الغش كوسيلة إلى اعتمادعدة أسباب تساعد الطالب وتدفع بهم  هناكأوال:  

 -( ولعل من أبرزها:2.5 – 2.9 على متوسطات حسابية تراوحت بين) االمتحانات وحصلتوالنجاح في 

 قلة توافر االحتياجات واإلمكانيات للطلبة في الكلية. -1

 عدم التذكر والنسيان من قبل الطلبة. -2

 خوف الطلبة من الرسوب. -3

 اإلرهاق والتعب النفسي الذي يشعر به بعض الطالب. -4

 كره الطلبة للمادة الدراسية. -5

 صعوبة األسئلة في االمتحانات. -6

 ساتذة في شرح المادة الدراسية.صعوبة تعاون األ -7

 الظروف الشخصية التي يمر بها الطالب.  -8

 قلة االستعداد الكافي من قبل الطلبة لدراسة المادة.  -9

 قلة الوقت المخصص لمراجعة مادة االمتحان. -10

 ضعف أساس الطلبة في بعض المواد الدراسية وعدم القدرة على استيعاب المادة. -11

 ة الحرفية للمادة في االمتحان.باإلجاب األساتذةمطالبة بعض  -12

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات طالب كلية التربية حول أسباب الغش ترجع  -ثانيا:

 لمتغيرات) الجنس، التخصص، السنة الدراسية(

 :المقدمة

 تعد ظاهرة الغش في االمتحانات في المؤسسات التعليمية من الظواهر المذمومة ومن السلوكيات   

السليبة التي تعمل بشكل مباشر على تدهور مستويات المخرجات التعليمية بها ، وهي ترتبط ارتباطا  بتحول 

أنظمة التعليم من أنظمة لنشر العلم والثقافة العامة والتحصيل والمعرفة إلى أنظمة تمنح الشهادات التعليمية 

فراد المجتمع ، ولكن عندما أة المرموقة بين التي تعتبر بمثابة رخصة للحصول على المركز الوظيفي والمكان

تغير الهدف من السعي لطلب العلم إلى السعي نحو الحصول على الشهادات بأي وسيلة ممكنة حتى وان كانت 

تتعدى األخالق العامة والمواثيق التعليمية المتعارف عليها. أدي إلى البحث عن األساليب المتعددة لتحقيق ذلك 

 على الشهادات. الهدف بغرض الحصول

سلوكي سائد ومنتشر بين الكثير من الطالب  أصبحت نمطالمؤسسات التعليمة  الغش فيوظاهرة 

وينظر إليها بأنها سلوك محمود، ويلجا الطالب للغش من اجل إخفاء القصور المصاحب للفشل الدراسي الذي 

الظاهرة في  خطورة تلكقمت يتعرضون له، ومحاولة لتبرئة أنفسهم من لوم اآلخرين لهم، ولألسف تفا
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استخدام الغش في كل مواقف الحياة وأصبح فيما بعد طريقة في الحياة االجتماعية  أباحهاالمتحان اآلمر الذي 

 اجتماعي ال يستطيع أن يتخلص منه. ونمط سلوكي

وهذه الدراسة تركز على التعرف على أراء طالب المرحلة الجامعية حول أسباب الغش وذلك 

يعدون فئة اجتماعية مهمة جديرة الكامل، والفئة العمرية التي بلغت سن الرشد والنضج  م منباعتباره

 منها قيادة المستقبل. بالدراسة ويؤمل

 مشكلة الدراسة:

ن هذه الدراسة بداية جيدة لتشخيص الواقع التربوي والتعليمي في كليات التربية أيرى الباحثان ب    

وذلك التخاذ قرارات صائبة  المستقبلية،اضحة عن مخرجاتها التعليمية بغرض الوصول إلى إعطاء صورة و

موصفات مالئمة يسهمون  ذويطلبة  في إعدادمن اجل تحسين العمل التربوي والتعليمي وتطويره للمساهمة 

ترتكز باألساس على مستوى اإلعداد ونوعه الذي يصل إليه األفراد في  والتقدم باعتبارهافي تحقيق التنمية 

وظاهرة الغش في االمتحانات الجامعية سلوك انحرافي يخل بالعملية التعليمية ويهدم احد أركانها  لمجتمع.ا

الغش في االمتحانات يعد تزيف لنتائج التقويم ويعوقه عن تحقيق أهدافه التي  ألناألساسية وهو ركن التقويم  

اضطرار الفرد إلى اللجوء إليه بسبب  ،بمعنىيسعى إلى تحقيقها ويراه البعض في إطار الغاية تبرر الوسيلة، 

الضغط الذي يواجهه تجنبا لآلثار التي تعبر عن فشله في االمتحانات ،وبذلك فان التعرف على األسباب التي 

المهمة في  األمورتدفع بالطالب إلى اعتماد الغش في الحصول على النجاح في المؤسسات التعليمية  يعد من 

 د مشكلة الدراسة الحالية في السؤال التالي:المجتمع  .وبهذا تتحد

  وجهة نظر طالب كلية التربية  والجامعي منالغش بين طالب كليات التعليم العالي  انتشار ظاهرةما أسباب

  درج؟

  الدراسة:أسئلة 

  ما هي أسباب الغش في االمتحانات بكلية التربية درج. من وجهة نظر طالبها من افراد العينة؟ 

  روق ذات داللة اإلحصائية في أسباب الغش في االمتحانات بكلية التربة درج وفق لمتغير هل هناك ف

 الجنس.

  اإلحصائية في أسباب الغش في االمتحانات بكلية التربة درج وفق لمتغير  ذات داللة هناك فروقهل

 التخصص؟

  ة درج وفق لمتغير اإلحصائية في أسباب الغش في االمتحانات بكلية الترب ذات داللة هناك فروقهل

 السنة الدراسية

 :أهداف الدراسة 

  تهدف الدراسة التعرف على:  

 أسباب الغش في االمتحانات بكلية التربية درج. من وجهة نظر طالبها.  -1

 الفروق ذات الداللة اإلحصائية في أسباب الغش في االمتحانات بكلية التربة درج وفق لمتغير الجنس. -2

ائية في أسباب الغش في االمتحانات بكلية التربة درج وفق لمتغير الفروق ذات الداللة اإلحص -3

 التخصص.

الفروق ذات الداللة اإلحصائية في أسباب الغش في االمتحانات بكلية التربة درج وفق لمتغير السنة  -4

 الدراسية

  الدراسة:أهمية 

المجتمع، ولذلك  خطورة ظاهرة الغش على شخصية الفرد وأخالقه وبناء األسرة وتماسك إلىالتنبيه  (1

ظهور  إلىفان شيوع هذه الظاهرة في االمتحانات عند الطلبة في جميع المراحل التعليمية يودي 

 مخرجات ضعيفة في سوق العمل ال تتصف بالجودة،    



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

131 
 

تساعد هذه الدراسة التربويين في التعرف على أسباب الغش في المؤسسات التعليمية األمر الذي   (2

 سة تعليمية تساعد في الحد من هذه الظاهرة.يدفعهم إلى   رسم سيا

 إثراء المكتبة الليبية الجامعية والمكتبات العامة بدراسات ذات أهمية بالغة لدى افراد المجتمع. (3

  الدراسة:حدود 

 درج الدارسينعلى أسباب الغش من وجهة نظر طالب وطالبات كلية التربية بمدينة  في التعرفتتحدد      

 2019/2020 في العام الجامعي

  الدراسة:مصطلحات 

تسرب معلومات إثناء االمتحان، وهو استخدام مادة ليست من تعبير  أو استقبال  الغش بأنهيعرف الغش: 

( و)عودة 210.ص1991الشخص في االمتحان وكذلك يعرف بأنه عمل أكاديمي غير أخالقي )الشحات، 

في االمتحانات بحصول الطالب على (.ويتمثل الغش 24ص 2006، و)دودين،( 97، ص1989مقابلة 

 ينقلها من  كتاب  أو له، غير عادية  كان يطلبها من قرين  أو اإلجابة المطلوبة لسؤال ما بطرق غير مشروعة 

 على جدران لغرض تمرير المادة الدراسية دون اعتبار يذكر لتعلمها  أومن مقعد  أو أورق عادية أومذكرة.  أو

 (20ص 1988 دان،حم) بأهميتها.دون وعي  أو

 االمتحانات.التعريف اإلجرائي للغش في 

يمكن تعريفه بأنه سلوك يقوم به الطالب باستخدام وسائل غير مشروعة للحصول على إجابات 

 و االتصال الحديثة كالهاتفاومن أجهزة  الكتاب أو –من البرشام أومن المقعد  أو زميله  بنقله منصحيحة 

 ائج التقويم.لتزيف نت .( وذلكالحاسبة...

مجموعة  أو هو مقياس  عنها، واإلجابة  أو يتطلب من الشخص االستجابة لها  من األسئلةهو عدد  االمتحان:

مستوى إلمامه بمعارف معينة )جسن شحاته وزينب  أو من المقياس للحكم علي الخصائص النفسية للشخص 

 (59:2003 النجار:

 تعريف االمتحان إجرائيا:

 ن األسئلة تقدم للطالب لمعرفة قدراته ومستوى استيعابه لكمية من المعارف وتقييم لمجموعة م

المعلومات مقدم إليه مسبقا عن طريقة المعلم ويمكن لهدا االمتحان أن يقيس ويقارن بين األفراد والمجموعات 

 لتعزيز نمو الفرد.

 اإلطار النظري:

 -الغش: مفهوم 

 به، وهويكتسبها الطالب من البيئة السيئة المحيطة  شينة التيالميعد الغش من العادات السلوكية       

 عمله،ظاهرة خطيرة جدا  وله أشكال متعددة ومتنوعة ابتداء من غش األب ألسرته وانتهاء بغش المنتج في 

وتشير الدراسات والبحوث على إن الغش عبارة عن سلوك ألخالقي وغير تربوي ويتم عن شخصية غير 

على اختالف أنوعه يعتبر محرما دينيا  حيث قال الرسول صلى هللا عليه وسلم ))من  ناجحة وهذا السلوك

 .اإلنسانغشنا ليس منا(( وهو مخالف لنداء الضمير وكذلك مخالف لقيم 

الراشدين من الجنسين مع  أوالتالميذ  أوهو ظاهرة من الظواهر، كثيرة االنتشار تظهر لذي األطفال و

سلوكية تهدف إلى التحاليل على  وأصبح عادة ذلك،نوع المكاسب التي تحقق من اختالف الطريقة المتبعة و

 أوالعجز  معين لتغطيةبشكل غير حقيقي للوصول إلى هدف  األمورواقع الحال مما يؤدي إلى إظهار حقائق 

 , ( 164ص 2007 ملحم،اإلهمال ) أو التقصير 
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 التربوي:مفهوم الغش من الجانب 

بين الظواهر الواسعة االنتشار في كلياتنا اليوم وأصبح يمارس في كافة الغش الجامعي من  

المؤسسات التربوية الموجود في المجتمع كنسق عام، بحيث أصبح الطلبة يمارسون هذا السلوك بهدف 

 (.19ص  2000معدالت تراكمية )شهب ، أوتحصيل نتائج جيدة ودرجات عالية 

 توصلت إلىحانات ظاهرة عامة تستحق الدراسة بالفعل ولقد ولقد أثبتت الدراسات إن الغش في االمت

أن الغش في االمتحانات سلوك منتشر بين مختلف فئات الطالب على اختالف المراحل التعليمية وتنوعها 

عن  البحت والدراسةإلى  القلق، ويحفزفي التعليم الجامعي مما يدعو إلى  أوسواء في مراحل التعليم العام 

 للحد من حدوته والتخفيف من أثاره. أساليب مناسبة

( إلى جملة من األسباب والعوامل التي لها دورا  كبير في 2007أشار ملحم )  االمتحانات:أسباب الغش في 

 ومنها:إبراز ظاهرة الغش في االمتحانات لدى الطلبة 

 األسرية: أوال: العوامل 

تلعب دور كبير في تعليم وتربية الطفل وأفكار ومعايير ومحاكاة أخالقية  قيم وعاداتاألسرة لها 

وإكسابه مجموعة من األخالق التربوية والدينية واالجتماعية، وهى إحدى مؤسسات البيئة االجتماعية 

والسليم، و بهذا فهي تعلب دور كبير في تكوين الشخصية وفي نمو قدراتها العقلية بالشكل الصحيح  التربوية،

لتنشئة األسرية. ألطفالهم، مثل التقبل واإلهمال، الرفض، والحب هي من دور الوالدين واتجاهاتهما في او

 أوالعوامل التي تساهم بشكل كبير في اكتساب الطفل سلوكيات معينة سواء ايجابية مثل الصدق والتعاون 

السليبة مثل عادت الكذب والغش والعنف والخداع من ذلك يمكن القول بان أهم عامل يساهم في تنمية سلوك 

الوالدين  ألنفي معاملته  أو سماعة لوالديه يقومون بهذا السلوك في تربيته  أو غش لدى الطفل هو مشاهدة ل

 (.165 – 2007هما قدوة ألبنائهم )ملحم 

 التربوية: ثانيا: العوامل 

 نظام االمتحانات: -1

ال يزال سائد نظام االمتحانات من احد العوامل التي تساهم في تنامي سلوك الغش لدى الطلبة حيث   

في مدارسنا قياس التحصيل المعرفي لدى التالميذ دون التركيز على العوامل التي تساعد علي استيعاب المادة 

الدراسية وكرهها وتهاون المراقب في الرقابة يساعد على ظهور سلوك الغش وتقنينه في الكليات، ويلجأ 

وأكدت بعض الدراسات على إن الرغبة القوية الطالب إلى ممارسة الغش بهدف الحصول على نتائج جيدة، 

في الحصول على نتائج جيدة والحصول على مكانة اجتماعية مناسبة من اجل الحفاظ على الكرامة والحفاظ 

على معدل تراكمي جيد يتماشى مع متوسط درجات الطالب، تدفع أعداد اكبر من الطالب إلى ممارسة الغش 

 (.312:  2005الواجبات )الخليلي أداء  أو المدرسي في االختبارات 

  االمتحانات:الوسط المدرسي في فترة  -2

 عداد والقلق واالنفعال والتوتر في فترة االمتحانات وتغير نظام الدروس العادي وكذلك اهتمام اإلدارة باإل

 (.39: 2011الحياتي ، )متحاناتلالر يالتحض

 المعلم:أسلوب وكفاءة   -3

عملية التعليمية وكذلك عضو رئيسي فيها ومسئول مباشر وغير من المعروف إن المعلم محور ال

مباشر في دفع الطالب إلى ممارسة سلوك الغش في االمتحانات وأداء الوجبات فعدم تمتعه بالكفاءة الالزمة 

 عدم كفأته في نقل المعلومات بشكل واضح واستخدم المعلم االمتحانات كوسيلة للعقاب و أوللتدريس 

تدفع الطالب إلى ممارسة سلوك الغش كوسيلة للهروب  األموروإدارته وتعليماته, كل هذه  إخضاعها لسلطته

من العقاب وتخطي الصعوبات وتجاوزتها بهدف الحصول على نتائج جيدة تتجنب العقاب باستعمال كل 

 (.220:  2008التقنيات والطرق الممكنة في ذلك )ربيع 
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 ة:واالقتصادياالجتماعية  ثالثا: العوامل

من المعروف إن الخلفية االجتماعية للطالب تساهم هي األخرى في دفعه إلى ممارسة سلوك الغش 

كما تلعب الفئات االجتماعية دورا  بارزا  في تنامي هذا السلوك بين الطلبة في المدارس، حيت إن الفئات العليا 

ل على درجات عالية على عكسا في المجتمع غالبا ما تشجع على ذلك ألنها تضغط على أبنائها في الحصو

في متابعة التعليم  أيللدراسة.  متابعة أبنائهاالدنيا في المجتمع، التي يكون أبنائها اقل حظا في  اسر الفئات

تولى مناصب اجتماعية مناسبة، حيت تتصف هذه األسر بالحفاظ والتمسك بالقيم والعادات  أوالعالي، 

صعوبة  ألن ةاالنحرافينالسلوكيات  أوالفقيرة من ممارسة هذا السلوك  االجتماعية. كما ال ينفي أبناء األسر

الغش وصعوبة الحصول على الرغبات والحاجات تدفع بهم إلى ممارسة الغش المدرس )معاطية والجغيمان 

:2006: 64.) 

 المدرسي:أنواع الغش 

ه تعدد أنواعه وكل هناك عدة أنواع للغش المدرسي فكما تعددت أسبابه وأساليبه وأغراضه ووسائل

  -نوع له خصائصه ولعل من أبرزها اآلتي: 

إدراكي وال  أوعقلي من غير قصد نتيجة قصور  بعدة تصرفاتالتلميذ يقوم  ويعني إن االلتباس:غش  -1

 يعتبر هذا النوع من السلوك انحراف في السلوك.

النوع من السلوك عند التلميذ  النوع يمارسه التالميذ لتحقيق غابات، وإذا استمر هذا التقليد: وهذاغش  -2

من  أو األقران ، ويعرضه لعواقب  سواء من الوالدين  أو يصبح عادة سلوكية ,،و تقليد  لما يقوم به الكبار 

 من القانون الداخلي للمدرسة. أو المعلم 

من إبقاء اآلخرين في المأزق دون رغبة منهم و أوالمزاح الطلبة واألطفال بهدف  المزاح: يمارسهغش  -3

 .واجتماعيا وتربوياسلوكية غير مسموح به قانونيا  ويصبح عادةالممكن أن يتطور هذا السلوك مع العمر 

كالكذب  عن إرادته،ويحدث هذا النوع من السلوك بطريقة الشعورية في نطاق خارج  المرضي:الغش  -4

 يقوم به التلميذ دون وعي منه. أيالمرض 

ير مكانة التلميذ وموقعه بين اقرأنه وتعزيز النجاح خوف من هذا النوع يهدف إلى تغ الدعائي:الغش  -5

 (.164 :2007الغش والضعف الدراسي وهذا السلوك يحدث لدى التالميذ نتيجة للشعور بالنقص )ملحم 

 -باإلضافة إلى تصنيف آخر يصنفها وفقا لالتي:   

استعمال    أواآلخرين معه كالنقل وهو الذي يقوم به الطالب بشكل مفرد دون اشتراك الطلبة  الفردي:الغش   -

 أواستعمال أوراق  أووسائل وتقنيات متنوعة مثل الكتابة على الطاولة التي يجلس عليها ال داء االمتحان 

  جسمه.الكتابة على أطراف 

عبارة عن مجموعة من األنشطة والمهارات والسلوكيات غير  أيجماعي  ويكون بشكل الجماعي:الغش   -

ممنوعة قانونيا   وتربويا   كالتحايل والغش الجماعي يشترك فيه مجموعة من الطلبة المسموح بها وال

 لتمرير مادة دراسية واستعمال الهاتف النقال.

 األساليب التي يتبعها الطالب في الغش منها : إلى(. 19 :2000وأشار )الشهب     

 استعمال قصاصات ورق صغيرة. -1

 النظر إلى الجدار والنقل منه. -2

 ة على المقعد الذي يجلس عليه.الكتاب -3

 النقل من الكتاب. -4

 منه.االستعانة بأوراق مكتوبة من زميل قريب  -5

 الكتابة على راحة اليدين. -6

 الكتابة على ظهر الدفتر الذي يكتب عليه الطالب. -7

 كتابة الكلمات العربية بأحرف إنجليزية. -8

 غيرها. أو استعمال اإلشارة باليد  -9
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 لكلمات.كتابة الحروف األولى لبعض ا -10

 الكتابة على المسطرة. -11

 تبديل جلد الكتابة بجلد أخر. -12

 االستعانة بالمدرس. -13

 الكتابة على ظهر الزميل الذي يجلس أمامه. -14

 استخدام اآلالت الحاسبة المبرمجة. –تبادل بعض األوراق مع زميل أخر  –الكتابة على القدم  -15

 - االمتحانات:اآلثار السلبية للغش في 

ذلك إن الطالب كما أعفى نفسه من التركيز واالهتمام بالدروس داخل الفصل  يمي:التعلتدني المستوى  -1

وخارجه وأعفى نفسه من المراجعة على االنجاز والكتابة والبحت، فان مستواه المعرفي لن يزيد إال تدهور 

 وسوف يحصل على الشهادة وهو غير مؤهل مهنيا للقيام بأي عمل وخاوي من الناحية األكاديمية.

اعدة الغاش والمساهمة في الغش وتعاون الطالب على الغش أفعال دنية يجرمها القانون وتعد خرقا  مس -2

كبيرا للضوابط والقواعد التي تنظم االمتحانات وتدخل في باب التعاون على اإلثم والخيانة والمعصية والمنكر 

 حيت يؤدي الغش إلى انحطاط األخالق وتدنيها.

والمتعلم والمؤهل  والشباب الصالحذلك بان المجتمعات ال تتقدم اال بالعلم  قىانتشار الفساد وعدم الر   -3

مهنيا والسوي أخالقيا فإذا كان افراد المجتمع ال يحصلون على الشهادات إال بالغش فماذا سوف ينتج 

بناء  وما الدور الذي سيقومون به للمساهمة في - يتحملونها؟ما هي المسؤولية التي  الغش؟المعتمدون على 

التي رسموها بالغش  خاللها األهدافوظيفة تلك الشهادة المزورة يحققون من  همهم:الشي بل غاية  المجتمع؟

وهكذا تبقى األمة متعثرة ال تتقدم بسب الغش الذي ينخر جسدها وينهك جسمها، إن الغشاش غدا  سيتولى 

ط الذي يوجد فيه، بل ربما يعلم تالميذه في الوس عامال وبالتالي سوف يمارس غشه. أومنصبا ، ويكون موظفا 

 :(2002، المجتمع. )الزرادالغش وخيانة 

  االمتحانات:طرق العالج والوقاية من الغش في 

تفعيل دور مجلس اإلباء واألمهات مع المدرسيين واإلدارة وتبادل المعلومات وتعزيز الثقة بين البيت  -1

 كيات الخاطئة لدى أبنائنا الطلبة والتخلص منها.والمدرسة من اجل التخفيف والحد من انتشار السلو

تفعيل دور المرشد األكاديمي في مساعد الطلبة على كيفية االستعداد لالمتحانات والتخفيف من القلق  -2

 الناجم عنه لما لذلك من اثر على أداء الطالب في المواقف االختيارية.

رقيب على عباده حسيب لهم فيما باتون من  إحياء الوازع األخالقي وتنمية الضمير الداخلي بان هللا -3

  أعمال.

قيام عميد الكلية بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس بوضع برامج توعية مند بداية العام الجامعي حول  -4

 النهائية.تعليمات الغش في االمتحانات وبخاصة في االمتحانات 

اجل الوصول إلى مستوى عالي من تبصير الطلبة باألضرار الناجمة من هذه السلوكيات الخاطئة من  -5

 األخالق والسلوكيات االيجابية.

إقامة الندوات الدينية. لتوضيح مخاطر الغش وتعارضه مع مبادئ الدين ومع القيم والغايات التربوية  -6

وتوعية الطلبة بااللتزام بتعاليم الدين الحنيف وأخالقه وجعله ممارسة في حياتهم اليومية والتركيز على تكريم 

 . أدائهم ونشاطاتهم داخل القاعة الدراسية وليس على أدائهم في ورقة االمتحان فقط المتفوقين فيطلبة ال

   (25:2002.)عرفات 

 ( إلى  إن الوقاية من الغش في االمتحانات تتطلب :2002كما أشار الزراد )

ة التي تساهم تنظيم وتفعيل حصص الدعم والتقوية لمقاومة ظاهرة الدروس الخصوصية الغير مشروع -1

 في فقدان الثقة بين الطالب واألستاذ.

 ن يكون تصحيح أوراق اإلجابة مركزي كذلك.أمن وزارة التعليم و أيأن يتم إعداد االختبارات مركزيا  -2
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األسئلة المقالية تتيح  ألنعن األسئلة الموضوعية وذلك  االمتحانات، والبعداعتماد األسئلة المقالية في  -3

وعبه من المادة أما الثانية فأنها قد تحصره في جزئية بسيطة، وبشكل يضيق على للطالب عرض ما است

 الطالب فرصة التعبير عما حصله من المادة                                                 

ن تتناسب مع المدى الزمني ألي الواجبات المنزلية التي يكلف به الطالب وعمراعاة االنجاز والتركيز  -4

  مطلوب انجازه فيها .ال

العديد من الدراسات السابقة موضوع الغش في االمتحانات في المؤسسات  تناولتالدراسات السابقة: 

التعليمية المختلفة ومن ابرز تلك الدراسات التي تحصل عليها الباحثان من أبرزها : دراسة عسيرى والشترى 

ماعية لظاهرة الغش في االمتحانات لذي طالب السنة (  والتي هدفت إلى  التعرف على األبعاد االجت1999)

. باإلضافة إلى التعرف على أهم األسباب اإلسالميةالنهاية في كلية العلوم االجتماعية بجامعة محمد بن سعود 

المؤدية إلى ظاهرة الغش في االمتحانات وكان أهمها: الرغبة في النجاح دون بدل مجهود ورضا األهل وتقليد 

خر أثناء حياتهم الدراسية آ العينة قد مارسوا الغش بشكل. أو ةلقد توصلت الدراسة إلى إن غالبيالزمالء. و

المدرسية واستخدام األدوات وكذلك بينت الدراسة بعض أساليب الغش في االمتحانات منها : الكتابة على 

نقال وباإلله الحاسبة وكان األوراق والقصاصات والكتابة على المالبس واستخدام األجهزة الحديث كالهاتف ال

( معرفة أسباب انتشار ظاهرة الغش من خالل تحليل  بيانات  دراسة 2002الهدف من دراسة التير، وأمين : )

ميدانية جمعت من ثالث عينات محتفلة هم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والمسئولين في العملية التعليمية 

لث الثانوي وطلبة الجامعة وقام الباحثان بتوظيف النظرية حيت اقتصرت على لطلبة الدين يدرسون الثا

الالمعيارية. للنظر إلى ظاهرة الغش في االمتحانات وقد تم الربط بينها وبين عملية التحديث ومن النتائج التي 

ومن توصلت إليها هناك نسبة كبيرة من مدرسي الدروس الخصوصية. يقومون بدور المساعدة في الغش، 

الفروق بين الجنسين في مجال األنشطة المتعلقة بسلوك الغش في االمتحانات، تكاد ال تكون  النتائج إن

( كان الهدف منها التعرف عن ظاهرة الغش في 2002موجودة إال في حدود ضيقة.  أما دراسة راشد )

دراسة من االمتحانات وفنونها وآثارها على سلوك الطلبة في اإلمارات العربية المتحدة، وتكونت عينة ال

( طالب وطالبة من المرحلة اإلعدادية والثانوية واستخدمت المنهج الوصفي وكشفت الدراسة عن إن 200)

( من طالبات المرحلة اإلعدادية والثانوية يرو إن الغش في االمتحانات نوع من التعاون ال غبار 48:  6)%

م استدراكاه طوال العام الدراسي ، %( منهن انه أشبه بمراجعة جماعية لما ت2%,41ن نسبة )إعليه ،و

وكذلك كشفت دراسة  ويرون موقفهن  بان رهبة االمتحانات مسئولة عن نسيان ما تم استذكاره طول العام.،

كبر في المرحلة اإلعدادية وإشارة أيضا إلى نسبة كثيرة منهم ال  أإلى إن ظاهرة الغش في االمتحانات كانت 

لغش باعتباره نوع من التعاون من اجل النجاح وواجب تفرضه الزمالة إحراج في تبادل وسائل ا أييجدن 

( للتعرف على األسباب الرئيسية لظاهرة الغش، 2008والصداقة وجاء هدف دراسة أبوريد وأبو وريق )

واهم اآلثار الناتجة عنها من وجهه نظر الطالب وأعضاء هيئة التدريس بكلية إعداد المعلمين بجامعة تبوك 

ة إلى وضع الحلول المقترحة لمعالجتها والقضاء عليها وتوصلت الدراسة إلى إن للجانب الروحي ،باإلضاف

والعمل على تهيئة الجو المناسب لالختبار  لسد  اثر كبير جدا  في  ترقية الشعور بالمسئولية ومحاسبة النفس،

على أسباب الغش في (  التعرف 2018التغيرات التي تتيح فرص الغش. وكان الهدف من دراسة رحاب )

االمتحانات لذي  طلبة كلية التربية من وجهه نظر الطلبة بجامعة القادسية، قسم العلوم التربوية والنفسية حيث 

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وكانت األداء المستخدمة في جمع البيانات هي االستبانة وبلغ حجم العينة 

ى إن الغش في االمتحانات له أسبابه الخاصة التي  في مقدمتها ( طالبا  وطالبة وتوصلت الدراسة إل100)

خوف الطلبة من الرسوب واإلهمال وقلة االهتمام بالمذاكرة. وال يعاني الطلبة من النسيان بقدر معاناتهم من 

 سوء استعمال الوقت وعدم استغالله في مراجعة الدروس وقراءتها في أوقاتها قبل تراكمها.  
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 -للدراسة: المنهجية اإلجراءات  

 يعمل على دراسة الواقع الذي  اعتمد الباحثان على استخدم المنهج الوصفي التحليلي للدراسة- الدراسة:منهج 

 ويوضح أبعادها المختلفة. أنه يسهم في إلقاء الضوء على طبيعة المشكلة الواقع، كماالظاهرة كما توجد في  أو

( طالب 200من جميع طالب كلية التربية درج، والبالغ عددهم) تكون مجتمع الدراسة -مجتمع الدراسة: 

وطالبة موزعين على أقسام الكلية)  اللغة العربية، ومعلم الفصل، والفيزياء، واللغة االنجليزية، والحاسوب  

 :(كما هو مبين في الجدول التالي
 التربية درج( يبين عدد أفراد مجتمع   الدراسة من طالب كلية 1جدول رقم)

 النسبة المئوية عدد الطالب السنة الدراسية

30 60 األولى  %  

 %35 70 الثانية

 % 20 40 الثالثة

 % 15 30 الرابعة

 % 100 200 المجموع

على  وطالبة موزعين( طالب 200مجتمع الدراسة بلغ ) عدد افراديتضح من الجدول السابق أن 

 ( طالبا  و60لدراسية، حيث بلغ عدد طالب السنة األولى )األقسام العلمية الخمسة بالكلية، ووفقا للسنوات ا

 ( طالبا  و70%( من أفراد مجتمع الدراسة، أما عدد طالب السنة الثانية فقد بلغ )30طالبة مشكلين ما نسبته )

 %(، و20( طالبا  وطالبة مشكلين ما نسبته )40الثالثة فقد بلغ عددهم ) وطالب السنة%(،  35طالبة بنسبة )

 ( طالبا  وطالبة.30ا طالب السنة الرابعة والبالغ عددهم)أخير

%(، والبالغ  35نسبتها ) عشوائية شكلتتحديد مجتمع الدراسة قام الباحثان باختيار عينة  بعد-الدراسة: عينة 

  -التالي: ( طالبا  وطالبة وذلك كما هو مبين في الجدول 70عددها )
 الب كلية التربية بدرج وفقا لمتغير الجنسط العينة من( يبين عدد أفراد 2جدول رقم)

 النسبة% عدد افراد العينة الجنس

 %21 15 ` ذكور

 %79 55 إناث

 % 100 70 المجموع

 21بنسبة ) ( طالبا  15طالبا  وطالبة، منهم ) (70يتضح من الجدول السابق أن عدد افراد العينة بلغ )

  بالكلية.م من بين األقسام الدراسية %( تم اختياره79( طالبة شكلت نسبتهن )55%(، و )

التعرف على أسباب الغش من وجهة نظر طالب كلية التربية درج، تطلب األمر  لغرض- أداة الدراسة:

وجود أداة مناسبة، ولذلك عمد الباحثان إلى الرجوع إلى األدب النظري، وتصفح المواقع االلكترونية ذات 

 وفي النهاية حصل الباحثان   السابقة،مراجعة بعض الدراسات  إلى الدراسة، باإلضافةالعالقة بموضوع 

يعرف الصدق بأنه مدى  صدق فقرات المقياس،  ومالئمته، وصالحيته لبيئة الدراسة ولما أعّد  -صدق األداة:

، وذلك من خالل عرضها على مجموعة من  لالستبانةلقياسه، وعمد الباحثان إلى اعتماد الصدق الظاهري 

التدريس في كلية التربية درج، و طلب منهم التأكد من صدق االستبانة، ومدى صالحية فقراتها،  أعضاء هيئة

 واالقتراحات والتعديالت التي يمكن إضافتها، وأجابوا بصالحية الفقرات التي تتكون منها االستبانة وبدائلها.

ة المقياس العلمية على مدى ثباتها، الثبات بأنه االتساق في فقرات األداة، إذ تعتمد صح يعرف- األداة:ثبات 

وإعطائها نتائج متقاربة أثناء استخدامها في المرات المتعددة للقياس. واستخدم الباحثان معامل الفاكرونباخ 

 التي تمثل قيمة مقبولة للثقة في ثبات االستبانة المستخدمة في هذه الدراسة. (905.الذي بلغت قيمته )

كمل الباحثان تجميع االستبيانات من طالب كلية التربية بدرج  والبالغ عددها بعد إن أ- إجراءات التصحيح:

( استبيانات 6باإلضافة إلى حذف )  استبانة( 70من العدد اإلجمالي الذي تم توزيعه والبالغ ) استبانة( 65)
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، وتم استبانة( 59كانت غير مستوفية ، وقاما بإعطاء رقم تسلسلي لالستبيانات الصالحة، والتي كان عددها )

إعطاء البدائل األربعة درجات على النحو التالي)البديل تنطبق تماما أربع درجات، والبديل تنطبق إلى حد ماء 

ثالث درجات، والبديل ال تنطبق إلى حدما درجتان، والبديل ال تنطبق درجة واحدة، وذلك حتى يسهل التعامل 

 معها إحصائيا .

 واختبار )ت( لعينتين  الحسابي، واالنحراف المعياري، )الوسطحثان: اعتمد البا-اإلحصائية: الوسائل 

 -البيانات: عرض، وتحليل 

ما هي أهم أسباب الغش في االمتحانات التي يراها طالب وطالبات كلية التربية درج؟  لإلجابة  األول:السؤال 

المعيارية الستجابات الطالب  الحسابية، واالنحرافاتعلى السؤال األول: قام الباحثان بحساب المتوسطات 

   بكلية التربية بدرج، وذلك كما هو مبين في الجدول التالي:
 ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة عينة الدراسة حول أسباب الغش3جدول )

 الفقرات ت
المتوسط 

 الحسابي
 االنحراف المعياري

 19.88775 93.8305 المتوسط العام 

لة توافر االحتياجات واإلمكانيات للطلبة في الكليةق  .1  2.9492 1.15107 

2.  
 عدم التذكر للمعلومات وا

 لنسيان من قبل الطلبة
2.9153 1.02197 

 1.10944 2.8983 خوف الطلبة من الرسوب  .3

 1.02881 2.8983 اإلرهاق والتعب النفسي لدى نفسية الطالب  .4

 1.00146 2.8814 كره الطلبة للمادة الدراسية  .5

 97933. 2.8475 صعوبة األسئلة في االمتحانات  .6

 1.05821 2.8136 صعوبة تعاون األساتذة في طرح المادة الدراسية  .7

 1.09939 2.7119 بسبب الظروف الشخصية لدى الطالب  .8

 1.00757 2.6780 قلة االستعداد الكافي من قبل الطلبة لدراسة المادة الدراسية  .9

مراجعة مادة االمتحانقلة الوقت المخصص ل  .10  2.6780 1.08978 

الكلية متأخرة منبعد المسافات والعودة   .11  2.6610 1.19785 

12.  
ضعف أساس الطلبة في بعض المواد الدراسية وعدم القدرة على 

 استيعاب المادة
2.5932 1.11601 

13.  
مطالبة بعض األساتذة باإلجابة الحرفية على مستوى المادة التعليمية 

 في االمتحان
2.5763 1.03729 

 1.03842 2.5593 قلة توفر وسائل اإليضاح والوسائل التعليمية الجيدة  .14

على الزمالءالرغبة في الحصول على معدالت عالية والتميز   .15  2.5424 1.13445 

 1.00612 2.4746 سوء استخدام وسائل التدريس  .16

 1.27742 2.4576 كثرة أعداد الطلبة في القاعة االمتحانية مما يسهل عملية الغش  .17

 1.13445 2.4576 صعوبة المادة الدراسية  .18

 1.16269 2.4237 سوء التخطيط والتنظيم من قبل األساتذة للقاعات االمتحانية  .19

 1.11443 2.3898 صعوبة الحياة والعمل المستمر لدى الطلبة  .20

 1.09245 2.3390 قلة األمثلة التوضيحية في بعض المواد العلمية  .21

 1.20708 2.3051لب بأي وسيلة تمكنه من النجاح حتى ولو كانت غير تفكير الطا  .22



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

138 
 

ابات افراد العينة حول أسباب الغش في االمتحانات حيث تراوحت يبين الجدول السابق متوسط إج

 ( للفقرة1.8475، و ) قلة توافر االحتياجات واإلمكانيات للطلبة في الكلية( للفقرة 2.9492المتوسطات بين)

( وتحصلت 19.88775( بانحراف معياري)93.8305وبمتوسط عام بلغ ) كثرة المشاكل العائلية في األسرة

عدم التذكر للمعلومات والنسيان من قبل ،و لة توافر االحتياجات واإلمكانيات للطلبة في الكليةقالفقرات 

كره الطلبة للمادة  ،و اإلرهاق والتعب النفسي لدى نفسية الطالب،و خوف الطلبة من الرسوب، الطلبة

على  لدراسيةصعوبة تعاون األساتذة في طرح المادة ا، وصعوبة األسئلة في االمتحانات،و الدراسية

(وهي شكلت  متوسطات عالية بالمقارنة مع الفقرات 2.8136( و)2.9492متوسطات حسابية تراوحت بين )

 (  أما الفقرات:2.7500األخرى  وحصلت في مجموعها على الترتيب األول بمتوسطات حسابية تفوق )

قلة  ،و لدراسة المادة الدراسية  قلة االستعداد الكافي من قبل الطلبة ،و بسبب الظروف الشخصية لدى الطالب

الوقت المخصص لمراجعة مادة االمتحان  وبعد المسافات والعودة متأخرة  من الكلية و ضعف أساس الطلبة 

في بعض المواد الدراسية وعدم القدرة على استيعاب المادة و مطالبة بعض األساتذة باإلجابة الحرفية على 

ن وقلة توفر وسائل اإليضاح والوسائل التعليمية الجيدة و الرغبة في مستوى المادة التعليمية في االمتحا

، فقد تحصلت على الترتيب الثاني بمتوسطات حسابية الحصول على معدالت عالية والتميز على الزمالء

الرغبة في الحصول على معدالت عالية والتميز على  ( أما الفقرات :2.5424، 2.7119تراوحت بين )

  كثرة أعداد الطلبة في القاعة االمتحانية مما يسهل عملية الغشو استخدام وسائل التدريسسوء  و الزمالء

صعوبة الحياة  , وسوء التخطيط والتنظيم من قبل األساتذة للقاعات االمتحانيةو  صعوبة المادة الدراسيةو

ير الطالب بأي وسيلة والعمل المستمر لدى الطلبة وقلة األمثلة التوضيحية في بعض المواد العلمية و تفك

ضعف المراقبة  تمكنه من النجاح حتى ولو كانت غير مشروعة و تقارب مقاعد الجلوس في قاعة االمتحان و

من قبل أعضاء هيئة التدريس في القاعة جاءت في الترتيب الثالث بمتوسطات حسابية تراوحت بين 

- 34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24( جاءت الفقرات  ذات التسلسل من)2.3051و 2.4746)

 (1.8475و 2.2373( في الترتيب الرابع بمتوسطات حسابية تراوحت بين )35-36-37-38

 مشروعة

 1.20708 2.3051 ضعف المراقبة من قبل أعضاء هيئة التدريس في القاعة  .23

 1.16470 2.2373 تقارب مقاعد الجلوس في قاعة االمتحان  .24

 1.02283 2.2373 قلة مشاركة الطالب في المحاضرة  .25

العلميةنسيان الطلبة للمادة   .26  2.2373 1.03955 

 1.03023 2.2034 ضعف المستوى العلمي لدى الطلبة  .27

 1.17120 2.2034 عدم القناعة بعملية الشهادة التي يحصل عليها الطالب بعد التخرج  .28

 1.12149 2.1864 قلة المتابعة واالجتهاد لدى الطالب وعدم تحمل المسئولية الكافية لديه  .29

ير صحيحةمذاكرة الطالب بطريقة غ  .30  2.1864 1.09031 

 1.17170 2.1525 انشغال الطلبة بمواقع التواصل االجتماعي  .31

 98409. 2.1186 قلة مذاكرة الطالب والمتابعة للمواد والمناهج الدراسية  .32

أوقات الدوام الرسمي والعمل بعدالظروف المادية الصعبة   .33  2.1017 1.19906 

 99766. 2.0678 دوافع نفسية وغريزية لدى الطالب  .34

 99942. 2.0339 قلة مواظبة الطالبة في بعض المواد الدراسية  .35

والمناهج الدراسيةإهمال الطالب للمواد   .36  2.0000 1.15967 

 1.12175 1.9831 ضعف الوازع الديني واألخالقي لدى الطلبة  .37

 1.07981 1.8475 كثرة المشاكل العائلية في األسرة  .38
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أسباب الغش في االمتحانات كما يراها طالب هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  السؤال الثاني:

: قام الباحثان بحساب اختبار لإلجابة على السؤال الثاني لمتغير الجنس؟ درج ترجع كلية التربيةوطالبات 

وفقا لمتغير الجنس، وذلك كما هو مبين في  أسباب الغش في االمتحانات العينة على)تي( الستجابات افراد 

 الجدول التالي:

 لمتغير الجنس وفقااالمتحانات أسباب الغش في ( يبين قيمة اختبار )تي( الستجابات أفراد العينة حول 4جدول رقم)

عدد  الجنس

 ينةالع

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 مستوى الداللة قيمة)ت( درجة الحرية

 57 13.27655 106.3333 6 ذكور

7.881 

1.649 

2.288 
.374 

 20.10304 92.4151 53 إناث

يوضح الجدول السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة اختبار تي لعينة افراد   

( 106.3333( افراد بمتوسط حسابي بلغ )6لمتغير الجنس حيث بلغ افراد عينة الذكور ) الدراسة وفقا

( مفردة حصلت على متوسط حسابي 53عددها) اإلناث كان( أما عينة 13.27655وانحراف معياري)

للفروق والذي  تي(( بالمقارنة بين العينتان تم حساب اختبار )20.10304( وانحراف معياري)92.4151)

( وبهذا فهي تشير إلى عدم وجود فروق 0.05( وهي قيمة غير دالة عند مستوى داللة)1.649قيمته)بلغت 

 ذات داللة إحصائية بين افراد العينة ترجع لمتغير الجنس.

الطالب من وجهة نظر    أسباب الغش في االمتحاناتهل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  السؤال الثالث:

لإلجابة على السؤال الثالث: قام الباحثان بحساب اختبار تحليل التباين  دراسي؟لمتغير التخصص ال وفقا

وفقا لمتغير القسم العلمي وذلك كما هو مبين  أسباب الغش في االمتحاناتاألحادي الستجابات أفراد العينة في 

 في الجدول التالي: 
 فراد العينة   وفقا لمتغير التخصص الدراسي( يبين قيمة اختبار تحليل التباين األحادي الستجابات أ5جدول رقم)

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية
 قيمة)ف( متوسط المربعات

مستوى 

 الداللة

 765.611 3 2296.832 بين المجموعات

2.040 

 

.119 

 

 375.336 55 20643.473 داخل المجموعات

  58 22940.305 المجموع

( وهي تدل على عدم وجود فروق ذات داللة 2.040= ف)قيمة يتبين من الجدول السباق إن 

إحصائية في استجابات افراد عينة الدراسة حول أسباب الغش في االمتحانات وفقا لمتغير التخصص 

 الدراسي.

الطالب من وجهة نظر  أسباب الغش في االمتحاناتهل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  السؤال الرابع:

لإلجابة على السؤال الرابع: قام الباحثان بحساب اختبار تحليل التباين األحادي  سنة الدراسية؟لمتغير ال وفقا  

وفقا لمتغير السنة الدراسية وذلك كما هو مبين في  أسباب الغش في االمتحاناتالستجابات أفراد العينة في 

 الجدول التالي: 
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 لمتغير السنة الدراسية العينة وفقاالستجابات أفراد  ( يبين قيمة اختبار تحليل التباين األحادي6جدول رقم)

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة)ف(

 709.627 3 2128.881 بين المجموعات
1.875 

 

.144 

 378.390 55 20811.424 داخل المجموعات 

  58 22940.305 المجموع

( وهي تدل على عدم وجود فروق ذات داللة 1.875=  ف)قيمة السابق إن يتبين من الجدول 

 إحصائية في استجابات افراد عينة الدراسة حول أسباب الغش في االمتحانات وفقا لمتغير السنة الدراسية. 

من وجهة نظر  أسباب الغش في االمتحاناتهل هناك فروق ذات داللة إحصائية في  السؤال الخامس:

قام الباحثان بحساب  السؤال الخامس:لإلجابة على ؟ األمور التعليمي ألولياءلمتغير المستوى  االطالب وفق

وفقا لمتغير المستوى  أسباب الغش في االمتحاناتاختبار تحليل التباين األحادي الستجابات أفراد العينة في 

 وذلك كما هو مبين في الجدول التالي:  األمورالتعليم ألولياء 

 نتائج:مناقشة ال

من خالل العرض السابق ألهم استجابات افراد عينة الدراسة حول أهم أسباب الغش في االمتحانات لدى   

طالب كليات التربية يتبين  بان األسباب الكامنة وراء الغش من وجهة نظر الطالب كثيرة ومتعددة بعضها 

لتعليمية  واألخر يتعلق بالطالب نفسه في يتعلق بقلة اإلمكانيات و البعض األخر يتعلق بالمناهج و البيئة ا

رغبته في الحصول على تقدير وخوفه من الرسوب  وعدم االهتمام بالمذاكرة والمراجعة أوال باوال  واإلهمال 

بسبب عدم الرغبة في الدراسة  فاألسباب التي تتعلق بالطالب كثيرة وهي ناتجة عن البيئة المحيطة به سواء 

قتصادية وبالذات في السنوات األخيرة حدثت تغيرات في أنماط الحياة بسبب تفكير كانت بيئة اجتماعية وا

اغلب الطالب في المؤسسات التعليمية في البحث عن فرص للعمل لإلنفاق على حياتهم  بسبب المظهر 

ة التعين باس به من طالب التعليم العالي في  إمكاني االجتماعي  الذي يتباهى فيه أمام اقرأنهم وتفكير عدد ال

جعلت من الطالب غير  األمورفي مؤسسات الدولة مستقبال و المرتب الذي يمكن أن يتحصل عليه كل هذه 

جادين في دراستهم وأمام تلك التحديات التي يواجهونها ورغبة أسرهم في حصولهم على شهادات جامعية هي 

ناك من يرجع أسباب لجو الطالب إلى أخرى في اتجاههم نحو الغش في االمتحانات وه أو التي كانت بطريقة 

الغش إلى المنهج الصعب وعدم توفر الكتب والمذكرات وكره بعض الطالب للمادة الدراسية وفي أحيانا 

وغيرها تعد من األسباب الرئيسة  األمورمعهم كل هذه  األساتذةأخرى للتخصص العلمي ذاته وصعوبة تعاون 

المتحان لم يعد عييا داخل المجتمع فأباحه بعض  المدرسين في إلتباع الغش باإلضافة إلى إن الغش في ا

مراحل التعليم المختلفة واإلباء وهذا ما يتم مالحظته في امتحانات الشهادة الثانوية في بعض المدارس ونتائج 

الدراسات السابقة فالغش أصبح ولألسف في مجتمعنا حقا أريد به باطل وحق مكتسب ومشروع عند الكثير 

( ودراسة رحاب 2002)( ودراسة راشد)2002الب وهذا ما يتفق مع نتائج دراسات التير وامين من الط

(2018) 

أما في ما  يتعلق بعدم وجود فروق بين الطالب في أسباب الغش وفقا لمتغيرات الدراسة والتي تشير في   

عيب ويقوم به الذكور دون  جميعها إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية وكما أسلفنا سابقا لم يعد الغش

وال السنة الدراسية وال العمر وال المرحلة التعليمية داخل مجتمعنا بل بالعكس تالميذ مرحلة التعليم  اإلناث

األساسي يعتمدون الغش بالذات في نهاية مرحلة التعليم األساسي وذلك سعيا منهم في الحصول على درجات 

م الثانوي دون المعاهد الفنية التي يقبل فيها تالميذ اقل نسبة في النجاح تؤهلهم لاللتحاق بمدارس التعلي عالية

على الرغم من االنتساب لها في كثير من األحيان يقود صاحبها إلى اكتساب مهارة فنية ترفع من مستوى 

ء دخله وتوفر له فرصة عمل في القطاعين العام والخاص باإلضافة إلى إن البيئة المحيطة االجتماعية سوا

 المحيط األكبر المجتمع لم يعد الغش فيها عيبا. أو كانت داخل المؤسسة التعليمية 
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 أهم النتائج:

للحصول على معدالت عالية  الغش كوسيلة إلى اعتمادعدة أسباب تساعد الطالب وتدفع بهم  هناك-أوال:  

 -أبرزها: لعل من ( و2.5 – 2.9)بين على متوسطات حسابية تراوحت  االمتحانات وحصلتوالنجاح في 

 قلة توافر االحتياجات واإلمكانيات للطلبة في الكلية. -13

 عدم التذكر والنسيان من قبل الطلبة. -14

 خوف الطلبة من الرسوب. -15

 اإلرهاق والتعب النفسي الذي يشعر به بعض الطالب. -16

 كره الطلبة للمادة الدراسية. -17

 صعوبة األسئلة في االمتحانات. -18

 المادة الدراسية. صعوبة تعاون األساتذة في شرح -19

 الظروف الشخصية التي يمر بها الطالب.  -20

 قلة االستعداد الكافي من قبل الطلبة لدراسة المادة.  -21

 قلة الوقت المخصص لمراجعة مادة االمتحان. -22

 ضعف أساس الطلبة في بعض المواد الدراسية وعدم القدرة على استيعاب المادة. -23

 مادة في االمتحان.باإلجابة الحرفية لل األساتذةمطالبة بعض  -24

توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات طالب كلية التربية حول أسباب الغش ترجع  ال-ثانيا: 

 ، التخصص، السنة الدراسية(الجنس)لمتغيرات 

 التوصيات: 

 الحياة.التركيز على التوعية الدينية واألخالقية في التنبيه عن أضرار الغش في جميع جوانب  -1

باألضرار التي تترتب على إتباع الغش في  األموروعية جميع الطالب وأولياء العمل على ت -2

المؤسسات التعليمية بمستوياتها المختلفة وذلك عن طريق الندوات والجلسات الحوارية داخل 

 المؤسسات التعليمية والمساجد وغيرها من أماكن التجمع.

خالل تتبع نتائج الطالب في المراحل  ضرورة التفكير الجاد في عملية التقويم للطالب وذلك من -3

التعليمية المختلفة دون االعتماد على تحصيل الطالب في سنوات الشهادة وتنسبيه إلى التخصص الذي 

 محددة درجة التحصيل للدخول له.

إعادة النظر في كيفية إجراء التقييم وذلك من خالل تقسيم الدرجة الكلية للطالب بين االمتحان   -4

 متحان العملي في المواد الدراسية ذات الطبيعة العملية.التحريري واال

 :عالمراجالمصادر و

 .1.ط)الغاية تبرر الوسيلة( دراسة اجتماعية، دراسة الغش في االمتحانات( 1980التير، مصطفى ) -1

سلسلة  ، وتشخيصه، وعالجه(ماهيته وأصوله)المدرسية. الغش في االختبارات واد الواجبات ( 1986حمدان محمد زياد ) -2

 ردن.المكتبة التربوية السريعة، التربية الحديثة، عمان، األ

، في دراسة تحليله لوجهة نظر كل من المعلمين والتالميذ في التعليم الفني والعام في ظاهرة الغش( 1991الشحات السيد ) -3

 القاهرة. السابع،دراسات تربوية، المجلد 

 الدار المصرية اللبنانية، مصر. 1ط ات التربوية والنفسيةمعجم المصطلح( 2003حسن شحاتة، وزينب النجار ) -4

، بيروت، التغير في القيم ووسائل تحقيق األهداف، نموذج الغش في االمتحانات( 2002التير مصطفى، وعمر واميمين ) -5

 دار الكتاب الجديد المتحدة.
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 .الطلبة للمرحلة الثانويةطاهرة الغش في االمتحانات، فنونها، وتداعياتها علي سلوك ( 2002راشد نور )  -6

أسباب الغش في االمتحانات لدى طلبة كلية التربية من وجهة نظر الطلبة، دراسة ( 2018رحاب كطوف كتاب ) -7

 .ميدانية، جامعة القادسية

 عمان. 1، دار الفكر العربي، طالمشكالت النفسية عند األطفال( 2007سامى محمد ملحم ) -8

 للنشر والتوزيع، عمان. 1العنقاء، ط ، دارنظرياتهالتربوي، علم النفس ( 2008هادى مشعل ربيع ) -9

 1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ط، دراسة اجتماعية تربويةاالنحرافي المدرسة والسلوك ( 2000محمد الشهب ) -10

 المغرب.

 ، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمان.الصف الدراسي إدارة( 2005أمل عبد السالم الخليل ) -11

، 1، دار الصفاء للنشر والتوزيع طاإلرشاد التربوي والنفسي واإلسالمي، نظرياته( 2011علي الحاثي) بردان، صبري -12

 عمان.

ظاهرة الغش في االختبارات األكاديمية لدى طلبة المدارس والجامعات، التشخيص، ( 2002فيصل محمد خير الزراد ) -13

 ، دار المريخ، الرياض.وأساليب الوقاية والعالج

 . .ظاهرة الغش في االمتحانات المدرسية، أسبابها، وأساليبها وطرق عالجها( 2009)فضيلة عرفات  -14

 .بابلجامعة  التربوي.، قسم علم النفس الطلب والمجتمع علىظاهرة الغش وأثرها ( 2012عماد حسين عبد المرشد ) -15

 الدوريات:

جمها، وأسبابها، كما يدركها طلبة ( ظاهرة الغش في االمتحانات، ح1989عودة احمد سليمان ,ومقابلة نصر يوسف ) -16

 ، العدد الحادي والعشرون، المجلد السادس  جامعة الكويت.المجلة التربويةجامعة اليرموك في األردن، في 

( ظاهرة الغش في االختبارات، أسبابها، أثارها، كما يراها طالب 2008وناصر احمد طه ) ابوزيد مصطفى محمد بزريق، -17

، العدد العاشر، الجزء الثاني، مجلة كلية التربيةمعة تبوك في المملكة العربية السعودية، في وأعضاء هيئة التدريس بجا

 جامعة بن سويف.

( األبعاد االجتماعية لظاهرة الغش في االمتحانات لدي 1999الشترى عبدالعزيز محمود ) عسير ى عبد الرحمن محمد، -18

 .52، المجلد الرابع عشر، العدد لتربويةالمجلة اطالب،  دراسة تطبيقية علي الطلبة الجامعين، 
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 واقع المؤسسات االمنية في المنطقة الجنوبية "دراسة حالة" ) مديرية أمن سبها(

 القاسم محمد الغالي د. عبدهللا أبو

abdallah7891@gmail.comMail:  

 د. عمر محمد عثمان دمورو

 domoro75@gmail.com Mail: 

 2021كلية الدراسات العليا للعلوم االمنية 

 الملخص:

تسلِّط هذه الدراسة الضوء على واقع المؤسسات االمنية في المنطقة الجنوبية من خالل دراسة 

م 2020، 2019، 2018، 2017بمديرية أمن سبها للسنوات التقارير االحصائية عن الجرائم المبلغ عنها 

الصادر عن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية مدعما  بالتشريعات النافذة والقرارات التي تبين الوظائف 

( 6م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم )2018( لسنة 5والمهام المناطة بهذه المديرية، كالقانون رقم )

باعتماد الهيكل التنظيمي  2012لسنة  145م بشأن هيئة الشرطة وقرار مجلس الوزراء رقم 2019لسنة 

واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها االداري. حيث تم اختيار مديرية أمن كدراسة حالة لواقع 

 المؤسسات االمنية بالمنطقة الجنوبية. 

تم تسجيل الجرائم المبلغة لمديرية أمن  2017اوضحت النتائج انه خالل عام ومن خالل الدراسة 

بنسبة  أي( جريمة 60، بزيادة قدرها )2016( جريمة لعام 470( جريمة مقابل عدد )530سبها بعدد )

جريمة مجهولة  287( منها 339م سجلت عدد )2020% تقريبا . كما اوضحت النتائج انه خالل عام 11.32

-1ائج ان اسباب ارتفاع نسبة الجرائم يرجع الى عدة اسباب منها جريمة معلومة فقط. وتوصلت النت 52وعدد 

النقص الشديد في المعدات -2العجز الذي تعاني منه المديرية في القوة البشرية سبب في قلة عدد الدوريات. 

 والتجهيزات لرجل األمن وباألخص التسليح.

على فتح باب تجنيد عناصر العمل -1ومن خالل هذه النتائج تم صياغة جملة من التوصيات منها:

العمل على سرعة -2شرطة لصالح مديرية أمن سبها لتغطية العجز التي تعاني منه في القوة البشرية. 

دعم المديرية بالمعدات والتجهيزات وباألخص -3( من افراد الشرطة. 694استكمال االجراءات المالية لعدد )

ضبط المركبات المخالفة، وضبط المطلوبين والفارين من تزويدها باألسلحة الخفيفة، المتوسطة والثقيلة ل

 العدالة.

 كلمات مفتاحية: االمن، الشرطة، المؤسسات االمنية

 اوال: المقدمة

األمن حاجة أساسية من حاجات البشذر، يحتذل المرتبذة الثانيذة مذن حاجاتذه وتتلذو مباشذرة فذي أهميتهذا 

بنقصه على كيذان المجتمذع.  أو ولذا يؤثر اإلحساس بفقده  إشباع الفرد لحاجاته الفسيولوجية والطعام والشراب

وتعتبر المؤسسات  األمنية القوامة على كفالة األمن واالستقرار، وركيزة للتنمية والتقدم في المجتمع، ذلذك أن 

األمذذن هذذذو التنميذذذة وبذذذدون تنميذذذة ال يوجذذذد أمذذذن، إضذذافة إلذذذى ذلذذذك، فذذذان الظذذذروف واألوضذذذاع االقتصذذذادية 

والسياسية وغيرها علذى السذاحتين اإلقليميذة والدوليذة فرضذت نفسذها وبشذكل حتمذي علذى ارض واالجتماعية 

الواقع، واقتضت بالضرورة مواجهة ما أفرزته من مشكالت لها انعكاسات على األمن بدرجات متفاوتة فضال 

متخصذص عن مواجهة الجريمة في سائر صورها وأشكالها ودرجاتها بأسلوب علمذي يواكذب الذنمط العلمذي ال

في طريقة ارتكابها ووسيلة إتمامهذا،  أو الذي ترتكب به الجريمة سواء في جانبه المتعلق بفكرة الجريمة ذاتها 

جرائم خارج النطاق، وجرائم العنف واإلرهاب التي أصذبحت ظذاهرة  أو خاصة ما يعرف بالجريمة المنظمة 

  خطيرة تهدد وجود المجتمعات في ذاتها.

لفة الذذكر فإننذذا نسذتعرض فذي هذذذه الدراسذة بعذض الجوانذذب المتعلقذة بمهنذذة المقذذدمات سذا وفةي ضةوء

الشرطة من أجل توفير الخلفية الواقعية لمشذكلة االمذن وربطهذا بواقذع ممارسذة مهنذة الشذرطة، حيذث تتضذمن 

mailto:abdallah7891@gmail.com
mailto:domoro75@gmail.com
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هذه الدراسة مفهوم الشرطة وشروط توظيف وتكوين الشرطي والمهام الموكلة اليه ووضع المؤسسات االمنية 

 لجنوب الليبي مع عرض حالة )مديرية أمن سبها(.في ا

 ثانيا: مشكلة الدراسة

يشكل التحدي أالمني بالنسبة إلى ليبيا هاجسا كبيرا، فالبالد الزالت تعاني من الفوضى وانتشار 

السالح وتوسع نفوذ المجموعات المسلحة واتساع خطر المجرمين في الكثير من مناطقها، وسط ضعف 

غيابها، و في ظل استمرار االنقسام السياسي الذي أخر البالد عن االلتفات الى القضايا  أو  المؤسسات األمنية

الرئيسية والتي يعد من أهمها بسط األمن في البالد، وتعد المؤسسات االمنية في المنطقة الجنوبية واحدة من 

عف أدائها في القيام بالمهام هذه المؤسسات التي تعاني من الضعف وقلة االهتمام والذي انعكس بدوره على ض

والمسؤوليات الملقاة على عاتقها على أكمل وجه. قد أصبحت الجريمة اليوم تقلق بال المواطنين بالمنطقة 

الجنوبية بالدرجة األولى، نظرا  لتنامي وثيرتها بشكل جد متطور وملحوظ، وهو األمر الذي يطرح عدة 

فيها.  حيث أظهرت التقارير االحصائية المسجلة عن الجرائم تساؤالت بخصوص مسبباتها والعوامل المؤثرة 

مستوى الجرائم على  ارتفاعم 2020، 2019، 2018، 2017، 2016المبلغة بمديريات االمن خالل السنوا ت

 مخالفات(.  –جنح  –) جنايات  اختالفها

وجود منها وهناك عوامل كثيرة فاقمت من حجم ونطاق المشكلة األمنية في المنطقة الجنوبية 

تقوم بأداء سلبي يؤثر على االستقرار االمني،  أو مديريات أمن في المنطقة الجنوبية متقاعسة عن اداء مهامها 

مديرية امن سبها في الوقت  وكذلك تقاعس بعض المؤسسات االمنية في المنطقة الجنوبية، وهذا ما جعل

ا يثقل كاهلها امام قلة االمكانيات المالية الحالي تقوم تقريبا بجميع اختصاصات هذه المؤسسات وهذا م

االمر واللوجستية، باإلضافة وجود قصور من األجهزة ذات العالقة بالتظافر معها في ما يتعلق بهذا المجال. 

الذي اوجد فراغا  وخلال امنيا  واضحا  اثر سلبا  على عمل مؤسسات الدولة الوليدة، وزعزعة ثقة المواطن بها 

ناحية اخرى عدم تفعيل السجون، حيث وجد المجرم نفسه في حل من العقاب فتجاوز في من ناحية، ومن 

ارتكاب الجرائم لعدم وجود رادع يكبح جمح اجرامه; حيث ان توقيف المتهمين في مراكز الشرطة لمدة 

لحة طويلة يعرض رؤسائها للمسائلة القانونية كما يعرض افرادها الى االعتداء عليهم من قبل مجموعات مس

، كما ان اغلب الجرائم التي يتم ارتكابها في الجنوب الليبي يشترك فيها المهاجرين غير المواقفهدفها اخراج 

االمر الذي اصبح يشكل تهديدا مباشر للتعايش السلمي في  ويدخلها في نطاق الجريمة المنظمة. الشرعيين

 المنطقة الجنوبية. 

 ثالثا: أهداف الدراسة:

 إلى : تهدف هذه الدراسة

التعرف على واقع المؤسسات االمنية بالمنطقة الجنوبية من خالل االحصائيات المسجلة عن  -1

 الجرائم المبلغة بمديرية لمن سبها.

بيان لواقع المؤسسات االمنية من خالل مؤشرات الجرائم المعلومة والمجهولة والمسجلة بمديرية   -2

اوجه القصور بهذه المؤسسات وقياس م لتحديد 2020الى  2016امن سبها خالل الفترة من 

 مستوى االداء االمني بها.  

صياغة الحلول والتوصيات المقترحة لبعض التحديات التي تواجهها المؤسسات االمنية بالمنطقة  -3

الجنوبية وذلك للوصول إلى أفضل األساليب والبدائل التي يمكن من خاللها رفع مستوى االداء 

 االمني.

 سة:رابعا: منهجية الدرا

تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الوصفي الذي يعتمد وصف واقع المؤسسات 

االمنية المنطقة الجنوبية بالرجوع الى الكتب والمراجع التي لها عالقة بموضوع الدراسة، وتحليلي بالرجوع 
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م بمديرية امن 2020الى  2016ن الى التقارير االحصائية المسجلة عن الجرائم المبلغة خالل الفترة الزمنية م

سبها كحالة دراسية الستخالص النتائج وتقديم الحلول والتوصيات المناسبة للرفع من مستوى االداء االمني 

 بالمؤسسات االمنية بالمنطقة الجنوبية بشكل عام.

 خامسا : حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة في المجاالت التالية:

 الحدود الموضوعية:  -

واقع المؤسسات االمنية بالجنوب الليبي من خالل التقارير ,اقتصرت هذه الدراسة على التعرف على          

، 2016االحصائية عن الجرائم المسجلة بمديريات االمن، فمن خالل قراءة مؤشرات هذه الجرائم للسنوات 

داء االمني بهذه المؤسسات م  وتحليلها علميا  يمكن تحديد أسباب انخفاض اال 2020، 2019، 2018، 2017

 التوصيات والحلول المناسبة للرفع من مستوى االداء االمني بها. واقتراح

 الحدود المكانية:  -

مديرية أمن  تحديداتناولت هذه الدراسة واقع المؤسسات االمنية في المنطقة الجنوبية والتابعة لوزارة الداخلية 

 مثل اكبر تجمع سكاني بالمنطقة الجنوبية. سبها كونها تمارس مهامها في نطاق جغرافي ي

 الحدود الزمنية:  -

 م(.  2020 – 2016فيها الدراسة خالل المدة الزمنية من ) امتدتهذه الدراسة على الفترة التي  اقتصرت

 سادسا : التعريفات االجرائية:

( من 1)المادة )الشرطة هي: هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة الوزير -1

 بشأن هيئة الشرطة(. 2019لسنة  6م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 2018( لسنة 5القانون رقم )

 األمن هو: إحساس األفراد والجماعات التي يتشكل منها المجتمع بالطمأنينة، والشعور باألمن واالستقرار.-2

ظ األمن والنظام العام وتنشأ. طبقا ألحكام القوانين المؤسسات األمنية هي: مؤسسات نظامية تعمل على حف-3

م في شأن حل كافة 2014( لسنة 7النافذة وتخضع لضوابطها واحكامها )قرار مجلس النواب الليبي رقم )

 التشكيالت غير النظامية(.

 سابعا : خطة الدراسة: 

 تم تقسيم هذه الدراسة على النحو التالي: 

 وم الشرطة واالمن وبيان ماهية مقومات االمن.التعرف على مفهالمطلب االول/ 

 طبيعة مهامها، وأنواعها. تبيان مفهوم المؤسسات االمنية في المنطقة الجنوبية والمطلب الثاني/ 

 التعريف بمديرية أمن سبها وتوضيح بناءها التنظيمي، واالختصاصات الموكلة لها. المطلب الثالث/

 نتائج الدراسة.المطلب الرابع/ 

 توصيات الدراسة.لب الخامس/ المط

 المطلب االول: مفهوم الشرطة واالمن:
 التعريف بالشرطة  -أوال  

 تعريف الشرطة في اللغة: -1

جاء تعريف كلمة الشرطة في مقدمة )ابن خلدون( )ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ  مفهوم الشرطة:

يفة مرؤوسة لصاحب السيف في العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر( على أنها: "وظ

الدولة، وحكمه نافذ فيصاحبها في بعض األحيان. وكان أصل وضعها في الدولة العباسية  لمن يقيم أحكام 

 الجرائم في حال استبدالها أوال ثم الحدود بعد استيفائها(. 

الجهاز  في األدب العربي، يستعمل مفهوم الشرطة ليقصد به: "العين اليقظة التي ال تنام"، إنه

العمومي األكثر قربا من المواطنين. فالشرطة منذ نشأتها، هي مصلحة عامة لديها مهام متعددة: كالوقاية، 

التربية، الحراسة والحماية. لقد أدرج البعض على تسمية الشرطة برجال األمن ولعل هذه التسمية هي 
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ومن خالل التعريفات السالفة الذكر، يالحظ  األفضل، وهي األكثر انتشارا  إذ أنها تعني المسؤولين عن األمن.

 أن لكلمة الشرطة عالقة مع كلمة األمن، فالشرطي هو ذلك الرجل الذي يسعى إلى تحقيق األمن لدى األفراد.

 تعريف الشرطة في االصطالح -2

 6م بشذأن قذوة الشذرطة المعذدل بالقذانون رقذم 2018( لسذنة 5( من القذانون رقذم )1فقد عرفت المادة )

 : بانهابشأن هيئة الشرطة،  2019نة لس

 )الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة الوزير(.

( مذذن نفذذس القذذانون:) تخذذتص هيئذذة الشذذرطة بمنذذع الجذذرائم وضذذبطها ومتابعتهذذا 3كمذذا نصذذت المذذادة )

 ال والممتلكات العامة والخاصة(.وكفالة الطمأنينة واألمن في المجتمع، وحماية األرواح واألعراض واألمو

فهيئة الشرطة يقع على عاتقها مجموعة من األعمال التي من بينها اتخاذ التدابير الالزمة للوقايذة مذن الجريمذة 

بجميع أنواعها وأشكالها ومكافحتها، وبشكل عام فان مهمتها األولى واألخيرة هي حماية األرواح واألعذراض 

 في اإلجرام. واألموال من المجرمين ومحتر

 تعريف األمن، ومضمونه:  -ثانيا  

األمذذن هذذو إحسذذاس األفذذراد والجماعذذات التذذي يتشذذكل منهذذا المجتمذذع بالطمأنينذذة، والشذذعور بذذاألمن 

واالسذتقرار، وهذذو مذا يحفذذزهم علذى العمذذل واإلنتذاج، لذذذلك فذان الهذذدف األساسذي للشذذرطة هذو إقذذرار السذذكينة 

 نحراف التي تهدد كيانه.والنظام ووقاية المجتمع من عوامل اال

األسذذلوب الوقذذائي والذذذي يسذذتهدف تذذوقي  األولوالشذذرطة وهذذي بصذذدد إقامذذة األمذذن تتبذذع سذذبيلين : 

الجريمة قبذل وقوعهذا مذن خذالل بعذض اإلجذراءات الشذرطية التقليديذة وهذي إجذراءات تذؤدي بالضذرورة إلذى 

سذبيل الشذرطة فذي هذذا الشذأن هذو إثذارة  التقليل من وقوع الجرائم نتيجة لتضييق الفرص أمام المجرمين، وان

انتباه المواطنين أصحاب الشأن بالدرجة األولى في القضاء عليه، ومن ثم تكون الشرطة قد قامت بذدورها فذي 

المحافظة على قواعد المجتمع، وإزالة األوضاع والمشكالت التي تسبب فذي الميذل إلذى االنحذراف والجريمذة. 

الحقة الجريمة بعد ارتكابها وتعقب مرتكبيهذا لتقذديمهم للعدالذة السذتيفاء حذق : أسلوب المواجهة وهو موالثاني

 (.2014الدولة في العقاب )محمود صالح العادلي، 

 ثالثا : مقومات االمن

وفي ضوء هذه النظرة الشمولية أصبح لألمن روافد عديدة تتمثل في األمن العام ، واألمن االجتماعي 

اسي، وتلك الروافد وغيرها تغطي جميع المجاالت التي تقوم عليها أجهزة واألمن االقتصادي واألمن السي

األمن والتي تتطلب القيام بدورها على أكمل وجه ضرورة توافر جملة من المقومات وهي مقومات بشرية، 

 مقومات مادية، مقومات تنظيمية ومقومات تشريعية.

  مقومات بشرية -أوال  
محور العمل االمني وركيزته. فالوظيفة األمنية تتسم باألهمية،  وتأتي  ان رجل األمن،  بحسبانه هو      

أهميتها ليس فحسب في كونها وظيفة متشعبة ومتعددة،  بل أيضا بالنظر إلى ظروف أداء رجل األمن 

بالخطورة . ومن هنا نوجه النظر إلى ضرورة -إلى حد ما  -لوظيفتيه،  فهو يؤدي عمله في ظروف تتسم 

ومعايير دقيقة الختيار رجل األمن،  وصياغة برامج تأهيله وتدريبه من جانب متخصصين،  وضع ضوابط 

تمتزج فيها الخبرة مع التقنيات الحديثة،  وبمراعاة ذلك كله مع مستوى وأهمية الوظيفة وتبعاتها ومسئولياتها،  

 خلل من هذه المعادلة في احد جوانبها يؤثر سلبا في الجانب اآلخر. أيإذ إن 

ا و ا في رجل الشرطة هو تنمية ملكاته  أو مما يجدر اإلشارة إليه هنا، أن هناك واجب ا مفروض  مفترض 

ومعلوماته الخاصة ذاتيا،  ولن يتأتى ذلك إال باالطالع واالستفادة بكل ما هو جديد في مجال األمن سواء 

من الذي ينتمي إليه، وايضا الخارج وذلك بغية رفع مستوى األداء وفي إعالء شان جهاز األ أو بالداخل 

االرتقاء بمستوى األداء كما وكيفا وبعالقات العمل. وهذا ما يؤدي الى مواجهة الظواهر اإلجرامية أيا كانت 

 درجة خطورتها على األمن بل والتصدي لها بفاعلية .
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 مقومات مادية -ثانيا  

ية الحديثة التي تمكن رجذل األمذن مذن أداء دوره وأعني بالمقومات المادية هنا،  الوسائل واإلمكانات العمل     

بفاعلية واقتدار. وتلك المقومات ال تقع تحت حصر،  كما أنها تختلف من وقت آلخر بل أنها تتبذاين مذن قطذاع 

إلى آخر. والشيء الهام الذي يجب إبرازه هنا هو أن دور الشرطة يجب أن يمتد إلى ابعذد مذن مجذرد المجهذود 

ا من القدرات الفنية مع توفير كل مذا يتصذل العالج أو الوقائي  ا كبير  ي ،  ذلك أن تحديات المستقبل تتطلب قدر 

بجوانذذب الحضذذارة اآلليذذة والميكانيكيذذة وفذذي إطذذار مذذا يمكذذن أن يعنينذذا مذذن انجذذازات تكنولوجيذذة، نجذذد أربعذذة 

لكترونيذة. وإذا نظرنذا األجهزة اال -وسائل االتصال. د -األسلحة. ج -النقل والمواصالت. ب -مجاالت هامة: أ

إلى المجال األول وهو مجال النقل والمواصالت،  فنجد أن هذا المجال في الشرطة محذل اهتمذام ملحذوظ ذلذك 

 أن متابعة الجريمة ومالحقتها وكشف أبعادها تتطلب وسائل اتصال جيدة قادرة على مالحقة الجريمة.

تطذذورت بدرجذذة كبيذذرة، أسذذاس ذلذذك أن  وإذا مذذا نظرنذذا إلذذى مجذذال األسذذلحة فذذي الشذذرطة نجذذد أنهذذا

المجرمين أصبح في حوزتهم أسذلحة خفيفذة سذريعة الطلقذات وبعيذدة المذدى،  وهذذا التطذور فذي األسذلحة التذي 

يستخدمها المجرمين  في تقذديرنا لذه آثذار واضذحة علذى أداء الشذرطة، وهذذا الوضذع سذوف يفذرض عليهذا أن 

ذذا التذذ دريب علذى تلذذك األسذذلحة فذذي مواقذذع األحذذداث وفذذي مناسذذبات تواجذه المجذذرمين بتسذذليح أحذذدث، بذذل وأيض 

مختلفة وفي تحديد نوعيات األسلحة وفقا لطبيعة الخدمات المتباينة ممذا يحقذق كفايتهذا وفاعلياتهذا، فضذال علذى 

 تقنين استخدام الشرطة لهذه األسلحة كضمانة قانونية وقضائية ألعضاء الشرطة أثناء قيامهم بواجباتهم. 

وسائل االتصال،  فإنها تبرز كعملية أساسذية وحيويذة فذي جهذاز الشذرطة بصذفة عامذة وفذي وبالنسبة ل

عملياتها األمنية بصفة خاصة،  فاالتصال الجيد في الوقذت المناسذب وراء نجذاح كافذة العمليذات الشذرطية. إال 

لتقذدم العلمذي فذي انه بالرغم من كل ما تقدم،  فان االتصاالت مازالت في حاجة إلى تطوير على نحذو يواكذب ا

هذا المجال، فاالختراعات الحديثة مازالت تلقي بضاللها على هذا المجال الحيذوي، والذذي علذى قذدر االهتمذام 

 به تأتي النتائج محققة ألهدافها.

أما األجهزة االلكترونية،  فإنها تحمذل معهذا آفاق ذا واسذعة لالسذتخدام بواسذطة الشذرطة وقذد اسذتخدمت 

ة في كثير من مجذاالت العمذل فذي أجهذزة األمذن، ويذا حبذذا لذو تذم اسذتخدامها علذى نطذاق الحاسبات االلكتروني

واسع في كل األجهزة األمنية لما لها من فعاليذة األداء.  ونذود هنذا اإلشذارة إلذى حقيقذة هامذة، وهذي أن وسذائل 

الجهذزة االمنيذة فذي االتصال والتسليح ووسائل النقل والمواصذالت واألجهذزة االلكترونيذة تفتقذر اليهذا معظذم ا

المنطقة الجنوبية االمر الذي اثذر سذلبا علذى عمذل هذذه المؤسسذات وحذد مذن تحقيذق اهذدافها بذأعلى درجذة مذن 

 اإلتقان والسرعة.

 مقومات تنظيمية -ثالثا  

نود التنويه،  بادئ الرأي إلى أن المقومات التنظيمية تعني ضذرورة وحذدة القيذادة لمتابعذة كافذة األجهذزة        

المنذذوط بهذذا تنفيذذذ الخطذذط االمنيذذة، األمذذر الذذذي يحقذذق بالتذذالي وحذذدة األوامذذر والتعليمذذات لكافذذة  أو مشذذتركة ال

 أواألجهزة،  وعلى العكس إذا تعددت القيادة في صدد أمر معين،  فيؤدي ذلك إلى تعذدد القذرارات،  واألوامذر 

آثارها على أداء رجل األمن. فمن المسلم التعليمات األمر الذي قد يقضي إلى تضارب تلك القرارات وتنعكس ب

السلطة المختصذة إنمذا تواجذه ظذروف ومتطلبذات  أواألوامر والتعليمات تصدر من القائد  أو به، أن القرارات 

ولسذذنا هنذذا بصذذدد إعمذذال قواعذذد  العمذذل والظذذروف المحيطذذة بذذه، وهذذو المسذذئول عذذن إصذذدار تلذذك القذذرارات.

ات فذي شذان أداء مهذام عملذه،  بذل إننذا نهذدف هنذا إلذى توحيذد السذلطة المسئولية لرجذل األمذن كإصذداره قذرار

 مصدرة القرار وان يحمل القرار إلى علم رجال األمن بكافة ظروفه ومالبساته من قناة شرعية واحدة.

التأكيذد علذى ضذرورة اختيذار قيذادات أثبتذت عملي ذا أن لذديها  –فذي هذذا الصذدد  –ومن األهمية بمكذان 

قيادات قادرة على اكتشاف إمكانيذات رجذال األمذن، والتعذرف علذى  أيخطة امنية،  إدارةعلى  القدرة الحقيقية

العوامذذل التذذي تعذذوقهم، وقذذادرة فذذي ذات الوقذذت علذذى سذذد نذذواحي القصذذور،  واسذذتثارة حمذذاس رجذذال األمذذن 

 والشجاعة في اإلقرار بالخطأ والبدء فورا بتصحيحه.
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 مقومات تشريعية -رابعا  

 أو ت التشريعية القوانين واألنظمة سواء تلذك التذي تتعلذق بشذئون المؤسسذات األمذن،  ونعني بالمقوما

تلك التي تتعلق بأداء عملها. وفي خصوص التشذريعات التذي تتعلذق بشذئون المؤسسذات األمنيذة،  فهذو القذانون 

والذذي يقذوم بشأن هيئة الشذرطة  2019لسنة  6م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم 2018( لسنة 5رقم )

على ترتيب األوضاع الوظيفية بمختلف مظاهرها )التعيين، الترقية، النقل، التأديب وغيرها(، وتوفير الرعاية 

 بعد انتهاء خدمتهم. أو الصحية واالجتماعية للعاملين في المؤسسات األمنية، سواء كانوا في الخدمة 

ت األمنيذة فهذي علذى سذبيل المثذال ال الحصذر : أما فذي خصذوص التشذريعات التذي تتعلذق بذأداء المؤسسذا      

قذانون العقوبذذات الليبذي، أصذذول المحاكمذات الجزائيذذة ) اإلجذذراءات الجنائيذة ( وغيرهذذا إلذى جانذذب االتفاقيذذات 

المؤثرات العقلية وغيرها من االتفاقيذات التذي  أو المخدرات  أو الدولية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب  أو العربية 

الذذدولي، باعتبارهذذا تصذذبح جذذزء مذذن التشذذريعات  أوالجريمذذة سذذواء علذذى النطذذاق اإلقليمذذي  تسذذتهدف مواجهذذة

 الوطنية.

 المطلب الثاني: المؤسسات االمنية في المنطقة الجنوبية

: كل جهاز ينصب عمله على استتباب األمن والنظام ومكافحة الجريمة بكل يقصد بالمؤسسات األمنية -1

وقد عرفها مجلس  تلف تحديد هذه المؤسسات من زمن إلى آخر في نفس البلد.أنواعها وحماية المواطن، ويخ

م في شأن حل كافة التشكيالت غير النظامية حيث جاء في المادة 2014( لسنة 7النواب الليبي في قراره رقم )

نشأ. الثانية منه ونص على " المؤسسات األمنية هي مؤسسات نظامية تعمل على حفظ األمن والنظام العام وت

 طبقا ألحكام القوانين النافذة وتخضع لضوابطها واحكامها".

وبهذا فإن المؤسسات األمنية ما هي إال هيئة تنفيذية تعمل على صيانة األمن العام وتعمل على تنفيـذ 

النظام، ومن خاللها تمارس الدولة سيادتها. حيث ال يتصور تطبيق النظام وتحقيـق األمـن الداخلي واالستقرار 

لعام دون وجود سلطة يمكن من خاللها اتخاذ كافة اإلجراءات التي تعمل على مكافحة الجريمة والحد منها. ا

وبالتالي فهي تعتبر المؤسسة الرسمية المسؤولة عن اداء واجب منع الجريمة ومكافحتها وحفظ االمن والنظام 

ن امكانيات بشرية وآلية ومادية وبدونها ال واالستقرار في المجتمع، وهذا ال يتأتى اال اذا سخرت لها الدولة م

 (.2010يمكن ان تؤدي هذه المؤسسات واجبها على اكمل وجه )فيصل محمود الغرايبه، 

وتعد المؤسسات األمنية عماد سلطة المجتمع ألنه مهما تباينت النظم : طبيعة مهام المؤسسات األمنية -2

لم به أنها تمثل التجسيد الطبيعي لسلطة المجتمع من خالل االقتصادية فمن المس أواالجتماعية  أوالسياسية 

 القيام بواجباتها األمنية للحفاظ على األمن واالستقرار.

وما من شك أن أهم المهام األمنية التي تتوالها أجهزة األمن تكمن في تحقق األمن وبث الطمأنينة في 

ضاعفة الجهد وترفع معدل اإلنتاجية في النفوس نتيجة ما تمارس من أعمال مختلفة تبعث على األمل وم

المجتمع وتتيح الفرصة لإلبداع الفكري والثقافي وتعمل على تلطيف المناخ العام لمزاولته وهي التي تهدد أمن 

مجتمع بشري كجرائم القتل والسرقة والسطو  أيالمجتمع بمكوناته الفردية واألسرية والتي ال يخلو منها 

ب والتزوير..إلخ. حيث تتولى أجهزة األمن التصدي لها من خالل منهجين واإلجرام المنظم واالغتصا

 متكاملين:

ج الوقائي: يتمثل في أعمال الدوريات والتحري والمراقبة والتوعية األمنية وتدريب الكوادر األمنية  المنه -أ

 التقليل منها. أوواقتناء الوسائل الفنية والعلمية المساعدة على منع الجريمة 

منهج العالجي: يتمثل في التعامل مع الجرائم بعد وقوعها من حيث البحث عن المتهمين والقبض عليهم ال -ب

والتفتيش ألماكنهم وجمع األدلة المادية والتحري عن المشبوهين ومراقبتهم واحالتهم لجهة التحقيق في القضايا 

ة لعملية الممارسة األمنية سواء  في الجانبين وفقا  للتعليمات المتبعة في الدولة وحسب القوانين واللوائح المنظم

امن المجتمع ،اقتراح نموذج تطبيقي  استراتيجيةالعالجي )دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز  أو الوقائي 

 االستراتيجية تكاملية بين أجهزة االمنية والتربوية(.



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

149 
 

ظائف اجتماعية، وتبقى إن للمؤسسات األمنية وظائف متعددة في المجتمع؛ منها وظائف أمنية وو

الواجبات األمنية التقليدية هي القائمة كونها تحددها أنظمة ولوائح قانونية إدارية. إن واجبات الشرطة التقليدية 

هي منع الجريمة، واكتشافها، والقبض على مرتكبيها وتنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، والمحافظة على األمن 

 .العام

 ةانواع المؤسسات االمني -3

باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة  2012( لسنة 145ووفق قرار مجلس الوزراء رقم )

الداخلية وتنظيم جهازها االداري فقد حدد جميع المؤسسات االمنية التي تعمل ضمن النظام القانوني المباشر 

 للوزارة وهي بمثابة تقسيمات تنظيمية داخلية في الوزارة وهي:
دية التابعة االدارت التقلي

 لديوان الوزارة ومكتب الوزير

االدارة التي لها ذمة مالية 

 مستقلة
 االدارت التي تتبع الوزارة وتخضع  لشراف الوكالء

 مكتب وزير الداخلية -

 مكتب الوكيل -

مركز التوثيق  -

 والمعلومات

االدارة العامة للتفتيش  -

 والمتابعة

 التخطيط األمني إدارة -

 القانونيةالشؤون  إدارة -

 العالقات  والتعاون إدارة -

 الشؤون االدارية إدارة -

 الشؤون الماالية إدارة -

مصلحة الجوازات  -

 والجنسية وشؤون األجانب

 مصلحة األحوال المدنية -

 جهاز المباحث الجنائية -

الشركة العامة للسلع  -

 األمنية

 اتحاد الشرطة الرياضي -

صندوق الرعاية  -

 االجتماعية

 أمن المعلومات دارةإ -

 هيئة السالمة الوطنية -

 مركز البصمة الوراثية -

 مصلحة أمن المرافق والمنشآت -

 جهاز حماية الشرطة وحماية اآلثار -

 جهاز المباحث العامة -

 جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية -

 االدارة العامة لألمن المركزي -

 لجنة شؤون شهداء الواجب -

 المن المنافذاالدارة العامة  -

 االدارة العامة لطيران الشرطة -

 المعهد العالي للضباط -

 مديريات االمن -

 شؤون االمداد إدارة -

 االدارة العامة للتدريب -

االدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات  -

 العقلية

 االدارة العامة المن السواحل -

 االدارة العامة لحماية البعثات الدبلوماسية -

 االدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية -

 الشؤون الفنية واالتصاالت إدارة -

 االدارة العامة لشؤون االليات -

 االدارة العامة للمرور والتراخيص -

 مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية -

 مكتب المناوبة والتنسيق -

 كلية ضباط الشرطة -

 كلية ضابطات الشرطة -

ان مديريات األمن هي واحدة وات االمنية جلها لها فروع تمثلها في المنطقة الجنوبية، وهذه المؤسس

من المؤسسات االمنية سالفة الذكر، فهي تشكل نقاط االدارة الالمركزية لوزارة الداخلية حيث تنتشر مديريات 

تكون نموذج للمؤسسات االمن في المناطق االدارية الرئيسية وعلى سبيل المثال مديرية أمن سبها، والتي س

 االمنية في الجنوب الليبي كونها تعمل في اكبر مدن الجنوب وهي مدينة سبها.
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 ( الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية1الشكل رقم )

 المطلب الثالث: التعريف بمديرية أمن سبها

لمؤسسات في الدولة، حيث يتحقق من خالله تعتبر المؤسسات االمنية في كافة دول العالم من أهم ا

أكثر األعمال اإلدارية واالمنية أهمية وضرورية للمجتمع، فهو المسؤول األول على تنفيذ القوانين والحفاظ 

 على النظام العام، عالوة على تقديم عدد من الخدمات الضرورية ألفراد المجتمع والتي ال غنى له عنها.

قها مجموعة من األعمال التي من بينها اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من فهيئة الشرطة يقع على عات

الجريمة بجميع أنواعها وأشكالها ومكافحتها، وبشكل عام فان مهمتها األولى واألخيرة هي حماية األرواح 

 واألعراض واألموال من المجرمين ومحترفي اإلجرام. 

 6م بشذأن قذوة الشذرطة المعذدل بالقذانون رقذم 2018 ( لسذنة5( مذن القذانون رقذم )3فقد نصت المادة )

بشأن هيئة الشرطة: ) تختص هيئذة الشذرطة بمنذع الجذرائم وضذبطها ومتابعتهذا وكفالذة الطمأنينذة  2019لسنة 

 (. …واألمن في المجتمع، وحماية األرواح واألعراض واألموال والممتلكات العامة والخاصة 

 ا:البناء التنظيمي لمديرية أمن سبه -1

يعتمد البناء التنظيمي لمديرية امن سبها على قرار وزير الداخلية )امين اللجنة الشعبية العامة للعدل 

( 1م بشأن الهيكل التنظيمي لمديريات األمن، حيث نصت المادة )1424( لسنة 430واألمن العام سابقا( رقم )

( لسنة 356ر اللجنة الشعبية العامة رقم )منه: ) تمارس مديرية األمن االختصاصات المسندة إليها بموجب قرا

 م، بشأن إنشاء إدارات لألمن العام ببعض المناطق( . 1423

 وزارة الداخلية

 مكتب وكيل الوزير مكتب الوزير مصلحة االحوال المدنية مديريات االمن الوطني

 إدارة الشؤون اإلدارية إدارة الشؤون المالية إدارة الشؤون القانونية إدارة العالقات والتعاون

الفنية واالتصاالت إدارة الشؤون إدارة التخطيط االمني مكتب الشرطة الجنائية العربية  مكتب المناوبة والتنسيق 

 والدولية

 إدارة البحث الجنائي اإلدارة العامة ألمن المنافذ إدارة شؤون اإلمداد إدارة شؤون المرور والترخيص

مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون 

 االجانب
 لمكافحة العامة اإلدارة اتحاد الشرطة الرياضي

العقلية والمؤثرات المخدرات  
 اإلدارة العامة للتفتيش والمتابعة

 اإلدارة العامة لحماية األهداف الحيوية اإلدارة العامة للتدريب اإلدارة العامة ألمن السواحل صندوق الرعاية االجتماعية

ة العامة ألمن المعلوماتاإلدار اإلدارة العامة للدفاع المدني اإلدارة العامة لعمليات الشرطة  غير الهجرة لمكافحة العامة اإلدارة 

 الشرعية

 والرعاية الشهداء لشؤون العامة اإلدارة

 الصحية
 اإلدارة العامة لطيران الشرطة
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 الهيكل التنظيمي لمديرية أمن سبها (2الشكل رقم )

 اختصاصات مديرية أمن سبها -2

ة البرامج الالزم أو مجال األمن، ووضع الخطط  فيتتولى مديرية االمن اقتراح السياسات العامة 

إطار قرارات وزارة الداخلية، والعمل على وضعها موضع التنفيذ الفعلي  فيلتنفيذ السياسة العامة لهذا القطاع 

أسباب تقف عائق أمام كيفية تنفيذها بالشكل  أو ومتابعتها وتتبع نتائجها وتقويمها، لبيان ما إذا كان هناك خلل 

ات التي تقدمها، حتى يتم تحقيق األهداف المراد تحقيقها المطلوب والعمل على التغلب عليها من خالل المقترح

 خاصة المتعلقة بالوقاية من الجريمة ومكافحتها بعد وقوعها. 

 المطلب الرابع: نتائج الدراسة

تواجه المؤسسات االمنية في الجنوب الليبي بشكل عام ومديرية أمن سبها بشكل خاص مجموعة من 

ئق أمام أدائها لمهامها بفاعلية وكفاءة، وهذه التحديات قد تختلف من الصعوبات و التحديات التي وقفت عا

مؤسسة أمنية إلى مؤسسة امنية اخرى من حيث التفاصيل؛ لكن السمة العامة لهذه التحديات مشتركة بين 

جميع المؤسسات االمنية التابعة لوزارة الداخلية، ومن خالل االحصائيات عن الجرائم المسجلة بالتقارير 

م، يمكننا االستدالل 2020الى  2016ادرة عن جهاز المباحث الجنائية بوزارة الداخلية خالل االعوام من الص

باإلحصائيات المسجلة على مديرية أمن سبها موضوع الدراسة، واوضحت المؤشرات االحصائية انه خالل 

( جريمة 60دة قدرها )، بزيا2016( جريمة لعام 470( جريمة مقابل عدد )530تم تسجيل عدد ) 2017عام 

% تقريبا  وسجلت نسبة الجرائم المبلغة لمديرية أمن سبها من مجموع الجرائم المسجلة خالل 11.32بنسبة  أي

( جريمة 528م عدد )2018% تقريبا ، وسجلت التقارير االحصائية خالل عام 4.70م ما نسبته 2017عام 

% تقريبا  0.38بنسبة  أي( جريمة 02جرائم بعدد )م وتراجعت نسبة ال2017( جريمة لعام 530مقابل عدد )

( جريمة خالل عام 339% تقريبا ، وعدد )3.6م 2018وسجلت نسبة الجرائم المبلغة من مجموع جرائم 

م، 2016جريمة معلومة فقط )التقارير السنوية عن الجريمة لعام  52جريمة مجهولة وعدد 287م منها 2020

االحصاء والمعلومات الجنائية بجهاز المباحث الجنائي ، طرابلس  ارةإدم، 2020م، 2019م، 2018م، 2017

  : مطبعة صندوق الرعاية االجتماعية(.
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مؤشر الجريمة بنطاق مديرية امن سبها  ارتفاعوبناء على هذه االحصائيات والمؤشرات يتبين 

امن سبها، حيث يمكننا وضعف مستوى االداء االمني بها نتيجة لعدد من الصعوبات التي واجهة عمل مديرية 

سرد هذه التحديات والتي بدون ادنى شك تعاني منها معظم المؤسسات االمنية بالمنطقة الجنوبية وبدرجات 

  :متفاوتة األمر الذي ادى الى اصابتها بالوهن والضعف هي على النحو التالي

ت، األمر الذي أدى إلى العجز الذي تعاني منه المديرية في القوة البشرية سبب في قلة عدد الدوريا ( أ

عدم تغطية األماكن التي تشهد توتر امني بشكل كامل، حيث إن القوة العمومية للمديرية تقدر 

عنصر هم  694( عنصر تقريبا إال أنها قوة غير فعلية لعدة اسباب منها: أن من ضمنها عدد 2887)

م وهذه 2016و  2015، 2014( التي تم تعيينها خالل السنوات 229، 228، 206من الدفعات )

( عنصر هم من الموظفين 361م لم يتم صرف مرتباتهم، وعدد )12/2020الدفعات حتى شهر 

 المدنيين وهؤالء مهيئين لألعمال اإلدارية البحثة فقط

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بلغ  2020من خالل ما تم استعراضه يتبين ان العدد اإلجمالي لمنتسبي مديرية أمن سبها لسنة 

( عضو شرطة من ضباط صف 694( بين ضباط، ضباط صف وافراد، وموظفين تقريبا. منهم عدد )2348)

م لم يتقاضوا مرتباتهم 2016م، 2015م، 2014خريجي السنوات  229،  228،  206وافراد من الدفعات 

 نتيجة عدم تسوية اجراءاتهم المالية من قبل وزارة المالية.

في القوة البشرية سبب في قلة عدد الدوريات النقص الشديد في المعدات ب( العجز الذي تعاني منه المديرية 

والتجهيزات لرجل األمن وباألخص التسليح الخاص بالشرطة وإعادة تقنينه حيث أصبح من الصعب فرض 
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األمن في بعض المواقف بدون استخدام القوة، وهنا يصبح عضو هيئة الشرطة عاجزا عن أداء واجبه في 

 .جريمة ومكافحتها، فالتسليح الذي لدى المجرم يفوق ما يمتلكه رجل األمن من حيث الكم والكيفالوقاية من ال

ج( افتقار المديرية إلى مختبرات األدلة الجنائية التي تساعد على تحليل وتفسير الدالئل  المتصلة  بجريمة ما 

الب تكون سبب في اكتشاف مرتكب كالقرائن والشواهد، مما يترتب عليه ضياع مثل هذه الدالئل التي في الغ

  .الجريمة

د( انعدام كاميرات المراقبة داخل مدينة سبها، األمر الذي جعل مهمة السيطرة على الوضع األمني مهمة 

 .صعبة، وساهم في إفالت العديد من المجرمين من المالحقة القانونية

ية أمن سبها ما أدى إلى إن تتحمل هـ( ضعف تعاون القوات المسلحة واألجهزة االمنية األخرى مع مدير

وهذا يرجع الى حد كبير الى وزارة الداخلية والتي لم تشهد استقرارا على  المديرية أعباء ومهام أثقلت كاهلها.

  2011خطة واحدة للعمل منذ تشكل أول وزارة بعد فبراير  أو مستوى القيادة حيث لم تثبت على وزير واحد 

كل طبيعي عدم وجود خطة واضحة لعمل الوزارة واكتفت بالخطط التسييرية وحتى اآلن، وهو ما يعني بش

المؤقتة، االمر الذي ادى الى انشغال الوزارة وعدم اتخاذ االجـراءات والوسـائل الكفيلـة بدعم المؤسسات 

 االمنية بالمنطقة الجنوبية لبعدها عن مركز متخذي القرار.

     توصيات الدراسة:        المطلب الخامس: 

ونظرا لكل ما سبق أصبح من الضروري العمل على صياغة استراتيجية أمنية شاملة تستند إلى رؤية 

جديدة تعتمد على المهنية والحرفية والخبرة العلمية لتدارك األخطار والتهديدات األمنية وتداعياتها، ومن هذا 

 :اآلتيالمنطلق نوجز جملة من المقترحات على النحو 

باب تجنيد عناصر شرطة لصالح مديرية أمن سبها لتغطية العجز التي تعاني منه في القوة  العمل على فتح (1

 البشرية.

من افراد الشرطة والذين لم يتم صرف مرتباتهم  694العمل على سرعة استكمال االجراءات المالية لعدد  (2

م، 2016و  2015، 2014( والتي تم تعيينها خالل السنوات 229، 228، 206من الدفعات ارقام )

 وتسوية اجراءاتهم المالية من قبل وزارة المالية.

دعم المديرية بالمعدات والتجهيزات وباألخص تزويدها باألسلحة الخفيفة، المتوسطة والثقيلة لضبط  (3

المركبات ذات الزجاج المعتم والتي تتجول بدون لوحات معدنية وكذلك ضبط المطلوبين والفارين من 

 النيابة العامة. أو شرطة العدالة لدى مراكز ال

العمل على انشاء مختبرات األدلة الجنائية بمديرية أمن سبها والتي تساعد على تحليل وتفسير الدالئل   (4

 المتصلة  بجريمة ما كالقرائن والشواهد، والتي في الغالب تكون سبب في اكتشاف مرتكب الجريمة.

بدعمها بشريا وماليا ولوجستيا، وكذلك تفعيل  تفعيل جميع المؤسسات األمنية في المنطقة الجنوبية، (5

 الهيئات القضائية واإلسراع في قبول والنظر للقضايا المحالة من مراكز الشرطة 

إنشاء بوابات في مداخل المدن يتكون أفرادها من قوات الجيش والشرطة لمحاربة الجريمة وظاهرة  (6

ينة سبها، مما يسهل على مديرية أمن سبها وتركيب كاميرات مراقبة داخل مدالتهريب بجميع أنواعها، 

 .من مهمة السيطرة على الوضع األمني داخل المدينة

استعراض مؤشرات الجريمة، ونسبة الجنوح، واإلحصائيات المسجلة بالخصوص، وتحديد بؤر اإلجرام  (7

حيث  والمناطق التي تشهد تزايد وتيرة اإلجرام فيها لوضع مخطط واضحة المعالم لمكافحة الجريمة،

يراعي خصوصية كل منطقة، وهذا يتأتى بتفعيل قسم المعلومات والتوثيق بالمؤسسات االمنية وتزويده 

 باإلمكانيات الالزمة لذلك.

ضرورة العمل على تقديم مالمح استراتيجية للعمل األمني، وهي استراتيجية تقوم على ثالث مقاربات  (8

داخل المدن والمناطق الصناعية، ثم رفع القدرات المهنية تتمثل في المكافحة العملية والميدانية للجريمة 

للموظفين المكلفين بمحاربتها والوقاية منها، وأخيرا النهوض باألعباء المالية لقوات األمن وفق القانون 
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م بشأن هيئة الشرطة الذي 2019( لسنة 6م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم )2018( لسنة 5رقم )

 رلمان الليبي.اقره مجلس الب

إرساء دعائم الدولة وتأكيد هيبتها وقوتها والمتمثلة في رجال الشرطة والجيش من خالل إصدار القوانين  (9

التي تحمي وتضمن حقوقهم وإعطائهم الصالحيات الكاملة كال حسب مهامهم وتوفير كافة اإلمكانيات 

 ثناء أداء واجبهم.لتنفيذ الخطط األمنية وإنزال اشد العقوبات لكل من يتعرض لهم أ

 الخاتمة:

يشكل الهاجس االمني أحد الرهانات الكبرى  للمؤسسات االمنية بالمنطقة الجنوبية، حيث يعتبر ضمن 

األولويات االساسية التي تناط بهذه المؤسسات االمنية باعتبارها االجهزة المكلفة بتطبيق االستراتيجيات 

األمن لدى المواطنين، والعمل على سالمة ممتلكاتهم وتعزيز  األمنية التي تهدف بالدرجة األولى إلى ضمان

 .حقوقهم

ومن هذا المنطلق عليها االخذ على عاتقها باالضطالع بدور أكثر فاعلية في التصدي للصعوبات 

والعراقيل التي ساهمت في الحد من فاعليتها، وهذا ال يتأتى إال بالتنسيق المستمر والمتواصل مع وزارة 

ادوات التقييم الفعالة لتحديد مواطن القوة والضعف في هذه  استخدامذليل هذه الصعوبات، وكذلك الداخلية لت

لوضع خطط مرحلية متزامنة  باإلضافةالمؤسسات ومعالجتها، لتمكينها من اداء مهامها على الوجه االمثل، 

ياجات و الدعم المالي لحلحلة هذه المعوقات يندرج في اطارها التدريب والتطوير المستمر وتوفير االحت

الالزم......وغيرها هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى من الضروري أن تتكون قناعة كاملة لدى جميع أفراد 

ا من مشكالت مجتمعهم حلها في يدهم، وبجهودهم الشخصية، وأن مجرد إزاحتها عن  المجتمع مؤداها أن كثير 

لن يحل هذه المشكالت. )طارق علي أبو السعود، كاهلهم ووضعها على كاهل الحكومات إنما هو هروب 

2007.) 

 المراجع /المصادر و

 اوال /الكتب:

عبد الرحمن بن محمد بن محمد، ابن خلدون أبو زيد، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر  -1

 هـ(.808ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر، )المتوفى: 

، اكاديمية سعد العبدهللا للعلوم االمنيةحديثة للوقاية من الجريمة، طارق علي أبو السعود، االتجاهات ال -2

 .2007الكويت، 

دور المؤسسات المجتمعية في تعزيز استراتيجية امن المجتمع ،اقتراح نموذج تطبيقي االستراتيجية  -3

 .2014تكاملية بين أجهزة االمنية والتربوية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، 

العربية في ضوء التجربة األردنية: في ضوء  االجتماعيةأبعاد التنمية  الغرايبه، فيصل محمود -4

  .2010التجربة األردنية، عمان، دار يافا العلمية للنشر والتوزيع، 

محمود صالح العادلي، دور المؤسسات التربوية في تعزيز عمل األجهزة األمنية في الوطن العربي،  -5

 .2014جامعة البحرين، 

 القوانين: ثانيا /

م بشأن هيئة 2019( لسنة 6م بشأن قوة الشرطة المعدل بالقانون رقم )2018( لسنة 5القانون رقم ) -

 الشرطة.

 ثالثا / القرارات: 

ميالدي بإعتماد الهيكل التنظيم  واختصاصات وزارة  2012( لسنة 145قرار مجلس الوزراء رقم ) -

 الداخلية وتنظيم جهازها اإلداري. 

 م في شأن حل كافة التشكيالت غير النظامية.2014( لسنة 7نواب رقم )قرار مجلس ال -
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م 1424( لسنة 430قرار امين اللجنة الشعبية العامة للعدل واألمن العام سابقا )وزير الداخلية( رقم ) -

 بشأن الهيكل التنظيمي لمديريات األمن. 

 رابعا / التقارير:

االحصاء والمعلومات الجنائية بجهاز المباحث  إدارةم، 2016التقرير السنوي عن الجريمة لعام  -

 م.2016الجنائي ، طرابلس : مطبعة صندوق الرعاية االجتماعية، 

االحصاء والمعلومات الجنائية بجهاز المباحث  إدارةم، 2017التقرير السنوي عن الجريمة لعام  -

 الجنائي ، طرابلس : مطبعة صندوق الرعاية االجتماعية، .

االحصاء والمعلومات الجنائية بجهاز المباحث  إدارةم، 2018ن الجريمة لعام التقرير السنوي ع -

 م.2018الجنائي ، طرابلس : مطبعة صندوق الرعاية االجتماعية، 

االحصاء والمعلومات الجنائية بجهاز المباحث  إدارةم، 2019التقرير السنوي عن الجريمة لعام  -

 م. 2019جتماعية، الجنائي ، طرابلس : مطبعة صندوق الرعاية اال

االحصاء والمعلومات  إدارةم، 2020تقرير إحصائي عن الجرائم المبلغة الهامة والخطيرة لعام  -

 م. 2020الجنائية بجهاز المباحث الجنائي ، طرابلس : مطبعة صندوق الرعاية االجتماعية، 
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 زيوني الليبياستخدام التقنيات الرقّمية الحديثة في اإلنتاج والعمل التلف
 الشارف عبد المولى السنوسيأ.

 ليبيا- طرابلس جامعة -واإلعالم كلية الفنون  - قسم الفنون المرئية

 المقدمة:  

تعـرض هذه الدراسة بطريقـة منهجية المتطلبات األساسـية الستخدامات التقنية الرقمية فـي اإلنتـاج       

ئمـة علـى اإلبهـار والجـذب، والتـي تنعكس على وسائل االتصال التلفزيـوني وتفاصـيلها عبـر األجهـزة القا

المرئية وفي مقدمتها التلفزيـون، وقـد أحـدثت نقلـة نوعيـة فـي البرامج التلفزيونيـة فـي الشـكل والمضـمون 

لمـا يتـوفر لـه مـن إمكانيـات وخصـائص تميزه عـن وسـائل االتصـال الجمـاهيري األخـرى، وكـذلك 

قـوف علـى المعوقـات التـي تواجهها، كما أن المشاهد بفضل تلك التقنيات لـن يكـون بـنفس الطواعيـة الو

 والتلقائيـة كمـا فـي السـابق.

مما ال شك فيه فإن التسارع الكبير في تكنولوجيا المعلومات قد أدى إلى تزايد حجم األخبار المنافسة     

، مما دفع إلى ضرورة إعادة النظر في التقنيات المستخدمة من قبل أمام الوسائل اإلعالمية بصورة سريعة

تتميز وسائل اإلعالم الحديثة عن وسائل ). 2014القنوات التلفزيونية في بث برامجها المختلفة )عبد النبي, 

اإلعالم التقليدية في امتالكها أدوات التفاعل بين المرسل والمستقبل، والقدرة على النقل الحي السريع 

للمعلومات واستخدامها للوسائط المتعددة كالصوت والصور الثابتة والمتحركة، وتبادل الرسائل بين أطراف 

العملية االتصالية والجمع بين خصائص وسائل االتصال الشخصي والجماهيري والكونية والزمانية في آن 

 واحد. 

لمتمثلة في كل من البرامج والمعدات ومن هذا المنطلق فقد كان لدخول التقنيات التلفزيونية الحديثة وا

الخاصة في الصوت والصورة والنصوص وجودة البرامج، والتي باتت أدوات ال بد من اقتنائها من أجل في 

تطور عمل الفضائيات التلفزيونية العربية بشكل عام ومهما جديدا تحسين مخرجات اإلعالم العربي عامال 

بالتزامن مع دخول القرن الحادي والعشرين بتقنيات تلفزيونية حديثة والبرامج اإلخبارية بشكل خاص، السيما 

 (.2015تتعلق في البث والمؤثرات السمعية والبصرية )عبد الرزاق والساموك, 

 :مشكلة البحث

باتت التقنيات التلفزيونية الحديثة من أهم األهداف التي تسعى القنوات التلفزيونية لتبنيها لما لها من   

ة يشهدها وقتنا الراهن والذي يتسم في الثورة التقنية الهائلة، وعليه فإن هذه الدراسة تسعى الى فائدة مرجو

بيان هل كان الستخدام التقنيات الحديثة وانعكاسها على أعمال االنتاج دور في زيادة عدد المشاهدين 

تفتقر لها المكتبات بسبب ندرة للتلفزيون الليبي، حيث تأتي هذه الدراسة كدراسة حديثة تتناول هذا الموضوع و

 . األبحاث والدراسات التي تناولت هذا الموضوع بحسب علم الباحث

 أهمية الدراسة:    

تكمن أهمية هذه الدراسة في مدى جدوى الثورة الرقمية التي استخدمت في وسائل االتصـال كافـة،     

ا علـى شـكل ومضـمون البرامج، والخصائص خاصـة التلفزيون والتي أحـدثت ثـورة تقنيـة انعكسـت إيجابي

 التي أضافتها للتلفزيون كوسيلة اتصال جماهيري.

كما تأتي أهمية الدراسة من إبرازها الطفرة التقنية التي أحدثها التلفزيون الرقمي مـن نقلـة نوعيـة في   

 جماليات الصورة في مراحل اإلنتاج التلفزيوني كافة.   

 أهداف الدراسة:   

كمن األهمية النظرية للبحث في ندرة الدراسات العربية التي تابعت اإلنتاج التلفزيـوني الرقمي من ت  

جهة، ومن جهة أخري لما يمكـن أن تقّدمـه هـذه الدراسة مـن مداخل علميـة لإلعالميين في كل ما يتصل 

 األهداف التالية:   بعملية التخطيط لإلنتاج التلفزيوني الرقمي وتكشف المعوقات من خالل تحقيق 
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يسعى هذا البحث لخدمة قضـية علميـة هامـة تتعلـق بأهميـة التخطـيط السـتخدام التقنية الرقمية في  (1)

 البرامج التلفزيونية. 

 الرقمية. إظهـار فاعليـة التلفزيـون وقـوة تـأثيره علـي المشـاهدين باالسـتفادة مـن التقنيـة  (2)

 الختيار التقنية الرقمية.    الوقوف على المعايير االقتصادية (3)

     :تساؤالت البحث 
يقوم هذا البحث علـى تسـاؤل رئـيس هـو: مـا األسـس العلميـة والمهنيـة التـي تقـوم عليها استخدامات 

 التقنية الرقمية في اإلنتاج التلفزيوني في القنوات الليبية؟.  

 وينبثق عنه التساؤالت التالية؟:  

 السـتخدام التقنيـة الرقميـة فـي التلفزيـون الليبي وفـق أسـس علمية؟   هـل يـتم التخطـيط (1)

مـا مـدى اسـتخدام التلفزيـون الليبي للتقنيـة الرقميـة فـي مراحل اإلنتـاج التلفزيـوني المختلفة  (2)

 برامجه؟. شكل ومضمونوانعكاس ذلك على 

 تفادة مـن برامج التقنيـة الرقمية؟ ما مدى فاعلية برامج التـدريب فـي التلفزيـون الليبي لالسـ (3)

 ما المشاكل التي تعيق استخدام التقنية الرقمية في البرامج التلفزيونية؟    (4)

 منهج الدراسة:

اعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي لمعرفة استخدامات التقنية الرقمية فـي اإلنتـاج التلفزيـوني 

ف على أهمية استخدام التقنية الرقمية، كمـا أّن المـنهج يقـوم بهـدف اسـتخالص النتـائج التي من شأنها التعر

محاولـة  أو بدراسـة الحقـائق ووضـعها فـي فتـرة زمنيـة معينـة بقصـد التوّصـل إلـى استبصـارات جديـدة 

ني الرقمي تحليلهـا للوقوف على األسس المتعلقة بعملية استخدام التقنية الّرقمية في اإلنتاج التلفزيو تفسـيرها و

 والمعوقات التي تواجهها.  

 مصطلحات ومفاهيم الدراسة:     

 هناك جملة من المفاهيم والمصطلحات وردت في البحث ال بّد من تحديدها فيما يلي:     

 اإلنتاج التلفزيوني: 

 Semiشبه نـص  أو هـو تحويل الفكـرة التي تمت صـياغتها فنيا  على الـورق على هيئة نـص 

Script  مبثوثـة على الهواء مباشرة، بحيث يتّم   أو إلـى مـادة مسـّجلة علـى وسـائط كاألشـرطة وغيرهـا

 (. 1996، 44تحويلها إلى مادة صالحة للبث طبق المعايير محددة ومقبولة فنيا وفكري )شكري،ص

 ثورة االتصال:   

ال االتصال، ومن ذلك ثورة  يطلق هذا التعبير على ما حققته التقنية والمخترعات الحديثة في مج

ما أحدثه هذا الجهاز الصغير الرخيص الثمن من أثر بعد أن أصبح في متناول الجميع وفي كّل  أيترانزستور 

مكان ثم التوصل إلـى أشـرطة الكاسـيت المسـموعة والمرئية ثم أخيرا ما أحدثته األقمار االصطناعية من 

مكـان فـي العـالم، ومـا حققـه  أيمكـان والى  أيـة التلفزيـون مـن إمكانية نقل الحدث لحظة وقوعه علـى شاش

اسـتخدام األقمـار االصـطناعية فـي مجـال الطباعـة مـن مسـافات بعيـدة ومجـاالت االتصـاالت السلكية 

 (. 1989، 122والالسلكية ومجاالت التلفزيون التعليمي )شلبي،ص

 تكنولوجيا االتصال:   

التقنية المعدات واآلليات واألسـاليب والطـرق الفنية لإلنتاج بصفة  أوالتكنولوجي  يقصد بمصطلح    

عامة. أما االتصال فهو نقل المعلومات واألفكار واالتجاهات من طرف آلخر عن طريق وسيلة محددة ) 

 (.  2003، 11البدري،ص

 التقنية الرقمية:-

ت التماثليـة )إلى إشارات رقمية واستخدمت هذه هي التقنية التي يمكن بموجبها إعادة تحويل اإلشارا

التقنية في األصل في الحاسبات اآللية ثّم  تطورت ليستفاد من مزائها في مختلف أنواع االتصال ويتم التعبير 
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بموجبها عن المعلومات في شكل سلسلة من اإلشارات، وتتخذ كّل  الحروف والصور والرسـوم واألشـكال 

 (. 2003، 146ـون مـن الـرقمين )مكـاوي ،صواألصـوات رموزا  فتك

  التلفزيون الّرقمي:-

هو نظام اتصال لبّث واستقبال الفيديو والصوت بواسطة اإلشارات الّرقمية، ويقصد بترقيم البرامج 

التلفزيونية بشكل عام استخدام التقنية الرقمية خالل عمليات التصوير والتحرير واإلخراج والبث للبرامج 

نية بشكل شامل، وبعكس اإلشارات التماثلية في النظام التقليدي فإن التلفزيون يستخدم البيانات التلفزيو

التي يتّم ضغطها رقميا، مما يتطلب فك شفرتها بواسطة نظام االسـتقبال المضـّمن في  أيالمعالجة رقميا، 

ه التحويل نزوال الذي تقوم باستخدام أسلوب يطلق علي أو جهاز التلفزيون ملحق بعلبة المحوالت الرقمية 

من الطرف النأ على بحيث إّن التحويل  أوشركات الكيبل بموجبه بإعادة هندسة إشارتها ابتداء من المصدر 

، 246إلى اإلشارات التماثليـة يحـدث عبر أسـالك الكيبل دون حاجة إلى علبة التحويل الّرقمي )صادق، ص

2008.) 

 الجانب النظري للبحث

 قمية.   التقنية الر-

شكلت وسائل االتصال منذ نشأتها وحتى اليوم قنوات للمعرفة اإلنسانية، وأهميتها تتزايد باستمرار 

نتيجة التطور الذي تشهده تقنيات االتصال، األمر الذي جعلها تقع في دائرة اهتمام الجمهور الذي بات 

ويعد استخدام  مدار الساعة. يخصص من وقته ساعات طويلة لتلقي المضامين االتصالية التي تبث على

التقنيات التلفزيونية الحديثة في تغطية النشرات اإلخبارية مهمة أساسية في صناعة الذي منحها أهمية بالغة 

تمثلت في عملية انتقاء األحداث التلفزيونية والمفاضلة بينها ّ الخبر التلفزيوني، األمر وبثها، وذلك للفت انتباه 

هتمين بهذا المجال، والســعي إلى دراستها والكشف عنها، مكانية قدرتها على تلبية وأنظار المشاهدين والم

حاجاته وبيان مدى أهمية كل منها بالنسبة لبيئة النظام السياسي الذي نتج منه، ورؤيته لمهام األخبــار 

ونتيجة  م المرئي.والمضامين التي تحملها، والمعايير التي تعتمد للتغطيات اإلخبارية، ووظيفة أجهزة اإلعال

التي تربعت على  لثورة التقنيات التكنولوجية الحديثة لإلعالم والتي تتميز في الحركة التقنية باتجاه تصاعدي،

عرش ّ ومع األلفية الثالثة أصبح التلفزيون أحد الوسائل اإلعالمية األولى والجماهيرية، وتوظيف البرامج 

ر فقد بدأ العاملون في مجال التلفزيون بتطويره رقميا للوصول إلى والتقنيات الحديثة اإلعالم، ولهذا األم

أقصى درجة ممكنة من التفاعل، ليتماشى مع الحاجات البشرية في وقتنا الراهن الذي يتسم بالتسارع 

  .( 2004التكنولوجي الكبير )رابح، 

للثورة التقنية الهائلة التي وعليه تعتبر وسائل اإلعالم واالتصال الحديثة ثمرة للمعرفة العلمية ونتاج 

يشهدها العالم، حيث أثرت هذه الثورة على الجماهير بمختلف أعراقهم، ومن هنا فإن ما يشهده العالم ككل من 

ثورة معلوماتية وتكنولوجيا أقمار االتصاالت والحواسيب اإلعالمية، باإلضافة إلى تطور في استخدام تقنيات 

ية كونية صغيرة، وتالشت محدودية المكان والزمان، وذلك لما تنتجه هذه االتصال الحديثة جعلت العالم قر

 (.2017التقنيات من اندماج وارتباط العالم في منظومة واحدة تتصف بالتماسك )ابراهيم، 

وأن أبرز التقنيات الحديثة المستخدمة في مجال التلفزيون والهادفة إلى جذب المتابعين وزيادة 

القنوات الفضائية من برمجيات ومعدات خاصة، بهدف إخراج العمل  إدارةخدمه أعدادهم تتمثل بما تست

اإلعالمي بأعلى مستويات الجودة وذلك لنقل كل ما هو جديد من خالل هذه التقنيات. كما أن أهم هذه مؤثرات 

رض السمعية، حيث تعد أجهزة نقاء الصورة وأجهزة تسجيل التقنيات تتجلى في المؤثرات البصرية وال وع

الفيديو وأجهزة المونتاج، باإلضافة إلى أجهزة مزج الصورة والمؤثرات الرقمية والرسومات والتصميم 

أجهزة مهمة تساهم في نقل الصور بأحسن حال للمشاهد، أما المؤثرات السمعية والتي يمكن اإلشارة إليها في 

جيل الصوتي المغناطيسي وأجهزة الميكروفونات والسماعات ومازجات األصوات، باإلضافة إلى أجهزة التس

 قياس الصوت وغيرها، لها القدرة على الوصول إلى مسامع المشاهدين والتأثير فيهم قدر اإلمكان )ابو رستم

.(2016  
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    :مفهوم التقنية الرقمية 

يتطلب تناول التقنية الرقمية الحديثة الحديث عن خلفية توّضح كيفية انتقال الصورة والصوت،      

عملية اتصالية إلكترونية سواء أكانت بسيطة أم معقّدة تعتمد على اإلشارات التي يتّم  نقلها من  أيعلوم أّن والم

المرسـل إلـى المسـتقبل عبـر وسـيط، وهذه اإلشارات تتخذ أشكاال متعّددة يمكن تحويلها مـن شـكل إلـى آخـر 

 باسـتخدام أجهـزة معينة.  

تصـال الجمـاهيري وتطـور أدائهـا ومنتجاتهـا وتأثيراتها إال أنّها لم وبالرغم من انتشار وسائل اال

تنجح في تحقيق خاصية المرونة والتفاعل التي يتمتع بهـا االتصـال المـواجهي ، وظلت عملية االتصال من 

 أوّرض خاللها تسير في اتجاه واحد، من القائم باالتصال إلى المتلقّي، وال يمتلك المتلقّي سواء قرار التع

نشـاطه فإن ذلـك يـرتبط بالعمليـات  أو  (Obstinate audience)التراجع، ومهما قيل عن عناد المتلقّـي

 أو تعديلها  أو اإلذاعة  أوالبّث  أوالمعرفيـة والتـي ال يكون لها تأثير فـي النهاية علي عملية استمرار  النشر 

تفسير محتوى اإلعالم قـد   ألنتلقّي هو ضرب من الخيال، التدخل في بنـاء محتواها، وما يقال عن سيطرة الم

البّث بعيدا عـن  أواإلذاعة  أويؤدي إلى الرفض أحيانا ال يعني سيطرة المتلقّي، وتعني الحقيقة  أّن  النشر 

 (.  2005، 95الحوار اآلني مع  المتلقّي هو الذي يعكس سيطرة القائم باالتصال )عبد الحميد،  ص

ت الهاتفية التي تتّم خالل البرامج الحوارية وسيلة من الوسائل التي يحاول فيها تمثل االتصاال

التفاعل في العملية االتصـالية واسـتجابة الستخدام الكمبيوتر في االتصال:  أو التلفزيون تحقيق مبدأ المشاركة 

والتفاعل. هذه الخصائص ما الذي يعتمد على ما توصلت اليه النُظم الرقمية التي سـاهمت في تحقيق المشاركة 

كانت لتتحقق دون استخدام الكمبيوتر مع الشبكات التي انتقلـت بمستوى االتصال من االتصال المباشر 

االتصال المتزامن الذي يميز سمة  إلىواالتصال عبر وسائل إلكترونيـة منهـا وسـائل االتصـال الجماهيريـة 

وهذا النمط من االتصال اآلني المتزامن أسـهم فـي تطـور الـنظم المستقبل،  أو االتصـال بين أطراف الحاضر 

 الّرقمية وتقنياتها وظهور شكل جديد من االتصال  يُـْعرف باالتصال الّرقمي الـذي يعتمـد على التقنية الرقمية. 

، وتشير التطورات الراهنة في تكنولوجيا االتصال منذ أوائل تسـعينات القـرن العشرين وحتى اآلن   

إلى أّن  العالــم يمــر حاليا بمرحلة تكنولوجية جديدة تتسم بسمة أساسـية هـي المزج بين أكثر من تكنولوجيا 

اتصالية تملكها أكثـر مـن وسـيلة لتحقيـق الهـدف النهـائي وهو توصيل الرسـالة االتصـالية إلـى الجمهـور 

رحلة تكنولوجيا االتصال متعّدد الوسائط المسـتهدف، والتـي يمكـن أن يطلـق علـى هذه المرحلة م

والمرتكزات األساسية لهذه المرحلة هي الحاسبات اآللية في جيلها الخامس المتضمنة أنظمة الذكاء الصناعي 

ومن عيوب التقنية التماثليـة هو التشـويش الـذي يحـدث خالل عملية اإلرسال خاصـة إذا كانـت المسـافات 

اسـطة محطـات التقوية على طول مسافة االتصال مما يزيد من رداءة اإلشارة وعدم بعيـدة ويتم تقويتهـا بو

 وضوحها. 

وتعتمد الحاسبات اآلليـة علـى التقنيـة الرقميـة بعـد أن زاد اسـتخدام الحاسـبات اإللكترونيـة في    

تصال ومجاالته، وتشير تطوير التقنية الرقمية باالستفادة من مزايا اإلشارات الرقمية في مختلف أنواع اال

كلمة رقمي إلى حالتين هما التشغيل واإليقاف وتتخذ كّل الحروف والرموز واألرقام والصور والرسوم 

رمـز،  أو واألصوات شكل أرقام الواحد والصـفر، ُويطلـق علـى كـّل زوج مـن األرقـام بـت بمعنـى حـرف 

 (. 2004، 14وز واألرقام )الريس، صويشـير الرمـز إلى استخدام قائمة من الحروف والرم

إذا كانــت فكــرة الحاســب وتطويــرها قـد صـاحبت تقريبا ظهـور التلفزيـون وانتشـاره وانتشـار   

الترانزستور فإّن تطور استخدام الحاسبات والشبكات خلق سبقا تاريخيا وتطورا غير مسبوق بفضل عّدة 

 ( .   2003، 16عوامل منها )البدري، ص

 طور تكنولوجيا النظم الرقمية:ت

لسنوات طويلة اعتمـدت وسـائل االتصـال علـى مـا يسـمى النظـام التمـاثلي الذى يقوم على تحويل  

اإلشارات والرموز إلى إشارات كهربائيـة  تناظر اإلشارات والرموز إال أنّها تتعّرض خالل البّث واإلرسال 

ره يقوى اإلشارة كلما بعدت مسافة اإلرسال، لذلك كان التحّول نحو عبـر المسـافات إلـى تشـويش الـذي بـدو
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الذي يقوم على تجريد اإلشارات إلى رموز رقمية منفصلة  تعبّر عنها الومضة  (Digital)النظام الرقمي 

ال عمل لها فيرمز لها بالرمز صفر، وألّن   أو  1الكهربائية التي تكون في حالة عمل، فيرمز لها بالرقم 

زة اإلرسال واالستقبال تعميمها بالنظام الرقمي أيضا فال تتعامل إال مع هذه النبضات وبـذلك تتجنـب أجه

 مستويات عالية من الدقة في البّث واإلرسال واالستقبال.   إلىالتشـويش وتصـل 

 تكنولوجي التصغير وضغط البيانات:   

الجـة المعلومات وتخزينها، أّن التصغير ممـا ساعد علـى تحقيق السـبق مع الوسـائل األخرى لمع   

 أصبح السمة المميزة لألجهزة والعتاد وبصفة خاصة وحدة المعالجة والتخزين باإلضافة إلى البرامج                             

   تطّور تكنولوجيا الوسائط المتعّددة:  

رموز االتصالية، حيث أصبح من وجاء هذا التطور نتيجة شمول تكنلوجيا النظم الرقمية كّل ال    

السهولة المعالجة الرقمية للصور بكّل أبعادها ثابتة ومتحرّكة وتعليمية وكذلك الرسوم المتحرّكة وثالثية 

األبعاد، والصوت والموسيقى. وباستعمال تطّور تكنولوجيا الشبكات االتصالية تستكمل عناصر االتصال 

أطراف العمليـة التصـاله علـى جميـع المستويات وتحقـق في نفس الّرقمي، حيث تربط هـذه الشـبكات بـين 

                               الوقت سعة االتصال وسرعته بين أطراف عملية االتصال الرقمي.                                                                     

 ميم البرامج:تطّور بروتوكوالت الضبط ولغات المعالجة وتص

أسهم تطور النظام الرقمي في توسيع دائرة التعامل مع الثقافات اإلنسانية المختلقـة ولـم تـُعْد لغة هذه    

الثقافات وأخالقها حاجزا للتفاعل بينها بفضل العديد من البروتوكوالت التي تنظم االتصال بين المستخدمين 

 .   مختلفي اللغات بتنظيم عملية االستخدام ذاتها

 تطّور أدوات البحث في قواعد البيانات: 

مع زيادة عدد الصفحات التي تزيد عـن خمسـة مليـارات صـفحة علـى شـبكة اإلنترنيـت، وتعّدد     

قواعد البيانات التي تقّدم هذا الكم الهائل من المعلومات في مختلف مجاالت التخصص واهتمامات 

وافر البيانات للوصول إلى المعلومات المستهدفة في أقل وقت المستخدمين تطورت طرق البحث في ظّل ت

 ممكن ومقدرة تنظيمية تساعد على االستفادة منها.                                                                  

 اوال: المميزات العامة الستخدام التقنية الرقمية: 

عن التقنية التماثلية في مجال االتصال العديد من الخصائص أهمها يتيح استخدام التقنية الرقمية بدال      

 ما يلي:. 

في حالة االتصال التماثلي يعمـل نظـام اإلرسـال بشـكل مسـتقل عـن نظـام االسـتقبال ويـؤدي ذلـك  (1)

لوجـود قـدر عـال مـن التشـويش وعلـى النقـيض مـن ذلـك يتخـذ االتصـال الّرقمـي شـكل الشـبكة 

قميـة مـن بدايـة اإلرسـال إلـى منفذ االستقبال، وتكون مراحل اإلرسال والقناة واالستقبال عملية الر

واحدة متكاملة، ويمكن التحكم في عناصر النظام والسيطرة عليهـا فـي دائـرة رقميـة موحـدة وال 

 حلها. التداخل في كّل مرحلة من مرا أو تسـمح هذه الشبكة الرقمية بأي قدر من التشويش 

 أو تقـل جـودة اإلشـارة الرقميـة كمـا يحـدث فـي اإلشـارة التماثلية  أومن غيـر المحتمـل أن تشـوه  (2)

التناظريـة، فكـّل مـرة يـتم بهـا إعـادة تسـجيل اإلشـارة النظيـرة تتزايـد كميـة التشويش، ولكن هذا 

  offوعنـد التحـّول إلـى  onفهـي  onاألمر ال ينطبق في حالة اإلشارة الرقمية فعند التحّول إلى 

ولـيس مسـافة رماديـة بينهمـا حتى يحدث تشويش، وهو ما يعني أّن  النقاء والجودة   offفهـي 

 التالعب بها.  أولإلشارة الرقمية تظّل  كما هي مهما كان عدد تسجيلها 

ا كوحدة متكاملة عالية .ويتسم االتصال الرقمي بالنشاط والقوة التي تجعل االتصال مؤسسا ومصان (3)

الجودة خاصة في نقل المعلومات إلى مسافات بعيـدة بهـذه الطريقـة من خالل استخدام وصالت 

التـي تحـافظ علـى قوة االتصـال من البداية وحتى النهاية  (optical fiber)األلياف الضوئية 

ُف  بطول المسافة التي يقطعها.  بعكس االتصال التماثلي الذي ي ْضع 
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.كما يتسـم ايضا الشـبكة الرقميـة بقـدر عـال مـن الـذكاء  حيـث يمكـن أن يصـّمم النظام الرقمي  (4)

 كي يراقب تغيير أوضاع القناة بصفة مستمرة ويصحح مسارها.

وتتسم الشبكة الرقمية بالمرونة حيث تخضع النظم الّرقمية عادة للتحكم ٍمن جانب برامج الحاسب  (5)

حقيق قدر عال من جودة االستخدام وتسمح هذه البرامج بـالتحكم بسهولة اإللكتروني مما يسمح بت

 ،ص )الريسمزجها. في حركة عناصر االتصال من صوت وصورة ونصوص ودمجها و

11،2004.) 

 ثانيا : استخدام التقنية الرقمية في اإلنتاج التلفزيوني :  

قميـة وتفاصـيلها، وسـيتناول هـذا الجانب اشتمل الجانب الثاني من البحث علـى مفهـوم التقنيـة الر    

الـربط بين الموضـوعين بحيث يمكـن الوقـوف على مـدى االستفادة مـن التقنية الرقمية في مراحل اإلنتاج 

 التلفزيوني المختلفة.   

 : استخدام التقنيـة الّرقميـة فـي مرحلـة مـا قبـل اإلنتـاج : -1

المتعلقة باإلعداد والكتابة والتخطيط للبرامج التلفزيونية، ويستخدم  هذه المرحلة تطلق على المراحل    

الحاسوب في مجال التخطيط واإلعداد للبرامج في توفير المعلومات الالزمة لإلعداد، فمن خالل شبكة 

المعلومات الدولية  ويمكن الوصول إلى مختلف قواعد البيانات العالمية واستدعائها بدقة وسرعة عند الحاجة 

  إليها، ويمكن أيضا الحصول على قدر كبيـر من المعلومـات من خالل أسطوانات الحاسـوب ووسائله األخرى

كما يوفر الحاسوب للباحث التلفزيوني معينات التفسير والتحليل لكّل  كلمة ليدرك معناها من خالل القواميس 

بة التلفزيون بسـهولة وسرعة. وكما تساعد والمعاجم المتّوفّرة في ذاكرته، واسترجاع المواد األرشيفية بمكت

برامج الحاسوب المنتجين ومديري اإلنتاج في جدولة أعمالهم، وحسابات الموازنة، والتكاليف الالزمة 

 لإلنتاج، واالتصال بضيوف البرامج.  

لقد ّوفر الحاسب اإللكتروني مـن خالل برامج معالجة النصوص إمكانيات واسعة لكتابة النص      

تلفزيوني والتعديل فيه مما يتناسب وطبيعة البرنامج الذي يتم إنتاجه حيث إّن برامج الكتابة معالجة ال

النصوص يتّم استخدامها إلدخال وتخزين النصوص البيانات وتتيح هذه البرامج لمستخدميها العديد من 

 مالئية والنحوية. ، والتصحيح المباشر لألخطاء اإل(Editing)وظائف التدقيق والتعديل والتحرير 

علـى جـودة تصـميم الرسـوم اإليضـاحية، مـن خـالل  سـاعدتGraphic))كمـا أّن برامج التصـميم   

 ص ، اسـتخدام نظـم تصـميم الرسـوم يـتّم ابتكار الرسوم وتخزينها وتغييرها بشكل أسهل من السابق )مكاوي

72 ،2003 ..) 

ج واألفالم التلفزيونية فإّن هناك برامج خاصة بالسيناريو ذات أما في مجال كتابة السيناريو للبرام   

ميزات في الكتابة والتصنيف والجدولة لمحتويات السيناريو، ومن نماذج تلك البرامج برنـامج فاينال درافت 

وبرنـامج درامتيـك بـرو  (Move Magic Screen Writer)وبرنامج موف ماجيـك إسكرين رايتر 

Dramatic pro)السيناريو عامة عددا من  أو صـفة عامة فإّن هذه البرامج تتيح لكاتب النص التلفزيوني ( وب

 المميزات واإلمكانات من أهمها ما يلي: 

.تعمل هذه البرامج اإللكترونية الكتابية على تخزين وظيفة معينة متكررة وتسمح آللة المفاتيح  (1)

ناريو الدرامي يمكن أن تأخذ كل شخصية في باستقبالها، ومهمتهـا حيث تتلقى أمرا ما فمثال السي

السيناريو مفتاحا محددا خاصا بها، فبدال من كتابة اسم الشخصية باستمرار يكفي الضغط على مفتـاح 

 محـدد فيكتـب االسـم ويـتم تحضير نسق الورقة الخاص بها. 

يل النص بمجرد تحويل النص المكتوب إلـى صـوت مسـموع بمـا يمكـن مـن سـماع الحـوار وتفاصـ (2)

 االنتهاء من كتابتها.   

تحديدا شكل الصفحة آليا، وتكون الصورة متطابقة ومتزامنة مع الصوت والنص طبقا للقواعد  (3)

 المتعارف عليها. 
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أسلوب  –الحوار  –الـزمن  –المكـان  -تحديد ما يكتب فـي بدايـة الصـفحة وفـي نهايتهـا اسـم المشـهد (4)

 مزجز.  –االنتقال قطع 

من برنامج إلى آخر ويكون مطابقا  بنفس اإلعدادات  أوكانية نقل سيناريو من نظام إلى آخر إم (5)

 .  (Macintosh)والماكنتوش  Windowواألوامر في نظامي الويندوز 

 تدوين  أو إمكانية كتابة مالحظات على السيناريو خاصة بكاتب السيناريو، يمكن إخفاؤها أثناء تعديل  (6)

 هد ويمكن إظهارها واستدعاؤها عند الحاجة لها.  شرح تفاصيل المش أو

وجود أشكال ثابتة خاصة بكتابة أنواع محددة من البرامج ويحتوي بعض هذه البرامج على أكثر من   (7)

 نسقا ثابتا  لعروض تلفزيونية كاملة بأماكن تصويرها.  50

 تبادل المعلومات والمالحظات في حالة وجود أكثر من كاتب سيناريو.  (8)

ية التعديل والتقويم بسهولة ويسر وكذلك مراجعة الكلمات واختيار اللغة المطلوبة والكلمات إمكان (9)

 المناسبة ومرادفتها من خالل القواميس الملحقة بتلك البرامج وكذلك تصحيح األخطاء اإلمالئية. 

 تحتوي على قواميس لألسماء والعناوين وأساليب االنتقال فما أن تتم كتابة الحروف األولى (10)

االسـم المطلـوب يقـوم البرنـامج بإكمـال الكتابـة، وهو ما يسمى بأسلوب الكتابة  أومن المصطلح 

 الذكية

وجود أنظمة بحثية لتوضيح العالقات البنائية المتشابهة في الدراما والمقارنة بينها بما يوضح  (11)

الحبكة واألفكار  مدى التوافق بين الشخصيات واألفكار المطروحة وتوجيـه الكاتـب إلـى مواقع

 األساسية التي يحتاج إليها.  

إمكانية التخطيط العام للمشاهد على شاشة الحاسوب من خـالل كـروت إلكترونيـة منظمة  (12)

 في ترتيبها آليا  داخل السيناريو.  أو تبعا  لألبجدية، ويتم التعديل في المشاهد 

 اصيل متطلبات اإلنتاج. الفيلم التلفزيوني وتف أوالقيام بحصر ميزانية البرنامج  (13)

 أوالقيام بإحصاءات وتصنيفات مختلفة وفق لمعايير وأسس متنوعة مثل أماكن التصوير  (14)

 نوع الحوار.  أو الشخصيات المشاركة  أو زمن التصوير 

 اسـتخدام التقنيـة الرقميـة فـي مرحلـة اإلنتـاج  :-

قنية الرقميـة خاصـة فـي مرحلـة تنفيذ استفاد العاملون في حقل اإلنتاج التلفزيوني كثيرا من الت

ما يسـمي  أو البرامج التلفزيونية، وتقديم البرامج باإلضافة للتحّكم والمراقبة في تنفيذ البرامج وجـدولتها آليا  

بخاصـية التشـغيل اآللـي  ويتنـاول الباحـث فيما يلي المجاالت التي استفادت من التقنية الّرقمية في إنتاج 

    البرامج:

 التصوير :    -أ 

ها وأركانها وأنواعها والعوامل المساعدة اتعّد الصورة التلفزيونية بمقوماتها ولغتها وأركانها وزواي    

فـي تحديد زواياها وخلفيات ظهورها الشكل التعبيري المهم في أداء وسيلة اإلعالم المرئي، والكاميرا هي 

ي بدونها يصبح التلفزيون وسيلة إعالمية فرعية، فقد تمّكن التلفزيون من األداة التي يتّم  بها التقاط الصورة الت

تجسيد الصـورة بكـّل مـا تحويـه من أبعاد وذلك باالستفادة من التطور الـذي واكب صناعة الكاميرات 

 التلفزيونية والمتمثل في االنتقال من التقنية التماثلية للتقنية الرقمية.   

ا الحديثة ظهرت أشكال تعبيرية للصـورة بواسـطة الكمبيـوتر والوسائط مع تطور التكنولوجي   

المتعّددة والتكنولوجيا الرقمية التي فتحت الباب لتحقيـق أحالم وأهداف متنّوعة يراها المتابعون تحقيق الحلم 

يال( داورة، قديم لإلنسان الذي يستعمل الصورة لتصبح امتداد الخيالة، وفي نفس الوقت فضاء لتجسيد هذا الخ

 .     25: ص1991

لعل الصورة االفتراضية التي هي اآلن في بداية تشّكلها انتصار على المقولة التي تؤّكد أن الصورة    

جامدة ال حياة فيها إذ أصبحت الصورة تنـبض بالحياة، وعندما تشاهد بعض أفالم الخيال العلمي التي تُعّد أحد 

عالم  اإلنسانك أن تتخيل أن التكنولوجيا الحديثة لم تقتصر على ولوج ثمرات التطّور التكنولوجي بإمكان
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الصورة فقط، بل تداخال حقيقيا بين الواقع الواقعي والواقع االفتراضي، كأنك تشاهد أشخاص حقيقيـين، كما 

في التقاط أضافت التقنية الرقمية ميزات متعّددة لكاميرا التصوير التلفزيوني وحولتهـا إلـى أداة أكثر كفاءة 

الصورة الواضحة المعالم، وأصبحت أخف وزنا وتتمتع بإمكانات كبيرة في التحكم، فالكاميرا الرقمية سهلة 

التحريك وخفيفة الوزن وتحتاج إلى إضاءة أقل من الكاميرات التي تعمل بالنظام التماثلي كما أنّها سهلة 

للون والوضوح وبإمكانها إزالة الصورة غير التشغيل ويمكنها معالجة الصورة أثناء التصوير من حيـث ا

المرغوبة بمجرد الضغط على مفتاح محّدد، باإلضـافة إلمكانيـة التسـجيل في الذاكرة الرئيسية للكاميرا أوفي 

شريط يتمتع بمواصفات عالية في الحفظ والتخزين باإلضافة لإلمكانيات الحركية للكاميرا من خالل التحكم 

 ( . 2005، 31التجاهات المختلفة )إبراهيم، صبواسطة الحاسوب في ا

ويتضح من ذلك أّن التطور الذي حدث باستخدام الكاميرا الرقمية يتمثل في عّدة محاور تـرتبط     

بتكـوين الصـورة، وأنظمـة الـتحّكم فـي عـدد الكاميرات وإمكانيـة المـزج بـين لقطاتها بواسـطة وحـدة التحكم 

شرائح  أو بجميع مصـادر الصورة سواء أكانت كاميرات أم لقطات مسّجلة باألشرطة بالحاسـوب المرتبطـة 

ومـؤثرات بالحاسوب من خـالل وحـدة الـتحّكم باإلضـافة إلـى إمكانيـة الـتحّكم الـدقيق في حركة الكاميرا 

 وبرمجة تلك الحركة آليا من خالل الحاسوب.  

ل األنظمـة الرقميـة فـي صـناعة أجهـزة الكـاميرات الكـاميرا الرقميـة ومميزاتها: ومـع دخـو-

وظهـور أجيـال متطـورة منهـا والتـي تتمتـع بتقنيـات تكنولوجيـة حديثـة سـمحت بتنفيـذ عمليـات دقيقـة فـي 

  :إنتـاج الصـورة التلفزيونية للرسالة اإلعالمية اإلخبارية المرئية، وتتمثل هذه العمليات فيما يلي

إن زوايـا التصـوير فـي مضـمونها تعبـر عـن وضـع الكـاميرات  ع فـي زوايـا التصـوير:التنـو( 1)

المنحـرف بالنســبة للموضوع المــراد تصويره، وهي  أو الرأسي،  أو التلفزيونيـة سـواء أكانــت األفقي، 

نـة للصـورة، وتضـيف إليهـا تهدف فــي اسـتخداماتها بأبعـاد بنيويـة جديـدة إلى أبعادا جـذب العناصـر المكو

أيضـا أخرى درامية، لها تأثيرات كبيرة على كيفية فهم المشاهد لهـذا الموضوع ولحركتها، وتسـتوقف 

المشـاهد ليقـوم بإعادة اكتشاف تلـك األبعاد والعالقات النسـبية التي تجمـع هـذه العناصر فـي تلك المادة 

ت اإلخبارية المرغوبة التي توجه آراء ومواقـف المشاهد مــن خالل اإلعالمية الجديدة، والمكونة للمعلوما

إقناعــه بها والتأثير على اتجاهاته وفهمه لتحقيق استجاباته وفق الوجهة والهدف المقصود )حسني، 

 ( . 2004،  عبدالرحمن

إلى أخذ لقطات  تتنوع وتتعدد حركات الكاميرا الرقمية المتطورة للوصول التعدد في حركات الكاميرات:( 2)

تلفزيونية متعددة تهدف في إعداد صور لها دالالت مرغوبة تتماشـى مـع أهـداف المعلومـات اإلخباريـة التي 

 .:هدفت من أجلها، وتنحصر هذه الحركات في ثالثة أنواع رئيسية

 - دون تغيير موقعها حركة الكاميرات بتغيير اتجاه الرؤية - .حركة الكاميرات بتغيير األبعاد البؤرية للعدسة -

 .مكانهاحركة الكاميرات بتغيير 

وتلعب اإلضاءة دورا كبيرا في عملية اإلنتاج التلفزيوني من خالل وظيفتين إحداها تقنية  اإلضاءة :  -ب  

متعلقة بإبراز تفاصيل الصـورة التلفزيونية بالطريقة المطلوبـة، والثانية جمالية تتعلق بإبراز بعض المرئيات 

ل المؤثرات الضوئية باستخدام اإلضاءة الملّونة والمتحركة في الديكور، وقد استفاد القائمون علـى أمـر وإدخا

اإلضـاءة فـي اإلنتـاج التلفزيـوني من التقنيات الّرقمية والحاسوب في الحصول على نتائج أفضل لإلضاءة من 

تربط أجهزة اإلضاءة بالحاسب   خالل التحّكم في شّدتها وألوانها وحركتها بواسطة برامج متخصصة

باإلضافة إلمكانية برمجتها زمنيا لتعمل بالشكل المطلوب دون الحاجة لالستخدام اليدوي، وقـد أتاحت برامج 

 اإلضاءة بالحاسوب إمكانات متعّددة مثل برنامج  أوتو ديسك فيز. وأهم خصائصها ما يلي: 

لصـورة، ويمكـن أن تظهـر تقديم رؤية أكثر وضوحا للعناصر والمسـاحات فـي ا (1)

صناعية، وبهذه الطريقة يمكن التخلص من االحتياج المادي  أو تلـك اإلضاءة كما لو كانت طبيعية 

 لمصادر إضاءة خارجية مكلفة.
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واقعية  أويمكن أيضا وبطريقة آليـة التحّكم في المؤثرات الضوئية التي تضيف عمقا  (2)

 تويات ضوئية مختلفة في الصورة. للصورة مثـل استخدام إضـاءة ألوان بين مس

يمتلك هذا البرنامج مكتبة ضوئية تشـتمل علـى مصـادر متنّوعـة للضـوء مـن  (3)

شـموع ومصابيح وغيرها من المصادر والتي تضيف على المشاهد واقعية من خالل التحّكم في 

وف اإلضاءة الطبيعية، وذلك من خالل تحديد الظروف المحيطة كنوع الموضع والزمن وظر

 الطقس.  

عند تكوين الموقع يمكن التحّكم فـي عناصر الديكور من حيث شكل ونوع اإلضاءة  (4)

 ودراسة ومراجعة المشاهد.    الموجهة لها 

 تكوين الظالل والتي تظهر تأييد الشمس في وقت معيّن من النهار.  إلىيمكن وبشكل  (5)

ال داخل البيئة من أهم خواص هذا البرنامج إنهّ يعطي المستخدم الفرصة للتجو (6)

المرئية المكونة، وداخل مستويات مختلفة من الوضوح والدقة في الصـورة، والـتحّكم في مستويات 

 (.   2004، 463جودتها )زيتى، ص

 الصوت -ج :

والتسجيل  بثه يعتمد على نظام صوتي يبدأ بالميكروفون ثـّم أجهـزة التحّكم  أو كان تسجيل الصوت 

جهاز ذي شرائط تتزامن مع الكاميرا  أي أو Nagaraالتماثلية مثل جهاز  أو ة التناظرية التي تعمل وفقا للتقني

(synchronized) ،وعلى الرغم من جودة الصورة بواسطة تلك األجهزة إال أنّها ال تخلو من التشويش ،

ا الوسائط خاصة إذا ّت  نقل الصوت وتسجيله أكثر من  مرة فهو يفقد كل مرة جزءا من جودته ووضوحه، أم

الرقميـة فـي نقـل الصـوت مثـل الشـريط الرقمي فهي تّوفر عـّدة مزاي مـن أهمهـا جـودة الصـوت، وقلـة 

الحجم وزيادة زمـن التسجيل وسهولة الحمل والتخـزين، أما األسطوانات المدمجة فيمكن أيضا استخدامها 

 . Digital-ريط  بنفس ميزات ش ا  كوسيلة رقمية في تسجيل األصوات وتتميز أيض

وقد أتاح استخدام الحاسوب في المجال الصوتي إمكانات متعّددة في سهولة إدخال األصوات      

ومزجها، فمـن خالل الحاسوب يمكن الحصول على أنـواع مختلفة من الموسـيقى والمـؤثرات الصـوتية من 

ألسـطوانات كمـا أتاحـت أجهـزة من خالل المدخالت األخرى وا أوخـالل الـذاكرة الصـلبة بالحاسـوب 

 الحاسـوب دقـة إدخال الصوت على الصورة . 

كيلو هيرتز، وهو أفضل بكثير حتى من صوت األسطوانة  48إّن صوت الشريط الرقمي يعادل     

المدمجة وبذلك يمكن تسجيل وفهم األصوات بدون الخوف من استخدام الشريط التناظـري وعموما  فإّن 

المرئي من وضوح  أو ل الرقمي ووسائطه ّوفرت ميزات متعّددة في مجـال التسجيل الصوتي أساليب التسجي

ودقة وسهولة في التخزين باإلضافة للجودة العالية، ولو إعادة نقلها وتسجيلها عّدة مرات وإمكانية الوصول 

 إليها بسهولة.   

 التصميم : -د 

 كال والرسـوم والخلفيـات والشـعارات فـي األفالم  وهناك برامج بالحاسوب تعمل علـى تصـميم األشـ    

البرامج التلفزيونيـة، وتسـاعد هـذه البرامج المصـممين فـي تشـكيل وتصميم الخلفيات والشعارات التلفزيونية 

بصورة أكثر دقة وجودة من حيث المقاييس واأللوان والحركة، وهناك نوعان من برامج التصميم 

(Graphic)  حاسوب أحدهما تصميم ثنائي األبعاد بواسطة ال(Two Dimensions) (2D) والنوع اآلخر،

، ويتيح هـذا األخير إمكانـات عالية في تصـميم (3D) (Three Dimension)للتصميم ثالثي األبعاد 

الرسومات واألشكال بشكل واقعي يمكن رؤيتها مـن جهات مختلفة وكأنها حقيقية، ومن خالل هذه البرامج 

حويل الرسوم إلى أشكال ثالثية األبعاد وإضفاء اللون واإلضاءة والحركة عليها واألسماء التالية من يمكن ت

، 11األجهزة هي األكثر استخداما  في مجال تصميم وتكوين وعمل الرسومات على الحاسبات . )عمشة، ص

2006.) 
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شيوعا من حيث  مـن األجهـزة  األكثرSilicon-Graphic TNC–(SGIشـبكة رسومات سـيلكون )

 االستخدام في إنتاج الرسوم المتحرّكة المتميزة 

الحاسبات الشخصية تعد الحاسبات الشخصية ماكينات متغيّرة باستمرار وقد أثبتت الحاسبات الشخصية 

 3D) قـدرتها على عمل الرسـومات المتحرّكة نتيجة مرونتها وقدرتها، وتستخدم البرامج مثل

studio)و(Animator studio) 

الماكنتوش حيث صّممت هذه األجهزة لنشر الرسومات، وتنتج الشركات العديد من برامج الرسومات 

، ومن shop Photo( والقوتوشوب (Adobeوالرسـوم المتحركـة ألجهـزة المـاكنتوش والتـي منهـا األدوبي 

            ( والفيديو توستا .  Amigaالبرامج المستخدمة فـي الرسوم  المتحرّكـة أميجا )

 البّث التلفزيوني إلى حد  أواستخدام التقنية الّرقمية في اإلرسال التلفزيوني: تأثرت عملية اإلرسال 

كبير بدخول التقنية الرقمية، ومن خالل الحاسوب يمكن تنظيم وبرمجة هـذا األمر بعـد تنسيق وترتيب 

 البرامج وفقا للمراحل التالية: 

وتحديـد المـواد المسـّجلة والمـواد المباشـرة وزمـن بّث  كّل منها ومكانه  اليـومي تنسـيق البرنـامج. (1)

بعد تغذيـة البرمجـة علـى كـّل   األسطوانة واستخدام الذارع اآللي أو بالمكتبة وموقع الشريط 

شـريط، ثّم  يقوم الذ راع اآللي بترتيبها حسـب الـزمن المبـرمج لكـّل  منها ومن ثّم  يعمل الجهاز 

 أوتوماتيكيا عند حلول زمنه ويتوقف في الزمن المحّدد. 

يتعامل جهاز التشغيل بجانب األشرطة مع المادة المخزنة في القرص الصلب الحاسوب   التخزين: (2)

مادة مباشرة على الهواء حسب البرمجة الزمنية لها،  أيويمكن إدخال   Matrixوهو يعرف ب  

 واإلشارات الصاعدة والهابطة عن طريق الحاسوب.وكذلك التحّكم في األقمار االصطناعية 

لقد فتحت التقنية الرقمية مجاالت أوسع أمام زيادة عدد القنوات التلفزيونيـة وظهـور الخدمات   

المتعّددة التي تندمج فيها األنظمـة اإلعالمية والحاسـوبية واالتصالية ويؤدي استخدام التقنية الّرقمية إلى زيادة 

التـرددي باإلرسـال والسـعة الالزمة للتسجيل والتخزين بما يعني إمكانية إرسال البرامج عـرض النطـاق 

التلفزيونية التي تبثّها قنـوات مختلفة وإرسالها في نفس الوقت عبر األقمار االصطناعية، كما يسمح النظام 

 (.   2005، 32يم، صالرقمي بضغط القنوات التلفازية بكّل قناة قمرية لكي تستوعب ست قنواّت )إبراه

 هــــ تقنيات المونتاج:

تنشأ من خالل تقنيات وأساليب التركيب التي أصبحت من أساسيات إنتاج الصور خاصة مع استعمال 

صورة ملونة مع  أو وسائل تكنولوجية الحديثة تسمح بالجمع بين لقطات متنوعة قريبة ومتوسطة وعامة، 

ققه المونتاج الرقمي هو اإليحاء الذي يتمكن من خالله تغيير وأن أهم ما يح الخ،أخرى أبيض وأسود...

 (.2006المعاني بتغيير الخلفية العامة للموضوع األساسي )البطريق، 

تمديده، خاصة وان أنواعها المختلفة تمكن من ذلك فنجد  أو كما تتيح عملية المونتاج الزمن بتكثيفه 

التناوبي الذي يتم فيه لقطات المجال والمجال المقابل، والتعاقبي  التحكم في المونتاج أو منها الرقمية التغيير 

المقام بين التعاقب في المكان والزمان والبطيء، من خالل تركيب لقطات أطول، والمتوازي الذي يقيم 

أكثر، والسريع الذي  أو مقاربات بين قضايا متناقضة، والتبايني الذي يبرز تداخل في اللقطات بين مشهدين 

 م على وثبات زمنية. يقو

غير مرتبطة بعضها ببعض  أومتشابهة  أوفمثال تلك التصميمات والتكوينات سواء أكانت متضادة، 

من شأنها أن على انتباه والتعرف عليها، فإذا تم نجاحها في تمرير معانيها للرموز تسيطر ادراك المشاهد 

  .ي العالي يضمن حفظها في الذاكرةالستكشافها الداللية التي تشكل مضمونها فإن وقعها البصر

 :تقنيات الدمج  

إليجاد المعاني الجديدة والمرغوبة تستخدم تقنيات البرامج التي تعد من بين األساليب األكثر استعماال 

أصوات مختلفة ومتعددة مع موسيقى ومؤثرات صوتية  أو للصور التلفزيونية نجد تقنيات الدمج لصوت واحد 

ق الصورة له مدلوالت معينة منفردة ومتميزة، ولها دور أساسي في تكوين المعلومات في سياق موحد يراف
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لألهداف المرجوة من الرسائل المتضمنة لهذه اإلخبارية من خالل التأثير في مدركات المشاهد لتوجيهه وفقا 

 (.2006، 2المعلومة )ابراقن،ص

 التقابل والمقارنة:   

المختلفة في الصور لدى  أو تجاور لعدد من العناصر المتباينة يؤدي استخدام العرض المتقابل والم

المشاهد وخاصة من خالل التلفزيونية من خالل األجهزة التقنية الحديثة  مهما تفاعليا ، دورا اتصاليا عن 

مظهر الصور الحيوي المثير، حيث أن عرض التناقضات يبرز أهم مكونات هذه المقارنة بينها، فضال 

 يزة ويعبر عن المدى الذي يفصل بينهما.العناصر المم

  :المؤثرات الخاصة

إن استخدام نوع معين من المثيرات الخاصة المصاحبة للصور التلفزيونية من خالل أساليب تقنية ، 

واحداث الفاعلية والتأثير وتوجيهه خاصة في دقيقة، له دور مهم في إنتاج معلومة إخبارية تلفزيونية معينة 

المشاهد، ويتم باالنتقال من لقطة إلى أخرى من خالل استعمال بعض هذه التقنيات الحديثة مثل  تثبيته في ذهن

 "المزج "ديسولف" و"الفالش باك" و" التراكيب والمسح" و"البانوراما السريع أو القطع والظهور والتالشي 

يقعان يستخدم مزيجا فمثال من الظهور والتالشي للقطة للتعبير عن مرور فترة زمنية بين مشهدين   .وغيرها

حدث في  أيفي نفس المكان والمنظر، وكما يستعمل القطع في االنتقال من لقطة إلى أخرى في حالة حدوث 

 في وقت واحد. االثنينمكان مختلف عن المكان الذي حدث فيه المشهد السابق مع حدوث 

مان والمكان، وأما المسح فيمكن أن يكون الفالش باك" للتعبير عن االختالف الكبير في الز"ويستخدم ناعما  

 حادا فهذه التقنيات الحديثة لها دور بالغ في التأثير البصري والنفسي واإلدراكي للمشاهد.

   : و. الموسيقى

في كثير من األحيان وضروريا عنصر هاما تعتبر المؤثرات الموسيقية المرافقة للصور التلفزيونية ا 

ي رمزي لنوع الصور ولمضمونها، وبالتالي تساهم وتسهل إنتاج المعلومات إلعطاء حياة أكثر وبعد دالل

  .وعملية التفاعل والتأثير وحدوث االستجابات المطلوبة من قبل المشاهد والتي تعتبر هدف الرسالة اإلعالمية

 ي. اإلضاءة: 

هد وجعل هاما تعد في التعبير المرئي التلفزيوني إلبراز المواقف الدرامية، ولجذب انتباه المشا    

اإلضاءة عنصرا، وخلق مختلف اإليحاءات الخاصة والتي تؤدي إلى التأثير النفسي للمشاهد الطبيعة والجو 

المعنوي محسوسا الذي يجب أن تحدثه الصورة، فعملية اإلضاءة سواء أكانت رئيسية بإلقاء الضوء من 

 أو جانبية إلبراز جزء جانبي  أو إلضاءة الوجه  مواجهة أو األعلى إلى األسفل، إما من اليمين إلى الشمال 

متقاطعة لتبيان مختلف الخلفيات الموجودة  أو طاردة من الخلف وتحت الجسم المراد تصويره،  أو خلفية 

خارج مجال اإلضاءة الرئيسية وتهدف إلى تقليص حجم االنتباه في رؤية بيئة المشهد التلفزيوني وبتوفير 

 (.1995براقن،  (اإليحاءات لكل اللقطات

 التوصيات:  

وخلص البحث من كل ما تقّدم إلى أّن استخدام التقنية الّرقمية في اإلنتـاج التلفزيـوني يتطلب االهتمام 

بـالتخطيط الستخدام التقنية الّرقمية في جميع المراحل المرتبطة باإلنتاج التلفزيوني، بداية باإلعداد مرحلة ما 

 اإلنتاج ثّم مرحلة ما بعد اإلنتاج وذلك عن طريق التوصيات التالية:   قبل اإلنتاج مرورا بمرحلة

 

االهتمام بوضع الخطط والسياسـات لمواجهـة اسـتخدام التقنيـة الرقمية فـي التلفزيـون والسعي لرقمنة  (1)

 جميع األجهزة في جميع مراحل اإلنتاج التلفزيوني.  

سـة علميـة تتناسـب مـع سـوق العمـل كمـا ال بـد ضرورة االهتمام بالتـدريب، وأن يسـبق ذلـك درا (2)

 من ربـط خطـة التدريب بخطـة العمـل، مع تنظـيم د ورات تدريبيـة بصورة دورية للعاملين. 

ضرورة االهتمام بإقامـة عالقات مع الدول األخرى في مجال اإلنتاج التلفزيوني لمتابعة المسـتجدات  (3)

 طة باإلنتاج التلفزيوني برنامجيا وتقنيا. وتبادل الخبرات في المجاالت المرتب
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ينبغي االهتمام باستخدام  االستديو هات االفتراضية بالتلفزيون بشكل يسهم في إحداث نقلة نوعيـة  (4)

ْلق تواصل مع المشاهدين بصورة  فـي اإلنتـاج التلفزيـوني بمـا تمتـاز بـه مـن جـودة وجماليات، وخ 

 جاذبة.

دة القصـوى من الحاسوب وتوظيفه بشكل أفضل في مرحلة اإلعداد ينبغي العمل على االستفا- (5)

للبرامج، وفي مرحلة ما قبل اإلنتاج، وكتابة السيناريو للبرامج التلفزيونية، واالستفادة من اإلنترنيت 

في الحصول علـى المعلومات واستغالل البرامج المتخصصة في مجال كتابة البرامج التلفزيونية 

 والسيناريو.

استخدام الحاسوب في األرشفة اإللكترونية لحفظ المواد الموجودة على أشرطة وإعادة  توظيف (6)

  (Servers).    حفظها في 

ضرورة العمل على زيادة الكاميرات الرقمية واالستغناء بشكل كامـل عـن الكاميرات التماثلية،   (7)

   لتحقيق أكبر قدر من الجودة والّدقة والوضوح في الصورة التلفزيونية. 

 ضرورة االستفادة بشكل متكامل من برامج الحاسوب في اإلضاءة والتصميم وإنتاج الصوت و (8)

 التسجيل.   

ضرورة زيادة عدد وحدات المونتاج الرقمي مع االحتفاظ بوحدات المونتاج التماثلي تفادي لألعطـال  (9)

الزمني عند المونتاج والمشـكالت التـي تواجـه أجهـزة المونتـاج الرقمـي مـع االلتـزام بـالكود 

 والحرص على تحقيق األهداف وتطبيق السيناريو الموجود بعد المونتاج بصورة كاملة.   

.ضرورة ابتعاث الفنيين في مجال التصوير والصوت واإلضاءة والجرافيك والمونتاج 10 (10)

 تلفزيوني.للخارج الكتساب الخبـرة والمهارات وتبادل الخبرات فـي المجاالت المرتبطة باإلنتاج ال

.إجراء البحوث  والدراسات للجوانب الفنية فـي العمـل التلفزيـوني للتعـرف علـى مـدى 11 (11)

االستفادة من التقنيات الحديثـة في اإلنتاج التلفزيوني فـي المجاالت المختلفة كاإلعـداد والكتابة 

 والتصميم والتصوير وتسجيل الصوت واإلضـاءة والديكور والمكياج.   

 :الملخص

يُعــد التلــــفزيون أحــــــد أهــــم الوسائل االعالمية التي نعتمد عليها في عصر التكنولوجيا الرقمية 

الحديثة، وتنبع تلك األهمية؛ نظرا لما يضيفه التلفزيون من مصداقية لألخبار ويعطي قوة للوسيلة اإلعالمية 

 انتاج البرامج التلفزيونية بشكل متطور.التي تحاول بدورها احتواء متخصصين ومحترفين قادرين على 

ولقــد أرسـت النظم الرقمية دعائم التغيـر في تكنولوجيا االتصال واإلعالم واستــفادت وسائل االعالم    

االخرى من هذا التغيير، حيث تطورت ممارسات وأعمال ومهام المتخصصين في مجال التلفزيون باالتجاه 

، والسعي نحو االستفادة من اإلمكانات التي قدمها الكمبيوتر والتي انعكست نحو التقنيات الرقمية الحديثة

بدورها على تطور عمليات االنتاج التلفـزيوني بمختلـف مجاالته حيث تطورت تكنولوجيا االتصال في إنتاج 

ي تطّور البرامج التلفزيونية الحديثة بصورة متسارعة وخاصة في مجال التقنية الرقمية لميزاتها العالية ف

البرامج التلفزيونية، ولما أحدثته مـن إبهـار وجـذب للمشـاهدين المتابعين للبرامج التلفزيونية من خـالل 

 اسـتخدام الحاسـب اآللي. 

وللوقـوف على استخدام التقنية الّرقمية ومدى االستفادة منها في مراحل اإلنتاج التلفزيوني بصفة 

د الباحـث هذه الورقـة التي خلصـت لنتائج أهمهـا: عامة، وبالتطبيق على التلفزيون ال  ليبي أ ع 

إن استخدام التقنيـة الرقمية والحاسب اآللي في اإلنتاج التلفزيـوني قـد زاد مـن تـأثير التلفزيـون  (1)

 باعتبـاره وسـيلة اتصـال جمـاهيري. 

تلفزيـون الليبي جعـل ان دخـول التقنية الرقمية والحاسب وبرامجه في جميع مراحل اإلنتاج في ال (2)

 البرامج أكثـر جاذبية لدى المشاهدين وحفزتهم على التفاعل معها. 
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علـى الـرغم مـن أن اسـتفادة التلفزيـون الليبي من إمكانات التقنية الرقمية والحاسب اآللي كانت جيدة  (3)

اءة والصوت في مجاالت التصوير والتسجيل والمونتـاج إال أنها ضعيفة في مجاالت اإلعداد واإلض

 والتصميم )الجرافيك( والمكتبة.

.ضـعف عالقـات التعاون بين التلفزيون الليبي وتوثيقها مع الدول األخرى انعكس على عدم تطور 4 (4)

البرامج لديه باالستفادة من تجاربهـا فـي مجال اإلنتـاج التلفزيـوني المتطور. ضعف اسـتفادة 

علـــية التـــي يقـدمــها موقــعـه اإللكـــترونـي علـــى التلفزيون من الخدمــات الفــورية والتفا

الشـبــكة الدولـــيـة للمعلومـات، عــــــدم فاعلـــــية بــــرامج التــــدريب للعاملين في المجاالت الفنية 

ـل والمهندسين، عدم كفاءة المؤسسات التي تنظـــم الــــدورات التـــدريبية للعاملـــين، ضعف التمويـ

 وشـــح الميزانـــيات المخصصــة للتلفزيـــون لمواكبـة التطور التقني ذو التكلفة العالية.  

 الخاتمة:   

التلفزيون الرقمي يتميز بقدرته على جذب المشاهدين لمتابعة البرامج مـن خـالل استخدام الحاسب 

تباره وسيلة اتصال جماهيري وحفز اآللي في جميع مراحل اإلنتاج، كما زاد ذلك من تأثير التلفزيون باع

 المشاهدين للتفاعل مع برامجه.   

  والمراجع:المصادر 

 العربية أوال : الكتب 

، الخرطوم، المركز القومي 1ط بحوث المعلومات الواقع وآفاق المستقبل،إبراهيم، بدرالـدين أحمد،  -

 .2007لإلنتاج اإلعالمي.

،عمــان دار المعتــز للنشــر 1، طـالم التقليــدي والجديــدالتكامــل بــين اإلعـإبــراهيم، علــي،  -

 .2017 والتوزيع،

، عمــان : دار المعتــز للنشــر 1.ط األجهــزة والمعــدات فــي التلفزيــونابــو رســتم، رســتم،   -

 .2016 . والتوزيع

،دار  1، طسـية مهنيـةاإلعـالم االذاعـي والتلفزيـوني: نظـرة اعالميـة هندابوعرقـوب، ايـاد،   -

 2012 .البداية : عمان

   2003، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع.  1، طتقنيات االتصال بين زمنينالبدري، أيد  -

 1995: ليبيا، دار بن غازي للنشر والتوزيع، هذه هي السينمابراقن،   -

 2005فة.  القاهرة، عالم المعر بحـوث اإلعالم، األسـس والمبادئحسين، سمير محمد،  -

 2006القاهرة، الهيئة العامة المصرية للكتاب.   السينما واألدب،داوره، فؤاد ،  -

 2004 .، العين: اإلمارات العربية المتحدة1، ط اإلعالم والتكنولوجيات الحديثةرابح، الصادق،  -

 2003، عمان، مكتبة المجتمع العربي.  1، طاالتصاالت الرقميةالريس، ريم ،  -

  2008عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع.  اإلعالم الجديد،طفي ، صادق، عباس مص -

 2004، القاهرة، عالم الكتب.  3، طنظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرعبد الحميد، محمد،  -

 1ط  صفد اإلعالم الجديـد : تطـور األداء والوسـيلة الوصـفيةعبد الرزاق ،انتصار والساموك،  -

 2011 .باعة والنشر والترجمةبغداد : الدار الجامعية للط

 2014، عمان : دار اسامة للنشر والتوزيع1،ط  اإلعالم التلفزيونيعبد النبي ،سليمان ، -

 – 2014 .القاهرة: الدار المصرية اللبنانية 2، طاإلعالم التلفزيونيعبد النبي، سليم،  -
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 مخاطر االئتمان وكيفية التصدي له
 محمد مسعود الغول -أ    طارق عمر احنيش                                     -أ

 عضو هيئة تدريس جامعة الزاوية                      عضو هيئة تدريس جامعة الزاوية

 -:ملخص الدراسة

تجعلها عرضة للمخاطر بمختلف  ,من حيث قبول الودائع ومنح االئتمان المصارفطبيعة عمل 

لمخاطر اصبح من الضروري مراقبة مستوي ولمواجهة هذه ا ،المخاطر المالية ومخاطر العمليات أنواعها, و

االثار السلبية لهذه  ىللسيطرة عل الالزمةووضع االجراءات الرقابية  ،مصارف التي تحيط بعمل ال  ،المخاطر

المخاطر  إدارة تمسؤولياتساعد في تحمل  ،سليمة من خالل ادارات متخصصة ةالمخاطر وادارتها بصور

األمر الذي من شأنه أن  لها،ت الدراسة المخاطر المصرفية وكيفية التصدي تناول.  حدود مقبولة إلىوتقليلها 

حيث هدفت هذه الدراسة  المصرفي.في عملية منح االئتمان  اتخاذ قرارات موضوعية المصرف علىيساعد 

لتقليل نسبة  االئتمانيةعند اتخاذ قرارتها  المصارفالتعرف والوصول الى نتائج وتوصيات تسترشد بها  إلى

 . لتعثر الموجود وتفادي اتخاذ قرارات ائتمانية تنتهي بتعثر العمالء طالبي االئتمان قدر االمكانا

  -:المقدمة

هم االنظمة المتواجدة في الوقت الحالي في سوق العمل أمن  ومخاطرة يعد نظام االئتمان المصرفي     

 ،عديد من المستثمرين والشركات تلجأ اليه ن الأوبالرغم من المخاطر العديدة لهذا النظام اال  ألنهوذلك  ،

جزء ال يتجزأ من العمل المصرفي خصوصا مع ارتفاع حدة المنافسة والتطور  ووه. نشأتهاوخاصة في بداية 

أصبحت فالمصارف  ،التكنولوجي وزيادة حجم المعامالت المصرفية والحاجة إلى بنوك ذات أحجام كبيرة 

وإن حسن تقييم  ،إلى آخر مصرفتتفاوت في درجة خطورتها من  اليوم تواجه مخاطر مصرفية متنوعة

وضمان  لمصارفوتحليل ودراسة، وإدارة مجمل المخاطر المحتملة من العوامل المساعدة على نجاح ا

  .في السوق المصرفية بعوائد مرضية ومخاطر متدنية  ااستمراره

تعرف علي مخاطر االئتمان المصرفي والتحكم ومن هذا المنطلق تركز الدراسات المعاصرة اهتمامها بال     

تضمن  ،واتخاذ القرارات االستثمارية والمالية على ضوء نظم وأساليب رقابية وإدارية صارمة ،فيها

التي تقود إلى تحقيق أهدافه  ،لتلك المخاطر وتصنيفها وبالتالي اتخاذ القرارات المناسبة  دق تحديد أللمصرف 

 .بصورة أفضل 

  لة البحثمشك -:اوال  

مع بسبب معايير االئتمان المتساهلة  ،تعرضت كثير من المؤسسات المالية صعوبات كثيرة   

وفقا  ،فشل المقترض في الوفاء بالتزاماته  أي ،تدهور الوضع االئتماني للمؤسسة ى الى لمقترضين مما أدا

في سداد قيمة القرض ونتيجة  احتمال الخسارة الناتجة عن فشل المقترض بالتالي للشروط المتفق عليها و

وزيادة  عدم سداد القرض  إلىرأس المال والفائدة المستحقة مما يؤدي ى  عل لال يحصذلك ان المصرف قد ل

 .تكاليف التحصيل

 قرارات وتبني  ،وقاعدة منهجية متينة  ،عدم وجود تحليل شامل ومتعمق لعملية االئتمان  وبسبب

ير الكاملة في العديد من الحاالت قد يفشل طالب االئتمان بعد الحصول في مواجهة المعلومات غ صحيحةغير 

انخفاض نسبة قيمة التدفقات النقدية الداخلية  ىعليه في سداد قيمة المبالغ التي تم منحها له مما يؤدي ذلك ال

وذلك  ،  فةمصرتعثر سير كافة االعمال ال ىمقارنة بالتدفقات الخارجية منه مما يؤدي في النهاية ال لمصرفل

 االئتمانوهنا تبرز اهم مالمح المصرف  ىفي حالة ارتفاع قيمة المبالغ المؤتمنة وعدم وجود فائض يقابلها لد

 .التي يجب توخي الحذر منها ومخاطرةالمصرفي 

 االفالس  ةيسهل من حدوث عملي ،تركيز عملية االقراض في نوع معين من االعمال الصناعية إن 

بالغ في تغير  تأثيرتغيرات السياسية في البلد  للوكذلك يمكن القول ان  ، المبالغ االئتمانية علي االقل خسارة أو

 عاخطر األوضامن  الصورةوبالتالي قد تعرضها لخسائر مؤكدة وتعد هذه  ،الهيكل التنظيمي لعملية االئتمان
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ي شكل من أالتصدي له ب نال يمكتشريع جديد وهذا ما  بسبب أيالتي يواجهها نظام االئتمان المصرفي 

 اشكال .

الذي  ،بالغ في عدم سداد المقترض قيمة االئتمان تأثير ايكون له ،كما ان التدهور والركود االقتصادي  

 . ومثل هذه الحاالت كذلك قد يصعب مواجهتهاحاالت  سبق وان حصل عليه 

  الدراسة أهداف -تانيا : 

والحد  المصارف وكيفية إدارتهاالتي تتعرض لها  ،ئتمانيةاالإلى استعراض المخاطر  الدراسةتهدف هذه  

   التالية:وهو ما يتطلب اإلجابة على التساؤالت  ،منها

 ؟ظيفته؟ وانواعه  (؟ ومفهومه) االئتمان المصرفيب دما المقصو •

 ما المقصود بالمخاطر االئتمانية ؟ •

 ما هي األشكال الرئيسية لمخاطر االئتمان المصرفي ؟ •

 التقليل منها ؟  أومخاطر االئتمان المصرفي للحد  إدارةب ما هي أسالي •

في تنمية المصرفي الذي يلعبه االئتمان  متكمن اهمية الدراسة في الدور المه -:اهمية الدراسة -تالتا :

ويزيد من طاقة االنتاج  ، ويؤمن العمالة  الوطني  عجلة االقتصاد إلدارة توفير االموال في االقتصاد الوطني 

 . دخل الوطنيوال

 وأدواته  وظيفته، ، مفهومه، وأنواعه ) )االئتمان المصرفي -المبحث االول:

 مفهوم االئتمان المصرفي  -المطلب االول :
تعددت وتنوعت مفاهيم االئتمان المصرفي فمنهم من يعرف االئتمان بشكل عام علي انه عملية تزويد 

ان يتعهد المدين بسداد تلك االموال ى عل ،الالزمة الباألموفي المجتمع والمنشآت االفراد والمؤسسات 

إن أصل معنى االئتمان في االقتصاد هو القدرة  أي ، اقساط  في تواريخ محددةى عل أو وفوائدها دفعة واحدة 

المداينة، ويراد به في االقتصاد  أوهو التزام جهة لجهة أخرى باإلقراض  :على اإلقراض، واصطالحا  

الدائن بمنح المدين مهلة من الوقت يلتزم المدين عند انتهائها بدفع قيمة الدين، فهو صيغة  أن يقوم  :الحديث

التي يوليها المصرف لشخص ما  الثقة ويعّرف االئتمان بأنه .تمويلية استثمارية تعتمدها المصارف بأنواعها

 أي، االستحقاق اجل لحلو عند بالدفع مؤقتة تكون إن يجب هنا  ،ومنمقابل اجل معين و ضمانات معينة 

 .)  11ص ، 2009،صالح ابراهيم ،معين )شحاته  مبلغ لقاء آجلة قيمة  ردبمعني  

ويعرف ايضا بأنه مبادلة قيمة حاضرة بقيمة أجلة . فالمقرض الذي يقدم للمقترض مبلغا من المال 

الموعد المستقبلي فهو يبادل قيمة حاضرة على أمل الحصول علي قيمة اُجلة عند سداد مبلغ القرض في ،

 (129ص ، 2013 ،المتفق عليه. )علي رمضان شنبيش 

 :أنواع االئتمان المصرفي -المطلب الثاني :

  :تتحدد أنواع االئتمان وفق معايير متعددة وعلى النحو التالي 

 :عاماالئتمان الخاص و االئتمان ال وينقسم تبعا لهذا المعيار الى  :. من حيث شخصية متلقي االئتمان   1

 (350ص ،2002،حمزة محمود  ،)الزبيدى 

أن متلقي االئتمان هو  أي مؤسسة، أوشركة  أووهو الذي يكون فيه متلقي االئتمان فردا  :الخاصاالئتمان    -أ

 اعتبارية.شخصية  أوسواء كان فردا طبيعيا  الخاص،أحد أفراد القانون 

شخصا  معنويا من شخصياتها ، كالبلديات  أو،دولة وفيه يكون متلقي االئتمان هو ال : العام االئتمان -ب

  .والمجالس المحلية والواليات 

 وهنا يفرق بين االئتمان قصير األجل ومتوسط األجل وطويل األجل :ـ  من حيث األجل 2

ويكون في العادة  سنة،وهو االئتمان الذي يقدم لمدة ال تزيد عن   :قصير األجل االئتمان   - أ

العمليات الجارية  التمويلوهذا النوع من االئتمان يهدف عادة  .سعة أشهرت أوستة  أولثالثة 
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 2000،لطاهر االطرش)االزراعية مثل شراء األسمدة والبذور  أوالتجارية  أوالصناعية 

،57 ). 

وتتراوح مدة هذا االئتمان ما بين سنة وخمس سنوات ، ويهدف  : االئتمان متوسط األجل     - ب

أدوات اإلنتاج ، وكذلك تمويل احتياجات األفراد من السلع المعمرة  بعض التمويلفي العادة 

 ( 294ص ،1999)الحناوى  وسلطان .

وهو الذي تزيد مدته عن خمس سنوات بصفة عامة ، ويستهدف في  :االئتمان طويل األجل  - ت

  ،إنشاء مشروع صناعي أو ،العادة تمويل رؤوس األموال الثابتة كشراء األراضي الزراعية 

 . (104ص ،1999،بناء عقار )عبد المعطى الرشيد  أو

االستثماري واالئتمان التجاري  أووهنا يفرق بين االئتمان اإلنتاجي  االئتمان:ـ من حيث الغرض من 3

 االستهالكي.واالئتمان 

لتمويل ما   ، ويسمى االئتمان االستثماري ، وهو ما يقدم للمشروعات اإلنتاجية :االئتمان اإلنتاجي - أ

منشآت وتركيبات وتجهيزات فنية مختلفة  أو يمن أراض ،إليه من رؤوس األموال الثابتة تحتاج

 . (43ص ، 2000 ،االطرش الطاهر )

 رأس المال العامل و أي ،وهو ما يقدم للمشروعات لتمويل عملياتها الجارية   االئتمان التجاري  - ب

محمود ،ريف المنتجات )عثمان ما يقدم للمشروعات التجارية لتمويل عمليات التسويق وتص لككذ

 . (11داود ص

وهو ما يقدم في العادة لألفراد من أجل تمويل احتياجاتهم االستهالكية من   :االئتمان االستهالكي  - ت

 ،2007،ايمان انجرو.(ويأخذ هذا النوع من االئتمان في الغالب شكل البيع بالتقسيط  المعمرة،السلع 

 (23ص

 -: (350ص ،2007،طارق طهق بين االئتمان الشخصي واالئتمان العيني )وهنا يفر  :ـ  من حيث الضمان4

وفي هذا النوع من االئتمان ال يطلب من المدين تقديم أية أموال ضمانا  لتسديد دينه ،  :االئتمان الشخصي  .أ

االئتمان  ومن الواضح أن مثل هذا النوع من .بل يُكتفى بالوعد الذي يقدمه المدين ويلتزم فيه بتسديد الدين 

وقد يتقوى االئتمان الشخصي بتعهد  .من حيث النزاهة والقدرة على الدفع   ،يتطلب ثقة الدائن في ذات المدين

 للدائن.أكثر من واحد بتسديد الدين عندما يكون هناك كفيل 

الحالة يعتبر والدائن في مثل هذه  .ضمانا  لتسديد دينه  يعتبروفيه يقدم المدين عينا  ما :االئتمان العيني .ب

وهذا  للتسديد.من األموال التي قدمها المدين ضمانا   الدين،مفضال  على غيره من الدائنين في استيفاء مبلغ 

)على رمضان  الخ .ماليةأوراق  أوبضائع  أوزراعية محاصيل  أوعقارا  الضمان الذي يقدمه المدين قد يكون 

 . (132ص،2013،شنيبيش 

 ( محل االئتمان االئتمانية ) ـ من حيث طبيعة العملية 5

 -التجاري:واالئتمان  )النقدي( وهنا يفرق بين االئتمان المالي

فالدائن يقدم نقودا  للمدين الذي يلتزم  نقدا ،وفي هذا النوع من االئتمان يكون محل االئتمان  النقدي:االئتمان .أ

 نقد.محل االئتمان  ألنمالحظ  فطبيعة هذا االئتمان نقدية كما هو الحق،بردها وتسديدها في وقت 

خدمة تقدم بثمن مؤجل ، كما يدخل في هذا  أووفي هذا النوع يكون محل االئتمان سلعة  التجاري:االئتمان .ب

ويطلق على هذا  .بنديهخدمة مؤجلة ، فهذا االئتمان في طبيعته بيع تأجل أحد  أوالنوع تقديم الثمن مقابل سلعة 

ي ، والذي هو في معناه الواسع كل بيع ال يتالقى فيه تنفيذ االلتزامين ، وهما التزام النوع أيضا  البيع االئتمان

 .المشتري بدفع الثمن والتزام البائع بدفع السلعة 

 التصفية.وهنا يفرق بين االئتمان ذاتي التصفية واالئتمان غير ذاتي  االقتصادية:من حيث الصفة . 6
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مان اإلنتاجي الذي يستطيع فيه المدين السداد من خالل استخدام قيمة وهو االئت التصفية:االئتمان ذاتي  .أ

 التصفية، أون القرض الذي ي قدم لصاحب مصنع هو قرض ذاتي السداد ‘فعلى سبيل المثال ف نفسها.االئتمان 

فالمصنع والمبيعات  اإلنتاج،صاحب المصنع يمكنه تصفية القرض من خالل استخدام القرض في عملية  ألن

 عليه.ان أمواال  يمكنان صاحب المصنع من الوفاء بما يوفر

حيث يقوم المدين بالوفاء بما عليه  ، ويتعلق في العادة باالئتمان االستهالكيالتصفية: االئتمان غير ذاتي .ب

من أموال ليس للمعاملة االئتمانية دخل في إحداثها ، فاالئتمان الذي ي قدم للمستهلك لشراء منزل مثال  يعتبر 

وهذا الدخل  ،سداده على فترة من الزمن من دخله  أوالمستهلك يقوم بتصفية القرض  ألنير ذاتي التصفية غ

 .ليس للقرض دور في إحداثه 

 االئتمان المصرفي  وظائف -المطلب الثالث:

 اآلتي:يمكن حصر وظائف وأغراض االئتمان في  

مختلفة في االقتصاد الحديث تن احتياجات االستثمار االنتاجي ال وظيفة تمويل االنتاج -1

تستوجب توفير قدر ليس بالقليل من رؤوس االموال . ولما كان من المتعذر توفير هذا القدر 

لذا فإن اللجوء إلى المصارف و  ،الخاصة   أو الكامل من المدخرات و االستثمارات  الفردية 

بيعيا و ضروريا المؤسسات المالية المختلفة بهدف الحصول على االئتمان اصبح امرا ط

لتمويل العمليات االنتاجية واالستثمارية المختلفة. كما يمكن للمنتجين الحصول على االئتمان 

 . المصرفي عن طريق اصدارهم السندات و بيعها للمشروعات و االفراد 

إن المقصود بوظيفة تمويل االستهالك حصول المستهلكين على السلع  وظيفة تمويل االستهالك -2

ية الحاضرة بدفع ا جل ألثمانها. إذ قد يعجر االفراد عن توفير القدر المطلوب من السلع االستهالك

لذا يمكنهم الحصول على هذه السلع بواسطة االئتمان  ،االستهالكية االنية بوسطة دخلهم الجاري 

ساعد مما ي ،الذي تقدمه لهم هيئات مختلفة . ويكون دفع اثمان هذه السلع بفترات مستقبلية مناسبة 

علي تنشيط  االفراد على توزيع انفاقهم االستهالكي عبر الزمن. ويساعد االئتمان االستهالكي ايضا  

ومن تٌم يساهم في زيادة رقعة السوق وزيادة  ،جانب الطلب على السلع والخدمات االستهالكية 

 االنتاج  و االستثمار.

تظهر اهميتها من  ،لمبادالت وابراء الذمم إن قيام االئتمان بوظيفة تسوية اوظيفة تسوية المبادالت  -3

فزيادة االهمية النسبية لنقود الودائع  ،كمية وسائل الدفع في المجتمع أوخالل مكونات عرض النقود 

يعني استخدام االئتمان بصورة واسعة  ،)الودائع الجارية( من اجمالي مكونات عرض النقود

براء الذمم بين االطراف المختلفة . ويمكن االستخدام بصورة واسعة في تسوية المبادالت وا

اذ أن  ،مالحظة متل هذا التعامل واالستخدام للنقود المصرفية في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا 

وسيطا  أو معظم التعامل في تسوية المبادالت السلعية والخدمية يتم بواسطة الشيكات كوسيلة للدفع 

لحاضرة في القيام بهذه المهمة. وهذا ناشئ عن تقدم العادات مع اعتماد اقل علي النقود ا ،للتبادل 

كما ان قيام المصارف التجارية بخلق الودائع و استخدام ادوات االئتمان  المجتمع.المصرفية في 

ساعد كثيرا علي تسهيل عمليات المبادلة وتوسيع حجمها  ،االخرى من اوراق مالية وكمبياالت 

 (. 135-134ص  ، 2013 ،)علي رمضان شنبيش 
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 :وأدواتهاالئتمان المصرفي  أسواق -الرابع:المطلب 

 -وهي:وأدوات تقوم بعملية االئتمان المصرفي  هناك أسواق 

 : أسواق االئتمان المصرفي 1.

 بأدوات) باألصول المالية )( وشراء بيعا (التعاملسوق  يوه -المالي(:)السوق سوق رأس المال .أ

 المتداولة في هذه السوق األسهم األدوات ومن  المالية(.ما تمسى )باألصول ك أو ،األجل ةاالئتمان طويل

والسندات الحكومية، وإسناد شركات القطاع الخاص، والرهانات السكنية والتجارية، والزراعية، 

فإنها تعد  طويلة،كانت أدوات االئتمان المتداولة في هذه السوق ذات أجال  ولما . والقروض المجتمع

لنشاط المصارف والمؤسسات المتخصصة في تمويل المشاريع والوحدات اإلنتاجية  ياٌ مجاال طبيعبالتالي 

 .االقتصاديةالمختلفة، بما يخدم أهداف التنمية 

ة سوق التعامل بأدوات االئتمان قصير ىبوجه عام للداللة عل المصطلح ينصرف هذا  -:يسوق النقدال .ب

عن طريق تجميع المدخرات في  أو  التي تمنحها المصارف لعمالئها،بما في ذلك القروض العقارية  ،األجل 

االئتمانية  األدوات االوراق التجارية وغيرها من  أومتل ادوات الخزانة  ،حواالت خزينة  أو شكل ودائع 

وغالبا ما تكون السوق مجاال مناسبا لنشاط المصارف التجارية المهتمة بتمويل القطاعات التي  جل.قصيرة األ

 ( . 136 – 135ص  ، 2013،من خالل شرائها لها )علي رمضان شنيبيش  األدوات تصدر هذه  

وهي  األدوات أدوات االئتمان المصرفي إلى مجموعة من  تنقسم -:أدوات االئتمان المصرفي.  2

  -كالتالي:

 :ومنها ( سنة من اقل (االئتمانية قصيرة األجل األدوات   -أ •

 إلى المدين (الساحب) عن محرر مكتوب يتضمن أمر صادرا من الدائن)وهي عبارة  -:الكمبيالة -1

شخص معين بمجرد االطالع، أوفي  أو لحامله ، أوالمسحوب عليه ،بأن يدفع كامل قيمة الكمبيالة له )

 .قابل للتعيين أو ميعاد معين 

د( بدفع المبلغ وهو تعهد من قبل المدين )محرر السند( ألمر المستفيد )حامل السن -:السند االذني  -2

بمجرد االطالع عليه . ويالحظ التشابه الكبير بين االداتين  أو المثبت فى السند و بتاريخ معين 

يتمثل في ان الكمبيالة تعد  ،اال ان الفرق االساسي بينهما  ،المذكورتين )الكمبيالة ( و)السند االدني( 

الحصول علي قيمتها  أون خصمها و يمك،خارجي  أوورقة تجارية ناشئة عن نشاط تجاري داخلي 

اال ان السند االذني ليس له مثل هذه ،من المؤسسات المالية والمصرفية ومنها المصرف المركزي 

 المزايا . 

وهو تعهد من محرر )المدين( إلى المستفيد )الدائن( بالتزام بالدفع حال تسلمه من الجهة  -:الصك -3

 فيه.المسحوب عليها )المصرف( و بالمبلغ المثبت 

أمدها الزمني ثالثة اشهر فى الغالب  ،وهي عبارة عن سندات تصدرها الحكومة  -:حواالت الخزانة  -4

بالقياس لسعر الفائدة السائد على القروض ،وتمنح الحكومة عليها فائدة نقدية مخفضة نسبيا  ،

ا لدي المصرفية بسبب شدة سيولة هذه الحواالت النابعة من امكان خصمها قبل موعد استحقاقه

 وكونها مضمونة من الحكومة. ،المصارف التجارية 

 أي( طويلة  أو، ة ألجال متوسط (المديونية ائتمانوهي أدوات  -:االئتمانية طويلة األجل األدوات  - ب

  : تد اولها في السوق المالي الثانوي وهي ويتم تزيد عن العام،
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والتالي فإن  ،الشركة المساهمة أوال المشروع، فهو يمثل جزء من رأسم ملكية،السهم حق  يعتبر -:األسهم -1

ذات العائد  ألصول المالية))ااألسهم  ىويطلق عل تصفيتها.لحاملي األسهم، حق في اقتسام ممتلكاتها عند 

السهم يكون  ىفأن العائد عل أرباحاما حقق المشروع  فإذا ، تنقص أوإن قيمة السهم قد تزيد  أي، ( المتغير

 . حوالعكس صحي موجبا،

المشاريع  أو الهيئات  أو وهي عبارة عن نوع من األوراق المالية تصدرها الحكومات،  -:السندات  -2

وتمثل السندات دينا علي الجهة التي .  والشركات المساهمة بهدف االفتراض لمقابلة احتياجاتها التمويلية

فع الفوائد السنوية عليها بغض النظر مع د (المقرضين) تلتزم فيها بسداد كامل قيمتها لحامليها ، أصدرتها

 ،)علي رمضان شنبيش في حالة المشاريع اإلنتاجيةكما )  خسارة أو ربح  )عما حققته هذه الجهات من

 ( . 139 -138ص  ،2013

 مصادره.مفهومه و  ،المصرفيمخاطر االئتمان   الثاني:المبحث 

  -مفهوم مخاطر االئتمان : -المطلب االول :

 ،والتي تؤثر على أدائها و نشاطها  ،ف على اختالف انواعها الى العديد من المخاطرتتعرض المصار

والتي تفسر القيمة السوقية للسهم العادي و  ،فالهدف االساسي لكل مصرف هو تعظيم تروه حملة االسهم

تحملها المصرف  تتطلب عملية تعظيم الثروة :ان يقوم المديرون بعملية تقيم التدفقات النقدية والمخاطر التي ي

 مجاالت تشغيل مختلفة . فينتيجة توجيه موارده 

اصول تولد اكبر قدر  فين تقوم باالستثمار أالمصرف  إدارةواالتجاه الصيح نحو الربحية يقتضي من  

لكي يحصل المصرف على ربح يجب عليه ان يتحمل  ، ناقل ما يمك إلىممكن من الربحية مع خفض التكلفة 

وتعرف مخاطر االئتمان في احتمال عدم مقدرة العميل المقترض من  ، طر الناتجة عن ذلكالمزيد من المخا

سداد القرض وأعبائه وفقا للشروط المتفق عليها عند منح االئتمان
 
 .(17ص، 1999 ،)طارق عبدالعال  

 مصادر مخاطر االئتمان المصرفي  -المطلب الثاني: 
وفيما يلي نتعرض  ،خارجية داخلية ومخاطروض إلى مخاطر يمكن تقسيم المخاطر التي تتعرض لها القر 

  :لكل منهما

 -: المصادر الداخلية وتشمل االتي  -1

 قصورها. أواالئتمانية غياب السياسة  - أ

 االعتماد المفرط علي الضمانات. - ب

 االفراط في السحب على المكشوف. - ت

 االفراط في التجاوزات . - ث

 اهمال التحليل المالي لمركز العمالء. - ج

 الزائدة في بعض العمالء.الثقة  - ح

 االختالل في تفويض الصالحيات االئتمانية . - خ

 ضعف الرقابة الداخلية . - د

 ضعف المعلومات و قصورها. - ذ

 مصادر خارجية وتشمل االتي:   -2

 قصور الرقابة الخارجية  - أ

 وتنشأ من االعتماد علي الرقابة الشكلية وكذلك االعتماد على اسلوب العينة عند فحص عمليات االئتمان

 عدم االعتماد على المؤشرات الفنية عند منح االئتمان. إلىباإلضافة  ،المصرفي 
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قصور الموارد التمويلية وينشأ هدا القصور عندما يتم االعتماد علي تمويل المشروعات المختلفة عن  - ب

 طريق االئتمان المصرفي فقط.

 ارتفاع معدالت التضخم. - ت

 ية من جانب المشروعات المستفيدة.)علي عاشور عيوازضعف التشريعات المتعلقة بمسك الدفاتر المال - ث

 ( .17ص،2002،

  قياسها:المخاطر االئتمانية وبعض مؤشرات  أهـم -المطلب الثالث:
إن خطر االئتمان يمكن أن يحدث كنتيجة لظروف ومتغيرات غير متوقعة ناجمة في األساس من عدم قدرة 

وسمعته المصرفية وبالتالي  المصرفلك آثار سلبية على العميل على السداد والعجز الكلي، ويترتب على ذ

معامالته المالية، ونعرض في مايلي إجماال أهم صور مخاطر االئتمان التي تعترض النشاط المصرفي 

 .وبعض مؤشرات قياسها 

 :المخاطر االئتمانية   

مصادر أموال على وجود توافق مع آجال  ،ترتبط سياسة منح االئتمان للعمالء   مخاطر السيولة

،  بما يوفر السيولة الكافية له لمواجهة طلبات السحب للودائع من طرف عمالء آخرين  المصرف

فينشأ ما  ،على التسييل الفوري لألصول بتكلفة مقبولة على ربحيته  المصرفحيث يؤثر عدم قدرة 

سديدات العميل يسمى بمخاطر الفشل في المطابقة والمواءمة بين المسحوبات النقدية للعمالء وت

(ومن أسباب التعرض لمخاطر السيولة نذكر.  المقترض
 

  -: ( 7ص ، 2005،بلعجوز 

مما يؤدي إلى عدم التناسق بين األصول وااللتزامات من حيث  المصرفضعف تخطيط السيولة ب  - أ

 .آجال االستحقاق 

 .سوء توزيع األصول على استخدامات يصعب تحويلها إلى أرصدة سائلة  - ب

 .مفاجئ لبعض االلتزامات العرضية إلى التزامات فعلية التحول ال - ت

  .تأثير العوامل الخارجية مثل الركود االقتصادي واألزمات الحادة في أسواق المال  - ث

دراسة أسعار المنتجات المقرضة التي يتم تحميلها للعمالء في  المصرفيتعين على  :مخاطر التسعير 

كلما زادت المخاطر ارتفع العائد المتوقع من التسهيالت ويتعلق ف .  صورة أعباء وربطها بمستوى المخاطر

األمر بالهامش المضاف الذي يميز بين عميل وآخر، لذلك يتحدد سعر اإلقراض األساسي من خالل تكلفة 

أصول  إدارةالدين، وباجتماع لجنة  إدارةإليها نسبة االحتياطي وتكلفة  اُ السوقية مضاف أو األموال التاريخية 

    .بصفة دورية يتم مناقشة سعر اإلقراض األساسي  المصرفوم وخص

لتسهيالت ائتمانية أن تناسب فترة  المصرفمن األهمية في منح  :المخاطر المرتبطة بفترة التسهيل

 التمويل.التسهيل طبيعة نشاط العميل، الهدف من التمويل، وفترة استرداد العائد المتوقع من 

 أو بمعنى أال تكون قصيرة مما يشكل اختناقات  فترة التسهيل متوازنة في جعل المصرفويتمثل دور 

 طويلة تؤثر على اتجاه العوائد المتوقعة وعموما أال توجه لتمويل أنشطة ذات مردود سريع آلجال متوسطة 

 .المالية  و اوضاعهمأن يركز الرقابة على نشاط العمالء الجدد  المصرفطويلة كما يتعين على  أو

تمثل مخاطر العملة في تحقق خسائر نتيجة للتغيرات في سعر صرف  :تقلب أسعار العمالتمخاطر 

وتتضمن إنشاء مديونيات بالعملة األجنبية وتحدث  لمصرفالعمالت نسبة إلى العملة األجنبية المرجعية ل

قيم ربط  أوالتباينات في المكاسب بسبب ربط اإليرادات والنفقات بأسعار الصرف بواسطة مؤشرات، 
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الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية وهو ما يتطلب التحوط ضد تقلبات أسعار العمالت لتجنب 

 .الخسائر المحتملة 

مخاطر التنفيذ 
 

على تحديث المعلومات الخاصة  لمصرفمن القرارات الالزمة لمنح االئتمان أن يركز ا

 أور في التأثير على التزامات العمالء بالزيادة تأخي أي ذلك انبصفة يومية، و (مراكز حساباتهم)بالعمالء 

 أومن خالل العمليات اليومية يعكس خطورة واضحة على سالمة القرار االئتماني سواء بالرفض  انالنقص

 .  ( 153ص  ،2005الخطيب،)   الموافقة 

تم اإلبالغ بشقيه يجب أن ي  ، لضمان سالمة تنفيذ الموافقة بالقرار االئتماني  :خطار والتبليغإلمخاطر ا

 ، على جميع شروط عقد منح االئتمان وبوضوح تام (العميل)والخارجيالمصرف(أقسام وإدارات )الداخلي 

لرقابة بشكل مركزي، وان االنحراف عن تنفيذ لشرط، وذلك بخضوع اإلبالغ الداخلي  أيدون إغفال 

 . الموافقة االئتمانية بشروط إبالغ دقيقة يترتب عليها مخاطر كبيرة

في منح االئتمان مخاطر ناجمة  المصرفعادة ما يواجه  :مخاطر عدم انتظام الفحص الدوري لالئتمان 

التي تمثل ظاهرة متكررة  ،عن عدم الفحص والتفتيش الدوري لقسم االئتمان والوقوف على الثغرات

 بل منح االئتمان لتحليلها كالقروض المتعثرة المستحق الوفاء بها، وعدم التركيز بدرجة كبيرة على مرحلة ما ق

  .ودراسة أسبابها ومراجعتها داخليا وبشكل دوري  ،

إن نمو حجم التسهيل االئتماني وزيادته بعد مرور فترة قصيرة  :مخاطر التطور السريع لحجم التسهيالت

فإن الحكم  على منحه ينطوي على مخاطر كبيرة في ظل ثبات البيانات المالية وعدم بداية فترة السداد، ومن ثم

دم تجاوز الزيادات ع على  األداء خالل هذه الفترة يشوبه عدم الموضوعية وهو ما يتطلب الوقوف على

 .مثال كحد أقصى    % 25المقترحة نسبة معينة من التسهيل االئتماني في كل مرة، ولتكن 

 وية.قشهور ويشترط وجود مبررات  6أال تقل الفترات بين منح التسهيالت والزيادة عن  - أ

 القائمة.يمنع زيادة التسهيالت قبل التأكد بشكل مرضي من حسن األداء للتسهيالت  - ب

 يجب مراجعة الزيادات أثناء السنة المالية على البيانات المالية المعتمدة في نهاية العام  - ت

 .يمنع استخدام الزيادات في سداد المتأخرات  - ث

 .بب قصور الدراسات عند المنحتجنب مضاعفة التسهيالت عند التجديد حتى لو كان الس - ج

إن المعالجة المبكرة لفوائد ديون غير منتظمة يساهم  :مخاطر المعالجة ألصول وفوائد الديون غير المنتظمة 

وتظهر هذه األهمية عند نشر ميزانية . بدرجة كبيرة في التخفيف من اآلثار المستقبلية لزيادات المديونية

انخفاض في األرباح سيكون  أيود سوق أوراق مالية نشيطة وأن التي تبين وج سنوية،الربع  لمصرفا

بفترات متقاربة، وهو ما يتطلب من البنوك التجارية االلتزام بتعليمات البنك المركزي في تجنب الفوائد 

 المخصصات.وتكوين 

ذلك على كما سبق اإلشارة إلى أنه كلما زادت المخاطر ارتفعت الفوائد و : ر الربحية مقابل األمانمخاط

وزيادة  لمصرفحساب هامش األمان، فارتفاع المخاطر يؤدي إلى انخفاض مستوى جودة محفظة قروض ا

 .األرباح تؤدي إلى النمو السريع للمخاطر والنتيجة أن خطر الربحية ينعكس على الجودة 

اس عن العميلتعد المخاطر الكاملة لالئتمان وهي مخاطر ناشئة في األس :مخاطر عدم القدرة على السداد
 
  

 ( 244.ص 2003، وتختلف األسباب باختالف الحاالت االئتمانية المتعثرة، ومن أهمها نذكر)حماد
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ويتعلق بشخصية العميل وأهليته ومدى كفاءته وقدرته على سداد التزاماته المالية بناءا  خطر بشري - أ

 .على سمعته وجدارته االئتمانية

مصرفلل خطر تقديم معلومات مضللة ومبالغ فيها - ب
 

أن يلجأ العميل بطريقة غير سليمة إلى إخفاء 

وفي هذه  .ألجل زيادة سقف التسهيالت االئتمانية أومعلومات عن شخصيته ألجل الحصول على ائتمان 

الحالة ال يستطيع العميل المقترض سداد قيمة المبلغ المقترض مع الفوائد المستحقة بحلول األجل المتفق 

 3عجز الدفع عندما ال يستطيع سداد مبالغ مجدولة في مواعيدها لفترة أقل من عن  اإلعالنعليه ويتم 

 3لذلك يحرص البنك على دراسة القوائم المالية لعمالئه لـ  .شهور بعد حلول موعد السداد و خرق االتفاق

رض سنوات سابقة وتحديد مدى كفاية تحويل األصول إلى نقدية وحجم الضمانات التي تكفل سداد قيمة الق

 .مع الفوائد المستحقة

ويركز البنك على مختلف  ،ترتبط هذه المخاطر بالوضع السوقي والتنافسي لمنتجات العميل :مخاطر السوق

سنوات السابقة وبناء افتراضات مستقبلية حول   المصادر المالية المتاحة للعميل وتحليل أداءه خالل ثالث 

المتاجرة في منتجات تزيد عن  أويل المنتجات الجديدة، في تحليله على تجنب تموالمصرف أداءه ويركز 

 .حاجة السوق 

في منح االئتمان للعمالء والمؤسسات طلب ضمانات قوية  المصرفعادة ما يركز  : مخاطر تآكل الضمانات

ديا تكفل سداد قيمة القرض مع الفوائد بشكل كامل ويركز البنك على المتابعة والتقييم الدائم لحجم الضمانات تفا

العقارات ، األوراق التجارية ، ) :لمخاطر انخفاض قيمتها، ويكون عموما تركيزه على تقديم الضمانات التالية

 . (األوراق المالية ، التنازالت

على تخفيض المخاطر في محفظة قروضها وتحقيق درجة جودة مثلى المصارف تحرص : مخاطر التركيز 

  :الية ويتجه االهتمام إلى مخاطر التركيز الت

عند منح االئتمان يكون التركيز من طرف معتمدي القرار االئتماني على حجم  : العمالء - أ

المخاطر المتوقعة كجزء ال يتجزأ من الدراسة االئتمانية بحيث يجب أن يكون توزيع المحفظة 

 قصوى أو ق بشكل جيد في حدود دنيا على قطاعات السو أواالئتمانية سواء على عدد العمالء 

 ،في توزيع المحفظة االئتمانية يجب التركيز على وضع حد لإلقراض لكل نشاط فرعي  : نشاطال - ب

 .وااللتزام  باألسقف االئتمانية لكل قطاع ، والتقيد بتعليمات السلطات الرقابية 

عدم التركيز على نوع واحد من الضمانات واالعتماد عليها في  المصرفيتعين على  :الضمانات  - ت

 .لتفادي تراجع وانخفاض قيمتها مستقبالمنح االئتمان 

 ،إن تركز استحقاقات التسهيالت يعتبر من المخاطر الكبيرة على مركز السيولة  : االستحقاقات - ث

 .المستندية وخطابات الضمان ومختلف االلتزامات الخارجية  باالعتماداتويتعلق األمر 

ذات األهمية التي  األمورية والقانونية من يعد متابعة الجوانب السياس :المخاطر السياسية والقانونية

تتطلب من المسؤولين باإلقراض متابعتها وإن عدم التقيد وااللتزام بها يشكل خطرا حقيقيا على صناعة 

خدماتها المصرفية، ومن المخاطر السياسية ما يتعلق بقدرة الدولة على االلتزام بتعهداتها والوفاء بديونها 

اإلشراف على المؤسسات المالية واللوائح والقوانين المنظمة لذلك ضمن النظام المالي وأيضا ما يتعلق بكيفية 

  (444ص ،2000 ، عبد الرحمن) بالدولة
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 العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار االئتماني -المطلب الرابع :

ديد و يتوقف تح ،التي يواجهها المصرف من مصرف الى اخر ،درجات المخاطرة  أو تختلف مستويات 

. وتظهر االدارة الفعالة للمخاطر  الداخلية والخارجيةدرجة المخاطرة على مجموعة من العوامل  أو مستوى 

وهو تدنئة هده المخاطر وتعظيم ارباح  الرئيس االئتمانية في التعامل الكفء مع هذه العوامل للوصول للهدف 

 -: يالمصرف . ومن اهم هده العوامل ما يل

حيث يكون   ،المؤسسة المالية أو ي العوامل التي تنشأ داخل المصرف وه-: عوامل داخلية - أ

 -السيطرة عليها ومن اهمها : أو له دور في امكانية التأثير 

 السياسة االئتمانية المتبعة في المصرف  -1

 طبيعة نشاط المصرف -2

 مدى المالئمة التمويلية للمصرف -3

 المخاطر االئتمانية  إدارةكفاءة  -4

 وب مع المتغيرات المستجدةمدى المرونة والتجا -5

وال يكون للمصرف  ،المؤسسات المالية  أو ويقصد بها العوامل التي تنشأ خارج المصرف -:خارجيةعوامل  

وهنا يكون للمصرف خيار واحد فقط وهو التعامل الكفء مع هذه العوامل  ،السيطرة عليها  أو امكانية التأثير 

 -:يو التي من اهمها ما يل

 و المنافسة طبيعة السوق  -1

وما  ،فعدم استقرار البنية االقتصادية  ،حيت نجد ان االسواق في الدول النامية اكبر من الدول المتقدمة 

وفى  ،يصاحبها من اصدار قرارات مفاجئة ترتبط ارتباطاٌ مباشر بنشاط العمالء و تزيد من مخاطر االسواق 

كذلك فإن عنصر المنافسة  ،أوضاعها في المستقبل الوقت نفسه يصعب من خاللها دراسة االسواق و التنبؤ ب

 تخفيض عنصر المخاطرة االئتمانية . أو يؤثر مباشرة في رفع 

 الظروف االقتصادية السائدة  -2

وهذا له عالقة بقدرة العميل على السداد من  ،ترتبط المخاطر بالوضع االقتصادي في حالتي الكساد و الرواج 

 ئد .عدمه حسب الوضع االقتصادي السا

 االطار القانوني المساند لمنح االئتمان المصرفي  -3

ويقصد به النظام القانوني و التشريعات السائدة و المنظمة لإلجراءات المصرفية و االئتمانية في المجتمع 

غير مباشرة الى تدنية المخاطر االئتمانية و العكس  أو فكلما كان هذا االطار فعاال أدى ذلك بطريقة مباشرة 

 ( .17،18ص،2002،)علي عاشور عيوازصحيح 

  االئتمانلمخاطر  لمصارف كيفية تصدي اامثلة  وتجارب على مخاطر االئتمان و  -المطلب الخامس:

 امثلة وتجارب الدول في ازمة مخاطر االئتمان  -اوال: 

 2007ام أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة االمريكية حيت ظهرت هذه االزمة علي السطح فجأة ع

وبدأت تكبر ككرة الثلج لتهدد  ،والتي فجرها في البداية تهافت المصارف على منح القروض عالية المخاطر

سواق المالية العالمية لتشكل تهديدا لالقتصاد المالي قطاع العقارات في الواليات المتحدة تم المصارف واأل

 العالمي .

 -:وكانت اهم اسباب هذه االزمة متمثلة في االتي 

ن المصارف اعتمدت أ أي ،قيام المصارف بالتساهل في اعطاء القروض العقارية عالية المخاطر -1

 ن اسعار العقارات غير قابلة لالنخفاض .أعلى 

 من اقساط تجاه المصارف . ماخفاق المقترضين في القدرة علي تسديد ما عليه -2

 انخفاض مستوى الرقابة من قبل الدولة على البنوك . -3
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االنعكاسات الخطيرة ادت الى افالس العديد من المصارف وتكبدها خسائر ضخمة و دخول وبسبب هذه 

الدعر المالي في االسواق المالية وحدوت انهيار في اسعار االسهم للعديد من المصارف والذى كان سببه 

 (  9ص،2020،اتساع رقعة ازمة الرهن العقاري .)سعد خلف هللا 

   االئتمانلمخاطر  لمصارف كيفية تصدي ا -تانيا:

شيوعا اصبح البد ان المصارف مخاطر االئتمان تعد من اكثر المخاطر التي تحدث في  ألنبالنظر 

العديدة ومن اهم هذه  مخاطرة المصرفي و االئتمانبعض االحتياطيات الالزمة لحل ازمة  المصارفتتخذ 

في سداد المبالغ  المؤتمندث نتيجة فشل االحتياطيات ان تضمن  توافر مبالغ مالية تغطي النقص الذي قد يح

كما انه البد ان تستيقظ لكل الظروف التي قد تصيب العمل االئتماني الذي قامت به وتفرض من   ، االئتمانية

فحص  بأجراء المصرف يقوم ن أحيت البدا من  علي المؤتمن ما يضمن لها نحاج عملية االئتمان طالشرو

 أو مكانية طلب تامين مناسب من المقترض مثل تامين الرهن العقاري ا من حيت ،ائتماني علي المقترض

يمكن للبنك ايضا الحصول علي تامين . وضمان من طرف ثالث أوطلب ضمان علي بعض اصول المقترض 

 .بيع الدين لشركة اخري أو  ضد المخاطر

  لتوصياتا لنتائج وا

  -: اوال : النتائج

في توزيع الموارد المالية المتاحة لدى الجهاز المصرفي علي  هاما   يلعب االئتمان المصرفي دورا   -1

 نشطة االقتصادية و في جميع القطاعات مختلف األ

حيت يمكن االستفادة من  ،تشغيل الموارد االقتصادية المجمدة عن طريق االئتمان المصرفي  -2

صيرة االموال المجمدة والموجودات بالمصارف بصورة مؤقتة وذلك عن طريق التمويالت ق

 جل.األ

كان المصرف حريصا على تحقيق االرباح )العوائد( الجيدة فيمكن  ذلك من خالل قيامه  إذا   -3

الجيدة لصالح  تباستغالل االموال المودعة لديه بطريقة جيدة تمكنه من الحصول على اإليرادا

 المصرف .

حص ائتماني علي جراء فإلكى يحتاط المصرف من المخاطر االئتمانية البدا من يقوم المصرف ب -4

المقترض وطلب تأمينات مناسبة وضمانات مالية تغطي النقص الذي قد يحدث نتيجة فشل المؤتمن 

 في سداد مبلغ القرض.

لى تجاهل مؤشرات مخاطر إالمخاطر يؤدى  إدارةإن اتخاد قرارات ائتمانية بدون اخد رأي  -5

 االئتمان .   

 التوصيات  -تانيا :

 -:يمكن ان تقوم بها المؤسسة المالية للحد من مخاطر االئتمان المصرفيهناك بعض االجراءات التي 

 البعيد . أو ن التهاون في منح االئتمان عالي المخاطر يقود للهالك علي المدي القصير إ  -1

المقترض طلب ضمان علي بعض اصول  أوتأمين مناسب من المقترض مثل تأمين الرهن العقاري  طلب - 2

 .ضمان من طرف ثالث أو

ضرورة اشراف الدولة علي المؤسسات المالية وذلك من خالل التشريعات واللوائح المنظمة لعملها   - 3

 . لضمان عدم الوقع في االزمات و المخاطر المصرفية 

المخاطر والتحليل المالي وذلك  إدارةوتثقيفها في مجاالت  المصارفتنمية الموارد البشرية ب  -4

مخاطر االئتمان وكيفية العمل علي مواجهته والتصدي له لتجنب والتوعية ب بالتدريب المستمر

 الوقوع في االزمات .

إن التسارع والتسابق من اجل تحقيق قدر كبير من المكاسب و التهاون في تفادي المخاطر هو   -5

 في الواقع احيانا تسارع وتسابق ناحية الهاوية . 
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1. Abstract 

An SRS is basically a software developer's understanding of a customer or potential user's requirements and 

dependencies in a written form at a particular point in time which is usually prior to any actual design or 

development work. SRS documentation assures that both the client and the software developer/analyst understand 

the other's requirements from that perspective. Only the customer really knows the problem at hand، but only the 

system analyst can help the customer to express these problems correctly and completely. A number of systematic 

approaches for requirement gathering, elicitation, selection, and validation have been developed in recent years 

which often fail to recognize the need and importance of this fact that the customer usually cannot decode the formal 

or semiformal models produced by the system analyst, using formal methods. Obviously the most natural way that 

these two parties can use to communicate, express what they expect from the system and specify the requirements 

with least miscommunication is Natural Language (NL). 

2. Introduction   

A software analyst writes requirement specification in cooperation with customers or potential users. They probably 

do not understand each other unless they communicate in NL. That is why NL is largely used in the software 

industry for specifying software requirements. It is a common knowledge that 71.80% of the software requirements 

specifications are captured in NL [1].The use of NL for specifying requirements has some advantages. For example, 

it is easy to use as a means of communicating and sharing among the different people involved in the software 

development process. In fact, a NL requirement document can be used in different ways, and in different 

development phases of the final product. Natural language’s extensive vocabulary and commonly understood syntax 

make it an agreeable choice to document requirements because it facilitates communication and its informality 

assists specifying high level general requirements [2]. 

On the other hand, specifying requirements in Natural Language has some major drawbacks. The use of 

natural language to prescribe complex, dynamic systems has at least three common and severe problems: ambiguity, 

inaccuracy, and inconsistency [3]. Accordingly, one major problem is due to the inherent linguistic limitations of NL 

which cause ambiguity and incompleteness, reducing accuracy [4]. For example, sentences are complex and can be 

ambiguous when they contain clauses and phrases that describe and relate several objects, conditions, events and/or 

actions or when they contain generalizations. Another instance of ambiguity and incompleteness arises when there 

are missing important information in a sentence. Sentences are ambiguous when they are open to multiple 

interpretations which create inaccuracy.  

Besides the inherent problems of NL, there are other problems which derive from current practices in 

development processes. For example, the requirements are volatile and inconsistent themselves during the 

development process. It means that requirements are conflicting with each other or they may come from different 

sources which make NL requirement specifications highly risky for software projects. Sometimes, people write 

requirements with different vocabulary, creating inconsistent or unclear concepts. On top of incompleteness of NL, 

requirements may be incomplete. This problem is caused by missing some requirements of a certain type. In some 

cases, functional and non-functional requirements cannot be clearly distinguished. For example, it is often the case 

that performance requirements for a system are omitted either due to the lack of knowledge among the stakeholders 

or the system analysts fail to elicit these performance requirements. In some cases, system features are not 

mentioned by the stakeholders because they think everybody knows them including the system analyst. Therefore, 

often the system analyst writes incomplete requirements because he has incomplete information at hand. For non-

functional requirements, NL can be more problematic because effective NFRs must be verifiable. However, the 

linguistic limitations of NL plus the unlimited and unspecified list of requirements make them unverifiable and 

result in incorrect implementation.  The diversity and subjectivity of NFRs make it more difficult to be handled by 
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NL. Another challenge arises as the existing approaches to model NFRs lack an adequate specification of the 

semantics of NFRs, which leads to inconsistent interpretational uses of these requirements [5].  

The above-mentioned problems result in inaccuracy and inconsistency whose presence in requirement 

specifications can undeniably result in serious problems to all the consequent phases of software development. As a 

result, it is important to provide methods and tools for the analysis of the NL requirement documents. Therefore, it 

has a great significance to realize an approach for the analysis of NL requirement documents that easily detect 

linguistic inaccuracies and requirement inconsistency and allow the defects being removed as soon as possible. 

3 Problem Statement: 

Software requirements specifications (SRSs) are normally written and specified in Natural Language (NL) because 

NL SRS enhances the communication between stakeholders and developers. Therefore, it is widely used in software 

industry for specifying software requirements. However, on the downside, there are some problems associated with 

NL SRS (which is mostly English). The first one is ambiguity: NL is often syntactically ambiguous and semantically 

inconsistent. It can cause vague understanding and misinterpretation. Words or phrases in English can have different 

meanings in different contexts; therefore, they can produce ambiguous and imprecise statements when they are 

selected or placed carelessly [2]. It is possible the problem will have arisen because in requirement documentation, 

spoken discourse is normally converted into the written counterpart that can result in loss of information content. 

Therefore, it possibly creates another problem which is incorrect information or incomplete requirements.  

NL fails to detect the inconsistency and volatility of requirements which come from either the stakeholder or the 

developer or from the variable levels of linguistic quality. In other words requirements often change during the 

software/system development process. Further, Grady [6] identifies three key issues in formulating requirements in 

NL as (i) problems associated with expressing requirements in the chosen language, (ii) technical knowledge 

deficiencies to understand the underlying requirements, and (iii) difficulty in specifying what the requirement 

describes. These changes are caused by several factors, such as errors in original requirements, evolving customer 

needs, technological changes and changes in the organization policy. The requirement changes make it difficult to 

generate an unambiguous and semantically consistent representation of SRS specified in English language. These 

issues are tightly inter-related, often resulting in poor quality requirements. 

As a result, the question is: in order to have more accurate and specified and less ambiguous requirement 

documentation or to achieve a semantically and linguistically controlled SRS, NL SRS should be analyzed and 

processed to produce less ambiguous, more accurate SRS with internal consistency and modifiability. 

4. Scope  

The scope of this project is to narrow down and analyze software requirements specifications (SRSs) which are 

structured using viewpoint approach [7 & 8]. In the viewpoint approach, requirements are structured according to 

different views of system. For each viewpoint, a set of requirements are identified. A viewpoint-based approach to 

requirements engineering recognizes that all information about the system requirement cannot be discovered by 

considering the system from a single perspective. Information from different viewpoints must be integrated to form 

the complete system specification.  

5.Objectives  

i. To develop a metamodel to analyze software requirements specifications (SRSs), covering different types of 

requirements including functional and non-functional, using NL approach. ii. To develop a tool which adopted the 

developed met model to improve ambiguity, consistency and adaptability of SRSs.iii. To evaluate the developed 

tool’s efficacy against existing works. 

6. Literature review 

A number of works on utilizing the Natural Language processing technique for analyzing software requirements 

specifications have been conducted. Most of these studies deal with the translation of software requirements which 

have been specified by NL by focusing on recognizing or preventing ambiguity or imprecision as problems arising 

in this area, either on detecting ambiguity in previous written documents [9, 10, 11] or on approaches for preventing 

ambiguity in SRS [4, 12, 13, 14, 15, 16]. The second group defines different patterns by which they can help reduce 

the level of linguistic imprecision in requirements statements in the information system as well as in the database 

domain. Some of these works try to define the set of patterns of whole sentences which are used to describe and 

standardize requirements in the domain.  

A survey of the literature on the use of NL in requirements documentation shows that there are several approaches to 

curb or reduce the related problems. Some of them propose methods, based on their utilized translation approach. 

According to two of these studies, Balzer et al. [17] and Reubenstein et al. [18], translation approach can be 

classified into two groups: translation using artificial intelligence theory (rule-based approach) and translation based 

on grammatical analysis (natural language processing approach). The former is the tool for analyzing SRS that are 
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written in unlimited NL. The objective of this approach is to obtain formal specifications from informal ones. As 

examples of rule-based approach, we can name Specification Acquisition From Expert (SAFE), the Requirements 

Apprentice (RA), and Specifier. For translating the informal into formal specification in this method this method, 

there is no use of linguistic analysis, linguistic analysis is not used. On the other hand, the second approach (NL 

processing) uses grammatical knowledge to analyze software requirements specifications which are written in 

unconstrained natural language. The objective here is also to derive formal from informal specification. Conceptual 

Model Builder (CM-Builder), Linguistic assistant for Domain Analysis (LIDA), Language Extended Lexicon (LEL), 

Metamorfosis and NLP (natural language processing) are some examples of this method. Following the second 

method, Macias and Pulman [19] propose applying NLP technique to requirements documents in order to control the 

vocabulary used to be fixed and agreed upon, the style of writing which is a set of pre-determined rules to have clear 

and understandable documents.  They focus on ambiguity of sentences as the degree of their syntactic and semantic 

uncertainty, and on discovering the missing information or unconnected statements in order to make more precise 

and complete information which is transported by requirements. Finally, they discuss how NLP techniques can help 

the design of subsets of the English-grammar to limit the generation of ambiguous statements.       

Some studies present different ways to avoid the common problems, arising from NLP. For example, ambiguity 

(i.e., the possibility to interpret one phrase in several ways) is one of 

major problems occurring in natural language texts and has shown that ambiguities are misinterpreted more often 

than other types of defects [20]. Fabrbrini et al. [21], Kamsties et al. [22], and Chantree et al. [23] have used 

ambiguity detection approaches. As an instance, he approach by [21] introduces a list of weak words and evaluates 

requirements documents on the basis of weak word presence. Weak word detection is already included in our tool, 

and adding further weak words to the detection engine is just a matter of extending the weak words database. 

[22] focus especially on the ambiguity evaluation of natural language requirements. They start from the 

consideration that ambiguity in requirements is not just a linguistic-specific problem and put forward the idea of a 

checklist addressing not only linguistic ambiguity but also the ambiguity related to a particular domain. They 

identified deficiencies such as lack of acceptance by users, lack of specificity in the list of requirements and 

ambiguities as not only linguistic but also those in the application domain and system domain. Kiyavitskaya et al. 

[24] also note ambiguity detection should not only detect ambiguous sentences, but also explain, for every detected 

sentence, what is potentially ambiguous in it. Goldin and Berry [25] implement a tool to extract abstractions from 

natural language texts; however, their proposed technique is restricted to a strict lexical analysis of texts. Some 

works present different NLP based approaches. Hooks [26] discusses a set of quality characteristics necessary to 

produce well-defined natural language requirements. It provides an in-depth survey of the principal sources of 

defects and the related risks in natural language requirements. Wilson et al. [11] examine the quality evaluation of 

natural language software requirements. Their approach defines a quality model composed of quality attributes and 

quality indicators, and develops an automatic tool to perform the analysis against the quality model aiming to detect 

defects and collect metrics. Mich and Garigliano [27] put forward a set of measures for semantic and syntactic 

ambiguity in requirements. Their approach is based on the use of information on the possible meanings and roles of 

the words within a sentence and on the possible interpretation of a sentence. NattOch Dag et al. [28] have recently 

presented an approach based on statistical techniques for the similarity analysis of NL requirements aimed at 

identifying duplicate requirement pairs. This technique may be successfully used for showing inter-dependencies 

and then may be used as a support for the consistency analysis of NL requirements. Macias and Pulman [29] 

proposed using a controlled natural language with a limited syntax in order to specify requirements with more 

quality.Some works address the problem of missing or overlapping requirements in software requirements 

specification (SRS) expressed in natural language. The original SRS documents often experience the problems of 

missing, not available, and hard-to-locate requirements. One of the flaws is because the multiple viewpoints 

requirement elicitation and documentation has not considered.  Viewpoints approach to requirements engineering 

provides many ways of requirements organization and management [30, 31]. As an example, PREView [8] and 

VORD [30] provide environments for requirements elicitation, structuring, and management. While these 

approaches need to be applied at the very beginning stage of software development life cycle, another approach, the 

PVRD methodology [32], provides a way of constructing proxy viewpoints model from the poorly structured 

requirements of legacy status software systems through several methods in the requirements discovery and analysis 

model. Improvement of requirements quality through defects discovery involves many issues such as the types of 

requirements and their representation, types of defects, and the efficiency of the methods and applicability. 

Therefore, there is no single universal approach for the requirements defects discovery and should depend upon 

many factors. As a result, the concept of viewpoints as a means of organizing and structuring the requirements must 

be taken into consideration.  

6.1 Related Works 
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A number of works have recognized the necessity of a tool or technique to analyze software requirements 

specification written in Natural Language. The following is a survey of some of these works, dated from 2005 to 

present, their used tools and their functionality. 

6.1.1 Work 1  

This paper [33] also present a methodology and a tool (called QuARS - Quality Analyzer for Requirement 

Specifications), for analyzing Natural Language requirements in a systematic and automatic way. The QuARS tool 

allows the requirements engineers to perform an initial parsing of the requirements for automatically detecting 

potential linguistic defects that can determine ambiguity problems at the following development stages of the 

software product. This tool is also able to support automatically the consistency and completeness analysis by 

clustering the requirements according to a specific topic. The development of the tool in this approach in 

comparison with the previous one is that it  

sentences.txt  

Domain dictionaries         Graphic                                

Indicator-related Dictionaries 
FIGURE 1 

6.1.2 Work 2 

This work [34] presents a three-step, semi-automatic method, supported by a prototype tool (DOWSER), for 

identifying inconsistencies and ambiguities in NL SRSs. The method combines the strengths of automation and 

human reasoning to overcome difficulties with reviews and inspections. First, the tool parses a NL SRS according to 

a constraining grammar. Second, from relationships exposed in the parse, the tool creates the classes, methods, 

variables, and associations of an object-oriented analysis model of the specified system. Third, the model is 

diagrammed so that a human reviewer can use the model to detect ambiguities and inconsistencies. Dowser is able to 

help a human analyst to identify ambiguity, inconsistency, and unspecification in a NL SRS. Due to Dowser’s lack 

of perfection, particularly in the construction of an OOAM and in the DST, Dowser can be used as only one of an 

array of approaches and tools for identifying DSTs and for detecting ambiguity, inconsistency, and unspecification 

in NL SRSs. 

5.1.3 Work 3 

The tool used in this work [35] is called the Requirements Analysis Tool (RAT), which performs a wide range of 

best practice analysis on software requirements documents. It automatically reviews requirements documents for 

clarity and content based issues using a variety of syntactic and semantic techniques. RAT analyzes natural language 

text to find defects such as terminological inconsistencies and missing contextual information. Structured content 

from requirements is then represented as a semantic graph and RAT performs semantic analysis to help users 

perform interaction analysis. After placing the restrictions in the syntax and the vocabulary of Natural Language 

requirements, this approach enhances the restricted syntaxes and user defined glossaries to extract structured content 

from the requirements documents and uses a semantic framework to detect content-based issues by automating 

certain aspects of manual tasks such as interaction analysis. The semantic analysis framework consists of a core, 

extensible requirements ontology, domain specific ontology that extend the core requirements ontology and a 

reasoning engine. The following diagram shows the functionality of this tool which starts by syntactically analyzing 

requirements documents and extracting structured content from the requirements document. Then a set of controlled 

syntaxes and user glossary for syntactic analysis is enhanced. The structured content is leveraged for phrasal and 

semantic analysis. For the phrasal analysis, RAT uses a problem phrase glossary. For semantic analysis another 

glossary called the requirement relationship glossary is used.  
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FIGURE 2 

6.1.4 Work 4  

In this work [36] also RAT, Requirements Analysis Tool, is used. RAT processes a document, identifies the 

requirements sentences, and generates warning messages informing the user when the requirements do not conform 

to best practices. RAT is designed to handle documents that mix requirements text with supporting text and figures. 

RAT enforces requirements documentation best practices such as using standardized syntaxes and use of consistent 

terminology.  It also helps users avoid terminology known to be frequent sources of ambiguity or misinterpretation. 

It supports the use of user extensible glossaries to define terms. RAT is driven by a state-machine, which is used to 

classify requirements into types based on keywords and then verify that the requirements follow one of the best 

practice syntaxes supported by the tool. It generates helpful warning messages explaining where requirements are 

not following best practices and suggests ways to rectify. 

In comparison with the previous work in which RAT analyzes both syntactically and semantically, the focus here is 

more on syntactic analysis. RAT here uses a two phased approach for analyzing requirements documents (which is 

shown in the following diagram): 1) Lexical Analysis and 2) Syntactic Analysis. The lexical analyzer converts a 

requirement statement into a set of tokens and also classifies it as a particular type of a requirement. The syntactic 

analyzer uses state machines for analysis of syntaxes. The syntactical analyzer has a different machine for each 

syntax type and uses the classification from the lexical analyzer to decide which state machine to use. In this section, 

both lexical and syntactic analysis will be covered. 

 

FIGURE 2 

6.1.5 Work 5 

This work [37] propose a domain independent tool, named, UML Model Generator from Analysis of 

Requirements (UMGAR), which generates UML models like the Use-case Diagram, Analysis class model, 

Collaboration diagram and Design class model from natural language requirements using efficient Natural Language 

Processing (NLP) tools. UMGAR implements a set of syntactic reconstruction rules to process complex 

requirements into simple requirements. UMGAR also provides a generic XMI parser to generate XMI files for 



 م2021 السادسةالسنة  النصف الثاني من من (12)مجلة )البحوث العلمية( العدد 

 

188 
 

visualizing the generated models in any UML modeling tool. With respect to the existing tools in this area, UMGAR 

provides more comprehensive support for generating models with proper relationships, which can be used for large 

requirement documents. UMGAR implements a set of syntactic reconstruction rules to process complex 

requirements into simple requirements. UMGAR also provides a generic XMI parser to generate XMI files for 

visualizing the generated models in any UML modeling tool. With respect to the existing tools in this area, UMGAR 

provides more comprehensive support for generating models with proper relationships, which can be used for large 

requirement documents. 

6.1.6 Work 4  

This work [38] uses a NL based tool which aims at supporting the analysis stage of software development in an 

object oriented framework. This tool, names R-TOOL, analyses software elicited requirements texts written in 

English to generate actors, use cases, classes, attributes, methods and relationship between the classes leading to the 

generation of class diagrams. Methodology: the R-TOOL NLP tool takes a requirements elicited document as input 

and produces the element of object oriented systems namely classes, attributes, methods and relationships between 

classes leading to the generation of the class diagram as output.  

The basic steps in R-TOOL can be summarized as: a) The input to R-TOOL is a problem description of the 

application to be developed in English, b) NLP rules are used to syntactically and semantically analyze the input 

document, c) Produce a class diagram comprising classes, attributes, methods and relationships between classes. The 

following diagram shows these steps: 

 

FIGURE 3 

R-TOOL NLP System includes five major processing steps, namely: Tokenizer, Pronoun Resolver, Identify Actors 

and Use cases, Identifying Responsibilities and generating use case report, and Classifier. 

The R-TOOL system developed using open source technologies Java and MySQL is under constant 

improvement and enhance future opportunity for providing support for creation of different UML diagrams as well 

as a comprehensive evaluation methodology to qualitatively evaluate the effectiveness of NLP tools.  

6.1.7 Work 7 

This work [39] present a tool QUARS EXPRESS, introduced in a quality analysis process, which is able to manage 

complex and structured requirement documents containing metadata, and to produce an analysis report rich of 

categorized information that points out linguistic defects and indications about the writing style of NL requirements. 

The linguistic defects include both lexical and syntactic analysis. The QUARS EXPRESS lexical analysis domain is 

based on four classes: optionality, subjectivity, vagueness and weakness. The syntactical analysis includes implicity 

and under-specification.  

This tool can be used in the automatic analysis of a large collection of natural language requirements. As an 

improvement to QUARS, QUARS EXPRESS is able to handle a more complex and structured data format 
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containing metadata and produces an analysis report rich of categorized information. The information grows as a 

function of the number of metadata items available (e.g. as a function of the number of authors, the number of 

packages and so on) and the size of the report grows consequently and can be composed of several pages.  

QUARS EXPRESS shares the same QUARS quality model, the five metadata fields (requirement ID, 

Responsibility, Type, Source, Package) newly handled enable the production of an analysis report enriched by more 

detailed metrics and statistics. In order to handle metadata, manage the requirements sets and provide requirement 

traceability, the tool has been interfaced with the RequisitePro based repository by means of the SoDA plug-in and 

by the definition of an exchange plain text format. The QUARS EXPRESS functionalities and features are shown in 

the following figure. 

 

FIGURE 4 

6.1.8 Work 8 

This work [40] proposes a tool, RACE, that uses NLP & domain ontology. A "Requirements Analysis and Class 

Diagram Extraction (RACE)" is a desktop instrument to assist requirements analysts and SE students in analyzing 

textual requirements, finding core concepts and its relationships, and step by step extraction of the class diagram. 

This tool finds candidate classes using NLP through a part of speech (POS) tagger and then the domain ontology is 

used to refine the result. 

6.1.9 Work 9 

In order to facilitate the requirements analysis process and extract UML diagrams from textual requirements using 

natural language processing (NLP) and Domain Ontology techniques, this work [41] proposes a tool, “Requirement 

analysis to Provide Instant Diagrams (RAPID)”, which is a desktop tool to assist requirements analysts and Software 

Engineering students to analyze textual requirements, finding core concepts and its relationships, and extraction 

UML diagrams. For developing RAPID, they choose OpenNLP as a parser in the system. OpenNLP is an open-

source and re-usable algorithm which provides the system with lexical and syntactic parsers. OpenNLP POS tagger 

(lexical) takes the English text as input and outputs the corresponding POS tags for each word; On the other hand, 

OpenNLP Chunkier (syntactic) chunks the sentence into phrases (Noun phrase, verb phrase, etc.) according to 

English language grammar. The accuracy and speed in OpenNLP is shown higher than other tools. OpenNLP uses 

lexical and syntactic annotations to denote to the part of speech of the terms; for example, NN for Proper Noun. The 

next step is RAPID Stemming Algorithm which is a technique that abbreviates word by removing affixes and 

suffixes. In RAPID system, it is very important to return words back to its base form; this will reduce the 

redundancy and increase the efficiency of the system. The stemming algorithm used in this tool is simple and re-

usable. 

6.1.10 Work 10 

This work [42] introduces a controlled NL representation for software requirements to generate accurate and 

consistent software models. They use an automated approach which uses a tool, Business Vocabulary and Rules 

(SBVR), a standard based controlled representation of English software requirement specification to overcome the 
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typical ambiguities in a natural language. The SBVR not only can generate accurate and consistent software 

representation but also provides capability of machine processing as SBVR is based on mathematical logic. The first 

phase includes parsing NL software requirement text.  The parsing includes lexical and syntactic processing and 

semantic interpretation. In short, according to this paper, automated object oriented analysis of SBVR based 

software requirements specifications using SR-Elicitor provides a higher accuracy as compared to other available 

NL-based tools.  

The following table summarizes the 10 related works mentioned above. It shows the tool used in each work and the 

criteria (syntactic, semantic and lexical) that each considers in order to analyze the requirements:  

 

TABEL1 
7 Methodology:   

7.1 phase 1: Researching and Data Analysis  

The research methodology of this project requires gathering relevant data from journals, books and related websites 

and then compiling the data in order to analyze the material and arrive at a more complete understanding and 

answering the research questions. The first step of data collection is after identifying and clarifying the problems 

(which have been done in introduction and problem statement sections). To search for data, I will use clearly defined 

terms and concepts such as NLP in SRS, different tools or approaches in NLP SRS, problems of NLP SRS, parsing 

in NLP SRS, using a metamodel in NLP SRS, etc.  These terms and concepts are the purpose or description of the 

study.  The actual study begins with the collection of data which is a critical step in providing the information 

needed to answer the research questions. The data for this study is collected in the form of words from the works in 

literature review or scholarly papers or books related to the subject. The next step after collecting and compiling the 

data is data analysis to produce findings. Data analysis of this project is analyzing the requirements, which is 

conducted in phase 2. 

7.2 phase 2:  Design and Implementation 

This whole project will develop a tool which will analyze software requirements specification by using Natural 

Language Processing Technique (NLP). In this project, a metamodel will be developed which helps to analyze 

deferent types of requirements including (function and non-function requirements). The metamodel is a set of 

objects that describe the domain model. Next the project will use the developed metamodel to develop a tool. In this 

phase, SRSs are used as input which will be parsed by using “XML’’. Parser is the process in which a given 

sentence is analyzed grammatically. The grammar of NL is inherently ambiguous and sentences can convey multiple 

possible meanings; therefore, parser is used to decide over their meanings. The next step is to check and test the 

identified requirements by using the metamodel which has been developed before. All the requirements which have 

been tested and checked will be saved in a database. The database used in this project is SQL server 2005.       

6.3   phase 3: Evaluation 

In this phase, the requirements which have been tested and checked during the implementation phase in order to see 

whether they are high quality requirements, will evaluate the performance of the tool by comparing its output to that 

of an existing benchmark when subject to the same input SRS . 
7  Proposed solution / Hypothesis  

To solve the problems of NL SRS, this project will propose a technique which:  

i. analyzes requirements specification in order  to have  high quality  (SRS) by developing a tool to establish and 

visualize relationship between the identified requirements. 

n works 
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ii. minimizes the ambiguity, incompleteness and inconsistency in both functional and non-functional requirements. 

The following diagram shows the process by which the proposed technique will work: 

 

FIGURE 3 

8  Data required:  

SRSs are the input for this project. The documents describe the details of requirements specification which is this 

project will use as input.  The input will be analyzed and transformed into the database. 
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Doctorate or Master Thesis's reports، and conference and workshop reports from 

inside and outside Libya. 

JSR aims to: 

 Promote and enrich scholarly and scientific research in the fields of 

humanities and applied sciences. 

 Focus on current theory and research that tackle recent issues and lead to the 

development of the local، regional، and international communities.  

 Offer a forum to scholars/researchers، decision makers and practitioners to 

engage in the ways that research and theorizing can inform، shape، and 

ground practices and perspectives in humanities and applied sciences inside 

and outside Libya.  

 Create a scholarly and scientific dialogue among researchers and scholars 

who are interested in current and future issues in the humanities and applied 

sciences fields. 
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General Submission Guidelines 

All submissions should adhere to the following guidelines: 

1. Research guidelines 

 All submissions should be original in terms of the research ideas and 

methodology.  

 Submissions should neither be previously published nor under consideration 

for publication elsewhere. They should not be part of a Doctorate or a 

Master thesis. 

 Submissions should be written in a scholarly language that is coherent and 

cohesive. 

 To facilitate the double-blind review process، please remove the author’s 

name from the main text، the in-text citations، the reference list، and any 

running heads. Please replace the author’s name with Author. If there are 

multiple authors، please use Author1، Author2، etc.  

2. Referencing 
All submissions to JSR should conform to the journal requirements. Articles that 

are related to the field of humanities should conform to the requirements of the 

Publication Manual of the American Psychological Association (APA، 6th ed.). 

References of the articles that are related to applied sciences may be in any style، if 

the authors use a consistent formatting throughout. 

3. General and technical principles 

 Authors should write their names and their affiliations (i.e.، place of work) 

on the first page of their article. It is also important to mention the authors’ 

emails for future correspondence.  

 All articles should include abstracts of not more than 150 words.  

 Works presented in Arabic should be in (Simplified Arabic). Works 

presented in English should be in (Times New Roman). 

 Font size should be as follows: 

 Size 18 for the main headlines 

 Size 16 for the subtitles 

 Size 14 for the text 

 Size 12 for the abstract in italic  

 Size 10 for the footnotes  

 Margins should be as follows: 
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 Up and bottom 2.5 cm  

 Right 3 cm 

 Left 2.5 cm 

 Articles should not exceed 20 single-spaced pages، including tables، graphs، 

and the references list. 

 All articles should be submitted in Microsoft Word format. 

 A (CD) of the work and a Curriculum Vita (CV) of the researcher should be 

enclosed.  

 All articles should be printed on one side paper of (A4). 
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