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واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها لدى العاملين باإلدارة
المدرسية في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف

The Status Co. of Comprehensive Quality Concept-Realization and Its
Application Among Administrative Staff Members of
Public School at Taif.
نجوى أحمد خرض العويف**

معن محمود احمد العيارصه*

امللخص
هدفــت الدراســة التعــرف إىل درجــة واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا لــدى
العاملــن يف اإلدارة املدرســية بالتعليــم العــام يف مدينــة الطائــف مــن وجهــة نظرهــم ،وتكــون
مجتمــع الدراســة مــن جميــع مديــري ومدي ـرات ووكالء ووكيــات مــدارس التعليــم العــام مبدينــة
الطائــف للعــام الــدرايس 1435/1434هـــ والبالــغ عددهــم ( ،)1164وقــد تــم اختيــار عينة عشــوائية
بســيطة بلــغ حجمهــا ( )240فــردا مــن مجتمــع الدراســة .ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدمت
االســتبانة كأداة رئيســية .وتوصلــت الدراســة اىل أن درجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة
وتطبيقاتهــا لــدى العاملــن يف اإلدارة املدرســية بالتعليــم العــام يف مدينــة الطائــف جــاءت بدرجــة
كبــرة .وتوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0,05بــن متوســطات
تقديـرات أفـراد عينــة الدراســة لدرجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا لــدى العاملــن
يف اإلدارة املدرســية بالتعليــم العــام يف مدينــة الطائــف تعــزى ملتغــر الجنــس لــأداة ككل ،وعــى
مجــايل الدراســة ولصالــح اإلنــاث .وملتغــري ســنوات الخــرة ولــأداة ككل ،وعــى املجــال الثــاين
(إدراك تطبيــق مفهــوم الجــودة الشــاملة) ولصالــح فئــة الذيــن خربتهــم (عــر ســنوات وأقــل).
وملتغــر لــأداة ككل ،وعــى املجــال األول (إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة) ولصالــح املرحلتــن
الثانويــة واملتوســطة .وال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة تعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي لــأداة
ككل ،وعــى مجــايل الدراســة .وقــد قدمــت الدراســة عــدد مــن التوصيــات مــن أبرزهــا االســتمرار يف
عقــد الــدورات التدريبيــة والنــدوات التثقيفيــة للعاملــن يف إدارة املدرســة واملعلمــن وإرشاك أوليــاء
االمــور والطــاب فيهــا لرتســيخ مفهــوم الجــودة وتطبيقاتــه
الكلامت املفتاحية :اإلدارة املدرسية ،الجودة الشاملة.
* أستاذ اإلدارة الرتبوية املشارك -كلية العلوم الرتبوية  -جامعة جرش.
** معلمة يف وزارة التعلم  -اململكة العربية السعودية .
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واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها لدى العاملين باإلدارة المدرسية في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف

Abstract
The study aimed to identify the degree of reality perception and overall
application quality among workers in the school administration to public education
in the city of Taif in their view the concept, and the study population consisted of all
the managers and directors, agents and attorneys general education schools in Taif
for the academic year 14341435/ AH’s (1164), It was selected as a simple random
sample size was 240 members of the study population. To achieve the objectives of
the study questionnaire was used as a key tool. The study found that the degree of
realization of comprehensive and applications of quality among workers in the school
administration to public education in the city of Taif concept came significantly.
There are significant differences at the level of significance (α ≤ 0,05) between the
mean study sample estimates of the degree of realization of comprehensive and
applications of quality among workers in the school administration to public
education in the city of Taif attributed to the sex of the instrument as a whole
concept, and the fields of study in favor of females. Moreover, variables of years of
experience and the tool as a whole, and the second area (to recognize the application
of total quality concept) and in favor of the category of those who experience (ten
years and less). Moreover, a variable of the instrument as a whole, and the first
area (perception overall) and in favor of the concept of quality of secondary and
middle stages. There are no statistically significant differences attributed to the
educational qualification of the instrument as a whole to a variable, and the areas
of Aldrash.oukd study made a number of recommendations, notably to continue to
hold educational seminars for employees training courses at the school, teachers,
administration and the involvement of parents and students in which to consolidate
the quality and applications concept.
Key words: school administration, the total quality.
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املقدمة:
يشــهد العــامل موجـ ٌة غــر مســبوقة مــن التطــور والتغيــر متتــد بظاللهــا لتشــمل كافــة األبعــاد
السياســية ،واالقتصاديــة ،والثقافيــة ،والتكنولوجيــة ،ومل يعــد هنــاك مــا ميكــن وصفــه بأنــه ثابــت؛
فــكل مــا حولنــا أصبــح يــدور يف فلــك التطــور والتغيــر.
ونتيجــة لهــذه املوجــة الكبــرة مــن التغيــر والتطويــر كان البــد لألســاليب اإلداريــة أن تُغــر
فلســفتها اإلداريــة لتتناســب مــع الواقــع اإلداري الجديــد الــذي أفرزتــه هــذه التغـرات والتطــورات
الرسيعــة  ،األمــر الــذي يتفــق عليــه املحللــون وخـراء اإلدارة العامــة فيــا يواجــه البيئــة املحيطــة
بــأن نتائــج هــذه التغ ـرات ســوف تــؤدى حت ـاً إىل تشــكل مجموعــة مــن الفــرص والتهديــدات ؛
والتــي بدورهــا ميكــن أن تشــكل مــا ميكــن أن نطلــق عليــه عنــق الزجاجــة الــذي يجعــل املنظــات
يف مفــرق الطــرق ...فإمــا إىل تقــدم وازدهــار ،وإمــا إىل تدهــور وانحــدار ،فــإذا مل تســعى املنظــات
إىل اســتغالل الفــرص ومواجهــة التهديــدات أصيبــت باالختنــاق  ،وإذا نجحــت يف اســتغالل مــا يتــاح
لهــا مــن فــرص بــا شــك أنهــا اهتــدت إىل املســار الصحيــح وخرجــت مــن العنــق الضيــق إىل مجــال
أوســع وأرحــب  ،وقــد أدى هــذا التغــر والتطويــر إىل تحــوالت أساســية يف إطــار املفاهيــم الخاصــة
بــإدارة املنظــات الحكوميــة  ،فقــد تحــول الحديــث مــن اإلدارة إىل الرياديــة  ،ومــن الســيطرة
املهنيــة واإلداريــة إىل ســيادة العميــل  ،ومــن ضبــط أو مراقبــة التكاليــف إىل إدارة األداء  ،ومــن
زيــادة كميــة املخرجــات إىل تحســن جــودة الخدمــات ،ومــن تقييــم مــدى ســامة اإلجـراءات إىل
املســاءلة عــن النتائــج ومســتويات األداء (.معــزب)2006،
وقــد ذكــر زيــاد(د.ت) أن القامئــن عــى املجــال الرتبــوي يســعون مــن خــال تطبيــق إدارة
الجــودة الشــاملة إىل إحــداث تطويــر نوعــي لــدورة العمــل يف املــدارس مبــا يتــاءم مــع املســتجدات
الرتبويــة والتعليميــة واإلداريــة ،ويواكــب التطــورات الســاعية لتحقيــق التميــز يف كافــة العمليــات
التــي تقــوم بهــا املؤسســة الرتبويــة.
ويشــر «جابلونســي» إىل أن مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة كغــره مــن املفاهيــم اإلداريــة
التــي تتبايــن بشــأنه املفاهيــم واألفــكار وفق ـاً لزاويــة النظــر مــن قبــل هــذا الباحــث أو ذاك إال
أن هــذا التبايــن الشــكيل يف املفاهيــم يــكاد يكــون متامث ـاً يف املضامــن الهادفــة إذ أنــه يتمحــور
حــول الهــدف الــذي تســعى لتحقيقــه املنظمــة والــذي يتمثــل باملســتهلك مــن خــال تفاعــل كافــة
األط ـراف الفاعلــة فيهــا( .الجضعــي)2005،
فيــا يــرى أحمــد دربــاس يف (زيــاد ،د.ت )13 ،أن الجــودة الشــاملة أســلوب تطويــر شــامل
ومســتمر يف األداء يشــمل كافــة مجــاالت العمــل التعليمــي ،فهــي عمليــة إداريــة تحقق أهــداف كل
مــن ســوق العمــل والطــاب ،أي أنهــا تشــمل جميــع وظائــف ونشــاطات املؤسســة التعليميــة ليــس
فقــط يف إنتــاج الخدمــة ولكــن يف توصيلهــا لألمــر الــذي ينطــوي حتــا عــى تحقيــق رضــا الطــاب
وزيــادة ثقتهــم ،وتحســن مركــز املؤسســة التعليميــة محليـاً وعامل ًيــا.
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الجــودة الشــاملة يف التعليــم ميكــن أن تكــون محققــة لالســتثامر األفضــل للمــوارد وللوقــت
وللجهــد املبــذول يف العمــل ،ولهــذا أصبــح مــن الــروري االع ـراف بجــدوى مبــادئ وتطبيقــات
إدارة الجــودة الشــاملة يف التعليــم ألن هــذا مــا متليــه حركــة الحيــاة املعــارصة وهــي دليــل عــى
بقــاء الــروح وروح البقــاء لــدى املنظمــة أو املؤسســة التعليميــة( .الخطيــب)2004،
إن مدرســة القــرن الحــادي والعرشيــن ،تتطلــب مــن مديــر املدرســة جهــدا ً إضافيــا يك يتخــذ
إلدارتــه املدرســية مســارات دميقراطيــة ،مــن خــال تخطيــط األهــداف ووضعهــا ،أو تحديــدا
لإلج ـراءات املناســبة للتنفيــذ واملتابعــة ،ويكــون ذلــك مــن خــال املشــاركة واملناقشــة واللقــاءات
املتنوعــة واملختلفــة داخــل املدرســة وخارجهــا كل هــذا بهــدف الوصــول إىل أهــداف املؤسســة
الرتبويــة التــي يرأســها  ,وكذلــك تفويــض الصالحيــات للعاملــن معــه يف املدرســة ليشــاركوا معــه يف
املســؤولية والقيــام بأعبــاء املدرســة واإلرشاف عليهــا يك يكــون هنــاك التـزام بتنفيــذ هــذه األهــداف.
(الرتتوري  ،د.ت)
إن اإلدارة املدرســية هــي املســؤولة عــن تحقيــق األهــداف الرتبويــة والتنمويــة ولتحقيــق
ذلــك البــد مــن تطبيــق نظــام إداري يضمــن تحقيــق هــذه األهــداف ويضمــن فاعليتهــا ،وإدارة
الجــودة الشــاملة هــي الســبيل املناســب والفعــال لتحقيــق هــذه األهــداف لذلــك توجــب عــى
مديــر املدرســة ووكيلــه باعتبارهــم املســؤولني عــن النظــام اإلداري داخــل املنظمــة الرتبويــة تبنــي
نظــام إدارة الجــودة الشــاملة والوعــي بتطبيقاتهــا ومفهومهــا والتغلــب عــى املعوقــات التــي تواجــه
التطبيــق.
وقــد عــرف العاميــرة ( )2002اإلدارة املدرســية عــى أنهــا « :الجهــود املنســقة التــي يقــوم بهــا
فريــق مــن العاملــن يف الحقــل التعليمــي (املدرســة) إداريــن ،وفنيــن بغيــة تحقيــق األهــداف
الرتبويــة داخــل املدرســة تحقيق ـاً يتمــى مــع مــا تهــدف إليــة الدولــة مــن تربيــة أبنائهــا تربيــة
صحيحــة وعــى أســس ســليمة»( .ص)18
ويتطلــب مــن القيــادات الرتبويــة تطويــر املؤسســات التعليميــة ملواكبــة التطــورات العلميــة
والتكنولوجيــة ومواجهــة القضايــا واملشــكالت ونتيجــة لتطــور العــر ظهــرت مفاهيــم جديــدة
منهــا الجــودة الشــاملة  ,لذلــك أصبــح للقيــادات الرتبويــة أدوارا جديــدة ومســتقبلية تبــدأ مبدخالت
العمليــة التعليميــة مــرورا بالعمليــات التعليميــة وانتهــا ًء باملخرجــات التعليميــة والبــد مــن الرتكيــز
عــى التدريــب املرتبــط بربامــج إدارة الجــودة الشــاملة لتنميــة الســلوكيات واملهــارات التــي تدعــم
توجهــات الخطــة وتوظيــف مخرجــات التعليــم والتــي تُعــد مــن أهــم التحديــات املعــارصة  ,كــا
تســاعد عــى تحقــــــــيق األهداف(.امليــان )2007 ،
كــا أن النمــط القيــادي املناســب لتطبيــق الجــودة الشــاملة هــو النمــط الــذي يعمــل بــروح
الفريــق ويعطــي اهتاممـاً موازيـاً للعنــر البــري واإلنتــاج واســتخدام التكنولوجيــا وتطويــر البنيــة
التنظيميــة وأن يكــون اإلطــار الفكــري م ـراده تحقيــق جــودة فعاليــة شــاملة ونرشهــا يف املجتمــع
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والبيئــة الخارجيــة وتكــون املدخــات مبثابــة املصــادر والعنــارص املختلفــة املطلوبــة واملدخــات هــي
التالميــذ واملعلمــن واإلداريــن واملــواد التعليميــة والتســهيالت املاديــة واملعــدات وغريهــا وأن يكــون
هنــاك مقيــاس الختيــار الطــاب وفــق معايــر محــددة ورشوط ينبغــي أن تتوافــر يف كل مرحلــة
 ،وكذلــك املعلمــن واإلداريــن البــد لهــم مــن مســتوى محــدد وبرامــج لتدريبهــم أثنــاء الخدمــة
وتوفــر الــروط الالزمــة للمــواد التعليميــة وللمبنــى واملعــدات والتمويــل الــكايف ألداء النظــام
وتحقيقــه ألهدافه(.بنــن)2010،
وقــد رأى الخطيــب ( )15 ،2001رضورة العمــل عــى تحســن الجــودة يف مؤسســات التعليــم
والتأكــد مــن ضبــط الجــودة مــن خــال تطبيــق معايــر االعتــاد إضافــة عــى اتخــاذ التدابــر
الكفيلــة بتمكــن املســتفيدين مــن الخدمــات التعليميــة مــن خــال الوقــوف عــى مســتوى انجازهــا
يف القطــاع الحكومــي والخــاص.
وأشــارت دراســة الســحيم ( 1424هـــ) إىل أن التعليــم يواجــه تحديــات كثــرة منهــا :عــدم
كفايــة االعتــادات املاليــة املخصصــة  ,واتســاع الفجــوة بــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات ســوق
العمــل حيــث ال تـزال القطاعــات التــي تســتقبل مخرجــات التعليــم العــام ســواء مؤسســات التعليم
العــايل أو قطاعــات العمــل األخــرى تظهــر عــدم رضاهــا عــن مخرجــات التعليــم العــام نتيجــة عــدم
تلبيتهــا لتوقعاتهــا  ,والقصــور يف االســتخدام األمثــل للمــوارد البرشيــة واملاليــة كــا أن املدرســة
تواجــه تحديــات تطــور معايــر الجــودة والتغيـرات والتطــورات التقنيــة املتواليــة ومتطلبــات ســوق
العمــل ورسعــة التغيــر واالنفتــاح(.ص)7-6
وأشــار امللحــم يف (املالــي )7، 2010،إىل أن غيــاب التقويــم املؤســي للمــدارس ،ال ميثــل فقــط
حاجــزا ً أمــام الرتبويــن وأوليــاء األمــور للحكــم عــى مســتوى جــودة املــدارس بوضعهــا القائــم
فحســب ،بــل يحــرم املــدارس مــن وجــود قاعــدة معرفيــة للتطويــر املســتقبيل لربامجهــا .إذ أن
التقويــم هــو املقدمــة املنطقيــة لعمليــة التطويــر ،فالتقويــم منهــج للحكــم يســاعدنا عــى تحديــد
جوانــب القــوة وأوجــه الضعــف وأي عمليــة جــادة لتطويــر الجــودة والنوعيــة يف مؤسســات التعليم
ينبغــي أن تبــدأ بعمليــة التقويــم.
ويف ضــوء املراجعــة املتأنيــة للدراســات املتعلقــة مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف
املؤسســات الرتبويــة وخاصــة املدرســة تبــن إن هنــاك العديــد مــن الدراســات األجنبيــة والعربيــة
التــي تناولــت هــذا املوضــوع.
فقــد أجــرى القثامــي ( )2013دراســة هدفــت التعــرف عــى واقع تطبيــق معايــر إدارة الجودة
الشــاملة مــن وجهــة نظــر العاملــن يف اإلدارة العامــة للرتبيــة والتعليــم وقــد أظهــرت الدراســة
النتائــج التاليــة :أن درجــة توافــر اإلمكانــات لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة بــاألداة التعليميــة
كانــت متوســطة و أن درجــة شــيوع معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة كانــت عاليــة وأبــرز
املعوقــات كانــت قلــة الكــوادر املدربــة لتطبيــق الجــودة الشــاملة يف اإلدارة  ,ومحدوديــة برامــج
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التدريــب يف مجــال إدارة الجــودة الشــاملة وأن هنالــك فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول درجــات
توافــر إمكانــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة وفقــاً إىل كلٍ مــن املؤهــل العلمــي واملســمى
الوظيفــي والــدورات التدريبيــة وســنوات الخــرة .
أجــرى الشــهري ( )2013دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى أهــم معوقــات تطبيــق إدارة
الجــودة الشــاملة يف مــدارس التعليــم العــام مــن وجهــة نظــر مديــري املــدارس يف محافظــة جــدة
وقــد أتبعــت الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي وقــد أظهــرت الدراســة النتائــج :أن درجــة شــيوع
املعوقــات البرشيــة والتنظيميــة واملاديــة جــاءت بدرجــة عاليــة  ،وأن أكــر املعوقــات التــي تواجــه
تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة كانــت تتعلــق باملعوقــات التنظيميــة ثــم تبعتهــا املعوقــات املاديــة
ثــم املعوقــات البرشيــة وال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املتوســطات حــول درجــة شــيوع
املعوقــات بأبعادهــا التــي تواجــه تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة ككل وفقـاً للمشــاركة بالــدورات
والخــرة باســتثناء املعوقــات املاديــة حيــث كانــت لصالــح الخ ـرات العليــا بينــا كانــت هنالــك
فــروق ذات داللــة إحصائيــة حــول درجــات شــيوع املعوقــات بأبعادهــا وفقــاً ملتغــر املرحلــة
التعليميــة  ،حيــث كانــت لصالــح املــدارس الثانويــة مقابــل االبتدائيــة ولصالــح مديــري املــدارس
املتوســطة مقابــل االبتدائيــة و كانــت أهــم املقرتحــات والتطلعــات املســتقبلية للتغلــب عــى مجــال
املعوقــات التنظيميــة حيــث حصــل عــى درجــة عاليــة جــدا ً كان أبرزهــا الرتكيــز عــى األخطــاء قبــل
وقوعهــا أكــر مــن تصحيحهــا بعــد وقوعهــا .
أجــرى القــرين ( )2013دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى درجــة تطبيــق إدارة الجــودة
الشــاملة يف املــدارس الثانويــة القامئــة عــى نظــام املقــررات يف مدينــة الريــاض مــن وجهــة نظــر
أف ـراد مجتمــع الدراســة  ،وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي  ،وتكــون مجتمــع
الدراســة مــن ( )31مديــر و( )27مديــرة مدرســة يف املــدارس الثانويــة القامئــة عــى نظــام املقــررات
 ،الحكوميــة واألهليــة  ،البنــن والبنــات  ،يف مدينــة الطائــف  ،وقــد اتبــع الباحــث أســلوب الحــر
الشــامل يف مجتمــع الدراســة ،وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن إدارة الجــودة الشــاملة يف املــدارس
الثانويــة القامئــة عــى نظــام املقــررات تطبــق بدرجــة عاليــة  ،وأن مظاهرهــا تكمــن يف دعــم املديــر
العمــل بــروح الفريــق الواحــد  ،واعتــاد املديــر عــى املرونــة يف اتخــاذ القــرار ،وكذلــك تقــوم
إدارة املدرســة بإبــاغ أوليــاء األمــور باعتــاد املدرســة كنظــام للمقــررات وأن هنــاك العديــد مــن
املعوقــات التــي تواجــه عمليــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف املــدارس الثانويــة القامئــة عــى
نظــام املقــررات ،ويــأيت عــى رأس هــذه املعوقــات كــرة األعبــاء اإلداريــة املطلــوب تنفيذهــا مــن
قبــل مديــر املدرســة  ،ومركزيــة اتخــاذ الق ـرارات  ،ونــدرة التحــاق منســويب املدرســة بــدورات يف
مجــال إدارة الجــودة الشــاملة .
أجــرى الثبيتــي( )2012دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى مســتوى أداء مديــري املــدارس
املتوســطة والثانويــة يف محافظــة الطائــف وفــق معايــر إدارة الجــودة الشــاملة مــن وجهــة نظــر
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املرشفــن الرتبويــن واملعلمــن وأســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة
ان املســتوى اإلجــايل ملســتوى أداء مديــري املــدارس املتوســطة والثانويــة وفــق معيــار التعليــم
والتعلــم وعالقــة املدرســة باملجتمــع املحــي والرقابــة والتقويــم مــن معايــر إدارة الجــودة الشــاملة
مــن وجهــة نظــر املرشفــن الرتبويــن واملعلمــن كان بدرجــة متوســطة .وتوجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات أفـراد العينــة حــول مســتوى أداء مديــري املــدارس املتوســطة
والثانويــة وفــق معايــر إدارة الجــودة الشــاملة تبع ـاً ملتغــر طبيعــة العمــل ،واملؤهــل العلمــي،
وعــدد ســنوات الخــرة ،وعــدد الســاعات التدريبيــة ،واملرحلــة الدراســية.
أجــرى الرشــود ( )2012دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى واقــع أداء املــدارس األهليــة مبدينــة
الريــاض يف ضــوء إدارة الجــودة الشــاملة  ،واملعوقــات التــي تواجــه تطبيقهــا ،ولقــد اســتخدمت
الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي  ،كــا اســتخدم الباحــث االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات وقــد
أظهــرت نتائــج الدراســة أن إجابــات أفـراد الدراســة عــن عبــارات محــور واقــع أداء املــدارس األهليــة
مبدينــة الريــاض يف ضــوء إدارة الجــودة الشــاملة كانــت بدرجــة كبــرة ألداة الدراســة وكان إســهام
تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف تطويــر العمــل املــدريس األكــر  ،وأقلهــا حــرص اإلدارة العامــة
للمــدارس عــى إصــدار املجــات والكتــب واملقــاالت عــن الجــودة الشــاملة  ,وأن إجابــات أف ـراد
الدراســة عــن عبــارات محــور املعوقــات التــي تواجــه تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف املــدارس
األهليــة مبدينــة الريــاض كانــت بدرجــة (عاليــة) ألداة الدراســة وكانــت (املركزيــة يف صنــع واتخــاذ
القــرار اإلداري ) األكــر  ،وأقلهــا (عــدم التــزام اإلدارة العامــة للمــدارس بتطبيــق إدارة الجــودة
الشــاملة) ,وأن إجابــات أفـراد الدراســة عــن عبــارات محــور املقرتحــات التــي تســهم يف تطويــر أداء
املــدارس األهليــة مبدينــة الريــاض يف ضــوء مبــادئ إدارة الجــودة الشــاملة كانــت بدرجــة عاليــة
وكانــت (اســتخدام التقنيــات الحديثــة يف دعــم العمليــات التعليميــة واإلداريــة يتطلبهــا تطبيــق
إدارة الجــودة) األكــر.
أجــرى بهــاال (  )Bhall , 2012دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى مــدى الحاجــة للتحســن
املســتمر إلدارة الجــودة الشــاملة والتحديــات التــي تواجــه إدارة الجــودة الشــاملة يف التعليــم العــايل
يف الهنــد واســتخدمت الدراســة املنهــج التاريخــي التحليــي وأظهــرت النتائــج أن هنالــك تحســينات
ملحوظــة عــى النظــام التعليمــي العــايل يف الهنــد وأن اقتصــاد الهنــد يحتــاج لرفــع مســتواه ويكــون
ذلــك مــن خــال االهتــام بجــودة التعليــم العــايل الــذي يكــون ســبباً رئيســياً لنهــوض االقتصــاد
وزيــادة املــوارد املاليــة.
أجــرى احمــد وعــي(  &,Ahmed( Ali , 2012دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى مــدى
مامرســات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف التعليــم العــايل الباكســتاين حيــث حــددت الدراســة
( )14بعــدا ً و( )13عامــل مثــل محــددات تنفيــذ إدارة الجــودة الشــاملة وخاصــة يف كليــات إدارة
األعــال والقيــاس والتقويــم والتحكــم يف العمليــات واملــوارد والتمكــن وجــاءت نتائــج الدراســة أن
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درجــة مامرســة إدارة الجــودة الشــاملة يف التعليــم العــايل الباكســتاين كانــت متدنيــة وأن القيــاس
والتقويــم داخلهــا يعتــر مفهــوم جديــد وال يـزال يف مراحلــه األوليــة وأوصــت الدراســة بــأن تــدرج
االقرتاحــات مــن أعضــاء هيئــة التدريــس والصناعــة وأصحــاب املصلحــة إىل حــد أكــر يف تصميــم
وتحديــث املناهــج الدراســية ورضورة تحديــد احتياجــات التدريــب للموظفــن وإزالــة املعوقــات يف
مجــال التنميــة .
أجــرت صفحــي ( )2011دراســة هدفــت إىل التعــرف إىل واقــع تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة
يف مكاتــب الرتبيــة والتعليــم (بنــات) مبحافظــة الخــرج مــن وجهــة نظــر املرشفــات الرتبويــات ،
واملعوقــات التــي تحــول دون تطبيقهــا  ،وقــد اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليــي يف
دراســتها  ،وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود تفــاوت يف موافقــة املرشفــات الرتبويــات عــى
محــور واقــع تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف مكاتــب الرتبيــة والتعليــم مبحافظــة الخــرج (بنــات)
وجــاءت بدرجــة متوســطة  ,ووجــود تفــاوت يف موافقــة املرشفــات الرتبويــات عــى محــور معوقــات
التطبيــق إال أن الرتبويــات يؤكــدن عــى توفرهــا بدرجــة عاليــة  ,وحصــول جميــع عبــارات املقرتحات
املناســبة للتغلــب عــى معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة عــى موافقــة املرشفــات الرتبويــات
بدرجــة عاليــة جــدا ً .
أجــرى الزهــراين( )2011دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى املعوقــات اإلداريــة والشــخصية
والفنيــة واالجتامعيــة التــي تعيــق الجــودة الشــاملة يف اإلرشاف الرتبــوي مــن وجهــة نظــر املرشفــن
واملرشفــات الرتبويــات مبحافظــة املخــواة التعليميــة  ،واســتخدمت الدراســة املنهــج الوصفــي
التحليــي ،قــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن املعوقــات اإلداريــة التــي تعيــق تطبيــق الجــودة الشــاملة
مــن وجهــة نظــر املرشفــن واملرشفــات يف الرتتيــب األول وبدرجــة إعاقــة كبــرة وجــاءت املعوقــات
الفنيــة يف الرتتيــب الثــاين وبدرجــة إعاقــة كبــرة وجــاءت املعوقــات االجتامعيــة يف الرتتيــب الثالــث
وبدرجــة إعاقــة كبــرة وجــاءت املعوقــات الشــخصية يف الرتتيــب الرابــع وبدرجــة إعاقــة كبــرة .
أجــرى كــوريش واخــرون ( )Quraishi,Uzama,&Othere,2010دراســة هدفــت إىل التحقــق
يف التدابــر املمكنــة لتحســن رضــا أعضــاء هيئــة التدريــس يف التعليــم العــايل لباكســتان يف ضــوء
أدارة الجــودة الشــاملة والتعــرف عــى أثــر تحقيــق الجــودة الشــاملة يف تحســن أداء أعضــاء هيئــة
التدريــس عــى زيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )500عضــو مــن أعضــاء
هيئــة التدريــس الباكســتانية مــن الجامعــات الرائــدة يف باكســتان الخاصــة والعامــة وقــد أظهــرت
النتائــج أن  ٪80مــن مشــاركة أعضــاء هيئــة التدريــس يف القـرارات الهامــة هــو عامــل مهــم جــدا يف
تهيئــة بيئــة الجــودة الشــاملة يف املؤسســات التعليميــة مــا لــه دور فعــال يف زيــادة رضــا أعضــاء
هيئــة التدريــس
أجــرى القبــاري ( )2010دراســة هدفــت إىل معرفــة مــدى تقبــل مــدراء اإلدارات ومــريف
وموظفــي اإلدارة العامــة للرتبيــة الخاصــة حــول تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف ضــوء معايــر
18
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(األيــزو) ،وقــد اســتخدم الباحــث املنهــج الوصفــي التحليــي ،وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة ان
هنــاك اتفــاق بــن وجهــات نظــر مفــردات عينــة الدراســة حــول مــدى تقبــل (مــدراء اإلدارات
ومــريف وموظفــي اإلدارة العامــة للرتبيــة الخاصــة ) لتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف ضــوء
معايــر (األيــزو) بدرجــة متوســطة  ,وهنــاك تبايــن يف وجهــات نظــر مفــردات عينــة الدراســة حــول
املعوقــات التــي ميكــن أن تحــول دون قيــام اإلدارة العامــة للرتبيــة الخاصــة بتطبيــق إدارة الجــودة
الشــاملة يف ضــوء معايــر (األيــزو) بدرجــة متوســطة.
أجــرى الفايــز ( )2010دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة
يف املرحلــة املتوســطة يف دولــة الكويــت وعالقتهــا بــأداء املعلمــن التعليمــي مــن وجهــة نظــر
املديريــن وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة أن درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف املرحلــة
املتوســطة يف دولــة الكويــت كانــت بدرجــة مرتفعــة ،وان درجــة أداء املعلمــن التعليمــي يف املرحلــة
املتوســطة يف دولــة الكويــت جــاءت بدرجــة مرتفعــة ،وجــود عالقــة إيجابيــة دالــة إحصائي ـاً بــن
درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة وأداء املعلمــن التعليمــي .
أجــرى الســويهري ( )2008دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى اتجاهــات مديــري ومعلمــي
املــدارس الثانويــة بتعليــم العاصمــة املقدســة نحــو تطبيــق حلقــات الجــودة الشــاملة  ،واســتخدمت
الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي قــد أظهــرت نتائج الدراســة ان اســتجابات أفـراد العينة عكســت
اتجاهــا إيجابيـاً قويــا وشــبه إجــاع يف كثــر مــن األحيــان نحــو متطلبــات ورشوط نجــاح حلقــات
الجــودة وهــذا يعكــس إدراكاً كامــاً ألهميــة حلقــات الجــودة كأداة فعالــة لتحقيــق الجــودة
الشــاملة يف اإلدارة املدرســية وخلــق بيئــة مناســبة للتحصيــل األكادميــي ومــن أبــرز التوصيــات التــي
جــاءت بهــا الدراســة وضــع قوانــن مــن قبــل الجهــات اإلداريــة العليــا يف التعليــم التــي تســاعد
وتدعــم إقامــة حلقــات الجــودة والتخلــص مــن اللوائــح والقوانــن التــي تعيــق مثــل تلــك الحلقــات.
أجــرت خضــر ( )2007دراســة هدفــت إىل التعــرف إىل واقــع معرفــة وتطبيــق إدارة الجــودة
الشــاملة يف مديريــات التعليــم  ،و اســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي التحليــي و أظهــرت
الدراســة النتائــج التاليــة :إن درجــة معرفــة وتطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف مديريــات الرتبيــة
والتعليــم الفلســطينية كانــت متوســطة ،و توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة
( )α=0,05بــن درجــة املعرفــة ودرجــة التطبيــق إلدارة الجــودة الشــاملة مــن وجهــة نظــر العاملــن
فيهــا ولصالــح التطبيــق ،وال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )α=0,05يف
درجــة املعرفــة ودرجــة التطبيــق إلدارة الجــودة الشــاملة يف مديريــات الرتبيــة والتعليم الفلســطينية
تعــزى ملتغــر الجنــس واملركــز الوظيفــي واملؤهــل العلمــي والخــرة يف جميــع مجــاالت الدراســة.
أجــرى الهاشــم ( )2007دراســة هدفــت إىل التعــرف عــى معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة
الشــاملة يف املــدارس الثانويــة يف محافظــة القطيــف باململكــة العربيــة الســعودية ، ،قــد اســتخدمت
الدراســة املنهــج الوصفــي املســحي ،كــا اســتخدم الباحــث االســتبانة أداة لجمــع املعلومــات ،وقــد
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أظهــرت نتائــج الدراســة اتفــق اإلداريــن واملعلمــون عــى أنهــم يطبقــون املهــارات القياديــة
واإلداريــة إلدارة الجــودة الشــاملة  ،والتخطيــط املــدريس ،بدرجــة متوســطة ،توجــد فــروق ذات
داللــة معنويــة عنــد مســتوى ( )0,05بــن أراء اإلداريــن واملعلمــن حــول درجــة تطبيــق مهــام
العاملــن يف املدرســة يف عــدد مــن الفقـرات بينــا كان االتفــاق عــى عــدم وجــود فــروق يف باقــي
الفق ـرات .وتوجــد فــروق ذات داللــة معنويــة عنــد مســتوى ( )0,05بــن أراء اإلداريــن واملعلمــن
حــول درجــة تطبيــق املهــام املتعلقــة يف اتخــاذ الق ـرار يف املدرســة يف جميــع الفق ـرات إال أنهــم
يتفقــون عــى أنهــم يطبقــون املهــام املتعلقــة باتخــاذ القــرارات يف املدرســة بدرجــة متوســطة.
واتفــق اإلداريــن واملعلمــون عــى تطبيــق املهــام مبجــال املبنــى املــدريس واملــوارد املاليــة بدرجــة
متوســطة.
ومــن خــال اســتعراضنا للدراســات الســابقة نالحــظ ان الدراســات التــي تناولــت مفهــوم
الجــودة الشــاملة كمدخــل إداري حديــث يف املؤسســات الخدميــة واملؤسســات الرتبويــة عــى
الصعيديــن النظــري والتطبيقــي اســتخدمت املنهــج الوصفــي التحليــي واتفقــت جميــع الدراســات
الســابقة عــى أهميــة مفهــوم الجــودة الشــاملة وأنهــا مدخــل إداري للتطويــر والتحســن واالهتــام
بالعميــل واملنتــج وأنهــا توفــر بيئــة عمــل جيــدة ومحفــزة للعاملــن وتطويــر مهاراتهــم وتحقيــق
الــذات لديهــم واتفقــت الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة بأنهــا جــاءت مكملــة لتوجــه
الدراســات الســابقة يف تســليط الضــوء عــى مفهــوم الجــودة الشــاملة وأهميتــه وتطبيقــه داخــل
املؤسســات الرتبويــة
وقــد أجــرى الباحثــان اســتطالعاً بســيطاَ لواقــع تطبيــق الجــودة الشــاملة داخــل املــدارس
التعليميــة يف مدينــة الطائــف ووجــدا أن هنالــك مفاهيــم وتطبيقــات خاطئــة ملفهــوم الجــودة
لذلــك جــاءت هــذه الدراســة ملعرفــة واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا لــدى
العاملــن يف اإلدارة املدرســية بالتعليــم العــام يف مدينــة الطائــف.

مشكلة الدراسة:

نظـرا ً لتطبيــق نظــام إدارة الجودة الشــاملة يف مؤسســات التعليــم يف اململكة العربية الســعودية
والــذي كان نتيجــة لالهتــام مــن قبــل القيــادات العليــا بتطويــر التعليــم والنهــوض بــه واالهتــام
باألبحــاث العلميــة التــي جــاءت يف هــذا املجــال وكانــت تدعــو لتبنــي مفهــوم الجــودة الشــاملة
وتطبيقــه يف مؤسســات التعليــم ملــا لــه مــن فوائــد عديــدة وكان ذلــك منــذ عــام 1994م حيــث قــدم
دربــاس دراســة حــول إمكانيــة تطبيــق مفهــوم الجــودة الشــاملة واإلفــادة منــه يف القطــاع التعليمــي
الســعودي وتــاه عــدد مــن الدراســات ســلطت الضــوء عــى متطلبــات التطبيــق واملبــادئ األساســية
للجــودة الشــاملة وإنــه ال يخفــى عــى املهتــم بأمــر التعليــم يف اململكة العربيــة الســعودية أن هنالك
ضعف ـاً يف مخرجــات التعليــم وعــدم تلبيــة ملتطلبــات ســوق العمــل واملســتفيدين مــن معلمــن،
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وأوليــاء أمــور ،والطــاب ،وأيضــا القطاعــات الحكوميــة والخاصــة ،ومــن هنــا شــعر الباحثــان بوجــود
خلــل يف تطبيــق مفهــوم الجــودة الشــاملة واإلدراك غــر الســليم لهــذا املفهــوم .ويف ضــوء ذلــك تــم
تحديــد مشــكلة الدراســة عــى النحــو التــايل :مــا واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا
لــدى العاملــن بــاإلدارة املدرســية يف مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الطائــف؟
أسئلة الدراسة:

تجيب الدراسة عىل األسئلة اآلتية:

 -1مــا درجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف
مــن وجهــة نظــر العاملــن فيهــا؟
 - 2هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )α ≤ 0,05ملتوســطات درجــة
إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف مــن وجهــة
نظــر العاملــن فيهــا تعــزى ملتغ ـرات الجنــس ،املؤهــل العلمــي ،ســنوات الخــرة واملرحلــة
التعليميــة؟
أهداف الدراسة:

تهدف الدراسة إىل:

 - 1التعــرف عــى درجــة واقــع إدراك العاملــن يف اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة
وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف.
 - 2الكشــف عــن أثــر كال مــن املؤهــل العلمــي ،ســنوات الخــرة ،املرحلــة التعليميــة ،الجنــس يف
التعــرف عــى درجــة واقــع إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف
مدينــة الطائــف.
أهمية الدراسة:
تتلخص أهمية الدراسة فيام ييل:
- 1تســليط الضــوء عــى واقــع إدراك اإلدارة املدرســية يف التعليــم العــام مبفهــوم الجــودة وتطبيقاتهــا
وفيــا إذا كانــت تســر عــى خطــى صحيحــة.
- 2يؤمــل أن تكــون لهــذه الدراســة نتائــج إيجابيــة تفيــد يف تحقيــق اإلدراك الصحيــح ملفهــوم
الجــودة وتطبيقاتهــا داخــل املؤسســات التعليميــة.
-3من املؤمل أن تفيد الباحثني يف مجال اإلدارة وتفتح املجال أمامهم إلجراء بحوث مشابهة.
- 4مــن املؤمــل أن تســهم هــذه الدراســة يف تقديــم توصيــات ألصحــاب الق ـرار يف وزارة الرتبيــة
والتعليــم لتطبيــق مفهــوم الجــودة الشــاملة وأدواتهــا بشــكل كامــل.
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حدود الدراسة:
الحــد املوضوعــي :درجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف التعليــم
العــام.
الحد الزماين :طبقت هذه الدراسة يف الفصل الثاين للعام الدرايس 1435/1434هـ.
الحــد املــكاين :طبقــت هــذه الدراســة عــى مــدارس التعليــم العــام الحكوميــة التابعــة إلدارة الرتبيــة
والتعليــم يف مدينــة الطائــف.
الحــد البــري :تــم الدراســة عــى عينــة مــن مديـرات ومديــري ووكيــات ووكالء مــدارس التعليــم
العــام مبدينــة الطائــف.
مصطلحات الدراسة:

تستدعي الدراسة التعريف باملصطلحات التالية:

الجودة الشاملة:
 عرفهــا تشــانق وتــام بأنهــا « :مجموعــة مــن العوامــل يف مدخــات وعمليــات ومخرجــاتالنظــام التعليمــي يتــم مــن خاللهــا تقديــم خدمــات تحقــق الرضــا التــام لألعضــاء الداخلــن
والخارجــن ،مــن خــال تحقيــق توقعاتهــم الرصيحــة والضمنيــة»( .الجضعــي)23، 2005،
 ويعرفهــا الباحثــان إجرائيــاً :بأنهــا توفــر الكفــاءة والفاعليــة للمنتــج أو الخدمــة املقدمــةوالتحســن املســتمر وفقــاً ملتطلبــات العميــل بأقــل تكلفــة وجهــد.
اإلدارة املدرسية:
 جميــع الجهــود املنســقة واإلمكانيــات املتاحــة واألنشــطة التــي يبذلهــا مديــر املدرســة مــعجميــع العاملــن معــه مــن مدرســن وإداريــن وغريهــم مــن أجــل تحقيــق األهــداف الرتبويــة
داخــل املدرســة تحقيقــا فعــاالً ومتطــورا ً يتمــى مــع مــا تهــدف إليــه األمــة مــن تربيــة أبنائهــا
تربيــة صحيحــة وعــى أســاس ســليم( .الدعيــج )43 ،2009،
 ويعرفهــا الباحثــان إجرائيــاً :بأنهــا الجهــود املنســقة التــي يقــوم بهــا فريــق مــن العاملــنيف الحقــل التعليمــي (املدرســة) إداريــن ،وفنيــن ،يف تفاعــل ضمــن منــاخ مناســب ،داخــل
املدرســة وخارجهــا لتحقيــق األهــداف الخاصــة والعامــة للمجتمــع.

منهج الدراسة:

اعتمــد الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليــي الــذي يعــرف بأنــه :أحــد أشــكال التحليــل العلمــي املنظم
لوصــف ظاهــرة أو مشــكلة محــددة ،وتصويرهــا كميــاً عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقننــة
عــن الظاهــرة أو املشــكلة ،وتصنيفهــا ،وتحليلهــا ،وإخضاعهــا للدراســة الدقيقــة( .ملحــم)324 ،2000 ,
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والــذي يحــاول وصــف وتفســر درجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا لــدى العاملــن يف اإلدارة
املدرســية بالتعليــم العــام يف مدينــة الطائــف وذلــك أمـاً يف التوصــل إىل تعميــات ذات معنــى يزيــد بهــا
رصيــد املعرفــة عــن موضــوع الدراســة.

مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع مديــرو ومدي ـرات ووكالء ووكيــات مــدارس التعليــم
العــام يف مدينــة الطائــف خــال الفصــل الــدرايس الثــاين 1435/1434هـــ والبالــغ عددهــم ()1164
مديـرا ً ومديــر ًة ووكيـاً ووكيلـ ًة وفقـاً لإلحصائيــة الرســمية إلدارة الرتبيــة والتعليــم مبدينــة الطائــف
والجــدول رقــم ( )1يبــن ذلــك .امــا عينــة الدراســة تكونــت عينــة الدراســة مــن ( )240مديــر،
ومديــرة ،ووكيــل ،ووكيلــة مــن وبنســبة( )٪21مــن مجتمــع الدراســة تــم اختيارهــم بالطريقــة
العشــوائية البســيطة املنتظــم.
أداة الدراسة:
اســتخدم الباحثــان االســتبانة كأداة رئيســية لقيــاس درجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم
الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا مــن وجهــة نظــر العاملــن .وبعــد االطــاع عــى الدراســات الســابقة
واألدب النظــري املرتبــط مبفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا ولتحقيــق أهــداف الدراســة ،قــام
الباحثــان ببنــاء وتطويــر اســتبانة تكونــت مــن مجالــن :األول يقيــس درجــة إدراك مفهــوم الجــودة
الشــاملة مــن قبــل العاملــن بــاإلدارة املدرســية ويتكــون مــن ( )21فقــرة ،واملجــال الثــاين يقيــس
درجــة إدراك التطبيــق ويتكــون مــن ( )21فقــرة ولقــد تــم وضــع املجالــن بحيــث يقيســان نفــس
الفقـرات ويجــاب عليهــا وفقـاً للتــدرج ليكــرت الخــايس (درجــة كبــرة جــدا ً ،درجــة كبــرة ،درجــة
متوســطة ،درجــة قليلــة ،درجــة قليلــة جــدا ً) امللحــق ( )1يبــن ذلــك.
صدق أداة الدراسة:
صدق االستبانة:

تــم التحقــق مــن صــدق املحتــوى الســتبانة درجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا مــن
قبــل العاملــن بــاإلدارة املدرســية يف صورتهــا األوليــة ومــن خــال عرضهــا عــى عــدد ( )14مــن املحكمــن
ـب إليهــم
مــن أســاتذة الجامعــات مــن ذوي االختصــاص يف مجــال اإلدارة الرتبويــة والقيــاس والتقويــم  ،وطُلِـ َ
دراســة األداة ،وإبــداء رأيهــم فيهــا مــن حيــث :مدى مناســبة الفقــرة للمحتــوى ،و مــدى كفاية أداة الدراســة
مــن حيــث عــدد الفقـرات ،وشــمول ّيتها  ،وتنـ ُّوع محتواهــا ،أو أيَّــة مالحظــات يَ َرونَهــا ُم ِ
ناســبة فيــا يتعلــق
بالتّعديــل ،أو التّغيــر ،أو الحــذف وفــق مــا يـراه املحكــم الزمـاً .وتــم اعتــاد كل فقــرة أجمــع ( )80%فأكــر
مــن املحكمــن عــى مالءمتهــا وتعديــل الفقـرات التــي أجمــع ( )50%أو أكــر مــن املحكمــن عــى تعديلهــا.
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صدق االتساق الداخيل:
تــم التحقــق مــن صــدق االتســاق الداخــي لــأداة الدراســة بتطبيقهــا عــى عينــة اســتطالعية
مكونــة مــن ( )40مدي ـرا ومديــرة ووكيــل ووكيلــة مــن خــارج عينــة الدراســة ،حيــث تــم حســاب
معامــل ارتبــاط بريســون ( )Pearsonال يجــاد مــدى ارتبــاط كل مجــال والدرجــة الكليــة لجميــع
املجــاالت ،والتأكــد مــن عــدم التداخــل بينهــا .والجــدول ( )1يوضــح ذلــك.
جدول رقم ( )1يبني معامل ارتباط بريسون لصدق االتساق الداخيل ألداة الدراسة (ن=)40
معامل االرتباط

املجال

**0.93
**0.94
**0.95

واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة
واقع إدراك تطبيقات الجودة الشاملة
الدرجة الكلية
* * االرتباط دال عند مستوى ()0,01

يتضــح مــن الجــدول ( )1أن جميــع معامــات ارتبــاط مجــاالت أداة الدراســة مرتفعــة ومناســبة
ألغـراض الدراســة ،ويـ ُّ
ـدل ذلــك عــى قــوة التامســك الداخــي لفقـرات كل مجــال مــن مجــاالت أداة
الدراسة.
ثبات األداة:

تــم حســاب معامــات الثبــات ملجــايل أداة الدراســة بطريقــة كرونبــاخ ألفــا (،)Cronbach’s Alpha
وهــي عــى التــوايل ( )0,945و( )0,956وتعــد معامــات ثبــات مرتفعــة ومناســبة ألغــراض الدراســة،
ويوضحهــا الجــدول (:)2
جدول رقم ( )2قيم معامالت ثبات أداة الدراسة (ن=)40
قيمة معامل ألفا كرونباخ

املجال

0.945
0.956

واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة
واقع إدراك تطبيقات الجودة الشاملة

إجراءات تصحيح أداة الدراسة:

لتحديــد طــول خاليــا مقيــاس ليكــرت الخــايس تــم حســاب املــدى ( )4=1-5وتقســيمه عــى
أكــر قيمــة يف املقيــاس للحصــول عــى طــول الخليــة ( ،)0.80=5÷4ثــم إضافــة هــذه القيمــة إىل
أقــل قيمــة يف املقيــاس (الواحــد صحيــح) وأصبحــت أطــوال الخاليــا كــا يــي يوضحهــا الجــدول(:)3
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جدول رقم ( )3املحك املستخدم يف الدراسة
قيمة املتوسط الحسايب
من  1إىل أقل من 1.80
من  1.80إىل أقل من 2.60
من  2.60إىل أقل من 3.40
من  3.40إىل أقل من 4.20
من  4.20إىل 5

معيار االستجابة
قليلة جدا ً
قليلة
متوسطة
كبرية
كبرية جدا ً

سادساَ :تصميم الدراسة:
احتوت الدراسة عىل املتغريات التالية:
أ  .املتغريات املستقلة وهي:
 الجنس وله فئتان (ذكر – أنثى) سنوات الخربة ولها مستويان ( 10سنوات فأقل – أكرث من  10سنوات) املؤهل العلمي وله مستويان (بكالوريوس فأقل – أعىل من بكالوريوس) املرحلة التعليمية ولها ثالثة مستويات (ابتدايئ – متوسط – ثانوي)ب .املتغري التابع :إدراك اإلدارة املدرسية ملفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها.
املعالجات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
استخدم الباحثان برنامج التحليل اإلحصايئ ( )SPSSلتحليل البيانات ومعالجتها كام ييل:
 لإلجابــة عــن الســؤال األول تــم اســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــةوالتكــرارات الســتجابات أفــراد العينــة ملجــال إدراك املفهــوم ومجــال إدراك التطبيــق.
لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين تــم اســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة وتحليــلالتبايــن األحــادي للتعــرف عــى دالالت الفــروق بــن متوســطات اســتجابات أفـراد العينــة عــى
أداة قيــاس ،واملؤهــل العلمــي ،والخــرة ،واملرحلــة التعليميــة ،وتــم اســتخدام اختبــار شــيفيه
( )Scheffee – Tesللمقارنــات البعديــة مــن أجــل تحديــد الفــروق الدالــة إحصائيـاً.
 معامــل ارتبــاط بريســون إليجــاد االتســاق الداخــي لالســتبانة ملعرفــة العالقــة بــن املتغ ـراتوأيضــا االتســاق الداخــي بــن كل فقــرة وبــن املجالــن واألداة ككل ،واختبــار كرونبــاخ ألفــا
لتحقــق مــن ثبــات األداة والنســبة املئويــة لوصــف عينــة الدراســة.
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نتائج الدراسة ومناقشتها:
النتائج واملناقشة املتعلقة بالسؤال األول:
مــا درجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف
مــن وجهــة نظــر العاملــن فيهــا؟
ولإلجابــة عــى هــذا الســؤال قامــت الباحثــة باســتخدام املتوســطات الحســابية واالنحرافــات
املعياريــة ،لــكل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة ،وللمقيــاس ككل وفــق مقيــاس ليكــرت الخــايس
ووفــق محــك الدراســة الجــدول( )3وكــا هــو موضــح يف الجــدول (.)4
جدول رقم ()4
يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لكل مجال من مجاالت األداة وللمقياس ككل

م

ت

املتوسط االنحراف الدرجة
الحسايب املعياري

املجال

 1األول واقع إدراك اإلدارة املدرسية ملفهوم الجودة الشاملة
 2الثاين واقع إدراك اإلدارة املدرسية لتطبيقات الجودة الشاملة
األداة ككل

3.99
3.74
3.86

0.648
0.764
0.678

كبرية
كبرية
كبرية

يوضــح الجــدول ( )4الــذي يعــرض درجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة
وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف ملجــاالت الدراســة ،يتبــن ان املجــال األول» واقــع إدراك اإلدارة
املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة» حصــل عــى الرتتيــب األول بدرجــة إدراك كبــرة ومتوســط
حســايب ( )3,99وانحـراف معيــاري ( )0,89بينــا حصــل املجــال الثاين «واقــع إدراك اإلدارة املدرســية
لتطبيقــات الجــودة الشــاملة» عــى الرتتيــب الثــاين وبدرجــة إدراك كبــرة ومتوســط حســايب قــدرة
( )3,74وانحـراف معيــاري ( )0,764وأجــاالً أظهــرت النتائــج التــي أوضحهــا الجــدول ( )4أن درجــة
األدراك الكليــة لــإدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف مــن
وجهــة نظــر العاملــن فيهــا كبــرة ومبتوســط حســايب قــدرة ( )3,86وبانح ـراف معيــاري ()0,678
ويعــزو الباحثــان الســبب يف ذلــك يرجــع لتو ُجهــات وزارة الرتبيــة والتعليــم يف اململكــة العربيــة
الســعودية وإدارة الرتبيــة والتعليــم يف مدينــة الطائــف بــأن يكــون لــدى العاملــن يف اإلدارة
املدرســية فهــم واضــح ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا مــن خــال عقــد الــدورات املكثفــة
التــي تبــن أهميــة الجــودة الشــاملة وأثرهــا عــى مخرجــات التعليــم وأهميــة األخــذ بهــا مــن قبــل
إدارات املــدارس وقــد اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة كال مــن القــرين( )2013والفايــز()2010
واختلفــت مــع دراســة خضــر (.)2007
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النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين:
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0,05≤ αملتوســطات درجــة
إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف مــن وجهــة نظــر
العاملــن فيها تعــزى ملتغ ـرات الجنــس ،املؤهــل العلمــي ،ســنوات الخــرة ،واملرحلــة التعليميــة؟
أ  -النتائج املتعلقة مبتغري الجنس:
ولتحقق من ذلك تم إجراء اختبار (ت) لعينتني مستقلتني والجدول ( )5يوضح ذلك.
جدول ( )5يوضح املتوسطات الحسابية وقيمة (ت) ومستوى الداللة ملتغري الجنس
املتوسط
الجنس العدد
املجاالت
الحسايب
3,8167 120
ذكر
إدراك املفهوم
أنثى 4,1624 117
3,6024 120
ذكر
إدراك التطبيق
أنثى 3,8828 117
3,7095 120
ذكر
األداة ككل
أنثى 4,0226 117

االنحراف
املعياري
0,630
0,621
0,688
0,813
0,632
0,69

قيمة (ت)
املحسوبة

درجة
الحرية

مستوى
الداللة

4,251-

235

0.000
دالة

2,868-

235

0.005
دالة

3,644-

235

0.000
دالة

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )5وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات اســتجابات
أفـراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لدرجــة إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف
مدينــة الطائــف تبعـاً ملتغــر الجنــس لــكل مجــال حيــث بلغــت قيمــة ت ()2,868-( )4,251-
عــى التــوايل؛ عنــد مســتوى داللــة معنويــة ( )0,05 ≤ αوكانــت الفــروق لصالــح اإلنــاث.
ويــرى الباحثــان أن الســبب يف ذلــك يرجــع إىل أن ظــروف العمــل للذكــور تختلــف عــن اإلنــاث
فالتعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية غــر مختلــط وتختلــف الضغــوط امللقــاة عــى اإلدارة
املدرســية للذكــور عــن اإلنــاث وتختلــف الــدورات التدريبيــة بينهــم ويف بعــض التفاصيــل التــي
كان لهــا األثــر يف إدراك املفهــوم والتطبيقــات لصالــح اإلنــاث .واختلفــت هــذه النتيجــة مــع
دراســة خضــر ( )2007يف عــدم وجــود فــروق يف درجــة املعرفــة والتطبيــق لــدى موظفــي
مديريــات الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية تبعـاً ملتغــر الجنــس.
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ب  -النتائج املتعلقة مبتغري املؤهل العلمي؟
ولتحقق من ذلك تم إجراء اختبار (ت) لعينتني مستقلتني والجدول ( )6يوضح ذلك
جدول ( )6يوضح املتوسطات الحسابية وقيمة (ت) ومستوى الداللة ملتغري املؤهل العلمي
املؤهل
املجال
العلمي
بكالوريوس 220
وأقل
إدراك املفهوم
من
أعىل
البكالوريوس 17
بكالوريوس 220
وأقل
إدراك التطبيق
من
أعىل
البكالوريوس 17
بكالوريوس 220
وأقل
االداة ككل
من
أعىل
البكالوريوس 17

الوسط
العدد الحسايب

االنحراف
املعياري

3,9864

0,65178

4,0000

0,61790

3,7604

0,75254

3,4874

0,88409

3.8734

0.6786

3.7437

.06811

قيمة (ت) درجة
املحسوبة الحرية
-0,083

1,423

0,759

235

235

235

مستوى
الداللة
0,934
غري دالة
0,156
غري دالة
0,499
غري دالة

يتضــح مــن الجــدول رقــم (  ) 6عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات
اســتجابات أفــراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم
الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف تبع ـاً ملتغــر املؤهــل العلمــي لــكل مجــال
حيــث بلغــت قيمــة ت ( )1,423( ،)0,083-عــى التــوايل؛ عنــد مســتوى الداللــة ()0,05≤ α
ويعــزو الباحثــان ذلــك إىل أن الغالبيــة العظمــى مــن عينــة الدراســة يحملــون درجــة
البكالوريــوس وقــد وفــرت لهــم نفــس املــواد الدراســية التــي تختــص بالجانــب الرتبــوي الخاص
بــاإلدارة والتخطيــط الرتبــوي وأيضـاً يعــزو الباحثــان أن الســبب يرجــع لقلــة الحاصلــن عــى
درجــات أعــى مــن درجــة البكالوريــوس فلــم تشــكل اســتجاباتهم فرقـاً كبـرا ً .واتفقــت هــذه
النتيجــة مــع كلٍ مــن دراســة خضــر ( ،)2007يف عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
يف تطبيــق مبــادئ الجــودة الشــاملة تعــزى ملتغــر املؤهــل العلمــي .واختلفــت مــن دراســة
القثامــي (.)2013
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ج  -نتائج املتعلقة مبتغري سنوات الخربة:
ولتحقق من ذلك تم إجراء اختبار (ت) لعينتني مستقلتني والجدول ( )7يوضح ذلك.
جدول ( )7يوضح املتوسطات الحسابية وقيمة (ت) ومستوى الداللة ملتغري سنوات الخربة
املجال

سنوات الخربة

الوسط
العدد
الحسايب

االنحراف
املعياري

إدراك

عرش سنوات وأقل

22

4,2294

0,39092

املفهوم

أكرث من عرش سنوات

215

3,9626

0,66458

إدراك

عرش سنوات وأقل

22

4,0931

0,28703

التطبيق

أكرث من عرش سنوات

215

3,7048

0,78825

األداة

عرش سنوات وأقل

22

4.1613

0.3075

ككل

أكرث من عرش سنوات

215

3.8337

0.6985

قيمة (ت)
املحسوبة

درجة
الحرية

1,849

235

2,291

235

2.175

235

مستوى
الداللة
0,066
غري دالة
0,023
دالة
0.031
دالة

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )7عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات
اســتجابات أف ـراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة
الشــاملة يف مدينــة الطائــف عــى مجــال إدراك املفهــوم تبعـاً ملتغــر الخــرة عنــد مســتوى داللــة (α
≤ )0,05ويعــزو الباحثــان الســبب يف ذلــك إىل أن دخــول مفهــوم الجــودة الشــاملة كمفهــوم إداري
يعتــر حديــث العهــد يف التعليــم العــام لذلــك ال يوجــد فــروق يف إدراك املفهــوم لــدى أفـراد العينــة.
واتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة خضــر ( )2007يف عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف
درجــة املعرفــة إلدارة الجــودة الشــاملة يف مديريــات الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية تعــزى ملتغــر
الخــرة .وأيضــا يتضــح مــن الجــدول رقــم (  )7وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن متوســطات
اســتجابات أفـراد عينــة الدراســة حــول تقديرهــم لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية لتطبيقــات الجودة
الشــاملة يف مدينــة الطائــف تبع ـاً ملتغــر الخــرة حيــث بلغــت قيمــة ت ( )2,291وعنــد مســتوى
داللــة ( )0,05 ≤ αوكانــت الفــروق لصالــح الذيــن خربتهــم (10ســنوات واقــل ) ويعــزو الباحثــان
أن الســبب يرجــع إىل أن العاملــن الجــدد قــد درســوا مســارات أكــر عــن إدارة الجــودة الشــاملة
وكان لديهــم معرفــة أكــر يف أســاليب وطــرق التطبيــق مــا كان لــه األثــر يف أعاملهــم  ،وكــا يرجــع
الســبب يف ذلــك إىل أن العاملــن الذيــن ميتلكــون ســنوات خــرة اقــل ميتلكــون مهــارات يف اســتخدام
الحاســوب والتقنيــة الحديثــة أكــر مــن املعلمــن القدامــى وهــم يف أوج نشــاطهم للعمــل .واتفقــت
هــذه النتيجــة مــع كالً مــن دراســة خضــر ( ،)2007يف وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف درجــة
التطبيــق إلدارة الجــودة الشــاملة ،وكانــت لصالــح ســنوات الخــرة األقــل.
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د  -نتائج املتعلقة مبتغري املرحلة التعليمية

ولتحقــق مــن ذلــك تــم حســاب املتوســطات الحســابية واالنحرافــات املعياريــة ملعرفــة إذا كان
هنــاك اختــاف يف متوســطات تقديــر أفـراد العينــة لدرجــة اإلدراك وتطبيــق مفهــوم الجــودة
الشــاملة باختــاف املرحلــة التعليميــة والجــدول ( )8يوضــح ذلــك.
جدول ( )8يوضح املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية بحسب متغري املرحلة الدراسية

املقياس

إدراك املفهوم
إدراك التطبيق
األداة ككل

املرحلة الدراسية

العدد

املتوسط

االنحراف املعياري

الخطأ املعياري

ابتدايئ

93

3,8146

0,63207

0,06554

متوسط

72

4,0741

0,62185

0,07329

ثانوي

72

4,1237

0,65310

0,07697

املجموع

237

3,9873

0,64817

0,04210

ابتدايئ

93

3,6078

0,82620

0,08567

متوسط

72

3,8499

0,62117

0,07321

ثانوي

72

3,8036

0,79368

0,09354

املجموع

237

3,7408

0,76387

0,04962

ابتدايئ

93

3,7112

0,71058

0,07368

متوسط

72

3,9620

0,59681

0,07033

ثانوي

72

3,9636

0,68407

0,08062

املجموع

237

3,8641

0,67818

0,04405

يوضــح الجــدول ( )8أعــاه أن هنالــك اختــاف يف متوســطات تقديــر أف ـراد عينــة الدراســة
لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف باختــاف
املرحلــة الدراســية التــي ينتمــون إليهــا (ابتــدايئ ،متوســط ،ثانــوي) .وملعرفــة مــدى داللــة هــذه
الفــروق فقــد تــم أج ـراء اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي؛ والجــدول ( )9يوضــح ذلــك.
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جدول ( )9يوضح تحليل التباين األحادي ألثر املرحلة الدراسية عىل أداة الدراسة للمجاالت واألداة ككل

إدراك
التطبيق

بني املجموعات
داخل املجموعات
الكيل
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكيل
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكيل

إدراك
املفهوم

املجاالت

مصدر التباين

مجموع املربعات د.ح

األداة ككل

2
234
236
2
234
236
2
234
236

4,654
94,494
99,148
2,786
134,92
137,706
3,577
104,966
108,542

قيمة (ف) مستوى
املحسوبة الداللة

مربعات
املتوسطات
2,327
0,404

5,762

0,004
دالة

1,327
0,577

2,416

0,092
غري دالة

1,788
0,449

3,987

0,020
دالة

يبــن الجــدول رقــم(  )9أن نتائــج تحليــل التبايــن األحــادي ألثــر املرحلــة التعليميــة عــى
متوســطات تقديــر أفـراد عينــة الدراســة لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة
وتطبيقاتهــا يف مدينــة الطائــف (ابتــدايئ ،متوســط ،ثانــوي) أظهــرت عــدم وجــود فــروق ذات داللــة
إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0,05≤ αيف مســتوى تقديــر أفـراد عينــة الدراســة لدرجــة إدراك
اإلدارة املدرســية لتطبيقــات الجــودة الشــاملة تعــزى ملتغــر املرحلــة التعليميــة ويعــزو الباحثــان
الســبب يف ذلــك يرجــع إىل أن سياســة تطبيــق الجــودة الشــاملة يف مراحــل التعليــم تكــون متامثلــة
وأن مبــادئ الجــودة املطبقــة عــى مرحلــة تكــون منطبقــة عــى املراحــل األخــرى  .بينــا هنــاك
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0,05 ≤ αيف درجــة إدراك اإلدارة املدرســية
ملفهــوم الجــودة الشــاملة مبــدارس التعليــم العــام وعــى األداء ككل ،وملعرفــة املســتوى الــذي ترجــع
إليــه الفــروق ،فقــد تــم اســتخدام اختبــار (شــيفيه  )Sheffeللمقارنــات البعديــة والجــدول ()10
التــايل يوضــح هــذه املقارنــات
جدول ( )10نتائج اختبار شيفيه ( )Sheffeللمقارنات البعدية بني مستويات متغري املرحلة الدراسية لدى
أفراد العينة (إدراك املفهوم ،واألداة ككل)
فرق املتوسطات
املرحلة
املجال
الداللة اإلحصائية
ابتدايئ
ثانوي
متوسط
التعليمية
0,009
*0,036 -0,30903
*-0,25943
0
ابتدايئ
إدراك
0,896
0,036 -0,04960
0
0,25943
متوسط
املفهوم
0,896
0,009
0
0,04960 0,30903
ثانوي
0
األداة ككل
0,017
*0,018 0,25241*- -0,25076
ابتدايئ
0,988
0,018
0,001650
0,25076
متوسط
0,988
0,17
0
0,00165 0,25241
ثانوي

* توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ()0,05≤ α
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يتضــح مــن الجــدول رقــم (  ) 10املقارنــات البعديــة بطريقــة شــيفية بــن مســتويات املرحلــة
التعليميــة أن هنالــك فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة ( )0,05≤ αيف مســتوى
تقديــر أفـراد عينــة الدراســة لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة ولــأداء ككل
بــن املرحلــة االبتدائيــة ،واملرحلــة الثانويــة ولصالــح املرحلــة الثانويــة وأيضا يشــر الجــدول (  )10إىل
أن هنالــك فروقـاً ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى الداللــة ( )0,05≤ αيف مســتوى تقديــر أفـراد
عينــة الدراســة لدرجــة إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة الشــاملة ولــأداء ككل بــن املرحلــة
االبتدائيــة واملرحلــة املتوســطة ولصالــح املرحلــة املتوســطة ويعــزي الباحثــان الســبب يف ذلــك إىل
عــدة عوامــل منهــا اهتــام القيــادات العليــا باملرحلــة املتوســطة والثانويــة يف تكثيــف الــدورات
للعاملــن بهــا وأن اغلــب العاملــن يف اإلدارة املدرســية باملرحلــة االبتدائيــة يف نهايــة خدمتهــم
الوظيفيــة مــا يقلــل الرغبــة لديهــم يف إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة كعلــم إداري يحتــاج للفهــم
ويقومــون بالعمــل عــى التطبيــق دون الوعــي الكامــل مبفهــوم الجــودة الشــاملة  ,واتفقــت هــذه
النتيجــة مــع دراســة الثبيتــي (1433هـــ) حيــث أشــارت الدراســة إىل وجــود فــروق يف مســتوى أداء
مديــري املــدارس وفقــا ملعايــر إدارة الجــودة الشــاملة تعــزى ملتغــر املرحلــة التعليميــة .ومل تتفــق
هــذه النتيجــة مــع باقــي الدراســات االخــرى.
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التوصيات:
ولقد أوصت الدراسة يف ضوء النتائج السابقة ماييل:
 - 1االســتمرار يف عقــد الــدورات التدريبيــة والنــدوات التثقيفيــة للعاملــن يف إدارة املدرســة
واملعلمــن وإرشاك أوليــاء االمــور والطــاب فيهــا لرتســيخ مفهــوم الجــودة وتطبيقاتــه.
 - 2العمــل عــى عقــد زيــارات للمــدارس النموذجيــة واملؤسســات التــي تعتــر منــوذج لتطبيــق
الجــودة الشــاملة واالســتفادة مــن املقرتحــات والنــاذج املقدمــة يف هــذا املجــال وتعميــم
ذلــك عــى جميــع العاملــن يف اإلدارة املدرســية ومبراحــل التعليــم الثــاث عــى حــد ســواء
 - 3زيادة فاعلية إرشاك اولياء أمور الطالب يف تحقيق أهداف وسياسة املدرسة.
 - 4العمــل عــى إيجــاد الحوافــز واملكافــات باإلضافــة لتفعيــل الصالحيــات املمنوحــة لــإدارة
املدرســية لتتمكــن مــن االبتــكار واإلبــداع يف عملهــا وإظهــار متيزهــا.
 - 5التأكيــد عــى ان الجــودة مفهــوم إســامي عريــق يف تاريــخ االمــة اإلســامية وأنــه بــكل بســاطة
اتقــان العمــل مبــا هــو متوفــر مــن إمكانيــات مــن املــرة االوىل.

33

واقع إدراك مفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها لدى العاملين باإلدارة المدرسية في مدارس التعليم العام بمدينة الطائف

املراجع:
املراجع العربية:
1.1بنــن ،نجــاة طاهــر ( ،2010إبريــل) .قيــاس الجــودة يف التعليــم العــام .اللقــاء الرابــع عــر
للجــودة يف التعليــم العــام ،اململكــة العربيــة الســعودية .عــى الرابــط www.alamelg awda.
 comتــم اســرجاعه يف تاريخ1434/7/2هـــ.
2.2الرتتــوري ،محمــد عــوض( .د.ت) .النظريــات الحديثــة يف اإلدارة املدرســية .عــى الرابــط
 www.minshawi.comتم اسرتجاعه يف تاريخ 1435/8/10هـ.
3.3الثبيتــي ،خالــد مشــعل . )2012( .مســتوى أداء مديــري املــدارس املتوســطة والثانويــة يف
محافظــة الطائــف وفــق معايــر إدارة الجــودة الشــاملة مــن وجهــة نظــر املرشفــن الرتبويــن
واملعلمــن ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى ،اململكــة العربيــة
الســعودية.
4.4الجضعــي ،خالــد ســعد .)2005( .إدارة الجــودة الشــاملة تطبيقــات تربويــة .الريــاض ،دار
األصحــاب.
5.5خضــر ،عنايــة محمــد .)2007( .واقــع معرفــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف مديريــات
الرتبيــة والتعليــم الفلســطينية مــن وجهــة نظــر العاملــن فيهــا .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
الدراســات العليــا ،جامعــة النجــاح الوطنيــة ،نابلــس ،فلســطني.
6.6الخطيــب ،أحمــد .)2001(.اإلدارة الجامعية(دراســات حديثــة) .االردن ،مؤسســة حــاد
للدراســات الجامعيــة.
7.7الخطيــب ،محمــد شــحاتة .)2004( .الجــودة الشــاملة واالعتــاد األكادميــي يف التعليــم.
الريــاض ،دار الخريجــي للنــر والتوزيــع.
8.8الدعيلــج ،إبراهيــم عبــد العزيــز .)2009( .اإلدارة العامــة واإلدارة املدرســية .عــان ،دار الــرواد
للنــر والتوزيــع.
9.9الرشــود ،عبــد العزيــز عيــى1433( .هـــ) .واقــع تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف املــدارس
األهليــة مبدينــة الريــاض .رســالة ماجســتري غــر منشــورة .كليــة العلــوم االجتامعيــة ،جامعــة
اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،اململكــة العربيــة الســعودية .والتعليــم املســتمر.
1010الزهـراين ،ســعيد محمــد .)2011( .معوقــات تطبيــق الجــودة الشــاملة يف اإلرشاف الرتبــوي مــن
وجهــة نظــر املرشفــن الرتبويــن واملرشفــات الرتبويــات مبحافظــة املخــواة التعليميــة .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى ،اململكــة العربيــة الســعودية.
	 11.زيــاد ،مســعد محمــد( .د.ت) .إدارة الجــودة الشــاملة يف املؤسســات الرتبويــة التعليميــة .عــى
الرابــط  www.drmosad.comتم اســرجاعه يف تاريخ1434/7/2هـ.
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1212الســحيم ،خالــد ســعيد1424( .ه) .واقــع تطبيــق إدارة الجــودة أيــزو 9000يف مــدارس التعليــم
العــام يف اململكــة العربيــة الســعودية .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة
امللــك ســعود ،الريــاض.
1313الســويهري ،فيصــل مســاعد1429( .هـــ) .تطبيــق حلقــات الجــودة الشــاملة مــن وجهــة
نظــر مديــري ومعلمــي املــدارس الثانويــة بتعليــم العاصمــة املقدســة .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى ،اململكــة العربيــة الســعودية.
1414الشــهري ،عبــد اللــه عجــان .)2013( .معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف مــدارس
التعليــم العــام والتطلعــات املســتقبلية للتغلــب عليهــا مــن وجهــة نظــر مديــري املــدارس يف
محافظــة جــدة .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى ،اململكــة
العربيــة الســعودية.
1515صفحــي ،فاطمــة أحمــد2011( .ـ) .معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف مكاتــب
الرتبيــة والتعليــم (بنــات) مبحافظــة الخــرج مــن وجهــة نظــر املرشفــات الرتبويــات .رســالة
ماجســتري غــر منشــوره كليــة العلــوم االجتامعيــة ،جامعــة اإلمــام محمــد بن ســعود اإلســامية،
الســعودية.
1616عاميرة ،محمد حسن .)2002( .مبادئ اإلدارة املدرسية .ط ،3عامن ،دار املسرية.
1717الفايــز ،فيصــل عايــد .)2010( .درجــة تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف املرحلــة املتوســطة
يف دولــة الكويــت وعالقتهــا بــأداء املعلمــن التعليمــي مــن وجهــة نظــر املديريــن .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،الجامعــة األردنيــة ،االردن.
1818القبــاري ،جــود عــي .)2010( .تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة عــى اإلدارة العامــة للرتبيــة
الخاصــة يف اململكــة العربيــة الســعودية يف ضــوء معايــر الجــودة (ايــزو) .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،كليــة العلــوم االجتامعيــة ،جامعــة اإلمــام محمــد ســعود اإلســامية ،اململكــة
العربيــة الســعودية.
1919القثامــي ،عزيــز معــوض .)2013( .تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف اإلدارة العامــة للرتبيــة
والتعليــم مبحافظــة الطائــف اإلمكانيــات واملعوقــات مــن وجهــة نظــر العاملــن فيهــا .رســالة
ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى ،اململكــة العربيــة الســعودية.
2020القــرين ،عبــد اللــه ضيــف اللــه .)2013( .واقــع تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف املــدارس
الثانويــة القامئــة عــى نظــام املقــررات .رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،كليــة العلــوم
االجتامعيــة ،جامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســامية ،اململكــة العربيــة الســعودية.
2121املالــي ،حمــده محمــد .)2010( .تطبيــق معايــر االعتــاد األكادميــي يف مــدارس التعليــم العام
الثانــوي مــن وجهــة نظــر القيــادات الرتبويــة مبحافظــة جــدة .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم القــرى ،مكــة املكرمــة.
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2222معــزب ،عــادل جــار اللــه . )2006( .دور القيــادات اإلداريــة يف تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة
يف املنظــات الحكوميــة ،رســالة ماجســتري غــر منشــورة ،أكادمييــة الســادات للعلــوم اإلداريــة،
مرص .
2323ملحــم ،ســامي محمــد .)2000( .مناهــج البحــث يف الرتبيــة وعلــم النفــس .عــان ،دار املســرة
للنــر والتوزيــع والطباعــة.
2424امليــان ،بدريــة صالــح .)2007( .الجــودة الشــاملة يف التعليــم العــام .مجلــة الجمعيــة
الســعودية للعلــوم الرتبويــة والنفسية(جيســن) ،القصيــم ،اململكــة العربيــة الســعودية.
2525الهاشــم ،أســعد ســلامن .)2007( .معوقــات تطبيــق إدارة الجــودة الشــاملة يف املــدارس
الثانويــة يف محافظــة القطيــف باململكــة العربيــة الســعودية .رســالة ماجســتري غــر منشــورة،
كليــة الرتبيــة ،جامعــة عــدن ،اليمــن.
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سعادة املدير/ة الوكيل/ة ............................................املحرتم /املحرتمة
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يقــوم الباحثــان بإجـراء دراســة بعنــوان «واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتهــا
لــدى العاملــن بــاإلدارة املدرســية يف مــدارس التعليــم العــام مبدينــة الطائف».،
ولتحقيــق اهــداف الدراســة قــام الباحثــان بتطويــر اســتبانة لبيــان تكونــت مــن ( )21فقــرة
موزعــة بشــقني لبيــان واقــع إدراك مفهــوم الجــودة الشــاملة وتطبيقاتــه يف اإلدارة املدرســية.
وأن إجابتكــم عــى االســتبانة بدقــه ،وموضوعيــة تســاعد الباحثــان يف التوصل لنتائج ستســهم
يف تحقيــق أهــداف الدراســة أرجــو منكــم التكــرم بوضــع عالمــة(√) يف املــكان املناســب لدرجــة
إدراك اإلدارة املدرســية ملفهــوم الجــودة وتطبيقاتهــا مــن وجهــة نظركــم شــاكرين ومقدريــن لكــم
تعاونكــم .علـاً بــأن البيانــات التــي ســيتم جمعهــا ستســتخدم ألغـراض البحــث العلمــي فقــط.
الباحثان
									

املعلومات األولية:

الرجاء وضع عالمة (√) يف املكان املناسب:

-

أنثى
ذكر
الجنس:
 10سنوات فأقل
سنوات الخربة:
بكالوريوس فأقل
املؤهل العلمي:
املرحلة التعليمية  :املرحلة االبتدائية

أكرث من  10سنوات
اعىل من بكالوريوس
املرحلة املتوسطة املرحلة الثانوية

واقع إدراك اإلدارة املدرسية ملفهوم الجودة الشاملة وتطبيقاتها:

1
2
3
4

الشاملة

الجودة الشاملة

قليلة جداً
قليلة
متوسطة
كبرية
كبرية جداً
قليلة جداً
قليلة
متوسطة
كبرية
كبرية جداً

الرقم

الفقرات

واقع إدراك مفهوم الجودة

واقع إدراك تطبيقات

تحــدد إدارة املدرســة أهــداف واضحــة ومحــددة يف
ضــوء مبــادئ الجــودة الشــاملة
تتبنــى إدارة املدرســة خطــط عمــل إجرائيــة قامئــة
عــى التخطيــط والتنظيــم.
تُفعــل إدارة املدرســة مبــدأ املشــاركة يف العمــل
كفريــق لتحقيــق أهــداف الجــودة.
ت ُــرك إدارة املدرســة أوليــاء أمــور الطــاب يف
تحقيــق أهــداف وسياســة املدرســة القامئــة عــى
مبــدأ الجــودة الشــاملة.
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5
6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

المجلد ( ،)18العدد ( ،)2كانون األول 2017

تتبنــى إدارة املدرســة أمنــاط قياديــة تتناســب مــع
مبــادئ الجــودة الشــاملة.
تتبنــى إدارة املدرســة برامــج إعالميــة وثقافيــة
شــاملة ومتكاملــة لنــر الوعــي مبفهــوم الجــودة
الشــاملة.
تعمــل إدارة املدرســة عــى تهيئــة املنــاخ الرتبــوي
املالئــم.
تراعــي إدارة املدرســة تلبيــة حاجــات ورغبــات
املســتفيدين مــن الجــودة.
تتخــذ إدارة املدرســة الق ـرارات بنــاء عــى الحقائــق
املتوفــرة لديهــا.
تهيــئ إدارة املدرســة نظــم اتصــاالت وتقنيــات
الحاســوب واالنرتنــت
تتبنــى إدارة املدرســة مبــدأ التحســن املســتمر
لعمليــات التعليــم والتعلــم.
تعمــل إدارة املدرســة عــى تشــكيل لجنــة إدارة
الجــودة الشــاملة.
تُشــكل إدارة املدرســة لجنــة مهمتهــا املراقبــة
واملتابعــة.
تنتهــج إدارة املدرســة عمليــة التقويــم املســتمر ألداء
املعلمني.
تنتهــج إدارة املدرســة عمليــة التقويــم املســتمر
للوســائل واألســاليب واألنشــطة املســتخدمة.
تنتهــج إدارة املدرســة عمليــة التقويــم املســتمر ألداء
الطــاب التحصيــي.
تتيــح إدارة املدرســة لــذوي الخــرة واالختصــاص
إعطــاء دورات تدريبيــة ملنســويب املدرســة.
تحــرص إدارة املدرســة عــى تحقيــق مبــدأ التعــاون
مــع مؤسســات املجتمــع املحــي.
تعمــل إدارة املدرســة تشــكيل لجــان خاصــة للنظــر
يف شــكاوى الطــاب وأوليــاء األمــور.
تعمــل إدارة املدرســة عــى تشــكيل لجــان خاصــة
للنظــر يف شــكاوى املعلمــن.
تحــرص إدارة املدرســة عــى تنفيــذ قراراتهــا
وبرامجهــا وفقــاً لربنامــج زمنــي محــدد.
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تطوير أداة لتقييم الزمالة لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعيين

Developing an Instrument to Assess Faculty Collegiality
محمد عيد ديراين*

امللخص
هدفــت هــذه الدراســة إىل تطويــر أداة لتقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس
الجامعيــن .وبعــد االطــاع عــى األدب النظــري وبعــض األدوات التــي اســتخدمت لهــذا الغــرض،
تــم تطويــر أداة مكونــة مــن ( )29فقــرة موزعــة عــى ثالثــة مجــاالت هــي :مجــال اإليثــار (12
فقــرة) ومجــال املواطنــة ( 10فقـرات) ومجــال املجاملــة ( 7فقـرات) .تــم إيجــاد صــدق األداة عــن
طريــق االختبــار وإعــادة االختبــار ،وإيجــاد االتســاق الداخــي للفقـرات باســتخدام معادلــة كرونباخ
الفــا .ولثبــات األداة تــم اســتخدام صــدق املحتــوى والصــدق العامــي .وملعرفــة إمكانيــة تطبيــق
األداة واالســتفادة مــن نتائــج التقييــم ،ثــم توزيعهــا عــى عــرة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ممــن
يحملــون رتبــة األســتاذية ،ولهــم خ ـرات ســابقة يف اإلدارة الجامعيــة ،وقــد اتفــق مثانيــة أعضــاء
منهــم ( )80%عــى أن نتائــج هــذا التقييــم تعطــي مــؤرشات مقبولــة تــدل عــى وجــود – أو عــدم
وجــود –الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس .وأوىص الباحــث باســتخدام هــذه األداة مــن قبــل
متخــذي القـرارات ملســاعدتهم يف الوصــول إىل قـرارات موضوعيــة وعادلــة فيــا يتعلــق برتقيــة أو
تثبيــت أو تجديــد عقــود أعضــاء هيئــة التدريــس أو إنهائهــا .كــا أوىص بــرورة تبنــي مدونــة
ســلوك أخالقيــة ومهنيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس.
الكلامت املفتاحية :الزمالة ،عضو هيئة التدريس ،الرتقية ،التثبيت.

* أستاذ دكتور-كلية العلوم الرتبوية -جامعة جرش .
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Abstract
This study aimed at developing an instrument to assess faculty collegiality. After
reviewing the related literature, and similar tools, an instrument consisted of (29)
items distributed into three domains was constructed: (Altruism, 12 items), (Civility, 10 items) and (Courtesy, 7 items). The validity and reliability of the instrument
were established by using content validity, Cronbach – Alpha equation, test-retest,
and factor analysis. To find the applicability of the instrument, it was reviewed by a
panel of ten full professors who have had held university administrative positions.
Eight of the panel members (80%), agreed that the results of such assessment give
acceptable indicators of faculty collegiality.
The researcher recommended that this instrument, if used by decision makers, may
help them in reaching fair and objective decisions regarding faculty tenure, promotion, renewal or termination of contracts. He also recommended that a code of
ethics and morale conduct for faculty members should be adopted.
(Keywords: Collegiality, Faculty Member, Promotion, Tenure).
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املقدمة واإلطار النظري:
مــن التحديــات التــي تواجــه إدارات الكليــات الجامعيــة واألقســام األكادمييــة هــو كيفيــة
التعامــل مــع أعضــاء هيئــة تدريــس ال يتمتعــون بــروح الزمالــة ( ،)Collegialityإذ أنــه مــن غــر
املمكــن للجهــود التــي تبذلهــا هــذه الكليــات وأقســامها األكادمييــة أن تنجــح يف تحقيــق أهدافهــا
إذا كان ســلوك أعضــاء التدريــس فيهــا – أو ســلوك أحدهــم – ســلوكاً ســلبياً ،أو معارض ـاً ،أو غــر
توافقــي ،أو أنهــم ال يتحملــون املســؤولية ،وال يبذلــون أي جهــد لتحقيق أهداف كلياتهم وأقســامهم.
وتنعكــس (روح) الزمالــة عــى العالقــة القامئــة بــن أعضــاء الهيئــة التدريســية ،وعــى الطريقــة التــي
يتعامــل بهــا الزمــاء مــع بعضهــم بعضـاً ،وعــى مســاهمتهم يف العمــل التشــاريك لتحقيــق أهــداف
قســمهم ،وخدمــة طلبتهــم ،وتحمــل مســؤولياتهم األكادمييــة.
يقــول بولــر ( )Buller, 2011إن البعــض يعتقــد أن الزمالــة هــي مجــرد إلقــاء التحيــة عــى
اآلخريــن ،أو االبتســام يف وجوههــم ،أو مســايرتهم ،أو املوافقــة عــى مــا يطرحونــه مــن آراء أو أفــكار
أو مقرتحــات .والزمالــة ال تعنــي أن يكــون الفــرد لطيف ـاً تجــاه زمالئــه فقــط ،بــل أنهــا تتمثــل يف
الســلوك األخالقــي واملهنــي الــذي يشــجع اآلخريــن عــى بــذل قصــارى جهودهــم للتعايــش مع ـاً
يف بيئــة يســودها االح ـرام والثقــة املتبادلــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،فهــي – أي الزمالــة – املكــون
األســايس لالحـراف األكادميــي ،ومــن واجبــات عضــو هيئــة التدريــس الجامعــي األخالقيــة واملهنيــة.
وباملقابــل ميكــن لــه أن ينتقــد إج ـراء مــا ،أو أن يعــر عــن رأيــه يف قضيــة مــا بطريقــة أخالقيــة
وحضاريــة ،دون اإلســاءة إىل زمالئــه أو إىل أحدهــم.
عــرف هيومــز ( )Humes, 2007الزمالــة عــى أنهــا العالقــة القامئــة بــن أعضــاء الهيئــة
التدريســية املبنيــة عــى اح ـرام آراء ومشــاعر اآلخريــن ،وإعطائهــم الفرصــة للمشــاركة يف صنــع
القــرارات ،وااللتــزام بالقيــم الســائدة يف املجتمــع .وأشــار إىل أن هنــاك الكثــر مــن األقســام
األكادمييــة ،يف الجامعــات األمريكيــة تعــاين مــن وجــود عضــو هيئــة تدريــس – أو أكــر – ممــن
ال يتمتعــون بــروح الزمالــة ،وممــن يثــرون املشــكالت مــع رؤســاء أقســامهم ومــع زمالئهــم ومــع
الطلبــة أنفســهم .ويف الوقــت نفســه يــرى عميــد الكليــة ورئيــس القســم نفســيهام مجربيــن عــى
التعامــل مــع هــذه النوعيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بشــكل يومــي ،وخاصــة إذا كانــوا مــن
املثبتــن يف الخدمــة الدامئــة يف الجامعــة ،أو ممــن يحملــون رتبــة األســتاذية ،األمــر الــذي يــؤدي إىل
تــدين الــروح املعنويــة ،وانعــدام الثقــة والتعــاون بــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،وإىل قلــة اإلنتاجيــة،
وابتعادهــم عــن بعضهــم بعضـاً ،وتكويــن الشــلل ،وعــدم االلتـزام بالســاعات املكتبيــة ،والتأخــر عــن
الــدوام ،وعــدم اح ـرام مواعيــد بــدء املحــارضات وانتهائهــا.
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وذكــر ســريانو وريــكاردي ( )Cipriano and Riccardi, 2011أن الســلوك غــر املهــذب،
وعــدم التمتــع بــروح الزمالــة عــى ارتفــاع يف مؤسســات التعليــم العــايل يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،وتـراوح هــذه الظاهــرة مــن مجــرد خــاف يف الــرأي بــن بعضهــم،أو وجــود توتــر بــن
عضــوي هيئــة تدريــس إىل ســلوك عــدواين .وهنــاك العديــد مــن األقســام األكادمييــة التــي يعــاين
بعــض أعضائهــا مــن عــدم التمتــع بــروح الزمالــة ،وبعــدم التعامــل الحضــاري فيــا بينهــم ،وبتبــادل
االتهامــات بينهــم ،وبــن العاملــن والطلبــة.
ويف مقالــة لــه بعنــوان “الزمالــة :حجــر أســاس الجامعــة واملهنــة” نــرت يف عــام ( )2013ذكــر
ســوبريانو ( )Sipriano, 2013ســبع عــرة نتيجــة ســلبية لوجــود عضــو – أو أعضــاء – هيئــة تدريــس
ال يتمتعــون بــروح الزمالــة ،وال يبــدون االح ـرام لآلخريــن ،ويترصفــون بشــكل غــر حضــاري ،منهــا:
تــدين الــروح املعنويــة وعــدم التعــاون بــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،وزيــادة عزلتهــم عــن بعضهــم
بعضـاً ،وشــعورهم باالغـراب .وبــن فيلبــس وزمــاؤه ( )Felps, et al. 2006أن مجــرد وجــود عضــو
هيئــة تدريــس غبــي وأحمــق ( )Jerkويسء التعامــل مــع اآلخريــن ميكــن أن يتســبب يف تــدين أداء
القســم بنســبة تـراوح بــن ( 30%و .)40%كــا أشــار ســاتون ( -)Sutton, 2010األســتاذ يف جامعــة
ســتانفورد األمريكيــة – إىل أن وجــود “شــخصيات” رديئــة وكســولة وغــر كفــوءة بــن أعضــاء هيئــة
التدريــس ميكــن “يحطــم” أداء القســم ،وأداء الفريــق بكاملــه والكليــة بكاملهــا مهــا كانــت نوعيــة
األعضــاء اآلخريــن ممتــازة وجيــدة.
ظهــرت أهميــة رضورة توافــر – أو وجــود – روح الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس
الجامعيــن يف نتائــج عــدد كبــر مــن الدراســات واألبحــاث واملقــاالت التــي أجريــت حــول هــذا
املوضــوع .وقــد ذكــر فــوغ ( )Fogg, 2005أن أحــد أهــم هــذه الدراســات تلــك التــي قــام بهــا
مركــز األبحــاث يف كليــة الرتبيــة للدراســات العليــا يف جامعــة هارفــارد األمريكيــة ،وتــم فيهــا تعــرف
آراء ( )4500عضــو هيئــة تدريــس يف ( )51جامعــة أمريكيــة حــول عــدد مــن القضايــا الرتبويــة.
وأظهــرت نتائــج هــذه الدراســة أن جــل اهتــام املســتجيبني كان منصبــاً ومركــزا ً حــول رضورة
توافــر روح الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام التــي كانــوا يعملــون فيهــا ،ورضورة
توافــر بيئــة عمــل ســليمة وصحيــة ،بينــا جــاء اهتاممهــم بالعــبء التدريــي ،وبالرواتــب والحوافــز
واملكافــآت يف املرتبــة الثانيــة .وأوصــت الدراســة أنــه عــى الجامعــات والكليــات واألقســام األكادمييــة،
إن أرادت اإلبقــاء عــى أعضــاء هيئــة التدريــس املتميزيــن وتشــجعيهم عــى زيــادة إنتاجيتهــم ،أن
تعمــل عــى إيجــاد بيئــات عمــل صحيــة تعــم فيهــا روح الزمالــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،إىل
جانــب التخلــص مــن أولئــك الذيــن ثبــت أنهــم يثــرون املشــكالت وال يتمتعــون بــروح الزمالــة.
تحــدد قوانــن وأنظمــة وتعليــات الجامعــات مهــات أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا بثــاث
مهــات رئيســية هــي :التدريــس ،وإجــراء األبحــاث العلميــة ،وخدمــة املجتمــع .وقــد أضافــت
بعــض الجامعــات مهــات أخــرى مثــل اإلرشاف عــى الرســائل الجامعيــة ،واإلرشــاد األكادميــي
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واالشـراك يف اللجــان واملجالــس الجامعيــة .كــا أن بعــض الجامعــات األمريكيــة قــد أضافــت مهمــة
أخــرى هــي رضورة التمتــع بــروح الزمالــة .إال أن هنــاك خالفـاً وجــدالً واســعني حــول إضافــة هــذه
املهمــة إذ يعتربهــا البعــض ســلوكاً يســهم مســاهمة فاعلــة يف نجــاح املؤسســات التعليميــة يف تحقيق
أهدافهــا ،بينــا يعتقــد البعــض اآلخــر أن هــذه املهمــة تحــد مــن الحريــة األكادمييــة .وأمــا يف
بعــض الجامعــات الغربيــة ،واألمريكيــة منهــا بشــكل خــاص ،فقــد تــم اعتبــار متتــع عضــو هيئــة
التدريــس بــروح الزمالــة معيــارا ً رســمياً لرتقيتــه أو تثبيتــه أو تجديــد عقــده أو االســتغناء عــن
خدماتــه ،وقــد أقــرت املحاكــم األمريكيــة عــى مختلــف مســتوياتها هــذا اإلج ـراء .ويف هــذا يــرى
شــاميل وزمــاؤه ( )Schimmel et al. 2011أن عــدم التمتــع بــروح الزمالــة هــو ســبب رئيــس يف
االســتغناء عــن خدمــات بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس ،أو بعــدم ترقيتهــم أو تثبيتهــم يف الخدمــة
الدامئــة ،حيــث أيــدت املحاكــم األمريكيــة هــذه اإلج ـراءات يف عــدد مــن القضايــا التــي نظــرت
فيهــا مثــل القضايــا التــي رفعهــا أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن تــم االســتغناء عــن خدماتهــم،
أو عــدم ترقيتهــم أو تثبيتهــم يف الخدمــة الدامئــة يف الجامعــة ،كالقضايــا التــي رفعــت ضــد
جامعــة كورنيــل ( )Cornnellيف عــام  ،1993وجامعــة وليــم ســميث ( )William Smithيف عــام
ـر ( )Vassarيف عــام  .1995ومــن أهــم القضايــا التــي نظــرت فيهــا املحاكــم
 ،1994وجامعــة فـ ّ
األمريكيــة أيض ـاً تلــك التــي رفعهــا أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس يف جامعــة ميــري واملعروفــة
بقضيــة ( ،)Mayberry vs. Dees, 1981والتــي اعرتفــت فيهــا محكمــة اســتئناف فيدراليــة بــأن
الزمالــة معيــار رســمي يحــق للجامعــة أن تأخــذ بــه عنــد اتخــاذ ق ـرارات الرتقيــة والتثبيــت يف
الخدمــة وتجديــد العقــود وإنهائهــا .وكذلــك أقــرت محكمــة االســتئناف يف واليــة مرييالنــد يف القضية
املســاة ( )University of Baltimore vs. Iz, 1998أن معيــار تقييــم الزمالــة معيــار مــروع عنــد
اتخــاذ القـرارات اإلداريــة املتعلقــة بأعضــاء هيئــة التدريــس حتــى ولــو مل تنــص تعليــات الجامعــة
عــى ذلــك (.)Buller, 2011

ومــن ناحيــة أخــرى ،وبالرغــم مــن األحــكام القضائيــة التــي أقــرت اعتبــار معيــار تقييــم الزمالــة
معيــارا ً يحــق للجامعــات األخــذ بــه ،إال أن هنــاك عــددا ً مــن الجامعــات واألكادمييــن طالبــوا بعــدم
اعتبــاره معيــارا ً رســمياً يهــدد مســتقبل عضــو هيئــة التدريــس وســمعته األكادمييــة .وذكــرت جونســتون
وزمالؤهــا ( )Johnston, et. al, 2012يف مراجعتهــم للتقريــر الــذي رفعتــه رابطــة األســاتذة الجامعيــن
األمريكيــة ( )**()AAUPواملعنــون “قابليــة تطبيــق معيــار تقييــم الزمالــة معيــارا ً رابع ـاً لتقييــم أعضــاء
هيئــة التدريــس” ،أن الرابطــة طالبــت بعــدم اعتبــار هــذا املعيــار لغايــات ترقيــة وتثبيــت وتجديــد عقــود
أعضــاء هيئــة التدريــس أو االســتغناء عــن خدماتهــم ،نظ ـرا ً ألنــه يعرقــل الحريــة األكادمييــة ،ويحــد مــن
حريتهــم يف التعبــر عــن آرائهــم مــن جهــة ،وألن الزمالــة ال تعتــر رشطـاً ،أو جــزءا ً ،مــن عقــد تعيــن أعضــاء
هيئــة التدريــس مــن جهــة أخــرى ،ولهــذا ال تعتــر ســلوكاً عليهــم أن يلتزمــوا بــه .كــا أن الرابطــة اتخــذت
(*)American Association of University Professors .
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موقف ـاً ســلبياً مــن اعتبــار معيــار تقييــم الزمالــة معيــارا ً رابع ـاً لتقييــم عضــو هيئــة التدريــس ألنــه – أي
هــذا املعيــار – يعتــر األشــخاص الذيــن ال تنطبــق عليهــم ســات ،أو صفــات ،الزمالــة ،أو أنهــم يعــرون
عــن آرائهــم بحريــة ورصاحــة ،أو أنهــم يحملــون آراء تخالــف آراء اآلخريــن ،وبخاصــة اإلداريــن منهــم،
بأنهــم ال يتمتعــون بــروح الزمالــة .وباإلضافــة إىل ذلــك ،ذكــرت جونســتون وزمالؤهــا أن بعــض الجامعــات
أســقطت بحــث موضــوع اســتعامل مقاييــس تقييــم الزمالــة مــن مناقشــاتها ،وقــررت عــدم اســتعاملها
لكونهــا غــر موضوعيــة ومرفوضــة مــن قبــل أعضــاء هيئــة التدريــس.
ويف انتقــاده الســتعامل هكــذا مقاييــس أو أدوات ،ذكــر بولــر ( )Buller, 2013أن هنــاك قضيتــن
هامتــن يجــب أخذهــا بعــن االعتبــار عندمــا يحــاول اإلداري ،ســواء كان العميــد أو رئيــس القســم،
التعامــل مــع موضــوع الزمالــة ،أو عنــد قيامــه بإجــراء عمليــة تقييــم عضــو هيئــة التدريــس .تتعلــق
القضيــة األوىل مبــا إذا كان مســموحاً لــه القيــام بذلــك ،خاصــة وأن تعليــات بعــض الجامعــات ال تنــص
عــى رشعيــة اســتعامل أي تقييــم للزمالــة كأحــد املعايــر املســتعملة لغايــات التثبيــت والرتقيــة وتجديــد
العقــود أو إنهائهــا؛ وتتعلــق القضيــة الثانيــة مبــا إذا كانــت عمليــة التقييــم ذاتهــا وســيلة فاعلــة للتعامــل مع
هــذا املوضــوع ،حيــث تعتــر عمليــة قيــاس الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس عمليــة خاضعــة لــآراء
الشــخصية ،وألنهــا غــر قابلــة للقيــاس أو الثبــات بأيــة طريقــة موضوعيــة.
إن عــدم تثبيــت عضــو هيئــة التدريــس يف الخدمــة الدامئــة ،أو عــدم ترقيتــه ،أو تجديــد عقــده ،أو
االســتغناء عــن خدماتــه قــد يدفعــه للقيــام بأعــال ال عقالنيــة .فقــد ذكــر شــالني ( )Challen, 2010أنــه
يف الثــاين عــر مــن شــهر فربايــر عــام  ،2010قامــت الدكتــورة إميــي بيشــوب ،األســتاذ يف قســم األحيــاء يف
جامعــة أالبامــا يف مدينــة هنتســفيل األمريكيــة ،بعــد انتهــاء اجتــاع مجلــس القســم ،بإطــاق النــار عــى
ســتة مــن زمالئهــا فقتلــت ثالثــة منهــم وجرحــت ثالثــة آخريــن ،وكان ســبب قيامهــا بهــذا العمــل هــو رفــض
طلــب تثبيتهــا يف الخدمــة الدامئــة كانــت قــد تقدمــت بــه يف شــهر إبريــل مــن العــام الســابق .وكانــت
الدكتــورة بيشــوب قــد اســتأنفت ق ـرار عــدم تثبيتهــا يف شــهر نوفمــر مــن العــام نفســه –  – 2009إال أن
املحكمــة قــد ردت قضيتهــا ،وأيــدت اإلجـراء الــذي قامــت بــه الجامعــة وكان عليهــا أن تبحــث عــن عمــل
آخــر ( .)Dewan, et al. 2010وقــد تبــن فيــا بعــد أن الضحايــا كانــوا مــن أعضــاء اللجنــة التــي رفضــت
تثبيتهــا .وذكــر باســكن وجلــن ( )Basken and Glenn, 2010أن ســبب عــدم التثبيــت كان قلــة إنتاجهــا
العلمــي ،وعــدم حصولهــا عــى متويــل خارجــي ألبحاثهــا ،واألكــر أهميــة هــو شــخصيتها املضطربــة ،وصعوبة
التعامــل معهــا ،كــا أن تعليــات الرتقيــة والتثبيــت يف الجامعــة تنــص تحديــدا ً عــى أنــه يتــم الحكــم عــى
أهليــة عضــو هيئــة التدريــس للرتقيــة أو التثبيــت أو تجديــد عقــده أو االســتغناء عــن خدماتــه ،يعتمــد
عــى معايــر محــددة ومنهــا زمالتــه مــع اآلخريــن(**).

(*) تم الحكم عىل الدكتورة بيشوب بالسجن مدى الحياة دون أن تكون خاضعة ألي عفو كان.
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جرش للبحوث والدراسات

أمــا أريــوال ( )Arreola, 2007فقــد أشــار إىل أنــه مــن الصعــب إيجــاد صــدق وثبــات مقاييــس ،أو
أدوات ،تقييــم الزمالــة ،وغالبـاً مــا تكــون هــذه املقاييــس واألدوات مبنيــة عــى علــم النفــس االجتامعــي.
كــا أشــار إىل أنــه ال توجــد أبحــاث كافيــة ترتبــط مبصداقيــة وثبــات هــذه املقاييــس ،هــذا باإلضافــة إىل أنه
ال يوجــد تعريــف شــامل متفــق عليــه ملصطلــح الزمالــة ،بالرغــم مــن انتشــار واســتعامل مقاييســها بشــكل
كبــر مــن قبــل الكثــر مــن الجامعــات.
إن عمليــة تقييــم الزمالــة لــدى عضــو هيئــة التدريــس يجــب أن ال تنتهــي بتعــرف درجــة متتعــه بهــا
إلصــدار حكــم ســلبي أو إيجــايب عــى ســلوكه ،وإمنــا يجــب أن تهــدف هــذه العمليــة إىل تعــرف أســباب عــدم
متتعــه بهــا ،ومــا لهــا مــن تأثــر يف عالقتــه مــع زمالئــه اآلخريــن ،ومــن ثــم محاولــة العمــل عــى تالفيهــا إن
أمكــن ذلــك .إن متتــع عضــو هيئــة التدريــس بــروح الزمالــة كان وال ي ـزال وســيبقى عام ـاً مه ـاً – إن مل يكــن
األهــم – يف إيجــاد بيئــة عمــل صحيــة تســودها املحبــة واألخــوة والتســامح والصداقــة ،إال أن االختــاف يف
تكويــن شــخصيات األف ـراد ،واختــاف ثقافاتهــم وبيئاتهــم وخلفياتهــم ،وطــرق تنشــئتهم وإعدادهــم للمهنــة،
باإلضافــة إىل اختــاف حضــارات الــدول التــي توجــد فيهــا الجامعــات ،واختــاف نظمهــا الرتبويــة مل تحــول دون
وجــود أعضــاء هيئــة تدريــس ال يتمتعــون بــروح الزمالــة ،وال ي ـزال البعــض منهــم يترصفــون ويتعاملــون مــع
زمالئهــم وطلبتهــم بشــكل ينــم عــن عــدم متتعهــم بهــذه الــروح ،وهــذا مــا أكدته خــرة هــذا الباحــث يف التدريس
الجامعــي واإلدارة الجامعيــة يف عــدد مــن الجامعــات املحليــة والعربيــة ملــا يقــارب مــن أربعــة عقــود ،األمــر الــذي
س ـ ّوغ لــه إج ـراء هــذه الدراســة لتطويــر أداة لتقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس الجامعيــن.

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة يف السؤال الرئيس اآليت:
ما األداة املناسبة لتقييم الزمالة لدى عضو هيئة التدريس الجامعي؟
أهمية الدراسة:
تكمــن أهميــة هــذه الدراســة يف أنهــا – حســب علــم الباحــث – األوىل يف األردن – ورمبــا يف
الوطــن العــريب – التــي أجريــت لتوضيــح معنــى الزمالــة ،ومــا لهــا مــن أهميــة يف تعــرف ســلوك
أعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام األكادمييــة يف الجامعــات .كــا تكمــن أهميتهــا يف ســعيها لتطوير
أداة – أو معيــار – لتقييــم الزمالــة لديهــم ،ويؤمــل أن تســاعد هــذه األداة إداريــي الجامعــات يف
اتخــاذ الق ـرارات الصائبــة والعادلــة عنــد النظــر يف طلبــات الرتقيــة والتثبيــت وتجديــد العقــود أو
إنهائهــا – إذا لــزم األمــر – خاصــة وأن نتائــج تقييــم الزمالــة أصبحــت أحــد املعايــر الرســمية التــي
تعتمــد عليهــا إدارات بعــض الجامعــات عنــد اتخــاذ هكــذا قـرارات .كــا يؤمــل أن تضيــف نتائــج
هــذه الدراســة إىل املعرفــة يف هــذا املوضــوع ،إذ أن املكتبــة العربيــة ال ت ـزال تفتقــر إىل أبحــاث
ودراســات حــول موضــوع الزمالــة.
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هدف الدراسة وأسئلتها:
هدفــت هــذه الدراســة إىل تطويــر أداة لتقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف
األقســام األكادمييــة يف الكليــات والجامعــات ،واســتخراج دالالت الصــدق والثبــات لهــا .ولتحقيــق
هــدف الدراســة تــم وضــع الســؤالني اآلتيــن لإلجابــة عنهــا:
 .1مــا األداة املناســبة لتقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام األكادمييــة يف
الكليــات والجامعــات؟
 .2مــا الصــدق العامــي ألداة تقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام األكادمييــة
يف الكليــات والجامعــات؟
تعريف املصطلحات:
فيام ييل تعريفات لبعض املصطلحات التي وردت يف هذه الدراسة:
 عضــو هيئــة التدريــس :هــو “األســتاذ واألســتاذ املشــارك واألســتاذ املســاعد واملــدرس واملــدرساملســاعد”( .املــادة  16مــن القانــون املؤقــت رقــم  42لســنة  – 2001قانــون الجامعــات األردنية
الرســمية وتعديالتــه).
 مهامت عضو هيئة التدريس: .1التدريس والتقييم.
 .2إجراء البحوث والدراسات النظرية والتطبيقية.
 .3خدمة املجتمع وتنميته.
 .4اإلرشاف عىل الرسائل الجامعية ،وعىل بحوث الطلبة وتقاريرهم وأنشطتهم العلمية.
 .5التفرغ الكامل لواجبه العميل يف خدمة املجتمع.
 .6اإلرشاد األكادميي.
 .7االشرتاك يف املجالس واللجان الجامعية ،ويف تلك التي تشارك فيها الجامعة.
 .8أي أمور أخرى يكلف بها يف نطاق خدمته الجامعية.
(املادة /18أ) من نظام الهيئة التدريسية يف الجامعة األردنية رقم ( )106لسنة .2007
الزمالــة :عرفهــا هيومــز ( )Humes, 2007بأنهــا العالقــة القامئــة بــن أعضــاء الهيئــة التدريســية
املبنيــة عــى اح ـرام آراء اآلخريــن يف جــو مــن الثقــة املتبادلــة وإعطائهــم الفرصــة للمشــاركة يف
صنــع القـرارات ،وااللتـزام بالقيــم الســائدة يف املجتمــع.
وعرفهــا لورنــزن ( )Lorenzen, 2006بأنهــا حالــة مــن االنســجام وتقاســم الســلطة واالحـرام
املتبــادل بــن أعضــاء هيئــة التدريــس.
ويعرفهــا الباحــث بأنهــا “شــعور عضــو هيئــة التدريــس بأنــه ينتمــي إىل مجموعــة مــن
األكادمييــن تجمعهــم ثقــة عاليــة فيــا بينهــم ،واحـرام متبــادل بحيــث يثمــن كل منهــم إنجــازات
زمالئــه ومســاهمتهم يف تقــدم وازدهــار قســمهم وكليتهــم”.
48

المجلد ( ،)18العدد ( ،)2كانون األول 2017

جرش للبحوث والدراسات

وتعــرف الزمالــة إجرائيـاً بأنهــا الدرجــة التــي يحصــل عليهــا عضــو هيئــة التدريــس مــن خــال
إجاباتــه عــن فقـرات أداة تقييــم الزمالــة.
الدراسات السابقة:
تفتقــر املكتبــة العربيــة إىل أدب نظــري يتعلــق مبوضــوع الزمالــة والعالقــة الواجــب توافرهــا
بــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــات ويف أقســامها األكادمييــة .أمــا املكتبــة الغربيــة فهــي
زاخــرة بع ـرات األبحــاث واملقــاالت والتقاريــر التــي أجريــت حــول هــذا املوضــوع .وقــد ذهــب
البعــض إىل تطويــر مقاييــس وأدوات لتقييــم درجــة متتــع عضــو هيئــة التدريــس بــروح الزمالــة.
وفيــا يــأيت بعــض مــن هــذه الدراســات:
 .1أجــرى ســريانو وريــكاردي ( )Sipriano and Riccardi, 2012دراســة يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة هدفــت تعــرف آراء رؤســاء األقســام األكادمييــة يف الجامعــات األمريكيــة حــول
اعتبــار معايــر تقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس معيــارا ً رابعـاً للتثبيــت يف الخدمــة
الدامئــة يف الجامعــة ،باإلضافــة إىل قيامهــم بالواجبــات املنوطــة بهــم رســمياً .وتكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )627رئيــس قســم أكادميــي ،اســتجاب منهــم ( )207أفـراد فقــط .وقــد بينــت
نتائــج الدراســة أن ( )153رئيــس قســم رأي ( )73,9%أجــاب باإليجــاب ،وأجــاب ( )24فــردا ً –
أي  – )11,6%بالرفــض ،بينــا مل يكــن ( )30فــردا ً منهــم – أي ( – )14,4%متأكــدا ً مــن اإلجابــة
العتقادهــم بــأن اإلجابــة عــن فق ـرات – أو بنــود – املعايــر ليســت إال تعب ـرا ً شــخصياً عــا
يشــعر بــه املســتجيب ،وهــو عامــل غــر ثابــت عنــد اإلجابــة عــن هــذه الفقـرات .كــا بينــت
النتائــج أن الذيــن أجابــوا بقبــول اعتبــار معايــر تقييــم الزمالــة معيــارا ً رابعـاً قــد شــكل ســتة
أضعــاف أولئــك الذيــن رفضــوا ذلــك.
 .2كــا أجــرى ســريانو وريــكاردي ( )Sipriano and Riccardi, 2012دراســة أخــرى يف الواليــات
املتحــدة هدفــت إىل تعــرف كيفيــة تعامــل رؤســاء األقســام يف بعــض الجامعــات مــع عملهــم
مــن جهــة ،ومــع بعــض أعضــاء هيئــة التدريــس مــن ذوي الشــخصيات التــي يصعــب التعامــل
معهــا .كــا هدفــت تعــرف آراء رؤســاء األقســام حــول اســتخدام معايــر تقييــم الزمالــة
يف اتخــاذ القــرارات املتعلقــة بتثبيــت عضــو هيئــة التدريــس وترقيتــه وتجديــده عقــده
واالســتغناء عــن خدماتــه .وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )583رئيــس قســم أكادميــي مــن
مختلــف الجامعــات األمريكيــة .بينــت نتائــج الدراســة أن ( )484رئيــس قســم – أي ()83%
قــد عانــوا مــن التعامــل مــع أعضــاء هيئــة تدريــس ال يتمتعــون بــروح الزمالــة ،إال أنهــم مل
يســتطيعوا اتخــاذ أيــة إجـراءات بحــق املثبتــن منهــم يف الخدمــة الدامئــة ،وكان عليهــم – أي
عــى رؤســاء األقســام – أن يتعايشــوا مــع هــذه النوعيــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس بالرغــم
مــا كانــوا يســببونه مــن مشــكالت وتفرقــة بــن األعضــاء اآلخريــن .كــا بينــت الدراســة أن
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( )460رئيــس قســم – أي ( )79%منهــم – قــد أيــدوا اعتبــار تقييــم الزمالــة لــدى عضــو هيئــة
التدريــس كأحــد املعايــر الرســمية التــي يجــب أن تؤخــذ بعــن االعتبــار عنــد اتخــاذ مثــل
هــذه الق ـرارات.
 .3قــام ســيجل ومايــر – روبينــو ( )Seigle and Miner – Robino, 2009بدراســة هدفــت
إىل قيــاس قيمــة الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف كليــات الحقــوق يف عــدد مــن
الجامعــات األمريكيــة ،كــا هدفــت تعــرف مــا إذا كانــت هنالــك عالقــة ارتباطيــة بــن التمتــع
بــروح الزمالــة وبــن الرضــا الوظيفــي والراحــة النفســية لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف
هــذه الكليــات ،كــا هدفــت أيضـاً تعــرف الســات التــي تتصــف بهــا كليــات الحقــوق التــي
تتمتــع مبنــاخ إيجــايب تســوده روح الزمالــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،وتلــك الكليــات ذات
املنــاخ الســلبي التــي ال يتمتــع أعضــاء هيئــة التدريــس فيهــا بهــذه الــروح .وتكونــت عينــة
الدراســة مــن ( )900عضــو هيئــة تدريــس .وبينــت نتائــج الدراســة أن أعضــاء هيئــة التدريــس
الذيــن كانــوا يعملــون يف كليــات ذات منــاخ إيجــايب ،كانــوا يتعاونــون فيــا بينهــم ،ويشــجعون
زمالءهــم ،ويتحملــون املســؤولية ،ويعملــون بانســجام وتوافــق ،كــا بينــت النتائــج أن أعضــاء
هيئــة التدريــس الذيــن كانــوا يعملــون يف كليــات ذات منــاخ ســلبي ال يتمتعــون بــروح الزمالة،
وكانــوا عبــارة عــن شــلل وجامعــات تتنافــس فيــا بينهــا ،وال يتوانــون عــن تحســن أوضاعهــم
األكادمييــة عــى حســاب زمالئهــم حتــى ولــو أدى ذلــك إىل إيقــاع الــرر بهــم ،واإلســاءة إىل
ســمعتهم ،وكانــوا يتعاملــون مــع اآلخريــن بســلوك عــدواين ،ويعزفــون عــن املشــاركة يف اللجان
الجامعيــة ويف الفعاليــات واملناســبات االجتامعيــة للقســم والكليــة .هــذا باإلضافــة إىل النميمــة
واســتغابة اآلخريــن .وأمــا بالنســبة إىل بيئــة العمــل ،فقــد بينــت نتائــج الدراســة أن أعضــاء
هيئــة التدريــس الذيــن كانــوا يعملــون يف كليــات ذات منــاخ إيجــايب تســوده روح الزمالــة
والتفاهــم ،كانــوا راضــن عــن عملهــم ،وأقــل توتـرا ً ،وأكــر متتعـاً براحــة نفســية ،بعكــس أولئك
الذيــن كانــوا يعملــون يف بيئــة عمــل ســلبية ،فقــد كانــوا أقــل رضـاً عــن عملهــم ،ويعانــون مــن
ضغــوط العمــل ،ومــن احـراق نفــي ،ودامئــي الشــك والريبــة بزمالئهــم اآلخريــن.
 .4قامــت كاالجــار ( )Gallagher, 2007بدراســة مكتبيــة يف جامعــة أيرلنــدا بعنــوان “الزمالــة”
هدفــت إىل الدفــاع عــن مفهــوم الزمالــة ،وذكــرت أن الزمالــة ليســت ســلعة تبــاع وتشــرى،
أو يتــم صنعهــا أو فرضهــا عــى اآلخريــن ،وإمنــا هــي نــوع مــن العالقــة الوديــة واملهنيــة
والتشــاركية ،والتعاونيــة التــي تجمــع بــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف القســم األكادميــي ،يف
جــو مــن الثقــة والتعــاون واالحــرام املتبــادل ،وهــي – أي الزمالــة – مــؤرش عــى الــروح
املعنويــة العاليــة واالنتــاء للمؤسســة التــي يعملــون فيهــا.
 .5أمــا أمــروز وزميالتهــا ( )Ambros, et al. 2005فقــد قمــن بدراســة يف جامعــة كارنجــي –
ميلــون يف واليــة بنســلفانيا األمريكيــة بعنــوان “طريقــة نوعيــة لتقييــم رضــا أعضــاء هيئــة
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التدريــس الجامعيــن عــن عملهــم” هدفــت تعــرف أســباب اســتقالة بعــض أعضــاء هيئــة
التدريــس مــن الجامعــات التــي كانــوا يعملــون فيهــا ،وأســباب بقــاء البعــض اآلخــر ،مــع
األخــذ بعــن االعتبــار خرباتهــم الشــخصية واملهنيــة .وتكونــت عينــة الدراســة مــن ( )122عضــو
هيئــة تدريــس نصفهــم ممــن كانــوا ال يزالــون عــى رأس عملهــم ،والنصــف اآلخــر ممــن
تركــوا العمــل يف الجامعــة التــي كانــوا يعملــون فيهــا ألســباب مختلفــة .ولجمــع املعلومــات
اســتخدمت الباحثــات طريقــة املقابــات الشــخصية مــع أف ـراد عينــة الدراســة عــى مــدى
عاميــن متتاليــن .وقــد بينــت نتائــج الدراســة أن بعــض الذيــن تركــوا عملهــم عــزوا ذلــك
إىل عــدة عوامــل أهمهــا عــدم وجــود تعــاون وعالقــات وديــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف
األقســام التــي كانــوا يعملــون فيهــا ،وإىل اإلجـراءات املعقــدة التــي كانــت تتبعهــا الجامعــات
يف الرتقيــة والتثبيــت يف الخدمــة .كــا بينــت النتائــج أيضـاً أن ( )99مــن أفـراد عينــة الدراســة
– أي ( )80,5%منهــم – كانــوا يركــزون أثنــاء املقابــات الشــخصية عــى أهميــة وجــود روح
الزمالــة واالح ـرام املتبــادل بــن أعضــاء هيئــة التدريــس.
 .6ويف الدراســة التــي قــام بهــا ريكــس وريكــس ( )Rakes and Rakes, 1997يف جامعــة شــال
رشق لويزيانــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة بعنــوان “تشــجيع الزمالــة بــن أعضــاء هيئــة
التدريــس” هدفــت إىل مناقشــة العوامــل البيئيــة التــي ميكــن أن يســتخدمها القــادة الرتبويــون
لتشــجيع التفاعــل والتعــاون بــن أعضــاء هيئــة التدريــس بهــدف تنميــة روح الزمالــة بينهــم.
وقــد بـ ّـن الباحثــان أن أعضــاء هيئــة التدريــس يف الجامعــات يعملــون مبعــزل عــن بعضهــم
بعضــاً يف أقســامهم األكادمييــة ،وهــذا بالتــايل يقلــل مــن فعاليتهــم وفعاليــة أقســامهم
وكلياتهــم وجامعاتهــم نفســها .كــا بــن الباحثــان أن الضغــوط التــي تؤثــر يف عمــل عضــو
هيئــة التدريــس والتــي تجعلــه يعمــل منفــردا ً ومبعــزل عــن اآلخريــن ،كانــت تتعلــق بإجـراء
األبحــاث العلميــة ونرشهــا ،والقيــام بتدريــس فعــال ،ومتابعــة كل مــا يســتجد يف ميــدان
تخصصــه ،والخدمــات التــي يتوقعهــا منــه القســم والكليــة والجامعــة ،وهــذه الضغــوط تقــود
إىل املنافســة بــن أعضــاء التدريــس للحصــول عــى حوافــز ومكافــآت ماديــة ،أو الرتقيــة ،أو
إشــغال منصــب إداري ،أو التثبيــت يف الخدمــة الدامئــة يف الجامعــة .وقــد اقــرح الباحثــان
ثــاث اس ـراتيجيات ميكــن أن تســتخدم لتشــجيع روح الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس
تتلخــص يف توفــر شــبكة اتصــاالت إيجابيــة وفاعلــة ،ورضورة القيــام باألعــال بشــكل تشــاريك
وبــروح الفريــق ،ومشــاركتهم يف عمليــة اتخــاذ الق ـرارات.
لقــد اســتفاد الباحــث مــن االطــاع عــى الدراســات الســابقة ،وعــى تلــك التــي اطلــع عليهــا
مــن املصــادر واملراجــع العديــدة يف تحديــد املجــاالت التــي تظهــر متتــع عضــو هيئــة التدريــس
بــروح الزمالــة ،ويف تطويــر فق ـرات األداة التــي أعدهــا .وتختلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات
الســابقة اختالفـاً جذريـاً ورئيســياً وهــو أن املجتمعــات التــي أجريــت فيهــا هــذه الدراســات تختلف
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يف قيمهــا وحضاراتهــا ونظمهــا الرتبويــة عــن املجتمــع الــذي اجريــت فيــه هــذه الدراســة ،إال أن
أدوات تقييــم الزمالــة التــي اســتخدمت يف تلــك الدراســات تتشــابه إىل حــد كبــر مــع األداة التــي
تــم تطويرهــا يف هــذه الدراســة حيــث أن ســلوكيات أعضــاء هيئــة التدريــس القابلــة للمالحظــة
متشــابهة بالرغــم مــن اختــاف مجتمعاتهــم وحضاراتهــم.
أداة تقييم الزمالة:
 .1لإلجابــة عــن ســؤال الدراســة األول والــذي ينــص عــى “مــا األداة املناســبة لتقييــم الزمالــة
لــدى عضــو هيئــة التدريــس الجامعــي؟”
تــم االطــاع عــى األدب النظــري باللغــة اإلنجليزية حــول موضــوع الزمالــة ()Collegiality
وتبــن أن هنــاك عــرات األبحــاث واملقــاالت واالنتقــادات التــي نــرت حــول هــذا
املوضــوع ،مثــل دراســة كونيــل وســافيج ( ،)Connell & Savage, 2001ودراســة
شــميل وزمــاؤه ( ،)Schimmel, et al. 2011ودراســة ســيجل ومايــر – مورينــو (Siegle
 )& Miner – Robino, 2009ودراســة كاالجــار ( ،)Gallagher, 2007ودراســة جونســتون
وزمالؤهــا ( )Johnston, et. al, 2011التــي راجعــوا فيهــا عــددا ً كبــرا ً مــن األبحــاث
واملقــاالت التــي أُجريــت حــول موضــوع الزمالــة التــي قــام بهــا باحثــون أمريكيــون مــن
مختلــف الجامعــات األمريكيــة .وكذلــك تــم االطــاع عــى “مصفوفــة تقييــم الزمالــة”
( – )Collegiality Assessment Matrixأو كــا تعــرف بـــ( )CAMالتــي طورهــا ســريانو
وبولــر ( .)Cipriano and Buller, 2012وتشــتمل هــذه املصفوفــة عــى ( )27مــؤرشا ً يــدل
توافرهــا عــى وجــود الزمالــة بــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،وهــذه املــؤرشات موزعــة عــى
خمســة مجــاالت هــي اإليثــار ( ،)Altruismوالضمــر الحــي ( ،)Conscientiousnessوالــروح
الرياضيــة ( ،)Sportsmanshipواملجاملــة ( ،)Courtesyوفضيلــة املواطنــة (.)Civil Virtue
وبعــد االطــاع عــى الفقـرات التــي تضمنهــا كل مجــال منهــا تــم اختيــار ثالثــة مجــاالت منهــا
هــي اإليثــار واملواطنــة واملجاملــة ،وبنــاء فقــرات كل مجــال منهــا لتالئــم البيئــة األردنيــة
والعربيــة ،ســيام وأن أعــراض عــدم التمتــع بــروح الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس
متشــابهة ،إن مل تكــن متطابقــة ،ســواء أكان هــؤالء يعملــون يف جامعــات عربيــة أم جامعــات
أجنبيــة .وقــد تــم تطويــر أداة مكونــة مــن خمــس وثالثــن فقــرة لتقييــم املجــاالت الثالثــة.
صدق األداة:
للتحقــق مــن صــدق األداة تــم اســتخدام صــدق املحتــوى ،إذ قــام الباحــث بعــرض األداة
بصورتهــا األوليــة عــى ( )70مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف ســت جامعــات :ثــاث منهــا جامعــات
رســمية وهــي الجامعــة األردنيــة ،وجامعــة مؤتــة ،جامعــة آل البيــت ،وثــاث جامعــات خاصــة
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هــي جامعــة جــرش ،وجامعــة عــان العربيــة ،وجامعــة الــرق األوســط ،وامللحــق رقــم ( )1يبــن
عــدد املحكمــن مــن كل جامعــة منهــا .وطلــب مــن املحكمــن إبــداء الــرأي حــول وضــوح فقـرات
كل مجــال مــن مجــاالت األداة الثالثــة ،وصالحيــة هــذه الفق ـرات لقيــاس مــا وضعــت لقياســه،
وانتــاء كل فقــرة للمجــال الــذي اندرجــت تحتــه ،ودقــة وســامة الصياغــة اللغويــة .كــا طلــب
منهــم إدخــال أيــة تعديــات أو إلغــاء أو دمــج بعــض الفق ـرات مع ـاً حســب مــا رأوه مناســباً.
وبعــد األخــذ باملالحظــات التــي أبداهــا املحكمــون تــم إلغــاء الفقـرات التــي أجمــع ( )80%منهــم
عــى عــدم مالءمتهــا ،وكذلــك دمــج بعــض الفق ـرات بحيــث أصبحــت األداة يف صورتهــا النهائيــة
مكونــة مــن ( )29فقــرة موزعــة كاآليت:
(الفقرات .)12–1
 12فقرة		
 مجال اإليثار		(الفقرات .)22–13
 10فقرات
 مجال املواطنة(الفقرات .)29–23
 7فقرات		
 مجال املجاملةوملعرفــة إمكانيــة تطبيــق األداة واالســتفادة مــن نتائــج التقييــم ،تــم عرضهــا عــى عــرة
مــن أعضــاء هيئــة التدريــس ،مــن خــارج مجموعــة املحكمــن – ممــن يحملــون رتبــة األســتاذية
ولهــم خــرات طويلــة يف التدريــس الجامعــي واإلدارة الجامعيــة .وقــد وافــق مثانيــة أعضــاء منهــم
– أي  80%عــى أن نتائــج هــذا التقييــم تعطــي مــؤرشات مقبولــة يجــب االنتبــاه إليهــا تــدل عــى
وجــود ،أو عــدم وجــود ،روح الزمالــة لــدى اعضــاء هيئــة التدريــس ،وميكــن تطبيقهــا رشيطــة
أن ال تكــون نتائــج هــذا التقييــم العامــل الرئيــس للحكــم عــى أهليــة عضــو هيئــة التدريــس
واســتحقاقه ،أو عــدم اســتحقاقه – ملــا تقــدم إليــه .وامللحــق رقــم ( )2يبــن أداة تقييــم الزمالــة
بشــكلها النهــايئ (منــوذج أ) ،كــا متــت إعــادة صياغــة فق ـرات األداة الســتعاملها للتقييــم الــذايت
(منــوذج ب) (امللحــق .)3
 .2لإلجابــة عــن الســؤال الثــاين والــذي ينــص عــى“ :مــا الصــدق العامــي ألداة تقييــم الزمالــة
لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس يف األقســام األكادمييــة يف الكليــات والجامعــات؟”
فقــد تــم التحقــق مــن الصــدق العامــي لــأداة املكونــة مــن ( )35فقــرة ،وتــ ّم اســتخدام
مقيــاس كفايــة العينــة ( )Measure of Adequacyالــذي يســمى مقيــاس (Kaiser-Meyer-
 )Olkinوذلــك مــن أجــل تحديــد درجــة مالءمــة اســتخدام التحليــل العامــي ،حيــث تعــد العينــة
كافيــة إلجـراء التحليــل العامــي إذا كانــت قيمــة مقيــاس كفايــة العينــة ( )MSAتقــع بــن ()1–0.5
وتشــر نتيجــة التحليــل العامــي جــدول ( )1إىل أن قيمــة ( )MASكانــت ( )0.849وهــذا يعنــي
حســب املقيــاس أن العينــة مالمئــة الســتخدام التحليــل العامــي .كــا تــم أيض ـاً اســتخدام اختبــار
( )Bartlettلتحديــد درجــة مالءمــة التحليــل العامــي .وقــد أشــارت النتائــج إىل مالءمــة التحليــل
العامــي يف هــذه الدراســة إذ كان مســتوى الداللــة يســاوي (.)sig=0.000
53

تطوير أداة لتقييم الزمالة لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعيين

جدول ()1
مقياس كفاية العينة ) (MSAواختبار بارتلت

0.849
مقياس كفاية العينة
0.000
اختبار بارتلت ()Bartlett
للوقــوف عــى البنــاء العامــي لــأداة ،جــرى اســتخدام التحليــل العامــي ()Factor Analysis
لفقــرات االســتبانة ،لتقــي العوامــل املســؤولة عــن قيــاس الزمالــة ،فأفــرزت نتائــج التحليــل
العامــي بطريقــة املكونــات الرئيســة ( )Principal Componentsوالتدويــر املتعامــد (Varimax
 )Rotationخمســة عوامــل قيــم الجــذر الكامــن لهــا اكــر مــن الواحــد الصحيــح ،وتفــر مجتمعــة
مــا مجموعــه ( )52.075%مــن التبايــن يف األداة ،حيــث تــم تحديــد عــدد العوامــل اعتــادا ً عــى
أن قيمــة التبايــن الــكيل املفــر أكــر مــن واحــد ( )Eigen Values Over 1ويوضــح الجــدول ()2
الجــذور الكامنــة والتبايــن املفــر للعوامــل التــي تشــكل البنــاء العامــي لــأداة.
جدول ()2
الجذور الكامنة والتباين املفرس للعوامل التي تشكل البناء العاميل لألداة

الرقم
1
2
3

العامل
األول
الثاين
الثالث

الجذر الكامل
12.558
3.444
2.225

نسبة التباين املفرس
35.879
9.839
6.357

النسبة الرتاكمية للتباين
35.879
45.718
52.075

يالحــظ مــن الجــدول ( )2أن العامــل األول فــر مــا نســبته ( )35.879%مــن التبايــن الــكيل،
وهــي أعــى نســبة تبايــن مفــرة مقارنــة بالعوامــل األخــرى وهــي قيمــة مرتفعــة إذا قورنــت
مــع التبايــن املفــر مــع بقيــة العوامــل األخــرى .ويظهــر هــذا الفــرق واضح ـاً يف التمثيــل البيــاين
للجــذور الكامنــة للعوامــل املختلفــة والتــي تبــدو يف الشــكل ( .)1ويــدل ذلــك عــى أن األداة تقيــس
عام ـاً واحــدا ً ،مــا يشــر إىل أحاديــة البعــد ( ،)Unidimensionalityأي أن األداة تقيــس عام ـاً
رئيس ـاً واحــدا ً ،وبقيــة العوامــل تظهــر ثانويــة.
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Component Number
الشكل()1
الشكل
()1
التمثيل البياني للجذور الكامنة ) (Eigen Valuesللعوامل المكونة لألداة
التمثيل البياين للجذور الكامنة ) (Eigen Valuesللعوامل املكونة لألداة

ـج لمىىم
إلمل ىإليهنـي ىـا نتائـالي
التـىتـيانيلى
ـل اليى
بالعوامىـىم
ىاةالو ب ل راة
تشــبعطة ى أ
ـى هل ى
وللرثىعـىرف
التحليــل
ىتـت
انتهـ
الاكرـةنى لىةـ لىـأداة،
الفقـرالعي ىاتأالاملكونـ
وللوقــوف
العامــي فقــد جــرى اســتخراج معامــات تشــبع الفقــرات بالعوامــل الخمســة ،وتعــد الفقــرة
ال ى ةلت فيىىد ىىأا اسىىيلأاج ة ى ةالل طةى أ العيىأال ب ل راةىىم اللاخىىةو وط ىىد العيىأل ةيةى ة هلى
متشــبعة عــى العامــل الــذي يزيــد عــى العامــل اآلخــر بفــارق ( )0.10عــى األقــل مــا يجعــل
(Hairدرجــة
ـنىةحيــث:
مصداقيةـاىـة دأداة ىمالبح
أجــل
الفقـرالاتةمنقيــة
ـثالمـنيم
العـيىأ
ـار ادثىم
اختبـهلى
)0.10
ـنر (
ومىـ ر
،)Hairأ بع
(1995هلal.,الet.ةم اآل
الذو ال د
تقــارب األســئلة التــي تقيــس كل عامــل ( )Convergent Validityبحيــث تكــون األســئلة متقاربــة
)et. al., 1995و وةى ا ىم ا ي ى ر ةعىداثمة اةال ال ىث ةى حمىث ةر ىة طيى ر ادسىدلة ال
التامييـىتـز بــن
لــكل عامــل إذا كان تحميلهــا عــى العامــل املقابــل لهــا أعــى مــن ( .)0.3ودرجــة
التاميمىــز إذا مل
)Validityاملختلفــة
ـس العوامــل
ـقىم إ ا
يتحقهـ ة
ـثلكىم
بحـربىة
)Discriminateةيي
(Validityمىث طكىر ادسىىدلة
 (Convergentب
تقيةـىم
ـي ه
ـئلةىميالتـمىم
األسـ طي
تشــبع كل فقــرة بشــكل أكــر مــن العامــل املقابــل لــه مقارنــة مــع تشــبعها عــى العوامــل األخــرى،
ط املل هل ال ةم الاي قم لل اهل ة ( )0.3وةر ة اليا ال قم ادسدلة اليت طيمي ال راةىم
والجــدول ( )3يوضــح هــذه املعامــات وقيــم معامــات الشــيوع للفق ـرات.
الاليلعة ) (Discriminate Validityب ث اي ي اليا ال إ ا لل طة أ مم فيأل بةكم اا أ ة
ال ةم الاي قم له ةي رنة ةأ طة ل هل ال راةم اد ىأاو وال ىدوا ( )3ارضىح هىذه الا ى ةالل
وثمل ة ةالل الةمرع للعيأال
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جدول ()3
معامالت التشبع للفقرات املكونة ملقياس الدور ،وعامل الشيوع

رقم الفقرة
q1
q2
q10
q3
q9
q8
q5
q4
q6
q12
q7
q13
q29
q21
q32
q31
q28
q30
q34
q25
q33
q26
q20
q27
q14
q35
q23
q19
q15
q24
q16
q22
q17
q11
q18

1
0.880
0.874
0.756
0.747
0.728
0.679
0.677
0.622
0.618
0.618
0.521
0.481
0.470
0.428

0.443
0.505

0.461

العوامل
2

0.421
0.775
0.675
0.653
0.587
0.570
0.569
0.568
0.542
0.541
0.518
0.510
0.421

0.404
56

3

0.456

0.822
0.790
0.782
0.734
0.599
0.554
0.514
0.474
0.469

عامل الشيوع
0.803
0.796
0.627
0.648
0.568
0.546
0.590
0.527
0.525
0.544
0.327
0.468
0.419
0.179
0.643
0.460
0.487
0.438
0.336
0.570
0.453
0.490
0.507
0.621
0.521
0.227
0.676
0.628
0.710
0.542
0.476
0.424
0.491
0.451
0.409
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يبــن جــدول ( ،)3أن ( )6فق ـرات كانــت معامــات تشــبعاتها عــى اكــر مــن عامــل لذلــك
تــم حــذف هــذه الفقــرات وهــي ( ،)29 ،27 ،18 ،14 ،13 ،11وأن ( )29فقــرة كانــت معامــات
تشــبعاتها عــى العوامــل الثالثــة تزيــد عــن ( ،)0.30فقــد تشــبعت ( )12فقــرة بالعامــل األول
وكانــت معامــات التشــبع لهــذه الفقــرة تـراوح مــا بــن ( ،)0.428–0.880وتشــبعت ( )10فقـرات
بالعامــل الثــاين وكانــت معامــات التشــبع لهــذه الفقـرات تـراوح بــن ( 0.775و  )0.421وتشــبعت
( )7فق ـرات بالعامــل الثالــث ،وكانــت معامــات التشــبع لهــذه الفق ـرات ت ـراوح بــن ( 0.822و
 )0.514وبهــذه النتيجــة تكــون األداة بصورتهــا النهائيــة مكونــة مــن ( )29فقــرة.
ثبات األداة:
للتأكــد مــن ثبــات األداة تــم اســتخدام طريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار ( )t-retestإذ تــم
تطبيقهــا عــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن ( )12فــردا ً مــن خــارج أفـراد لجنــة التحكيــم بفاصــل
زمنــي قــدره أســبوعني بــن مــريت التطبيــق ،وتــم حســاب معامــل الثبــات باســتخدام معامــل
ارتبــاط بريســون ،كــا تــم إيجــاد معامــل االتســاق الداخــي لــأداة باســتخدام معادلــة كرونبــاخ
ألفــا ( ،)Cronbach Alphaوالجــدول ( )4والجــدول ( )4يبــن معامــات ثبــات األداة.
جدول ()4
معامالت ثبات أداة الدراسة

معامل ارتباط
املجال
الرقم
0.984
اإليثار
1
0.998
املواطنة
2
0.711
املجاملة
3
0.964
الدرجة الكلية
يالحــظ معامــات معامــل ارتبــاط بريســون ( ،)0.964للدرجــة الكليــة ومعامــل كرونبــاخ الفــا
بلــغ بــن ( )0.908–0.862وتعــد هــذه القيــم مقبولــة ألغـراض الدراســة الحاليــة.
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كرونباخ ألفا
0.862
0.899
0.908
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رقم
الفقرة
q1
q2
q3
q4
q5
q6
q7
q8
q9
q19
q11
q12
q13
q14

جدول ()5
معامالت اربتاط (بريسون) بني درجات كل فقرة من مع مجالها والدرجة الكلية
رقم االرتباط مع االرتباط مع
االرتباط مع االرتباط مع
املجال الدرجة الكلية
الدرجة الكلية الفقرة
املجال
0.399
0.846
q15
0.331
0.392
معامل االرتباط
0.000
0.000
0.000
0.000
مستوى الداللة
0.418
0.819
q16
0.473
0.695
معامل االرتباط
0.000
0.000
0.000
0.000
مستوى الداللة
0.395
0.860
q17
0.498
0.736
معامل االرتباط
0.000
0.000
0.000
0.000
مستوى الداللة
0.548
0.796
q18
0.571
0.830
معامل االرتباط
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.552
0.824
q19
0.675
0.864
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.536
0.836
q20
0.682
0.866
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.514
0.784
q21
0.862
0.886
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.072
0.364
q22
0.674
0.877
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.387
0.489
q23
0.709
0.875
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.412
0.781
q24
0.702
0.837
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.570
0.809
q25
0.409
0660
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.436
0.629
q26
0.278
0.516
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.514
0.574
q27
0.452
0.796
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.497
0.626
q28
0.404
0.753
مستوى الداللة
0.000
0.000
0.000
0.000
معامل االرتباط
0.413
0.586
q29
0.000
0.000
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يتضــح مــن الجــدول الســابق ( )5أن جميــع الفق ـرات كانــت لهــا معامــات ارتبــاط إيجابيــة
مــع مجالهــا ومــع الدرجــة الكليــة.
تصحيح األداة:
تم استخدام سلم ليكرت الخاميس لإلجابة عن فقرات األداة عىل النحو اآليت:
درجــة انطبــاق الفقــرة عــى املســتجيب كبــرة جــدا ً ولهــا ( )5درجــات ،وكبــرة ولهــا ()4
درجــات ،ومتوســطة ولهــا ( )3درجــات ،ومتدنيــة ولهــا درجتــان ،ومتدنيــة جــدا ً ولهــا درجــة واحــدة.
وقــد تــم اختيــار ســلم ليكــرت لإلجابــة عــن فقـرات األداة ألن اإلجابــة عنهــا ليســت قطعيــة،
مبعنــى ال ميكــن اإلجابــة عنهــا بنعــم أو ال ،ثــم تــم تحويــل الســلم الخــايس إىل ســلم إجابــة ثــايث
باســتخدام املعادلــة اآلتيــة:
4
1
–
5
لإلجابة
األدىن
الحد
–
األعىل
الحد
1.33 3 = 3
=
طول الفئة =
عدد املستويات
وبذلك تكون درجة انطباق الفقرة عىل املستجيب كاآليت:
درجة متدنية
		
2.33 – 1.00
درجة متوسطة
		
3.67 – 2.34
درجة عالية
		
5.00 – 3.68
وملعرفــة آراء املحكمــن وأعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن أجابــوا عــن فق ـرات األداة والبالــغ
عددهــم ( )106عضــو هيئــة تدريــس يف عــدد مــن الجامعــات الرســمية والخاصــة ،حــول اســتعامل
تقييــم الزمالــة كمعيــار رســمي لغايــات الرتقيــة والتثبــت وتجديــد عقــود أعضــاء هيئــة التدريــس
وإنهائهــا ،وطلــب منهــم اإلجابــة عــن الســؤالني اآلتيــن:
 .1هــل توافــق عــى اســتعامل نتائــج تقييــم الزمالــة لــدى عضــو هيئــة التدريــس معيــارا ً رســمياً
لغايــات ترقيتــه أو تثبيتــه يف الخدمــة أو تجديــد عقــده أو إنهائــه؟
أجــاب ( )77عضــو هيئــة تدريــس – أي ( )72,6%باإليجــاب رشيطــة أن ال يكــون املعيــار
األكــر وزنــاً ،وأجــاب ( )29عضــوا ً أي ( )27,4%بالرفــض.
 .2إذا مل تتــم ترقيتــك بعــد ،ومل تكــن مثبتـاً يف الخدمــة الدامئــة ،هــل توافــق عــى اســتعامل نتائــج
اداة تقييــم الزمالــة – بعــد تطبيقهــا عليــك – معيــارا ً رســمياً عنــد النظــر مســتقبالً يف ترقيتــك،
أو تثبيتــك أو تجديــد عقــد عملــك يف الجامعــة؟ إذا كان الجــواب (ال) فريجــى إعطــاء األســباب.
تبــن مــن تحليــل اإلجابــات عــن هــذا الســؤال أن مــن بــن الذيــن أجابــوا عــن فقـرات األداة
والبالغــة عددهــم ( )106عضــوا ً هنــاك ( )42عضــو هيئــة تدريــس برتبــة أســتاذ وأســتاذ
مشــارك متــت ترقيتهــم وتثبيتهــم يف الخدمــة ،وهنــاك ( )64عضــو هيئــة تدريــس برتبــة أســتاذ
مســاعد مل تتــم ترقيتهــم أو تثبيتهــم .وقــد وافــق ( – )33أي ( )51,5%منهــم عــى ذلــك،
ورفــض ( )31عضــوا ً – أي ( )48,5%منهــم عــى اســتعامل نتائــج تقييــم الزمالــة لديهــم معيــارا ً
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رســمياً لهــذه الغايــات .وقــد بــرر أعضــاء هيئــة التدريــس الذيــن رفضــوا ذلــك لعــدة أســباب
أهمهــا :عــدم مرشوعيــة اســتخدام هكــذا معايــر ألن تعليــات الرتقيــة والتثبيــت وتجديــد
عقــود العمــل وإنهائهــا ،وكذلــك بنــود عقــود عملهــم مــع الجامعــة ال تنــص عــى ذلــك ،وأن
عمليــة التقييــم تخضــع مل ـزاج الشــخص أو األشــخاص الذيــن يقومــون بهــا ،إىل جانــب عــدم
الثقــة بشــفافية ونزاهــة وموضوعيــة هــذه العمليــة.
مقرتحات الستعامل األداة:
ميكــن اســتعامل أداة تقييــم الزمالــة لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس لتعــرف مســتوى متتــع ،أو
عــدم متتــع ،كل منهــم بــروح الزمالــة ،وتعــرف الســلوكات – القابلــة للمالحظــة – التــي تشــر إىل
ذلــك لعــدة أغـراض.
 .1االستعامل األول:
يطلــب عميــد الكليــة أو رئيــس القســم مــن أعضــاء هيئــة التدريــس يف قســمه أن يقومــوا
بتقييــم ذايت للزمالــة لديهــم مــن خــال اإلجابــة عــن جميــع فق ـرات األداة (منــوذج ب) بشــكل
رسي ،ثــم يقــوم االثنــان باالطــاع عــى نتائــج التقييــم .فــإذا الحــظ أن نتائــج تقييــم أحدهــم لنفســه
متدنيــة – وهــذا نــادرا ً مــا يحــدث – فيمكــن لــه أن يجتمــع مــع العضــو املعنــي ملناقشــة نتائــج
تقييمــه لنفســه ،وتعــرف أســباب تدنيهــا ،ومــن ثــم االتفــاق عــى بعــض اإلج ـراءات التــي ميكــن
أن يقــوم بهــا لتــايف هــذه الســلبيات .وينبغــي توثيــق مــا يتــم االتفــاق عليــه للمتابعــة مســتقبالً.
 .2االستعامل الثاين:
إذا الحــظ العميــد أو رئيــس القســم أن أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس يف قســمه يتــرف مــع
زمالئــه أو مــع طلبتــه بشــكل غــر حضــاري ،أو عــدم وجــود تعــاون بينــه وبــن اإلدارة ،أو بينــه
وبــن زمالئــه ،أو أنــه يقــوم بأعــال أو ســلوكات تــيء لقســمه أو لزمالئــه ،فيمكــن لرئيــس القســم
– بعــد االســتئناس بــرأي عميــد الكليــة – أن يقــوم بتقييــم الزمالــة لــدى هــذا العضــو مــن خــال
اإلجابــة عــن فق ـرات النمــوذج (أ) ،ويطلــب مــن العضــو املعنــي تقييــم نفســه ذاتي ـاً مــن خــال
اإلجابــة عــن فقـرات النمــوذج (ب) ،ثــم يجتمــع اإلثنــان معـاً عــى انفـراد ملقارنــة نتائــج التقييمــن،
وتعــرف أســباب ســلوك العضــو املعنــي الــذي دعــا إىل تقييمــه ،ثــم يتــم االتفــاق بينهــا عــى أن
يقــوم العضــو املعنــي بإج ـراءات معينــة ميكــن أن تســهم يف تحســن عالقتــه مــع زمالئــه وتــايف
الســلبيات التــي دعــت إىل تقييمــه .ويف حــال عــدم اقتناعــه بنتائــج التقييــم ،أو باإلجـراءات التــي
تــم اقرتاحهــا ،فعــى رئيــس القســم أن يطلــب ذلــك منــه رســمياً مبوجــب كتــاب رســمي .ويف كلتــا
الحالتــن يجــب توثيــق مــا يتــم االتفــاق عليــه للرجــوع إليــه مســتقبالً إذا لــزم األمــر.
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 .3االستعامل الثالث:
يف حالــة النظــر يف تجديــد عقــد أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس املعنيــن بعقــود ســنوية ،يطلــب
العميــد أو رئيــس القســم مــع جميــع أعضــاء القســم تقييــم العضــو املعنــي بشــكل رسي مــن خــال
اإلجابــة عــن فق ـرات النمــوذج (أ) دون ذكــر أســاء املقيمــن .ثــم يقــوم رئيــس القســم ،وبغيــاب
العضــو املعنــي ،بعقــد اجتــاع ألعضــاء مجلــس القســم ملناقشــة نتائــج التقييــم ورفــع التوصيــة
املناســبة بذلــك.
 .4االستعامل الرابع:
يف حالــة تقــدم احــد أعضــاء هيئــة التدريــس للرتقيــة ،يطلــب العميــد أو رئيــس القســم
مــن أعضــاء القســم الذيــن يحملــون الرتبــة املطلــوب الرتقيــة إليهــا أو أعــى ،تقييــم عضــو هيئــة
التدريــس املتقــدم للرتقيــة مــن خــال اإلجابــة عــن فقـرات النمــوذج (أ) ،ثــم يقــوم العميــد ورئيــس
القســم باالجتــاع باألعضــاء الذيــن قامــوا بعمليــة التقييــم ملناقشــة نتائجــه ورفــع التوصيــة التــي
يرونهــا مناســبة مــع ذكــر األســباب التــي دعــت التخاذهــا ،ســواء كانــت ســلبية أو إيجابيــة ،مــع
األخــذ بعــن االعتبــار أنظمــة وتعليــات الجامعــة التــي يعملــون فيهــا.
 .5االستعامل الخامس:
يف حالــة تقــدم أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس بطلــب التثبيــت يف الخدمــة الدامئــة يف الجامعــة،
بعــد اســتيفائه للــروط الالزمــة لذلــك ،يطلــب العميــد ورئيــس القســم مــن جميــع أعضــاء القســم
املثبتــن يف الخدمــة تقييــم العضــو املتقــدم للتثبيــت مــن خــال اإلجابــة عــن فقــرات النمــوذج
(أ) ،ثــم يقــوم العميــد ورئيــس القســم باالجتــاع بهــم ملناقشــة نتائــج التقييــم بــكل شــفافية
ورصاحــة ونزاهــة ،واتخــاذ التوصيــة التــي يرونهــا مناســبة ،خاصــة وأن هــذا العضــو ،إن تــم
تثبيتــه ،ســيالزمهم مــدى الحيــاة.
استنتاجات
تعكــس الزمالــة – أو روح الزمالــة التــي يتمتــع بهــا أعضــاء هيئــة التدريــس العالقــة التــي
تربــط بينهــم يف القســم الواحــد ،وبينهــم وبــن زمالئهــم يف األقســام والكليــات األخــرى ،وكذلــك
بينهــم وبــن طلبتهــم وبــن العاملــن واملوظفــن يف الكليــة بشــكل خــاص ،ويف الجامعــة بشــكل
عــام .وتظهــر هــذه العالقــة يف تفاعــل أعضــاء هيئــة التدريــس مــع بعضهــم بعض ـاً ،ويف االح ـرام
الــذي يبديــه كل منهــم نحــو اآلخــر ،ويف تحمــل كل منهــم ملســؤولياته بهــدف النهــوض بقســمه
وبكليتــه ،وبالتــايل بجامعتــه .وليــس مــن املبالــغ فيــه القــول إن الزمالــة هــي حجــر األســاس للعمــل
املهنــي ويف نجــاح عضــو هيئــة التدريــس بعملــه .إال أن هــذا املفهــوم ال يـزال غــر واضــح يف أذهــان
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الكثرييــن مــن اإلداريــن وأعضــاء الهيئــات التدريســية يف معظــم الجامعــات العربيــة .ويــكاد يكــون
مــن الصعــب ،أو مــن املســتحيل ،عــى اإلداري أن يتنبــأ مباهيــة العالقــة التــي يجــب أن تســود بــن
أعضــاء هيئــة التدريــس التــي يجــب توافرهــا إليجــاد بيئــة عمــل ســليمة ،وصحيــة ،وفاعلــة ،وخاليــة
مــن املؤرقــات واملعوقــات ،إن مل يكــن هــو نفســه – أي اإلداري – عــى معرفــة ودرايــة واســعة
مباهيــة هــذه العالقــات.
ولعــل أفضــل طريقــة للتعامــل مــع موضــوع الزمالــة ،ورضورة متتــع أعضــاء هيئــة التدريــس
جميعهــم بروحهــا ،هــي أن يقــوم رئيــس القســم األكادميــي ،بالتعــاون مــع أعضــاء قســمه ،بوضــع مدونــة
للســلوك املقبــول مــن عضــو هيئــة التدريــس – ورمبــا غــر املقبــول – تجــاه زمالئــه وطلبتــه والعاملــن
يف كليتــه ،ويتعهــد جميــع أعضــاء هيئــة التدريــس مبوجبهــا بــأن يتواصلــوا مــع بعضهــم بطريقــة تســودها
روح املحبــة ،وحســن التعامــل واالح ـرام املتبــادل ،ســوا ًء أكان ذلــك خطي ـاً أم شــفوياً ،ويف حــال حصــول
أي خــاف بــن بعــض أعضــاء القســم حــول قضيــة مــا ،يجــب أن ينحــر هــذا الخــاف حــول القضيــة
املختلــف عليهــا ،وأن ال يتحــول هــذا الخــاف إىل خصومــات شــخصية ،وأن يتحــاور ويتناقــش الجميــع
بطريقــة مهنيــة وحضاريــة ومهذبــة ،ولعــل خــر مــا تبــدأ بــه املدونــة هــو قولــه تعــاىل يَــا أَيُّ َهــا ال َِّذي ـ َن
ـب
آ َم ُنــوا ا ْجتَ ِنبُــوا كَ ِث ـ ًرا ِم ـ َن الظَّ ـ ِّن إِ َّن بَ ْعـ َ
ـب بَ ْعضُ ُك ـ ْم بَ ْعضً ــا أَيُ ِحـ ُّ
ـض الظَّ ـ ِّن إِث ْ ـ ٌم َولَ تَ َج َّس ُســوا َولَ يَ ْغتَـ ْ
اب َر ِحيـ ٌم ﴿[ ﴾٢١الحجـرات.]12 :
أَ َح ُدكُـ ْم أَ ْن يَـأْك َُل لَ ْحـ َم أَ ِخيـ ِه َم ْيتًــا فَ َك ِر ْهتُ ُمــو ُه َواتَّ ُقــوا اللَّـ َه إِ َّن اللَّـ َه تَـ َّو ٌ
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ملحق رقم ()1

الجامعات التي ينتمي إليها املحكمون
الجامعة

عدد املحكمني

1

الجامعة األردنية
جامعة آل البيت

17
12

3

جامعة مؤتة

8

4

جامعة الرشق األوسط

9

5

جامعة جرش

16

6

جامعة عامن األهلية

8

املجموع

70

2

ملحق رقم ()2
أداة تقييم الزمالة لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعيني
منوذج (أ)
الرقم

1
2
3
4
5

الفقرة

املجال األول :اإليثار ()Altruism
يســاعد الزمــاء يف حــل مشــكالتهم
الشــخصية إذا طلــب منــه ذلــك ولــو
كان مشــغوالً.
يســاعد الزمــاء يف حــل مشــكالتهم
املتعلقــة بالعمــل عــى حســاب وقتــه
الخــاص.
يوافــق عــى تدريــس مــواد ال يرغــب يف
تدريســها مســاعدة لزمالئــه اآلخريــن.
يطلــع زمــاءه عــى املعــارف الحديثــة
املتوافــرة لديــه.
يتطــوع إلنجــاز أعــال أو واجبــات
إضافيــة دعــاً للعمــل الجامعــي.
65
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كبرية
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جداً
جداً
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6
7
8
9
10
11
12

الرقم

13
14
15
16
17
18
19
20
21

يؤثــر رغبــة اآلخريــن يف تدريــس مــواد
خاصــة بــه دون تذمــر.
يخصــص جــزءا ً مــن وقتــه ملســاعدة
الزمــاء الجــدد لالندمــاج يف العمــل.
يغــر موعــد محارضاتــه إرضــا ًء لآلخريــن
دون تذمــر.
يبــذل جهــودا ً إضافيــة إلنجــاز مــا يطلب
منــه مــن أعامل ولــو كان مشــغوالً.
ينجــز مــا يكلــف بــه مــن أعــال دون
تلكــؤ أو تذمــر.
يحافــظ عــى تواجــده يف مكتبــه خــال
الســاعات املكتبيــة.
يقــدم النصــح واإلرشــاد لزمالئــه عندمــا
يطلــب منــه ذلــك ولــو كان عــى
حســاب وقتــه الخــاص.

الفقرة
المجال الثاني :المواطنة )(Civility

يقــدم مقرتحــات بنــاءة لتطويــر القســم
والكليــة.
يحــرم جميــع الزمــاء والعاملــن دون
اســتثناء.
يتناقش مع الزمالء بهدوء ويحرتم آراءهم.
يتقبل الرأي اآلخر ولو كان مخالفاً لرأيه.
يبتسم دوماً يف وجوه زمالئه ويحييهم.
يشارك زمالءه يف مناسباتهم االجتامعية.
يتسامح عن هفوات زمالئه نحوه.
يتمتــع بعالقــات جيــدة مــع اآلخريــن خــارج
القســم والكليــة.
يشــارك يف املناســبات االجتامعيــة للقســم
والكليــة.
66

درجة انطباق الفقرة عىل عضو هيئة التدريس
متدنية
كبرية
كبرية متوسطة متدنية
جداً
جداً

المجلد ( ،)18العدد ( ،)2كانون األول 2017

جرش للبحوث والدراسات

 22يتعامــل مــع الجميــع بــروح األخــوة
والصداقــة.
23
24
25
26
27
28
29

المجال الثالث :المجاملة ()Courtesy
يتجنب الحديث عن زمالئه أثناء غيابهم.
يتجنــب الحديــث عــن مشــكالت القســم مــع
الطلبة.
يحافــظ عــى مواعيــد بــدء محارضاتــه
وانتهائهــا.
مينــع الطلبــة مــن التحــدث عــن زمالئــه أثناء
املحــارضات وخارجها.
يتجنب الغياب إال للرضورة القصوى.
يتجنب الشللية يف العمل ويقاومها.
يدافــع عــن ســمعة كليتــه وقســمه أمــام
اآلخريــن.

ملحق رقم ()3
أداة تقييم الزمالة لدى أعضاء هيئة التدريس الجامعيني
منوذج (ب)
الرقم

1
2
3
4
5
6

الفقرة

املجال األول :اإليثار ()Altruism
أســاعد الزمــاء يف حل مشــكالتهم الشــخصية
إذا طلــب منــي ذلــك ولــو كنت مشــغوالً.
أســاعد الزمــاء يف حــل مشــكالتهم املتعلقــة
بالعمــل عــى حســاب وقتــي الخــاص.
أوافــق عــى تدريــس مــواد ال أرغــب يف
تدريســها مســاعدة لزمــايئ اآلخريــن.
أطلــع زمــايئ عــى املعــارف الحديثــة
املتوافــرة لــدي.
أتطــوع إلنجــاز أعــال وواجبــات إضافيــة
دعــاً للعمــل الجامعــي.
أؤثــر رغبــة اآلخريــن يف تدريــس مــواد
خاصــة يب دون تذمــر.
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10

أخصــص جــزءا ً مــن وقتــي ملســاعدة الزمــاء
الجــدد لالندمــاج يف العمــل.
أغــر موعــد محــارضايت إرضــا ًء لآلخريــن دون
تذمر.
أبــذل جهــودا ً إضافيــة إلنجــاز مــا يطلــب
منــي مــن أعــال ولــو كنــت مشــغوالً.
أنجــز مــا أكلــف بــه مــن أعــال دون تلكــؤ
أو تذمــر.
أحافــظ عــى تواجــدي يف مكتبــي خــال
الســاعات املكتبيــة.
أقــدم النصــح واإلرشــاد لزمــايئ عندمــا
يطلــب منــي ذلــك ولــو كان عــى حســاب
وقتــي الخــاص.

الرقم

الفقرة

7
8
9

11
12

درجة انطباق الفقرة عىل عضو هيئة التدريس
متدنية
كبرية
كبرية متوسطة متدنية
جداً
جداً

املجال الثاين :املواطنة ()Civility
13
14
15
16
17
18
19
20
21

أقــدم مقرتحــات بنــاءة لتطويــر القســم
والكليــة.
أحــرم جميــع الزمــاء والعاملــن دون
اســتثناء.
أتناقش مع الزمالء بهدوء وأحرتم آراءهم.
أتقبل الرأي اآلخر ولو كان مخالفاً لرأيي.
أبتسم دوماً يف وجوه زماليئ وأحييهم.
أشارك زماليئ يف مناسباتهم االجتامعية.
أتسامح عن هفوات زماليئ نحوي.
أمتتــع بعالقــات جيــدة مــع اآلخريــن خــارج
القســم والكليــة.
أشــارك يف املناســبات االجتامعيــة للقســم
والكليــة.
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أتعامــل مــع الجميــع بــروح األخــوة
وا لصد ا قــة .
املجال الثالث :املجاملة ()Courtesy
أتجنب الحديث عن زماليئ أثناء غيابهم.
أتجنــب الحديــث عــن مشــكالت القســم مــع
الطلبة.
أحافــظ عــى مواعيــد بــدء محــارضايت
وانتهائهــا.
أمنــع الطلبــة مــن التحــدث عــن زمــايئ أثنــاء
املحــارضات وخارجها.
أتجنب الغياب إال للرضورة القصوى.
أتجنب الشللية يف العمل وأقاومها.
أدافــع عــن ســمعة كليتــي وقســمي أمــام
اآلخريــن.
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المقاومة واإلرهاب وإشكالية تحديد مفهوميهما
في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي

Resistance, Terrorism, and the Difficulty of Defining Their Concepts
Under the Islamic Law Provisions and International Law.
محمد حمد الغرايبة*
جهاد محمد الج ّراح***
				
سليم سالمه حتامله **
عمر صالح العكور*****
		
سناء جميل الحنيطي ****

ملخص الدراسة
تعــد ظاهــرة اإلرهــاب أثنــاء النزاعــات املســلحة مــن الظواهــر الســلبية يف عاملنــا املعــارص ،
التــي انتــرت بحيــث أصبحــت تهــدد امــن الشــعوب الثائــرة يف وجــه املعتــدي  ،وجــاءت األديــان
الســاوية وعــى رأســها اإلســام ومــن بعــده قواعــد القانــون الــدويل جميعهــا ترفــض اإلرهــاب ،
باعتبــار أن مــا جــاء بــه اإلســام يف جوهــره رســالة ســام تعمــل عــى إرســاء دعائــم الحــق وإقامــة
موازيــن العــدل بــن النــاس .
و مــن املعلــوم أن اإلرهــاب ال ينتــج عنــه إال الخــوف وترويــع اآلمنــن مــن النــاس .وتكريــس
مظاهــر اإلفســاد يف األرض التــي نهــى عنــه اإلســام .وعــى النقيــض مــن ذلــك  ،وكــرد فعــل عــى
العــدوان بــرزت املقاومــة الوطنيــة املرشوعــة التــي أقرتهــا ودعــت إليهــا أحــكام الرشيعــة اإلســامية
وتبنتهــا القوانــن الوضعيــة باعتبارهــا أعــاال مرشوعــة ومســموح بهــا لــكل شــعب يقــع تحــت
االحتــال  ،حيــث أن مقاومــة االحتــال حركــة تحريــر مرشوعــة وليســت عمــا إرهابيــا .و ال رجــال
املقاومــة إرهابيــن ،وإن عمليــات املقاومــة ضــد االحتــال هــي عمليــات عســكرية تقــوم بهــا
عنــارص وطنيــة مــن غــر أف ـراد القــوات املســلحة النظاميــة دفاعــا عــن املصالــح الوطنيــة بهــدف
إلحــاق الــرر باالحتــال وبالنتيجــة تحريــر الوطــن .
* أستاذ – قسم الفقه وأصوله  -كلية الشيخ نوح القضاة للرشيعة والقانون  -جامعة العلوم اإلسالمية العاملية .
** أستاذ مشارك-قسم القانون املقارن-كلية الشيخ نوح القضاة للرشيعة والقانون-جامعة العلوم اإلسالمية لعاملية .
*** أستاذ مساعد-قسم القانون املقارن -كلية الشيخ نوح القضاة للرشيعة والقانون-جامعة العلوم اإلسالمية لعاملية.
**** أستاذ مساعد – قسم الفقه وأصوله -كلية الشيخ نوح القضاة للرشيعة والقانون-جامعة العلوم اإلسالمية لعاملية.
***** أستاذ مساعد-قسم القانون املقارن-كلية الشيخ نوح القضاة للرشيعة والقانون-جامعة العلوم اإلسالمية لعاملية.
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ونتيجــة للخلــط البـ ِـن بــن مفهــوم املقاومــة املرشوعــة واألعــال اإلرهابيــة بــرزت الحاجة
ملحــة إىل بيــان مفهوميهــا والوقــوف عــى مــدى مرشوعيتهــا يف كل مــن الرشيعــة اإلســامية
وأحــكام القانــون الــدويل مــا دفعنــي إىل دراســة هــذا املوضــوع  ،حيــث تعرضــت ملفهــوم املقاومــة
واإلرهــاب يف إطــار الفقــه اإلســامي والقانــون الــدويل  ،ثــم تعرضــت بالدراســة ملرشوعيــة أعــال
املقاومــة املســلحة مــن خــال توضيــح مقوماتهــا وتحديــد أف ـراد تلــك القــوة ثــم موقــف اإلســام
والقانــون الــدويل مــن تلــك األعــال  ،كذلــك تعرضــت بالدراســة لبيــان موقــف اإلســام والقانــون
الــدويل مــن األعــال اإلرهابيــة .
وعليــه فقــد توصلــت هــذه الدراســة إىل جملــة مــن النتائــج كان أهمهــا :إن اإلســام مل يعــرف
اإلرهــاب  ،وان هنــاك خلــط بــن اإلرهــاب والكفــاح املســلح املــروع للشــعوب ،لــذا حاولنــا بيــان
عنــارص املقاومــة  ،واإلرهــاب ملعرفــة متــى يتشــكل الفعــل املقــاوم  ،أو النشــاط اإلرهــايب غــر
املــروع  ،كــا اســتنتجنا إن الرشيعــة اإلســامية قــد دعــت إىل مقاومــة الظلــم والتعــدي عــى
األفـراد والــدول والتصــدي لدفــع العــدوان  ،وتأسيســا عليــه أوصينــا بــان يرجــع املجتمــع الــدويل إىل
أحــكام الرشيعــة اإلســامية الســتخالص قواعــد ناظمــة ملفهــوم املقاومــة والدفــاع املــروع .
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Abstract
The terrorism phenomenon is considered during the arm conflict one of the
negative phenomena in our contemporary word. Which spread to threat the security of revolutionary people against the assaults .the defines religions including
Islam and later the rules of international law refused terrorism on the ground that
Islam on its sense is a peace messages works to settle down pillows of right, and the
balance of justice among people.
terrorism produces nothing but fear and frightening peaceful people , and
devote the phenomena the corruption of earth which forbidden by Islam , on the
contrary as a reaction the legal national resistance appeared which has been agreed
upon by Islamic law and adopted by positive laws on the ground that they are legal
action and allowed for all people under occupation , and can’t be consider as an act
of terrorism , as well as the people of resistance as the operation of resistance against
the occupation are military operation came on by nationals , and not by the armed
regular forces , for defacing the national interest in away to damage the interest of
the occupation and liberate the home land .
as a result of obvious mixing between the concept of legal resistance and
terrorist acts , the need of clarifying its concept and the range of it legality Islamic
law and international law , has emerged , which arouse me to study this subject. I
studied the concept of resistance and terrorism in the framework of Islamic jurisprudence and international law, and then I studied the legality of armed resistance
work through clarifying its element and limiting the people of this force, then the
Islamic and international law point of view. I studied as well the stand of Islam and
international law against the act of terrorism.
Finally, the study has reached to major points and conclusion, they are as
follows:
Islam doesn’t know terrorism, and there is a mixing of views between terrorism
and the legal arm struggle of people, therefore I tried to point out the element of
resistance and terrorism in order to know when the act of resistance or terrorism
emerges. as well as , it has been concluded that Islamic law has call upon resisting
aggression and tyrant on people and states .
Accordingly the study has recommended the international society must return to the rules of Islamic law to conclude the rules of resistance and legitimate
self-defense

73

المقاومة واإلرهاب وإشكالية تحديد مفهوميهما في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي

مقدمة
الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى رســوله األمــن ،وعــى آلــه وأصحابــه أجمعــن،
وبعد؛
عرفــت البرشيــة اإلرهــاب منــذ فجــر التاريــخ و انتــر حتــى وصــل إىل عاملنــا املعــارص باعتباره
مــن الظواهــر الخطــرة التــي تهــدد حيــاة اإلنســان  ،وامتــد أثــره ليصيــب كافــة شــعوب األرض ،
مــا تســبب يف تؤثــر العالقــات الدوليــة ملــا يثــره مــن مشــاعر البغضــاء والكراهيــة بــن الشــعوب .
ومــا يلفــت االنتبــاه إليــه زيــادة حــوادث اإلرهــاب  ،واتســاع نطــاق مامرســته مــع ظهــور أشــكال
مبتكــرة لــه .
وقــد جــاءت األديــان جميعهــا ترفــض اإلرهــاب  ،وكل مــا يــؤدي إليــه مــن تطــرف بغيــض
وتعصــب ممقــوت  ،ألن رســالة األديــان يف جوهرهــا رســالة ســام ومحبــة ،جــاءت لــريس دعائــم
الحــق وتقيــم موازيــن العــدل بــن النــاس  .إال أن موجــة االتهامــات التــي وجهــت لإلســام باعتبــاره
منظومــة مــن القيــم واملبــادئ والربــط بينهــا وبــن ســلوك بعــض املســلمني  ،وقيامهــم بأنشــطة
تدخــل يف بــاب اإلرهــاب الســيايس تصبــح عــى غــر أســاس ،حيــث ال ميكــن محاكمــة ديــن بســلوك
معتنقيــه ،خاصــة عندمــا تكــون هــذه املجموعــة متثــل قلــة ممــن يؤمنــون بهــذا الديــن .
فبينــا أدى البعــض إن اإلرهــاب صناعــة إســامية  ،وبــأن اإلرهــاب خــرج مــن رحــم اإلســام ،
روج آخــرون  ،وعــى رأســهم صموئيــل هامنيغتــون يف كتابــه “ رصاع الحضــارات “ أن اإلســام العــدو
األول للحضــارة الغربيــة بعــد انهيــار العــدو التقليــدي للغــرب  ،وهــو االتحــاد الســوفيتي  ،وان
الحضــارة اإلســامية تشــكل العائــق األول أمــام فــرض هيمنــة وانتشــار الحضــارة الغربيــة .
إال أن الديــن اإلســامي هــو ديــن ســام وتعــاون بــن الشــعوب  ،وليــس ديــن عنــف ورصاع
حضــارات  ،فهــو يقــر بــأن كل شــعوب األرض يجــب أن تتعــاون وتتعــارف  ،ال أن تتعــادم وتتحــارب،
ِ
ِ
ـل لِتـََع َارفُــوا إِ َّن
ـاس إِ َّن َخلَ ْقنَا ُكــم ّمــن ذَ َكـ ٍر َوأُنثَــى َو َج َعلْنَا ُكـ ْـم ُشــعُ ً
قــال تعــاىل َ :
“ي أَيـَُّهــا النَّـ ُ
وب َوقـَبَائـ َ
أَ ْكرم ُكــم ِعنـ َد َِّ
الل أَتـَْقا ُكـ ْـم إِ َّن َّ
اللَ َعلِيـ ٌـم َخبِــرٌ « (الحجـرات )13:صــدق اللــه العظيــم .
ََ ْ
كذلــك فــإن اإلســام ديــن العــدل واألمــن والســام وهــو رســالة مــن الخالــق ســبحانه وتعــاىل
إىل النــاس جميع ـاً مــن أجــل التعايــش والتعــارف  ،والتســامح والتعــاون لخــر البرشيــة جمعــاء ،
واملســلمون دعــاة هــذه املبــادئ وحــاة هــذه القيــم واملبــرون بهــذا املصــر للبرشيــة قاطبــة.
لهــذا قــرر القــرآن الكريــم إن النــاس جميعـاً أمــة واحــدة أصلهــم واحــد ومصريهــم واحــد ،وخالقهم
ـس و ِ
ِ
َّ ِ
احـ َد ٍة َو َخلَـ َـق ِمنـَْهــا
ـاس اتـَُّقــواْ َربَّ ُكـ ُـم الــذي َخلَ َق ُكــم ّمــن نـَّْفـ ٍ َ
واحــد ،قــال تعــاىل َ « :ي أَيـَُّهــا النَّـ ُ
ـث ِمنـهمــا ِرجــاالً َكثِــرا ونِســاء واتـَُّقــواْ َّ َّ ِ
ِ
ـام إِ َّن َّ
اللَ َكا َن
ـاءلُو َن بِــه َواأل َْر َحـ َ
َزْو َج َهــا َوبَـ َّ ْ ُ َ َ
ً َ َ َ
سـ َ
اللَ الــذي تَ َ
َعلَْي ُكـ ْـم َرقِيبًــا «(النســاء )1:صــدق اللــه العظيــم .
فاإلنســان أينــا كان هــو أخ لغــره مــن النــاس يف كل مــكان ،واإلميــان بهــذه الوحــدة اإلنســانية
هــو الطريــق الوحيــد الــذي يصــل بهــا إىل بــر األمــان  ،ويتصــل بهــذا اإلميــان شــعور اإلنســان بأنــه
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مســؤول عــن غــره مــن النــاس وأنــه جــزء مــن هــذه املنظومــة اإلنســانية  ،ينالــه مــا ينــال غــره
مــن حســن أو أذى  ،ولذلــك نــرى املســلم الصــادق ال يظلــم غــره  ،و ال يســخر وال يلحــق الــرر
بغــره  ،وال يرتكــب أي نــوع مــن أنــواع العــدوان يف شــتى صــورة  ،ألنــه بذلــك يــر ويعتــدي
عــى نفســه واللــه ال يحــب املعتديــن  .وقــد أمــر اإلســام أتباعــه باالبتعــاد عــن كل مــا يثــر الفــن
بــن النــاس محــذرا ً مــن مخاطــر ذلــك  ،قــال تعــاىل « :واتـَُّقــواْ فِتـْنَـةً الَّ تُ ِ
ـن الَّ ِذيـ َـن ظَلَ ُمــواْ ِمن ُكـ ْـم
صيـ َ َّ
َ
اللَ َشـ ِـدي ُد ال ِْع َقـ ِ
اصـةً َوا ْعلَ ُمــواْ أ َّ
َن َّ
ـاب « (األنفــال )25:صــدق اللــه العظيــم .
َخ َّ
وعليــه فــإن املتبــر حقيقــة اإلســام والرشيعــة اإلســامية يــدرك أنــه ( أي اإلســام ) منــع
التعــدي عــى أي مــن معتنقــي الديانــات املختلفــة أو عــى املتحديــن معهــم يف الديانــة  ،كــا يــرأ
ممــن يحملــون عــى األمــة ؛ قــال ســيدنا محمــد صــى اللــه عليــه وســلم  « :من حمــل علينا الســاح
فليــس م َنــا «(البخــاري:يف كتــاب الفنت،بــاب قــول النبي(ص):مــن حمــل علينــا الســاح) وأضيــف إن
اإلســام يلــزم أتباعــه بــآداب ســامية حتــى يف حالــة الحــرب  ،فيحــرم قتــل غــر املشــاركني يف القتــال،
ويحــرم قتــل األبريــاء عمومــا ،والشــيوخ والنســاء واألطفــال  ،والرهبــان خصوصــا  ،كــا يحــرم تتبــع
الفاريــن مــن ســاحة القتــال  ،أو قتــل املستســلمني  ،ويحــرم كذلــك إيــذاء األرسى  ،والتمثيــل بجثــث
القتــى ،وقطــع الــزرع والثــار  ،وهــدم وتخريــب املبــاين واملنشــآت  ،ويعتــر ذلــك مــن الفســاد يف
ض بـعـ َد إِص ِ
ِ
الح َهــا َذلِ ُكـ ْـم َخيْـ ٌـر لَّ ُكـ ْـم إِن ُكنتُــم
األرض  ،مصداقــا لقولــه تعــال َ « :والَ تـُْفسـ ُدواْ ِف األ َْر ِ َْ ْ
ِ
ـن « صــدق اللــه العظيم (األعـراف.)85:
ُّم ْؤمنِـ َ
أمــا املقاومــة الوطنيــة  ،فهــي عمــل مــروع ومســموح بــه لــكل شــعب يقــع تحــت االحتــال
املبــارش أو يقــع تحــت تأثــر قــوى أجنبيــة متــارس عليــه العنــف بــكل أشــكاله وصــوره  ،حيــث
إن مقاومــة االحتــال واجــب عــى كل قــادر التصــدي للظلــم والطغيــان  ،وعليــه فــإن مقاومــة
االحتــال حركــة تحريــر مرشوعــة نقيــض الســلوك اإلرهــايب ورجــال املقاومــة ليســو إرهابيــن .
واملقاومــة هــي عمــل مستحســن يقــوم عــى أســاس دفــع الفســاد واملفســدين ،وهــو مــا أشــار إليــه
القــرآن الكريــم يف قولــه تعــاىل « :الَّ ِذيـ َـن أُ ْخ ِر ُجــوا ِمــن ِد َي ِرِهـ ْـم بِغَـ ِْ
ـر َح ـ ٍّق إِالَّ أَن يـَُقولُــوا َربـُّنَــا َّ
اللُ
ـت ِ
ولَــوال دفْــع َِّ
ِ
ضهــم بِبـعـ ٍ ِ
ات ومسـ ِ
اسـ ُـم
ـاس بـَْع َ ُ َْ
ـاج ُد يُ ْذ َكـ ُـر ف َيهــا ْ
ص َوامـ ُـع َوبِيَـ ٌـع َو َ
ـض َّلُّد َمـ ْ َ
َْ َ ُ
الل النَّـ َ
صلَـ َـو ٌ َ َ َ
َِّ ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
نصـ ُـرهُ إن َّ
نصـ َـرن َّ
ي َعزيـ ٌـز « صــدق اللــه العظيــم (الحــج ، )40:فلــوال
اللَ لََقـو ٌّ
اللُ َمــن يَ ُ
ـرا َولَيَ ُ
الل َكثـ ً
مــا رشعــه اللــه لألنبيــاء واملؤمنــن مــن قتــال أعــداء اللــه قدميــا وحديثــا الســتوىل أهــل الــر عليهــم
ولضاعــت أماكــن العبــادة يف األرض ولكنــه ســبحانه وتعــاىل دفــع بــأن اوجــب عــى املؤمنــن القتــال
فدفــع عنهــم بذلــك ظلــم الكفــار .
وال يفوتنــا إن املقاومــة يف القوانــن والترشيعــات الدوليــة قــد أجازتهــا ونظمــت مامرســتها،
وأســبغت عليهــا صفــة املرشوعيــة باعتبــار أن أعــال العــدوان بــكل أشــكاله واالحتــال محــرم
ومجــرم يف القانــون الــدويل  ،ومــن ثــم فــإن مقاومــة املحتــل هــي تطبيــق لهــذا املبــدأ  ،ومــا
اســتعامل القــوة لدفــع العــدوان وتحريــر األرض مــن املحتــل إال حالــة مــن حــاالت املرشوعــة
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الســتعامل القــوة يف القانــون الــدويل  ،وان املقاومــة حــق طبيعــي للــدول والشــعوب يدخــل ضمــن
الحــق الرشعــي يف الدفــاع عــن النفــس وفقــا للــادة ( )51مــن امليثــاق الــدويل  .و تأسيســا عــى مــا
تقــدم ســوف نتعــرض بالدراســة لهــذا املوضــوع مــن خــال املباحــث اآلتيــة :
املبحث األول  :اإلطار الفقهي والقانوين ملفهوم املقاومة واإلرهاب .
املبحث الثاين  :مرشوعية أعامل املقاومة املسلحة تطبيقاتها وأسانيد مامرستها.
املبحث الثالث  :موقف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل من مرشوعية املقاومة .
املبحث الرابع  :موقف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل من اإلرهاب.
املبحث األول
اإلطار الفقهي والقانون ملفهوم املقاومة واإلرهاب
أصبــح اإلرهــاب ومــا ترتــب عليــه مــن آثــار مبــارشة وغــر مبــارشة متثلــت يف انتشــار الخــوف
وترويــع اآلمنــن مــن النــاس مــن مظاهــر اإلفســاد يف األرض الــذي نهــى عنــه القــرآن الكريــم ،
ـك قـولُــه ِف ا ْليـ ِ
ِ
حيــث قــال اللــه تعــاىل يف محكــم تنزيلــه ِ « :مـ َـن النَّـ ِ
ـاة ُّ
الدنـْيَــا َويُ ْشـ ِه ُد
ـاس َمــن يـُْعجبُـ َ َْ ُ ََ
الل َعلَــى مــا ِف قـ ْلبِـ ِـه و ُهــو أَلَـ ُّـد ِْ
صـ ِـام َ،وإِ َذا ت ـَ َـوَّل َسـ َـعى ِف األ َْر ِ
ث
ـك ا ْلـَ ْـر َ
ض لِيـُْف ِسـ َد فِ َيهــا َويـُْهلِـ َ
ال َ
ََّ
َ
َ َ َ
ِ
ـل َو َّ
ـاد» صــدق اللــه العظيــم (البقــرة.)205-204:
اللُ الَ ُيـ ُّ
سـ َ
َوالن ْ
ـب الْ َف َ
َّسـ َ
ومــن املعلــوم أن هــذه اآليــة قــد نزلــت « باألخشــن بــن الثقفــي « خاصــة الــذي قتــل ُحمــر
املســلمني وأحــرق زرعهــم  ،ولكــن فيهــا داللــة ومــؤرش عــى كل مــن ارتكــب فســاد أصــاب العامــة،
فهــي أبعــد مــدى مــن مجــرد حــادث فــردي  ،إنهــا ترســم صــورة نفــس  ،ومالمــح منــوذج مــن
النــاس نــرى نظائــره يف البرشيــة يف مواقــع مختلفــة (قطب،بــدون .)297:مــن هنــا عــدت الرشيعــة
اإلســامية تلــك األفعــال مــن قبيــل الجرائــم املعاقــب عليهــا يف الدنيــا واآلخــرة ،ويف ذلــك قولــه
اللَ َوَر ُســولَهُ َويَ ْسـ َـع ْو َن ِف األ َْر ِ
تعــاىل « :إِ َّنـَـا َجـ َـزاء الَّ ِذيـ َـن ُيَا ِربُــو َن َّ
صلَّبُــواْ
سـ ً
ـادا أَن يـَُقتـَّلُــواْ أ َْو يُ َ
ض فَ َ
ِ
أَو تـ َقطَّــع أَي ِدي ِهــم وأَرجلُهــم ِمــن ِخـ ٍ
ـاف أ َْو يُن َفـ ْـوا ِمـ َـن األ َْر ِ
ي ِف ُّ
الدنـْيَــا َوَلـُ ْـم ِف
ض َذلِـ َ
ْ ُ َ ْ ْ َ ُْ ُ ّ ْ
ـك َلـُ ْـم خـ ْـز ٌ
ِ ِ
اب َع ِظيـ ٌـم « (املائــدة )33:صــدق اللــه العظيــم .
اآلخـ َـرة َعـ َذ ٌ
وقــد ســارت القوانــن الوطنيــة والدوليــة عــى اعتبــار اإلرهــاب عم ـاً فيــه تهديــدا ً مبــارشا ً
لألمــن والســلم اإلنســاين مــا اســتدعى تدخلهــا إلســباغ الحاميــة عــى تلــك الثوابــت واعتبــار
انتهاكهــا جرميــة وطنيــة أو دوليــة تنــال مــن ركائــز وأركان املجتمــع  ،لــذا نجــد جرائــم اإلرهــاب
قــد تضمنتهــا الترشيعــات الجنائيــة كجرائــم معاقــب عليهــا  ،وعــى خــاف ذلــك مــا ُع ـ َد مــن
أعــال املقاومــة التــي دعــت إليــه الرشيعــة اإلســامية واعتربتــه واجبـاً  ،وكذلــك القوانــن الوطنيــة
والدوليــة .
ولتوضيح ذلك سوف ندرس هذا املبحث من خالل املطالب اآلتية:
املطلب األول  :املقاومة مفهومها وعنارصها ورشوطها.
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املطلب الثاين  :مفهوم العمل اإلرهايب وعنارصه .
املطلب األول
املقاومة مفهومها وعنارصها ورشوطها
إن معرفــة املفاهيــم الحقيقيــة لأللفــاظ واملســميات يحــدد لنــا معــامل املعرفــة  ،وذلــك بــرد
هــذه األلفــاظ وتلــك االصطالحــات إىل أصلهــا يف اللغــة  ،وكذلــك البحــث عــن معنــى املقاومــة
اصطالحـاً  ،ومــن هنــا كان بحثــي يف هــذا املطلــب عــن املفهومــن اللغــوي واالصطالحــي للمقاومــة
وبيــان عنــارص ورشوط املقاومــة.
ففــي اللغــة :املقاومــة أصلهــا مــن القــاف والــواو وامليــم (قــوم) تــدل عــى جامعــة مــن الناس،
كــا تــدل عــى االنتصــاب أو العــزم .فالقــوم  :الجامعــة  ،وقــام قيامـاً  ،والقومــة  :املــرة الواحــدة إذا
انتصــب  ،وهــو قيــام حتــم  ،وقــام مبعنــى العزميــة  ،فتقــول  :قــام بهــذا األمــر إذا اعتنقــه ؛ وهــو
قيــام َعـ ْزم  .وق َومــت الــيء تقوميـاً ،واســتقمت املتــاع ،أي ق َومتــه ،ويقــال هــذا قــوام الديــن الحــق،
أي ،بــه يقــوم (ابــن فــارس ،بــدون) .والقيــام عكــس القعــود .
ولقــد وردت مــادة (قــوم ) يف القــرآن الكريــم بفعلهــا املــايض املجــرد ( قــام) وبالجمــع ( قامــوا) و
(قمتــم) ،وباملضــارع ( يقــوم) و ( تقــوم ) ،وباألمــر ( قُــم ) و( قومــوا ) ،وبزيــادة األلــف والســن للطلــب
ونحــوه( ،اســتقم )  ،وباســم الفاعــل ،وأفعــل التفضيــل  ،واملصــدر واملــكان .....الــخ (عبــد القــايف ،بــدون).
واملقاومــة :مفاعلــه مــن القيــام؛ وهــو االنتصــاب والعــزم __ كــا تقــدم __ يف مواجهــة اآلخــر،
واملقصــود باملقاومــة هنــا :مدافعــة الباغــي والعــادي حتــى ينتهــي رشه وينقــي أمــره.
ويف االصطــاح  :ميكننــا التعــرض لبعــض التعريفــات التــي حاولــت صياغــة مفهــوم للمقاومــة
يعــن يف فهــم رشعيــة املقاومــة واملقومــات األساســية لهــا  ،وعليــه ميكــن تعريــف املقاومــة بأنهــا:
قيــام مجموعــة مــن األف ـراد باســتعامل الســاح بهــدف طــرد املحتــل أو الغــازي  ،ســواء بشــكل
عفــوي  ،أو مــن خــال تنظيــم ال يرقــى إىل درجــة جيــش نظامــي (.العنــزي )2005:كــا عرفــت
املقاومــة بأنهــا  « :النضــال العســكري مــن قبــل مجموعــات منظمــة مــن الذيــن ال يدخلــون يف
عــداد القــوات املســلحة النظاميــة  ،والذيــن يقومــون بعمليــات عســكرية بهــدف إلحــاق الــرر
باالحتــال  ،وبالنتيجــة تحريــر الوطــن « (الظاهــر. )1994:
وعرفــت املقاومــة بأنهــا « :عمليــات القتــال التــي تقــوم بهــا عنــارص وطنيــة مــن غــر أف ـراد
القــوات املســلحة النظاميــة ،دفاعــا عــن املصالــح الوطنيــة أو القوميــة ضــد قــوى أجنبيــة ،ســواء
أكانــت العنــارص تعمــل يف إطــار تنظيــم يخضــع إلرشاف وتوجيــه ســلطة قانونيــة أو واقعيــة ،أو
كانــت تعمــل بنــاء عــى مبادراتهــا الخاصــة ،أبــارشت هــذا النشــاط فــوق اإلقليــم الوطنــي أو مــن
قواعــد خــارج هــذا اإلقليــم «(صــاح الديــن ،بــدون).
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وت ُعــرف أيضــا بأنهــا اســتخدام كافــة أشــكال العمــل املعــر عــن رفــض االحتــال ،ووجــود
نظــام فاســد مســتبد ،مبــا يف ذلــك اســتخدام العمليــات املســلحة ،إلنهــاك العــدو واإلرضار بقوتــه،
ومعداتــه ،أمــا االســتخدام الشــائع عربيــا ملفهــوم املقاومــة ،فهــو اللجــوء ألســاليب الكفــاح ضــد قــوة
محتلــة (www.albasrah.net / makalat / Arabic / 0504 / hosayni / 1- 040504
وقــد كان الفقــه التقليــدي يطلــق مصطلــح الحــرب املصغــرة عــى املقاومــة ،عــى أســاس
انــه يشــمل املقاومــة الشــعبية املســلحة ،وإن مل يكــن مرادفــا دقيقــا لهــا ،فالواجــب االنتبــاه إىل
أن املقاومــة قــد بــدأت معالجتهــا يف فقــه قانــون الحــرب يف مفهــوم ضيــق ،واتســم ذلــك املفهــوم
الضيــق للظاهــرة بالربــط بينهــا وبــن الغــزو واالحتــال الحــريب ،فاملقاومــة املســلحة يف ذلــك املفهوم
الضيــق هــي ذلــك النشــاط بالقــوة املســلحة الــذي تقــوم بــه عنــارص شــعبية ؛ يف مواجهــة ســلطة
تقــوم بغــزو أرض الوطــن واحتاللــه ،وتلمــس ذلــك املفهــوم يف املناقشــات التــي دارت يف مؤمتـرات
بروكســل عــام  ،1874والهــاي عــام  ، 1907 -1899وجنيــف .1949
ونتيجــة لتطــور وســائل الدفــاع املرشوعــة مبواجهــة قــوات االحتــال  ،فقــد ظهــرت أشــكال
متعــددة للمقاومــة املســلحة مــن اجــل التحــرر ومطالبــة الشــعوب بحــق طاملــا اعرتفــت بــه
املواثيــق والترشيعــات الدوليــة  ،مــا أدى إىل التوســع يف مفهــوم املقاومــة لتشــمل عمليــات
القتــال التــي تقــوم بهــا عنــارص وطنيــة مــن غــر أف ـراد القــوات املســلحة النظاميــة  ،دفاع ـاً عــن
املصالــح الوطنيــة أو القوميــة ضــد قــوى أجنبيــة  ،ســواء كانــت تلــك العنــارص تعمــل يف إطــار
تنظيــم يخضــع إلرشاف وتوجيــه ســلطات قانونيــة أو واقعيــة  ،أو كانــت تعمــل بنــاء عــى مبادراتهــا
الخاصــة  ،ســواء بــارشت هــذا النشــاط فــوق اإلقليــم الوطنــي  ،أو مــن قواعــد خــارج هــذا اإلقليــم
(الســاك،بدون) .وقــد صــاغ الفقــه القانــوين العديــد مــن التعريفــات ملفهــوم املقاومــة التــي ال
يســعنا بيانهــا كلهــا لتشــابه مضمونهــا  ،وعليــه ميكــن اســتخالص مجموعــة مــن عنــارص املقاومــة
والتــي أهمهــا (األحمــد: )2005:
 - 1الطابــع الشــعبي للمقاومــة ،تتميــز حــركات املقاومــة املرشوعــة يف ســعيها لتحقيــق أهدافهــا
بأنهــا حــركات جامهرييــة تتمتــع بتأييــد شــعبي  ،وتنضــم إليهــا أعــدادا كبــرة مــن املدنيــن
مــن مختلــف طبقــات املجتمــع واتجاهاتــه الفكريــة ، ،تؤيــد املقاومــة وتؤازرهــا يف مجــاالت
عملهــا املتنوعــة  ،ال ســيام الجانــب الخدمــايت ،وتشــكل رصيــدا ً فكريــا وعلميــا تنظ ـرا لهــا
يرفدهــا باملعلومــات والخطــط (صــاح الديــن ، )1977:،وتؤمــن لهــا دعــا وســندا قانونيـاً يف
إكســابها املرشوعيــة القانونيــة عــى الســاحتني الوطنيــة والدوليــة (حريــز .)1996:هــذا الدعــم
واإلســناد عنــر قــوة لهــا ،ال يتوفــر للمجموعــات اإلرهابيــة التــي غالبــا مــا تكــون أعدادهــا
قليلــة معزولــة عــن املجتمعــات املحليــة (شــكري.)1992:
 - 2الدافــع الوطنــي ،يعــد الدافــع الوطنــي مــن ابــرز منطلقــات املقاومــة املرشوعــة التــي تناضــل
للوصــول لحــق تقريــر املصــر  ،وهــو مــا مييزهــا عــن العنــارص اإلرهابيــة التــي تبغــي املغانــم
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اآلنيــة مــن وراء عملهــا ،فهــي تنطلــق مــن أهــداف نبيلــة تســتند إىل القيــم األخالقيــة والدينية
واالجتامعيــة الرفيعــة ،بخــاف املجموعــات اإلرهابيــة التــي تقــوم بأعــال العنــف واإلرهــاب،
بقصــد الســلب والحصــول عــى املنافــع الخاصــة بأفرادهــا  ،حتــى وإن بــدت يف ظاهرهــا
أعــاال ضــد العــدو األجنبــي (املخزومــي. )2000:
 - 3أعــال املقاومــة ملواجهــة العــدو وحلفائــه .يــرز هــذا العنــر غايــة املقاومــة املرشوعــة
وغرضهــا مــن قتالهــا ،بأنهــا موجهــة ضــد عــدو يحتــل أرضهــا ويصــادر اســتقالل بالدهــا وحريــة
شــعبها ،ويفــرض وجــوده بالقــوة عــى أوطانهــا ،ويشــن حربــا عدوانيــة عليهــا بــا هــوادة،
ويقــي مــن خاللهــا عــى كل يشء يف البــاد التــي يحتلهــا يف ســبيل التشــبث باحتاللــه ،
ولذلــك تــرد عليــه املقاومــة بالعمــل العســكري املســلح وبــكل الوســائل املتاحــة قانونــا ،
والتــي تفصــل بينهــا وبــن األعــال واألنشــطة اإلرهابيــة  ،وهــي عــادة مــا توجــه إىل أهــداف
داخــل املجتمــع أو ضــد مؤسســات الدولــة  ،وغالبــا مــا يقــع املدنيــون ضحايــا لهــذه العمليــات
اإلرهابيــة ( صــاح الديــن. )1977:
 - 4تشــتمل أنشــطة املقاومــة عــى عمليــات قتاليــة مســلحة ،فمــن رشوط املقاومــة أن تكــون
مســلحة ،وهــذا يدعــوا إىل تطبيــق قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين عليهــم ،أما رجــال املقاومة
الســلمية  ،فإنهــم يظلــون محميــن يف ظــل االحتــال مبوجــب قواعــد القانــون الــدويل ليــس
باعتبارهــم مــن أف ـراد املقاومــة املســلحة وإمنــا باعتبارهــم مــن املدنيــن تحــت االحتــال،
وهــؤالء محميــن مبوجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين .
 - 5عنــر التنظيــم  ،ال يشــرط القانــون الــدويل يف املقاومــة املســلحة أن تكــون منظمــة  ،وإن
كان عنــر التنظيــم مهــا جــدا لضــان احرتامهــا لقوانــن الحــرب وعاداتــه ،فيعــرف القانــون
الــدويل كذلــك ألعــال املقاومــة غــر املنظمــة متــى كان الهــدف منهــا هــو تحقيقــا ألهــداف
وطنيــة وقوميــة وليــس مكاســب شــخصية  ،وذلــك كحــاالت اله َبــة الشــعبية التــي اعرتفــت بهــا
املــادة ( )4مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة املتعلقــة بتحديــد أرسى الحــرب .
تلــك أهــم العنــارص املســتخلصة مــن مفهــوم املقاومــة ،والتــي تطبــع املقاومــة بطابــع
املرشوعيــة ،وتســاهم يف إجــاء مفهــوم املقاومــة  ،وتحــدد معــامل طريــق املقاومــة املتســقة وقواعــد
القانــون الــدويل اإلنســاين ،واتفاقيــات جنيــف الرابعــة ،التــي تســاهم يف إدراج األنشــطة املقاومــة
تحــت مظلــة املرشوعيــة الدوليــة مــن جهــة ،ومــن جهــة أخــرى ،توفــر الحاميــة الالزمــة ألفرادهــا .
وعــى الرغــم مــا تقــدم ،واملتفحــص واقــع العالقــات الدوليــة املعــارصة  ،يف نطــاق أشــخاص
القانــون الــدويل العــام والتكتــات الدوليــة ،نجــد أن مفهــوم املقاومــة يف نطاقهــا الضيــق ،قــد تــم
االبتعــاد عنــه نحــو األخــذ باألبعــاد اإلنســانية الشــمولية لــكل نشــاط شــعبي مقــاوم مبــا فيهــا
أنشــطة الكفــاح املســلح .وبالتــايل أصبــح للمقاومــة مفاهيــم تــدور يف فلــك املتغـرات التــي تعكــس
واقــع العالقــات الدوليــة.
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وعــى ذلــك ميكننــا بحــث مفهــوم املقاومــة مــن خــال أنهــا تتمثــل يف أعــال املقاومــة
املدنيــة إىل جانــب املقاومــة املســلحة التــي ينتهجهــا املقاومــون ضــد قــوات االحتــال ،ســبيال
إىل الوصــول الســتقاللهم الوطنــي ،وتقريــر مصريهم.ونضيــف هنــا ،أن اللجنــة الدوليــة للصليــب
األحمــر دعــت لعقــد مؤمتــر يف جنيــف لســنتي  1974و ،1977حــول تعديــل قانــون جنيــف لعــام
 ،1949ومــا عــرض مــن موضوعــات للمناقشــة ،مفهــوم املقاومــة ،ويف النهايــة ظهــرت أغلبيــة
مؤيــدة العتبــار حــروب املقاومــة حروبــا ذات طبيعــة دوليــة ،وهــذا التوجــه ســاندته وأيدتــه الــدول
الغربيــة ،التــي صاغــت قواعــد القانــون الــدويل واتفاقيــات جنيــف.ويف نهايــة املناقشــات متــت
الغلبــة للــرأي القائــل بدوليــة النزاعــات املســلحة التــي تكــون فيهــا حــركات التحــرر عــن طريــق
املقاومــة الشــعبية املســلحة طــرف فيهــا ،مــن خــال التصويــت عــى الفقــرة الرابعــة مــن املــادة
األوىل مــن الربوتوكــول األول لعــام  ،1977إذ صوتــت ( )60دولــة لصالــح اعتبــار حــروب املقاومــة
نزاعــات مســلحة دوليــة ،مقابــل ( )21دولــة عارضــت ذلــك ،وامتنــاع ( )13دولــة عــن التصويــت،
وعــى هــذا األســاس نصــت الفقــرة ( )4مــن املــادة األوىل مــن الربوتوكــول اإلضــايف األول عــى انــه
يعــد مــن قبيــل املنازعــات املســلحة الدوليــة  ،املنازعــات املســلحة التــي تناضــل بهــا الشــعوب
ضــد التســلط االســتعامري واالحتــال األجنبــي ،وضــد األنظمــة العنرصيــة ،وذلــك يف مامرســتها
لحــق الشــعوب يف تقريــر املصــر كــا كرســه ميثــاق األمــم املتحــدة ،واإلعــان املتعلــق مببــادئ
القانــون الــدويل الخــاص بالعالقــات الوديــة والتعــاون بــن الــدول طبقــا مليثــاق األمــم املتحــدة
(مــوىس.)1999:
ولــي تكتســب املقاومــة رشعيتهــا يف اســتخدام القــوة ،كان البــد أن تتوافــر مجموعــة مــن
الــروط يلتــزم بهــا املقاومــون تأسيســا عــى أن االحتــال مــدان قانونــا وعرفــا ،وبالتــايل يقتــي
إعطــاء القــوات املســلحة املقاومــة الحــق يف التصــدي للعــدوان وفــق الــروط التــي صاغهــا
املجتمــع الــدويل إلســباغ صفــة الرشعيــة عــى أعــال املقاومة.وحســبام جــاء يف قواعــد القانــون
الــدويل وميثــاق األمــم املتحــدة  ،فقــد اشــرط الســتخدام الجامعــات املقاومــة للقــوة اآليت:
 . 1أن يكون هناك حالة احتالل فعيل ووجود قوات االحتالل داخل األرايض املحتلة.
 .2أن يقوم بأعامل املقاومة أفراد من الشعب املحتلة أراضيه.
 .3أن تتم عملية املقاومة ضد قوات االحتالل العسكري(عشاموي)2011:
املطلب الثاين
مفهوم العمل اإلرهايب وعنارصه
ينحــدر مفهــوم اإلرهــاب وأمناطــه املتعــددة إىل التاريــخ البــري البعيــد باعتبــاره وســيلة
يبتغــي مرتكبهــا الوصــول إىل مــا يدعيــه مــن حقــوق أو فــرض مــا يريــد مــن التزامــات ومصالــح .
فاألفعــال اإلرهابيــة موجــودة عــر التاريــخ اإلنســاين البــدايئ والحضــاري ،قبــل امليــاد وبعــده  ،مــن
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هنــا ارتأينــا محاولــة التعــرض ملفهــوم اإلرهــاب وبيــان عنــارصه  .و نوضــح أن لإلرهــاب تعريفــا
لغويــا وآخــر اصطالحيــا :فالتعريــف اللغــوي ،ليــس محــل جــدل أو اختــاف بــن الكتــاب والباحثــن،
عــى العكــس مــن التعريــف االصطالحــي الــذي تحكمــه ظــروف وأهــواء متنوعــة.
اإلرهــاب لغــة :جــاء يف معجــم مقاييــس اللغــة  ،إن اإلرهــاب أصلهــا رهــب مــن الـراء والهــاء
والبــاء  ،ولهــا أصــان أحدهــا يــدل عــى خــوف ،واآلخــر يــدل عــى دقــة وخفــة (أبــو مســعود:
بــدون)  ،فــاألول :الرهبــة ،تقــول رهبــت الــيء رهبـاً ورهبــة  ،ومــن البــاب اإلرهــاب  ،وهــو قــدع
اإلبــل مــن الحــوض ،و ذيا ُدهــا  ،واألصــل اآلخــر ،الرهــب ،الناقــة املهزولــه (ابــن فــارس  :بــدون).
ويف املعجــم الوســيط اإلرهابيــون :وصــف يطلــق عــى الذيــن يســلكون ســبيل العنــف
واإلرهــاب لتحقيــق أهدافهــم السياســية(،الفريوزبادي  :بــدون) والرهبــة :الخــوف والفــزع عــن
تحرز(ابــن منظــور :بــدون)  .وعليــه فاإلرهــاب يف اللغــة يعنــي  :التخويــف والتفزيــع وإيجــاد جــو
مــن عــدم الطأمنينــة والســكينة .
أمــا معنــى اإلرهــاب يف االصطــاح  :وبعــد التدقيــق يف املعــاين اللغويــة الســابق بيانهــا  ،نجــد
إن معنــى اإلرهــاب ال يخــرج عــن مجــرد معنــى اإلف ـزاع والتخويــف  ،إال أنــه يف وقتنــا الحــارض
أخــذ يف االتســاع والشــمولية ومل يتفــق عــى معنــى واحــد تبعــا الختــاف الثقافــات والظــروف التــي
نشــأ فيهــا هــذا املصطلــح  ،ومــن بــاب القصــد مل يتــم االتفــاق عــى توحيــد مقاصــده ومبانيــه ،
بحيــث أصبــح يوظــف مــن قبــل املنظــات والــدول إلســباغ هــذه الصفــة عــى كل مــن يعاديهــا ،
ومبــا يتوافــق مــع مصالحهــا .
وقــد قامــت هــذه الــدول واملنظــات إىل إشــاعة وفــرض املعنــى الــذي يريدونــه عــى
الشــعوب والجامعــات رغــا عنهــا ،مــع إقنــاع حلفائهــم والشــعوب املســتضعفة باملعنــى الــذي
يريدونــه .مــن هنــا جــاءت الدعــوات تطالــب بوضــع تعريــف جامــع مانــع ملعنــى اإلرهــاب مــن
خــال تلــك الــدول ،والتــي انــرت لعقــد النــدوات واملؤمتـرات للعمــل عــى صياغــة مفهــوم جديــد
منصــف ،ولكنهــا مل تجــد لهــا نصــر ،وقــد بقــي الحــال إىل وقتنــا الحــارض دون تحديــد ،ونتــج عــن
ذلــك صعوبــة التوصــل إىل اتفاقيــات أو معاهــدات دوليــة الختــاف مصالــح الــدول  ،ومحاولــة
كل مجموعــة منهــا فــرض وجهــة نظرهــا ؛ كــا إن اختــاط صــور العنــف الســيايس باإلرهــاب قــد
تجــاوز حــد األمــر إىل اختــاط مفهــوم اإلرهــاب مــع بعــض صــور النزاعــات املســلحة أو حتــى
الجرائــم العاديــة (التل:بــدون) .ونضيــف بــان هنــاك دعــوات __مكملــة ملطلــب وضــع تعريــف
جامــع مانــع لإلرهــاب __ جــاءت مطالبــة بوضــع تقنــن للجرائــم الدوليــة والفرديــة والجامعيــة
املرتكبــة مبناســبة التصــدي لإلرهــاب مــن قبــل الــدول الكــرى ومنهــا أمريــكا  ،حيــث أثــارت تلــك
املطالبــات الرعــب والحــذر وســلوك دروب الوقايــة مــن املســاءلة أمــام املحكمــة الجنائيــة الدوليــة
مثــل إب ـرام اتفاقيــات ثنائيــة مــع الــدول تتعهــد مبوجبهــا عــدم اإلدعــاء أمــام املحكمــة الجنائيــة
الدوليــة الدامئــة عــى املواطنــن والجنــود األمريكيــن  .والغريــب أن مجلــس األمــن كــرر إعفــاء
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هــؤالء الجنــود مــن املســاءلة الجنائيــة أمــام تلــك املحكمــة باعتبارهــم جنــود املهــام الســلمية .
وعليــه فــإن التقنــن يضــع اإلرهــاب وأفعالــه يف ســلة الجرائــم الدوليــة  ،وتصنيفهــا كذلــك  ،ســيحرم
دول الفيتــو والنــووي مــن اســتغالل مصطلــح اإلرهــاب بحجــة مكافحتــه ،ألنــه ســيكون عندئــذ
مســؤولية القضــاء الــدويل الجنــايئ مبعاقبتــه ،كــا إن تقنينــه ســيقيص التطبيقــات االنتقائيــة بحيــث
مل يعــود بإمــكان املســتفيدين مــن الالتقنــن باســتثامره وحــره بشــعوب وديانــات وفقــا ملصالحهــم
الحيويــة  .واالهــم ســيخرسون حروبهــم ( العادلــة إعالميــا ) وســتصبح الجرائــم التــي يرتكبونهــا
مدانــة دوليــا وغــر مــررة برشعيــة التقنــن الــدويل .
وقــد قيــل يف اإلرهــاب أيضــا ،إنــه فعــل منظــم مــن أفعــال العنــف أو التهديــد ،بــه يســبب
فزعــا مــن خــال أعــال العنــف أو االغتيــال أو حجــز الرهائن....الــخ ،مــا يخلــق الفــزع والرعــب
والفــوىض واالضطـراب (الســائح:بدون) يف املجتمــع .كــا قصــد باإلرهــاب ،الرعــب والخــوف الــذي
يســببه فــرد أو جامعــة ســواء كان ذلــك ألغ ـراض سياســية أو شــخصية أو غريهــا (اريــك. )2004 :
ونــرى أن هــذا املفهــوم هــو األقــرب إىل الدقــة  ،وذلــك الختــاف أغـراض التخويــف وتنوعهــا ،كــا
قــد يكــون لرتويــع اآلمنــن وإشــعارهم بقــوة خصمهــم  ،وتهديــد مصالحهــم  ،ومقومــات حياتهــم
وذلــك بالتعــرض ألعراضهــم وأموالهــم وحرياتهــم  ،وقــد يكــون باســتخدام أفــراد أو جامعــات
ميدهــم باملــال فيحقــق مــن خاللهــا أطامعــه وأغراضــه .
ومــن مطالعتنــا للعديــد مــن التعريفــات التــي ذكــرت وغريهــا الكثــر  ،أنهــا مل تــر إىل إرهــاب
الدولــة  ،وهــي مــن اخطــر أنــواع اإلرهــاب  ،وابــرز مثــال عــى ذلك مــا ترتكبــه الحكومــة الصهيونية
يف ارض فلســطني املحتلة وشــعبها .
وقــد كان ملجمــع الفقــه اإلســامي املنبثــق مــن منظمــة املؤمتــر اإلســامي يف دورتــه الرابعــة
عــرة والتــي انعقــدت مبدينــة الدوحــة يف الفــرة مــن  16 -11كانــون الثــاين  ،2003يف الفقــرة
الثانيــة مــن القـرار رقــم ( ) 14/ 2 / 128تعريفــا لإلرهــاب  :عــى أنــه “ العــدوان أو التخويــف أو
التهديــد ماديــا أو معنويــا  ،الصــادر مــن الــدول أو الجامعــات أو األفـراد أو عــى اإلنســان ،دينــه أو
نفســه أو عرضــه أو عقلــه أو مالــه بغــر حــق بشــتى صنوفــه وصــور اإلفســاد يف األرض “ (توصيــات
وقـرارات مجمــع الفقــه اإلســامي للــدورات  . 439 : 4 -1بيــان مكــة املكرمــة) .
وعرفــه املجمــع الفقهــي اإلســامي برابطــة العــامل اإلســامي  ،ضمــن بيــان مكــة املكرمــة
الصــادر عنــه يف دورتــه السادســة عــرة يف الفــرة  10 - 5كانــون الثــاين  :2002حيــث قــال
“اإلرهــاب هــو العــدوان الــذي ميارســه أف ـراد أو جامعــات أو دول بغيــا عــى اإلنســان  ( :دينــه
ودمــه وعقلــه و عرضــه ومالــه ) ويشــمل مختلــف صنــوف التخويــف والتهديــد واألذى والقتــل
بغــر حــق ،ومــا يتصــل بصــور الحرابــة وإخافــة الســبيل وقطــع الطريــق  ،وكل فعــل مــن أفعــال
العنــف أو التهديــد يقــع تنفيــذا ملــروع إجرامــي فــردي أو جامعــي  ،ويهــدف إىل إلقــاء الرعــب
بــن النــاس  ،أو ترويعهــم بإيذائهــم  ،أو تعريــض حياتهــم أو حريتهــم أو أمنهــم أو أحوالهــم للخطــر،
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ومــن صنــوف إلحــاق الــرر بالبيئــة  ،أو بأحــد املرافــق واألمــاك العامــة أو الخاصــة ،أو تعريــض
احــد املــوارد الوطنيــة أو الطبيعيــة للخطــر ،فــكل هــذا مــن صــور الفســاد يف األرض التــي نهــى اللــه
ـاد ِف األ َْر ِ
ض إِ َّن َّ
ـب
اللَ ال ُِيـ ُّ
سـ َ
ســبحانه وتعــاىل املســلمني عنهــا “  .قــال تعــاىل َ (( :وال تـَْب ـ ِغ الْ َف َ
ِ ِ
ين )) (القصــص. )77:
ال ُْم ْفســد َ
واملتفحــص يف هذيــن التعريفــن يجدهــا قــد اشــتمال عــى كافــة صــور اإلرهــاب وهــا
جامعــن مانعــن  ،حيــث أســهبا يف بيــان معنــى اإلرهــاب ومقاصــده  ،كــا تعرضــا وألول مــرة إىل
ذكــر إرهــاب الدولــة وهــو األهــم واألخطــر واألكــر أثـرا  ،إىل جانــب إرهــاب األفـراد والجامعــات .
وقــد ورد مصطلــح اإلرهــاب يف اإلســام ويـراد بــه أمـران (أبــو يحيــى ، )2002:األول  :اإلرهاب
املحــرم رشعــا  ،وهــو االعتــداء عــى الغــر بقصــد وبغــر قصــد وبوســائل تدعــو إىل الخــوف بغيــة
تحقيــق مكاســب معينــة ،ومــن عنــارصه :
ـاب َم َعــكَ َوالَ تَطْ َغـ ْوا إِنَّــهُ بِ َــا تَ ْع َملُــونَ
َاسـ َت ِق ْم كَـ َـا أُ ِمـ ْر َت َو َمــن تَـ َ
* الطغيــان  ،قــال تعــاىل  « :ف ْ
ـت ِم ْر َصــا ًدا ِللطَّا ِغـ َن َمآبًــا» (النبــأ)22-21:
ـم كَانَـ ْ
بَ ِصـرٌ» (هــود )112:وقــال تعــاىل « :إِنَّ َج َه َّنـ َ
صــدق اللــه العظيــم .
ـم نُ ِذ ْقــهُ َع َذابًــا كَ ِب ـرًا» (الفرقــان .)19:وقــال تعــاىل:
* الظلــم ،قــال تعــاىل َ « :و َمــن يَظْلِــم ِّمنكُـ ْ
َــب َين َقلِ ُبــونَ » (الشــعراء . )227:صــدق اللــه العظيــم .
« َو َســ َي ْعل َُم الَّ ِذيــ َن ظَلَ ُمــوا أَ َّي ُمن َقل ٍ
الل يْمــر ِبلْع ـ ْد ِل وا ِإلحسـ ِ
* البغــي ،قــال تعــاىل َّ :
ـان َوإِيتَــاء ِذي الْ ُقـ ْـرَب َويـَنـَْهــى َع ـ ِن
«إن ََّ َ ُ ُ َ َ ْ َ
شــاء َوال ُْمن َك ـ ِر َوالْبـَغْ ـيِ» (النحــل .)90 :صــدق اللــه العظيــم .
الْ َف ْح َ
يل َِّ
«وقَاتِلُــواْ ِف َسـبِ ِ
الل الَّ ِذيـ َـن يـَُقاتِلُونَ ُكـ ْـم َوالَ تـَْعتَـ ُدواْ إِ َّن َّ
ـب
اللَ الَ ُِيـ ُّ
* العــدوان  ،قــال تعــاىل َ :
ال ُْم ْعتَ ِديـ َـن» (البقــرة)190 :
* الخيانــة ،قــال تعــاىل “ :إِ َّمــا َتَافَـ َّـن ِمــن ق ـَ ْـوٍم ِخيَانَـةً فَانبِـ ْذ إِل َْي ِهـ ْـم َعلَــى َسـ َـواء إِ َّن َّ
ـب
اللَ الَ ُِيـ ُّ
ْ
ـن» (األنفــال .)58:صــدق اللــه العظيــم .
الَائِنِـ َ
ــم الَ يُ ْؤ ِم ُنــونَ الَّ ِذيــ َن
اب ِعنــدَ اللَّــ ِه الَّ ِذيــ َن كَفَــ ُرواْ َف ُه ْ
ش الــدَّ َو ِّ
* الغــدر ،قــال تعــاىل « :إنَّ َ َّ
ـم الَ َي َّت ُقــونَ » (األنفــال .)56-55:صــدق
َعا َهـ َّ
ـم ِف ك ُِّل َمـ َّر ٍة َو ُهـ ْ
ـم َينقُضُ ــونَ َع ْهدَ ُهـ ْ
ـم ثُـ َّ
ـدت ِم ْن ُهـ ْ
اللــه العظيــم .
ٍ
ـس أ َْو فَســاد ِف األ َْر ِ َّ
ســا بِغَـ ِْ
ـر نـَْفـ ٍ
ـاس
* القتــل ،قــال تعــاىل َ :
ـل النَّـ َ
َ
ـل نـَْف ً
ض فَ َكأَنـَـا قـَتَـ َ
«مــن قـَتَـ َ
َِ
ج ًيعــا» (املائــدة .)32:صــدق اللــه العظيــم .
الســا ِر َق ُة فَا ْقطَ ُعــوا أَ ْي ِد َي ُه َم َج ـ َزا ًء بِ َــا ك ََس ـ َبا نَ ـكَاالً ِّم ـ َن
الســار ُِق َو َّ
* الرسقــة  ،قــال تعــاىل َ « :و َّ
يــم» (املائــدة .)38:صــدق اللــه العظيــم .
اللَّــ ِه َواللَّــهُ َعزِيــ ٌز َح ِك ٌ
ِ
* الحرابــة  ،قــال تعــاىل َّ :
اللَ َوَر ُســولَهُ َويَ ْسـ َـع ْو َن ِف األ َْر ِ
«إنـَـا َجـ َـزاء الَّذيـ َـن ُيَا ِربُــو َن َّ
ـادا
سـ ً
ض فَ َ
أَن يـ َقتـَّلُــواْ أَو يصلَّبــواْ أَو تـ َقطَّــع أَي ِدي ِهــم وأَرجلُهــم ِمــن ِخـ ٍ
ـاف أ َْو يُن َفـ ْـوا ِمـ َـن األ َْر ِ
ـك َلـُ ْـم
ض َذلِـ َ
ُ
ْ ُ َ ُ ْ ُ َ ْ ْ َ ُْ ُ ّ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ
اب َع ِظيـ ٌـم إِالَّ الَّ ِذيـ َـن َتبُــواْ ِمــن قـَْبـ ِـل أَن تـَْقـ ِـد ُرواْ َعلَْي ِهـ ْـم
ذ
ـ
ع
ة
ـر
ـ
اآلخ
ف
ـم
ـ
ل
و
ـا
ـ
ي
ـ
ن
الد
ف
ي
َ
َ ََ ٌ
خـ ْـز ٌ
َْ َ ُ ْ
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فَا ْعلَ ُمــواْ أ َّ
َن َّ
ـور َّرِحيـ ٌـم» (املائــدة .)34-33:صــدق اللــه العظيــم .
اللَ غَ ُفـ ٌ
فهــذه األدلــة تــدل داللــة واضحــة عــى حرمــة اإلرهــاب الــذي يكــون عــن طريــق تلــك
الوســائل  ،ســواء تعلــق باألفـراد أو بــاألرس ،أو بالدولــة غــر املحاربــة  ،وســواء أكان هــؤالء حكامــا أو
محكومــن  ،وســواء أكانــوا مســلمني أم غــر مســلمني (أبــو يحيــى .)2002 :ومــا يــدل عــل حرمــة
ذلــك أيضــا  ،قــول النبــي صــى اللــه عليــه وســلم  « :ال تــروع أخــاك املســلم  ،فــإن روعــة املســلم
ظلــم عظيــم» (العقيــي ، )1984 :وقــال صلــوات اللــه عليــه  « :مــن نظــر إىل مســلم نظــرة تخيفــه
فيهــا بغــر حــق  ،أخافــه اللــه يــوم القيامــة» (اللهيثــي.)1986 :
أألمــر الثــاين  :اإلرهــاب املــروع  ،يعــرف اإلرهــاب املــروع بأنــه “ :إف ـزاع األعــداء
وتخويفهــم وإلقــاء الرعــب يف قلوبهــم  ،بســبب امتــاك أدوات التقــدم والتفــوق املــادي واملعنــوي،
مــا يســاعد عــى عــرض املبــادئ ونــر األفــكار  ،دون التصــدي ألصحابهــا أو االعتــداء عليهــم“
(الفرمــاوي  :بــدون) .ومــا يــدل عــى مرشوعيتــه  ،قولــه تعــاىل ِ :
اســتَطَ ْعتُم
«وأَعـ ُّـدواْ َلـُـم َّمــا ْ
َ
ٍ ِ
ِ
الَيـ ِـل تـرِهبــو َن بِـ ِـه ع ـ ُد َّو َِّ
ِ
الل َو َع ُد َّوُكـ ْـم َوآ َخ ِريـ َـن ِمــن ُدونِِـ ْـم الَ تـَْعلَ ُمونـَُهـ ُـم َُّ
الل
َ
ّمــن ق ـُ َّـوة َومــن ِّرَبط ْ ْ ُْ ُ
ـب فَ ِري ًقا تـَْقتـُلُو َن َو َت ِْسـ ُـرو َن فَ ِري ًقا»
يـَْعلَ ُم ُهـ ْـم» (األنفــال .)60 :وقولــه تعــاىل َ « :وقَـ َذ َ
ف ِف قـُلُوبِِـ ُـم ُّ
الر ْعـ َ
(األح ـزاب. )26:
وقد رشع اإلرهاب املرشوع لغايات أهمها (أبو يحيى: )2002:
 .1إعالء كلمة الله دون إكراه لقوله تعاىل« :ال إكراه يف الدين» (البقرة.)256:
 .2حاميــة الديــن والنفــس والعقــل والعــرض واملــال مــن أي اعتــداء ،ومــن هــذا القبيــل الــذود
عــن األوطــان وتحريرهــا مــن املغتصبــن ،ومنــارصة الضعفــاء.
 .3رفع الظلم عن العباد .
 .4تحقيق العدل بني الناس .
 .5املساواة بني الناس يف الحقوق والواجبات .
مــن مجمــل مــا تقــدم نســتطيع إن نســتخلص جملــة مــن العنــارص التــي يتكــون منهــا العمــل
اإلرهايب وهي(األحمــد: )2005:
 -1يلجأ اإلرهابيون إىل استخدام العنف والتهديد عىل وجه غري مرشوع وغري مألوف .
 - 2الجهات التي متارس العمل اإلرهايب ،هم األفراد أو الجامعات أو الدول.
 - 3الجهات أملستهدفه ،األفراد أو الجامعات أو الدول .
 - 4يســتخدم اإلرهابيــون الفــزع والخــوف والرعــب لــدى الجهــات التــي يوجــه إليهــا النشــاط
اإلرهــايب  ،وخلــق تأثــر نفــي معــن يســمح بالتأثــر عــى املســتهدفني بالعمــل اإلرهــايب ،
ســواء كانــوا حكامــا أو محكومــن .
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 - 5يســعى اإلرهابيــون ،إىل تحقيــق غــرض أو هــدف معــن ،إمــا إن يكــون سياســيا أو إعالميــا
أو اقتصاديــا أو اجتامعيــا ،وجرميــة اإلرهــاب الــدويل تهــم األفــراد والــدول عــى حــد
ســواء(رجايئ.)2003:
 - 6البعــد الــدويل لإلرهــاب ،يعــد هــذا البعــد مــن األبعــاد الرئيســية لإلرهــاب ،ألنــه ميــس
العالقــات الدوليــة ،وتتعــدى أغراضــه وآثــاره ونتائجــه حــدود البلــد الــذي يقــع فيــه.
 - 7العنــر التنظيمــي ،ويـراد بــه إن اإلرهــاب يتســم بالتخطيــط والتنظيــم املســبقني ،ســواء قــام
بهــا فــرد أو جامعــة أو دولــة (مخيمــر.)1986:
وبالتدقيــق بتلــك العنــارص نجدهــا جميعــا قواســم مشــركة بــن كل األعــال اإلرهابيــة ،أيــا
كانــت صفــة اإلرهابيــن ومواقعهــم ،وأفعالهــم ليســت مــررة قانونيــا وأخالقيــا ،واإلرهــاب غالبــا
مــا يكــون ذو اتجــاه واحــد مــن الضعيــف إىل القــوي يف شــكله التقليــدي ،لكنــه مــع تغيــر وصــف
الضعيــف اليــوم تغــرت موازيــن اإلرهــاب وأطــراف معادلتــه ،فــإذا مــا قامــت مجموعــة مــن
األف ـراد يســميها الغــرب “ متطرفــن “ وقــد يكونــوا مســلمني  ،بخطــف رهائــن أو تفجــر مبنــى،
فاألمــر مــدان ،وهــو عمــل إرهــايب بشــع ،خصوصــا إذا كانــوا الضحايــا ينتمــون إىل الطــرف القــوي،
وهــو الغــرب وأمريــكا ،أمــا إذا كان الفعــل الصــادر عــن الطــرف القــوي  ،وهــو أمريــكا  ،وميــارس
ضــد أطــراف ضعيفــة  ،ولــو نتــج عنــه مــوت عــرات اآلالف  ،وتدمــر مــدن بكاملهــا فاألمــر
مــرر مــروع تقتضيــه دواعــي األمــن والســام العاملي(املخزومــي  ، )2000:كالــذي فعلتــه وتفعلــه
إرسائيــل يف املــدن والقــرى الفلســطينية عــى الــدوام منــذ ســتني عامــا واىل اآلن  ،والــذي فعلتــه
أمريــكا يف الع ـراق وأفغانســتان وغريهــا مــن الــدول حاليــا ،ويدلــل عــى ذلــك تدمريهــا مدينــة
الفلوجــة العراقيــة يف نهايــة العــام  ، 2004ومــع إن هــذه األفعــال هــي إرهــاب فاضــح تدينــه
القوانــن واألعـراف الدوليــة قاطبــة ،لكــن بعــض األطـراف الدوليــة  ،ويف مقدمتهــا الواليــات املتحــدة
األمريكيــة وســائر الــدول املتحالفــة معهــا  ،يف حربهــا ضــد الع ـراق  ،يــرون عــى وصــف أفعــال
أمريــكا هــذه بأنهــا مكافحــة لإلرهــاب  ،وعــى وصــف حــركات التحــرر الوطنــي وحــركات املقاومــة
املســتمدة لرشعيتهــا مــن القانــون الــدويل  ،بأنهــا حــركات إرهابيــة  ،وهــذا الخلــط املتعمــد بــن
اإلرهــاب والكفــاح املســلح يجــايف التكييــف القانــوين لألعــال اإلرهابيــة  ،ويتناقــض مــع مواثيــق
األمــم املتحــدة التــي نصــت عــى مرشوعيــة الكفــاح املســلح واملقاومــة (الركــن  ، )2001:ولذلــك
ســوف نبحــث يف موضوعنــا التــايل مرشوعيــة أعــال املقاومــة املســلحة وتحديــد أفــراد تلــك
املقاومــة يف نطــاق القانــون الــدويل اإلنســاين .
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املبحث الثاين
مرشوعية أعامل املقاومة املسلحة وأهم تطبيقاتها
عرفــت املقاومــة املســلحة منــذ بــدء ظاهــرة االســتعامر واالحتــال لكونهــا ارتبطــت منــذ قيــام
الثــورات ضــد فعــل االحتــال  ،وعرفــت ( بالكفــاح الشــعبي املســلح ) ملقاومــة االحتــال  ،فاملقاومة
مبــدأ عــام تقتــر عــى انخـراط املجمــوع الشــعبي يف فعــل املقاومــة الــذي يصــل يف حــده األعــى
إىل أعــال عســكرية مناهضــة لقــوات االحتــال ،وعــى صعيــد آخــر  ،وجدنــا أن الجمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة قــد اتخــذت قـرارا رقــم (  )3034يف العــام  ،1973فرقــت فيــه بــن األعــال اإلرهابيــة
والنضــال العــادل للشــعوب ،وأكــدت عــى الحــق الراســخ للشــعوب يف مقاومــة محتليهــا  ،واتخــذت
قـرارا رقمــه (  ) 3314عــام  ، 1974تضمــن  ”:حــق الشــعوب بالكفــاح املســلح مــن أجــل حريتهــا
واســتقاللها وحقهــا يف تقريــر مصريهــا “ .
تأسيســا عــى مــا تقــدم ســوف نوضــح املقصــود بأعــال املقاومــة املســلحة  ،ومــدى مرشوعيــة
املقاومــة  ،وموقــف اإلســام والقانــون الــدويل مــن اإلرهــاب  ،مــن خــال املطالــب اآلتيــة :
املطلب األول  :مقومات املقاومة املرشوعة وتحديد أفرادها.
املطلب الثاين  :أهم تطبيقات املقاومة املسلحة .
املطلب األول
مقومات املقاومة املرشوعة و تحديد أفرادها
يطــرح مفهــوم املقاومــة عندمــا تقــع جغرافيــة شــعب مــا تحــت وطــأة محتــل أجنبــي
يحــاول مصــادرة هــذا الشــعب وحقوقــه الطبيعيــة عــى أرضــه لنهــب ثرواتــه وتحويلهــا شــيئا
فشــيئا إىل تابــع ملعادلــة الســيد األقــوى سياســيا وعســكريا  ،ليضــاف هــذا الشــعب إىل مفــردة
سياســية واقتصاديــة وعســكرية  ،وعندئــذ يشــعر هــذا الشــعب انــه ســيتحول إىل أداة رخيصــة بيــد
املحتــل ،وهنــا وتحــت هــذا الشــعور املــؤمل تــرز روح املقاومــة تدريجيــا مــن األضعــف حتــى األقوى
مــن منطلــق الدفــاع عــن وجــوده  .وعليــه فــإن املقاومــة ،هــي :عمليــة رفــض الظلــم واالحتــال،
وكل مــا يتفــرع عنــه ،وبكافــة الوســائل ،مبــا فيهــا الوســائل العســكرية والسياســية واإلعالنيــة ،وهــي
بهــذا تتجســد بــرد فعــل عســكري أو ســيايس ،يعــر عــن رفــض التدخــل األجنبــي .ولتوضيــح ذلــك
نعــرض للفرعــن اآلتيــن :
الفرع األول  :مقومات املقاومة املسلحة املرشوعة.
الفرع الثاين  :تحديد أفراد املقاومة املسلحة وفقا للقانون الدويل .
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الفرع األول
مقومات املقاومة املسلحة املرشوعة
املقاومــة املســلحة املرشوعــة  ،ذات طبيعــة عســكرية شــعبية ،وتحظــى بتأييــد شــعبي  ،كــا
إن الكفــاح املســلح يتســم بالوطنيــة ،ومبارشتهــا تكــون داخــل اإلقليــم يف الدولــة املحتلــة ،ويتعلــق
العمــل املســلح بهــدف معنــوي قوامــه تحريــر األرض وتخليصهــا مــن وطــأة االســتعامر  ،ومــن ثــم
فــإن جامعــات املقاومــة تتنــزه عــن املصالــح الخاصــة والدوافــع األنانيــة .
إن تلــك الخصائــص تــرز لنــا أهــم املقومــات األساســية للمقاومــة املرشوعــة  ،وهــي
(الجــراح :)2005:
 - 1اســتخدام القــوة العســكرية ،يعــد اســتخدام القــوة العســكرية مــن قبــل حــركات التحــرر
الوطنــي الشــعبية ،أحــد األركان واألســس لبنــاء نشــاط مقــاوم ضــد املحتــل  ،ويخضــع لتنظيــم
خــاص يف إدارة العمليــات الحربيــة ويبــارش القتــال انطالقــا مــن إميــان مبرشوعيــة أفعــال
املقاومــة ورضورتهــا ،كل ذلــك يؤســس عــى واجــب وطنــي ودينــي موجــه ضــد العــدو .
ويتميــز هــذا األســلوب يف املقاومــة عــن بقيــة األســاليب التــي تتخــذ طابــع ســلمي يف مواجهــة
العــدو  ،وهــي املقاومــة الالعنفيــة  ،كاملقاومــة الثقافيــة  ،والتوعيــة ،أو االقتصاديــة ....الــخ.
 - 2تحديــد الجهــة املوجهــة لهــا املقاومــة  ،ذكرنــا فيــا ســلف ،إن أعــال املقاومــة تنشــأ مبواجهــة
دولــة محتلــة  ،وهــي اســتجابة غالبــا مــا تبــدأ عفويــة مــن جانــب أف ـراد املجتمــع بحيــث
ترســخ يف ضمــر الجامعــة لتنطلــق قــوة مقاومــة بوجــه العــدو ،تحقيقــا لهــدف محــدد أال
وهــو تحريــر األرض واإلنســان مــن نــر املحتــل  ،وعليــه فإنــه يســتخلص دامئــا إن عمليــات
املقاومــة يجــب أن توجــه دامئــا ضــد عــدو .
 - 3النشــاط الشــعبي  ،نتيجــة للرتبيــة اإلســامية ومبــادئ الرشيعــة اإلســامية وتبلــور أفــكار
املجتمــع املــدين وشــيوع مبــادئ الوطنيــة والدميقراطيــة  ،وحكــم الشــعب  ،وجدنــا تزايــد
أعــداد األفـراد مــن املدنيــن الذيــن ال تنطبــق عليهــم صفــة العســكريني أثنــاء الحــروب أكــر
انشــغاال بحيثيــات الحــرب وأســبابه وآثــاره  ،مــا ولــد لديهــم شــعور بــرورة االش ـراك يف
مقاومــة العــدو ودحــره ،والتغلــب عليــه وإبعــاد آثــاره ،والتخلــص منهــا.
مــن هنــا وجدنــا املدنيــن يشــتبكون يف العمليــات العســكرية بعيديــن عــن القــوات املســلحة
النظاميــة ،كــا يتأثــرون بنتائــج العمليــات العســكرية قتــا وجرحــا  .ومــن نافلــة القــول ،نوضــح
أن مــا تقــوم بــه القــوات املســلحة النظاميــة مــن عمليــات ضــد العــدو ال يعــد مــن قبيــل أعــال
املقاومــة الشــعبية املســلحة ،رغــم أن القــوات املســلحة هــم مــن مكونــات الشــعب  ،بــل هــو عمــل
حــريب يخضــع لقواعــد القانــون الــدويل املتعــارف عليــه .
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ومــن األحــكام املميــزة لهــذا النشــاط انــه ال يشــرط بــه قيــام كافــة املواطنــن مبامرســة األعامل
الشــعبية املقاومــة عــى اختــاف صورهــا  ،دامئــا يكفــي فئــة مــن الشــعب مؤيــدة بالتعاطــف
والتأييــد مــن البقيــة ،بحيــث يقــدم لهــم اإلســناد املعنــوي واملــادي ،كالتأييــد لقضيتهــم ودعمهــا ،
كالتظاهــر  ،والعصيــان املــدين وتوفــر الحاميــة لهــم ،كذلــك الدعــم املــادي  ،مثــل إمدادهــم باملــال
والطعــام ،والدعايــة اإلعالميــة ....الــخ ،وهــذا رشط الســتمرارية بقــاء املقاومــة .
 - 4وجــود هــدف وطنــي يكــرس تلــك املقاومــة  ،يعــد الدافــع الوطنــي مــن أبــرز املقومــات التــي
تتســم بهــا املقاومــة الشــعبية املســلحة  ،فأفـراد املقاومــة إمنــا يلجئــون إىل الســاح بدافــع مــن
مشــاعرهم الوطنيــة  ،دفاعــا عــن أرضهــم ضــد العــدوان الخارجــي ،أو مــن اجــل تخليــص تلــك
األرض مــن براثــن االحتــال أو االســتعامر الحــريب ،وهــم يتحملــون مــن اجــل ذلــك الكثــر مــن
الصعــاب  ،ويلقــون االضطهــاد ،ويقدمــون أرواحهــم ذاتهــا فــداء ألوطانهــم ،لذلــك فــإن أعــال
املقاومــة الشــعبية املســلحة ينظــر إليهــا دامئــا يف ضــوء هــذه األغ ـراض النبيلــة ،واألهــداف
الســامية ،و كانــت تلــك املبــادئ واملثــل العليــا التــي تكمــن وراء املقاومــة الشــعبية املســلحة
دافعــا إلســباغ حاميــة قانــون الحــرب عــى أولئــك األف ـراد اســتثناء مــن القواعــد العامــة يف
قانــون الحــرب ،التــي تجعلــه قــارصا عــى عمليــات القتــال التــي متثــل حربــا باملعنــى الدقيــق،
والتــي تقــوم بهــا قــوات مســلحة نظاميــة .
الفرع الثاين
تحديد أفراد املقاومة املسلحة وفقا للقانون الدويل
لعبــت األمــم املتحــدة دورا بــارزا لجهــة االعـراف لجامعــات املقاومــة الشــعبية بالعمــل
ضــد قــوات االحتــال والتصــدي لهــا بعدمــا قامــت بتجريــم اللجــوء إىل القــوة املســلحة ضــد
الشــعوب  ،وظهــرت القواعــد التــي تحــرم االحتــال ،و ال تقــر مبرشوعيتــه ،وتعتــره خروجــا عــى
قواعــد القانــون الــدويل .وجــاء ذلــك بدعــم مــن كتلــة الــدول اإلفريقيــة واآلســيوية واألمريكيــة
الجنوبيــة يف األمــم املتحــدة ،التــي عانــت اغلبهــا مــن ويــات االحتــال ،مــا دعــا األمــم املتحــدة
للتصــدي ملســألة حــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا  ،الــذي كان لــه أكــر األثــر يف ظهــور جامعــات
شــعبية مســلحة تســعى لتحقيــق هــذا الهــدف .
مــن هنــا جــاء القانــون الــدويل اإلنســاين لينظــم النزاعــات املســلحة محــددا أفــراد تلــك
الجامعــات املقاومــة بهــدف تحديــد مركزهــا القانــوين ليصــار بعدهــا إىل إخضاعهــم ملظلــة حاميتــه.
فمــن هــم هــؤالء األف ـراد املقاومــن ؟ .
لتوضيــح ذلــك ،وجدنــا أن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة يف مادتهــا الرابعــة يف فقراتهــا األوىل والثانية،
قــد عرفــت أفـراد املقاومــة املســلحة مــن خــال تعريفهــا لألســر ،فقالــت هــم “ :كل مــن .........
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وأعضــاء حــركات املقاومــة املنظمــة الذيــن ينتمــون إىل احــد أط ـراف الن ـزاع ويعملــون داخــل أو
خــارج إقليمهــم حتــى لــو كان هــذا اإلقليــم محتــا عــى أن تتوافــر فيهــم عــدة رشوط وهــي :
أن يقــود حركــة املقاومــة شــخص مســئول عــن مرؤوســيه ،وان تكــون لهــا شــارة مميــزة متيزهــا
عــن بعــد ،وان تحمــل الســاح جه ـرا  ،وان تلتــزم بعملياتهــا بقوانــن الحــرب وعاداتهــا “  .هــذه
املطالبــات تنطبــق عــى كل الفصائــل املقاومــة ،ضــد كيــان اغتصــب أرضــا لهــا شــعب يحــق لــه
الدفــاع عنهــا بشــتى الوســائل ويف مقدمتهــا املقاومــة املســلحة  ،وعــى ضــوء ذلــك ولــدت حــركات
مقاومــة لهــا قيــادات سياســية وعســكرية  ،ولــكل حركــة شــعار ورايــة تنفــذ عمليــات حربيــة ضــد
العــدو وتقاتــل املحتــل جهـرا .
يف ضــوء مــا تقــدم  ،اعتــر النــص املشــار إليــه تتويجــا لحــق الشــعوب يف مقاومــة قــوات
ـراح يعتــره انتصــارا لوجهــة نظــر الــدول االســتعامرية التــي مل تعــرف
االحتــال  .إال أن بعــض الـ ُ
الخضــوع لالحتــال األجنبــي والتــي أرادت أن تضيــق الخنــاق عــى الثــورات املســلحة ضــد قــوات
االحتــال  ،وان توافــر الــروط األربعــة املذكــورة أعــاه لالعــراف بصفــة املقاومــة املنظمــة
فيــه إضعــاف لحركــة املقاومــة وتقليــل مــن تأثريهــا يف ظــل تعســف االحتــال ومواجهــة قواتــه
( .)Aldrich:1982ونضيــف أن تلــك الــروط ال تخــدم املقاومــة بقــدر مــا تجعــل مــن أفرادهــا
هدفــا ســهال للمحتلــن وألعاملهــم العدوانيــة .
ويف ذلــك  ،يــرى الباحــث ضعــف تطبيــق تلــك الــروط  ،عندمــا يحتــل كامــل إقليــم الدولــة،
ألن ســلطات االحتــال ســوف تعمــد إىل بســط هيمنتهــا بحيــث ال تتيــح فرصــة لتشــكيل تلــك
القــوات املقاومــة بــذات الــروط املشــار إليهــا وخصوصــا رشطــي حمــل الســاح جهـرا  ،وإعطــاء
أفـراد املقاومــة شــارة متيزهــم عــن بقيــة الســكان  ،ففــي هــذا الواقــع ســوف تعمــد تلــك القــوات
إىل العمــل الــري ،وذلــك لتفــاوت إمكاناتهــم مــع العــدو مــن حيــث التنظيــم والقــوة العســكرية ،
وبالتــايل عــدم القــدرة عــى تفعيــل الــروط املذكــورة  .وبذلــك نكــون قــد أعقنــا أعــال املقاومــة
املرشوعــة  ،باملخالفــة ملــا جــاء يف قـرارات األمــم املتحــدة لســنة  ،1970ونكافــئ بــدل ذلــك العدوان،
واالحتــال الــذي ال يســتحق أي حاميــة ألنــه هــو املعتــدي عــى األرايض (كــال.)2005:
ومــع ذلــك ميكــن فهــم موقــف اتفاقيــة جنيــف الثالثــة بالنظــر إىل حقيقــة العالقــات الدوليــة
إبــان القتــال مــن جهــة ،وتأثــر تيــارات دوليــة قويــة عــى ظهــور املــادة الرابعــة مــن جهــة أخــرى،
يف حــن تعتــر الــدول إن الحــرب هــي مبــارزة بــن الــدول املتحاربــة ال مــكان للمدنيــن فيهــا  ،إال
بصفــة عرضيــة  ،ومــن ناحيــة أخــرى تحــارب دول كثــرة االع ـراف بحــركات املقاومــة املســلحة
نظـرا لخطــورة “ حــرب العصابــات “ عــى أمــن املقاتلــن القانونيــن (ســلطان  )1987:ويف الجانــب
اآلخــر هنــاك مــن يقــف موقــف املؤيــد لحــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــم  ،وحقهــم يف مقاومــة
املحتــل بشــتى الوســائل املتاحــة مبــا يف ذلــك اســتعامل القــوة املســلحة  .ولذلــك فإنــه ميكــن اعتبــار
الــروط املذكــورة أعــاه حــا وســطا يخــدم مصالــح الطرفــن ،فهــو يخــدم مصلحــة دول االحتــال
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مــن حيــث متييــز املقاتلــن عــن املدنيــن مــا يعطيهــا حريــة كبــرة يف العمــل مــع أي خطــر قــد
يحيــق بقواتهــا  ،ويحمــي املدنيــن يف ذات الوقــت  ،وهــي تحمــي يف ذات الوقــت أف ـراد القــوات
املســلحة املقاومــة املنظمــة مــن خــال انطبــاق نصــوص اتفاقيــة جنيــف الثالثــة عليهــم ومتتعهــم
بصفــة أرسى الحــرب إذا مــا وقعــوا يف يــد الدولــة العــدو .
وقــد ثــار خــاف كبــر يف كيفيــة متييــز أفـراد املقاومــة املســلحة الشــعبية عــن بقيــة الســكان
حيــث إن متييــز فصائــل املقاومــة املســلحة عــن الســكان املدنيــن يجنبهــم اســتهداف القــوات
العــدو لهــم ،ومــا هــو جديــر بالذكــر إن الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن أقــوى املؤيديــن لفكــرة
متييــز أف ـراد املقاومــة املســلحة عــن الســكان املدنيــن ،بســبب تجربتهــا يف فيتنــام حينــا كانــت
تســتهدف املدنيــن ألن أفـراد املقاومــة املســلحة كانــوا يختبئــون بينهــم ،وتــرر الواليــات املتحــدة
ترصفــات جيوشــها يف فيتنــام اســتنادا إىل عــدم متييــز أفـراد القــوات املســلحة الفيتناميــن عــن باقــي
أف ـراد الســكان املدنيــن يجعــل مــن هــؤالء املدنيــن جــزءا مــن أف ـراد القــوات املســلحة وذلــك
لتربيــر عدوانهــا عــى القــرى الفيتناميــة آنــذاك .ولكــن متييــز أفـراد القــوات املســلحة الشــعبية عــن
الســكان املدنيــن غــر واضحــة  ،حيــث يــرى البعــض رضورة أن يرتــدي أف ـراد املقاومــة الشــعبية
زيــا عســكريا خاصــا بهــم  ،وميكــن القــول إن الــزي العســكري ليــس رشطــا لتمييــز أفـراد املقاومــة
الشــعبية ،فاملــادة الرابعــة مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة تعــود يف أصلهــا التاريخــي إىل اتفاقيــة
الهــاي الرابعــة لســنة  ، 1907بشــان قوانــن وأعــراف الحــرب الربيــة والتــي مل تحــدد الــروط
الواجــب توافرهــا يف “ القــوات املســلحة “  .حتــى ميكــن اعتبارهــا كذلــك (( Robert:1989لكنهــا
تكلمــت فقــط عــن الــروط الواجــب توفرهــا يف امليليشــيات والقــوات املتطوعــة والتــي ليــس
مــن ضمنهــا رشط الــزي املميــز  .ومــن ثــم فــإذا كان رشط الــزي املميــز ال يؤخــذ بــه فيــا يتعلــق
بالقــوات املقاومــة امللحقــة بالقــوات العســكرية النظاميــة والتــي تأخــذ حكمهــا فإنــه بالتأكيــد
ليــس رشطــا يف أف ـراد املقاومــة املســلحة الذيــن يخضعــون ملعايــر أقــل رصامــة مــن تلــك التــي
تتميــز بهــا القــوات املســلحة وامليليشــيات امللحقــة بهــا .كذلــك فــإن فكــرة ارتــداء أفـراد املقاومــة
املســلحة زيــا عســكريا خاصــا يجعلهــم معروفــن ومميزيــن مــا قــد يجعــل اســتهدافهم بالقتــل
أم ـرا ســهال (العنــزي . )2005:
لذلــك فقــد جــاء الربوتوكــول األول ســنة  ، 1977امللحــق باتفاقيــة جنيــف لســنة  ،1949ليحــدد
أفــراد املقاومــة الشــعبية املســلحة بطريقــة أكــر مالمئــة لطبيعــة املقاومــة الشــعبية وليحقــق
الــروط املنصــوص عليهــا يف املــادة الرابعــة مــن االتفاقيــة الثالثــة  .وبنــاء عــى مــا تقــدم ونتيجــة
ملــا طــرأ عــى العالقــات الدوليــة ( موقــف األمــم املتحــدة والقانــون الــدويل العــام ) مــن تطــور
يف مجــال البحــث يف مقاومــة املحتــل  ،حيــث صــدر عــن الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة عــدة
قـرارات تتضمــن االعـراف بحــركات التحــرر  ،فقــد طــرأ تغيــر كبــر عــى فكــرة املقاومــة املســلحة
ومــدى اســتفادة أفرادهــا مــن صفــة أرسى الحــرب  ،فقــد اعــرف الربوتوكــول األول لســنة 1977
بحــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا واعتــر إن مقاومتهــا ضــد الســيطرة االســتعامرية أو االحتــال
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األجنبــي أو األنظمــة العنرصيــة هــي حــروب دوليــة تســتفيد منهــا هــذه الشــعوب  ،ولذلــك فقــد
جــاءت املــادة ( )44الفقــرة الثالثــة مــن الربوتوكــول األول لســنة  1977لتنــص عــى انــه  “ :يلتــزم
املقاتلــون  ،إزكاء لحاميــة املدنيــن ضــد آثــار األعــال العدوانيــة أن مييــزوا أنفســهم عــن الســكان
املدنيــن أثنــاء اشــتباكهم يف هجــوم أو يف عمليــة عســكرية تجهــز للهجــوم ،أمــا وهنــاك مــن مواقــف
املنازعــات املســلحة مــا ال ميلــك فيهــا املقاتــل املســلح أن مييــز نفســه عــى النحــو املرغــوب  ،فإنــه
يبقــى عندئــذ محتفظــا بوضعــه كمقاتــل رشيطــة أن يحمــل ســاحه علنــا يف املواقــف اآلتيــة :
* أثناء االشتباكات العسكرية .
* طــوال ذلــك الوقــت الــذي يبقــى خاللــه مرئيــا للخصــم عــى مــدى البــر أثنــاء انشــغاله
بتوزيــع القــوات يف مواقعهــا اســتعدادا للقتــال قبيــل شــن هجــوم عليــه أن يشــارك فيــه  ،وال
يجــوز أن تعتــر األفعــال التــي تطابــق رشوط هــذه الفقــرة مــن قبيــل الغــدر يف معنــى الفقــرة
األوىل (ج) مــن املــادة ( ،“ )37مــن الربوتوكــول املشــار إليــه ســابقا .
وحتــى هذيــن الرشطــن الذيــن جــاءت بهــا املــادة ( )44الفقــرة الثالثــة مــن الربوتوكــول
األول رفضتهــا الواليــات املتحــدة األمريكيــة معتــرة إن الربوتوكــول األول لســنة  1977يحتــوي عــى
نصــوص ال ميكــن القبــول بهــا  ،وقــد تشــكل خطـرا عــى حيــاة الجنــود األمريكيــن (،)Sofaer:1988
ومــا يؤســف لــه أن تــرر الحكومــة األمريكيــة كذلــك معارضتهــا للربوتوكــول األول بالقــول إن مــن
شــأن الرشطــن املذكوريــن أعــاه اإلرضار مبصالــح إرسائيــل العليــا (.)Gradam:1992
ومــا يؤخــذ عــى اتفاقيــة جنيــف أنهــا ال تعــرف إال باملقاومــة املنظمــة ،وهــذا ال يتفــق مــع
التطــور الحــايل للمجتمــع الــدويل ،مــن حيــث التبايــن يف عمليــات املقاومــة ومــن حيــث تعــدد
صورهــا ،منظمــة وغــر منظمــة ،وتحــت قيــادة شــخص  ،أو قــد تتعــدد القيــادات بتعــدد حــركات
املقاومــة يف إقليــم الدولــة.
ويف ســبيل ذلــك ،يــرى بعــض الفقــه يف نطــاق القانــون الــدويل رضورة تعديــل أحــكام اتفاقيــة
جنيــف ،وإعــادة النظــر يف النصــوص التــي أصبحــت ال تواكــب العــر ،وال تتــاىش مــع مقتضيــات
العــدل واإلنصــاف يف معالجــة النزاعــات  ،ومواجهــة أطرافهــا بالتســاوي ،وذلــك بالتوجــه إىل
االع ـراف بأعــال املقاومــة املنظمــة أو غــر املنظمــة ،مربريــن ذلــك  ،انــه كان يعــرف باملقاومــة
غــر املنظمــة للشــعب ،الــذي يصــد العــدو قبــل احتــال األقاليــم ،فلــاذا ال يــري االعـراف كذلــك
حتــى بعــد االحتــال ؟ فالتفرقــة بــن املقاومــة قبــل احتــال اإلقليــم وبعــد احتاللــه ال أســاس لهــا،
وال منطــق يربرهــا ،وخاصــة أن النصــوص تخفــف يف الــروط قبــل االحتــال ،يف حــن أنهــا تتشــدد
بعــده باش ـراط حمــل العالمــة املميــزة وقيــادة شــخص مســؤول ،وحمــل الســاح عالنيــة ،وهــذه
مبثابــة مكافــأة لالحتــال (حنفــي ،2005:عــز الديــن  ،1969:راتــب . )1971:
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وقــد ذهــب أنصــار النظريــة الحديثــة يف توجههــم نحــو التوســع يف مفهــوم املقاومــة إىل أن
تلــك الــروط األربعــة باتــت مهجــورة يف ظــل التطــورات السياســية واإلس ـراتيجية  ،وتطــورات
الفــن العســكري يف املواجهــة التــي حدثــت عــى مســتوى قــرن منــذ جــرت صياغتهــا يف بروكســل
(صــاح الديــن :بــدون ).
ومــا زاد األمــر ســوءا تعنــت الغــرب يف نظرتهــم ألعــال املقاومــة ،وعــدم حيــاد املجموعــة
الدوليــة لجهــة إعطائهــم مفاهيــم مغايــرة للســابق ،كذلــك أصبحــت اتفاقيــة جنيــف غــر قــادرة
عــى احتــواء املظاهــر والصــور الحديثــة للمقاومــة ،لــذا نشــأت يف ظــل هــذا الوضــع نظــرة
ازدواجيــة تصــف أعــال املقاومــة وتقريــر املصــر إرهابــا ،وجرائــم دولية،وقــد انعكــس ذلــك عــى
واقــع الق ـرارات الدوليــة التــي باتــت تغلــب كفــة التوجيــه الغــريب لألحــداث واملفاهيــم ،وآخــر
دليــل عــى ذلــك قـرار مجلــس األمــن رقــم ( )1701تاريــخ  ، 2006 / 8 / 12الــذي تبنــاه باإلجــاع،
املتعلــق بالحــرب اللبنانيــة اإلرسائيليــة .
و بالتدقيــق يف حيثيــات هــذا القـرار نســتخلص مــدى مخالفتــه لقواعــد القانــون الــدويل التــي
تقــر برشعيــة
حــركات التحريــر مــن خــال مــا تقــوم بــه مــن أعــال املقاومــة املرشوعــة ،وبهــذا يكــون
مجلــس األمــن قــد جـ َرد املقاومــة مــن مقوماتهــا ومــن كونهــا نضــال مــن اجــل االســتقالل .وهــذا
يدلــل عــى فشــل املنظمــة األمميــة عــى ردع الــدول الكــرى مــن اعتداءاتهــا واحتاللهــا ألقاليــم
الــدول األخــرى ،بــل تعــدت إىل إضفــاء صفــة الرشعيــة عــى أفعالهــا مــن خــال مــا أســمته بسياســة
الدفــاع الوقائيــة.
املطلب الثاين
أهم تطبيقات املقاومة املسلحة
بالرجــوع إىل فكــرة املقاومــة كنشــاط مــروع تســتخدمه حــركات التحــرر الوطنــي ضــد
العــدو بقصــد تحقيــق أهدافهــا باالســتقالل ،حتــى تتمكــن الشــعوب مــن العيــش بســام ،وقــد
أضفــى ميثــاق األمــم املتحــدة صفــة املرشوعيــة عــى تلــك األعــال ،يف مواقــف محــددة كاالحتــال
مبــا ميكــن الشــعب امل ُحتــل مــن اســتعامل كافــة الوســائل  ،مبــا فيهــا املقاومــة ،ومل يعتربهــا إرهابــا
مبفاهيــم التجريــم املنصــوص عليهــا وطنيــا ودوليــا.
وقــد القــى هــذا التوجــه معارضــة شــديدة مــن قبــل الــدول الكــرى أملســتعمره،
مــا دفعهــا إىل محاولــة نــزع مصداقيــة ومرشوعيــة حــركات التحــرر  .كذلــك اعرتفــت املواثيــق
والقوانــن الدوليــة بحــق الشــعوب يف الدفــاع الرشعــي عــن أنفســهم إذا اعتــدت قــوة مســلحة عــى
احــد أعضــاء األمــم املتحــدة.ويف ســبيل ذلــك ســوف نتعــرض بالدراســة لحــركات التحــرر والحــق يف
الدفــاع الرشعــي كأحــد تطبيقــات املقاومــة وأســانيد مامرســتها.
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جرش للبحوث والدراسات

الفرع األول
حركات التحرر الوطني
يقصــد بحــركات التحــرر الوطنــي  “ :تلــك الكيانــات املنظمــة التــي تكافــح مــن أجــل
تقريــر مصــر الشــعب الــذي متثلــه والــذي يعيــش عــى تـراب يطالــب بســيادته عليــه (فريــودات
 . )1989:و هــي بذلــك تســتمد كينونتهــا “ مــن تأييــد الجامهــر الغاضبــة عــى املغتصــب و تتخــذ
مــن أقاليــم البــاد املحيطــة حرمــا لهــا تســتمد منــه متوينهــا و تقــوم عليــه بتدريــب قواتهــا “  ،و
يعتــر بالتــايل املجــال الحيــوي لهــا  .و تركــز جهودهــا – ارتباطـاً بإمكانياتهــا – “ عــى تحــدي اإلدارة
الغاصبــة ال عــى هزميــة جيــوش االحتــال يف حــرب نظاميــة “ (الغنيمــي  .)1983:و قــد اســتعلمت
هــذه التســمية متييـزا ً لهــذه الحــركات عــن الجامعــات اإلرهابيــة و حــركات التمــرد و املجموعــات
االنفصاليــة التــي تطالــب باالنفصــال عــن الدولــة أو الوطــن األم (املجــذوب . )2004:
ومــا ميتــاز بــه عمــل و نشــاط حــركات التحريــر الوطنــي املتمثــل بأعــال املقاومــة التــي
تقــوم عنــارص وطنيــة مــن غــر أفـراد القــوات املســلحة النظاميــة  ،دفاعــا عــن املصالــح الوطنيــة أو
القوميــة ضــد قــوة أجنبيــة (صــاح الديــن  ، )1977:اآليت :
 - 1انــه نشــاط شــعبي ميارســه ســكان الدولــة املحتلــة ضــد قــوى أجنبيــة ،تحــاول غــزو إقليــم
هــذه الدولــة  ،أو أنهــا قــد احتلــت بالفعــل .
 - 2تستخدم كافة األسلحة املتعارف عليها يف الحروب الدولية.
 - 3أن يكــون الهــدف منــه تحريــر إقليــم الدولــة مــن القــوات األجنبيــة و الحصول عىل االســتقالل،
و الحــق يف تقريــر املصــر (املخزومــي .)2000:
و يثــور الســؤال هنــا  ،مــا مــدى االعــراف بحــركات التحــرر  ،و مــا هــي رشوطهــا
املوضوعيــة  ،و آثــار االعــراف بهــا يف نطــاق تحريــر الشــعب الــذي متثلــه تلــك الحــركات ؟
بدايــة اتجهــت الــدول الغربيــة املناهضــة للــدول االشــراكية  ،إىل وصــف حــركات التحــرر
بالحــركات العنيفــة  ،مخالفــة بذلــك ميثــاق األمــم املتحــدة الــذي أســبغ صفــة املرشوعيــة عــى
فكــرة الــرد الشــعبي املضــاد  ،يف مواجهــة االحتــال كحــاالت اضطراريــة  ،و االعتداءات االســتعامرية،
مبــا ميكــن الطــرف املتــرر باســتعامل املقاومــة  ،و الدفــاع عــن النفــس  ،عــن طريــق حــركات
التحــرر الوطنيــة  ،و مل يعتربهــا إرهابـاً  ،و بالتــايل كان لقطبــي النظــام الــدويل – آنــذاك – موقفــان
متناقضــان  ،ملــا يجــري يف العــامل الثالــث مــن حــركات مناهضــة للــدول املعتديــة (الســيد . )2003:
و يف الســنوات التــي تلــت الحــرب العامليــة الثانيــة  ،إذ شــهدت تعاظــم حــال حــركات التحريــر
الوطنــي ضــد االســتعامر  ،التــي انبثقــت مــن صفــوف الشــعوب املســتعمرة  ،و ألن التــي كانــت
يف موقــع املحتــل هــي الــدول الكــرى املنتــرة  ،و ليســت دوالً منهزمــة  ،فقــد حاولــت أن تنــزع
عــن حــركات التحريــر مصداقيتهــا و مرشوعيتهــا  ،فراحــت تتهمهــا بالحــركات اإلرهابيــة (الســيد
. )2003:
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و تأييــدا ً ملواقــف األمــم املتحــدة  ،وضــع القانــون الــدويل معايــر قانونيــة  ،و سياســية لضبــط
التعامــل مــع نشــوء و مامرســة حــركات التحــرر لنشــاطها ضــد املســتعمر  ،مــن حيــث رشوط
مامرســتها لتلــك األنشــطة  ،و مفاهيــم التحريــر  ،و وســائل حاميــة الشــعوب املســتضعفة  ،و حقهــا
يف اســرجاع حريتهــا  ،و تقريــر مصريهــا  ،كــا وضعــت لهــا مقومــات تضفــي عليهــا طابــع الرشعيــة
يف مامرســة مــا تـراه مناســباً لتقريــر مصــر شــعبها .
ومــع منــو األفــكار القوميــة التــي انبثقــت عنهــا اسـراتيجيات اعتمدتها حــركات التحــرر الوطني،
نتــج عنهــا أن اكتســبت مرشوعيــة ســعيها مــن أجــل تحريــر الشــعوب التــي قوضتهــا واقعيــا وضمنـاً
بتمثيلهــا عــى املســتوى الداخــي والخارجي ســواء سياســيا ،أو عســكرياً(. )CH. Albert:1945
و قــد مهــد ميثــاق األمــم املتحــدة األســاس الرشعــي لهــذه الحــركات  ،بنصــه عــى مبــدأ
حقــوق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا ابتــداء مــن فــرة الســتينات  ،بق ـرارات أمميــة مــن أهمهــا
الق ـرار رقــم  ، 1514و الخــاص مبنــح االســتقالل للبلــدات و الشــعوب املســتعمرة  ،و الــذي نــص
رصاحــة عــى رضورة وضــع نهايــة غــر مرشوطــة  ،و عــى وجــه الرسعــة لــكل أشــكال االســتعامر،
تحــت أي شــكل كان  ،و مهــا كانــت صــوره  ،و مل يتوقــف األمــر عنــد هــذا الجــدل  ،إذ ذهبــت
الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة كذلــك يف قرارهــا رقــم  3034الصــادر يف  ، 1972 /12 /18اعتبــار
األنظمــة االســتعامرية و العنرصيــة و األجنبيــة أنظمــة إرهابيــة(. )CH. Albert: 1945
و الكتســاب أعــال حــركات التحــرر الوطنــي كنمــوذج للمقاومــة مرشوعيتهــا يتوجــب أن
تراعــى:
 .1تطبق حركات التحرير الوطني للقواعد التي تحكم النزاعات املسلحة الدولية .
 .2تأييد حق الشعب املقاوم يف تقرير املصري (مورمتلر .)2001:
و بالتــايل  ،و حتــى تتمتــع حــركات التحريــر مــن مقتضيــات الحاميــة  ،و االمتيــازات املطبقــة
عــى النزاعــات الدوليــة املســلحة  ،وضعــت رشوطــا تأهيليــة لحــركات التحريــر ينبغــي توافرهــا  ،و
تتمثــل فيــا يــي :
 .1تطبيــق الربوتوكــول األول الصــادر مبوجــب املــادة  ، 3/96و كذلــك اتفاقيــة جنيــف  ،و أن
تتوافــر ســلطة متثــل الشــعب (مورمتلــر .)2001:
 .2أمــا الــرط الثــاين فيتعلــق بطبيعــة الســلطة مــن حيــث إصــدار إعــان مبوجــب املــادة 96
 ، 3 /مبعنــى أنــه يجــب أن متتلــك حركــة التحريــر الوطنــي التــي تنــوي تطبيــق الربوتوكــول
األول و مواثيــق جنيــف خصائــص القــوات املســلحة  ،كــا جــاء وصفهــا يف املــادة ( ) 43
مــن الربوتوكــول (مورمتلــر  . )2001:يتطلــب هــذا الــرط أن تتحمــل حركــة التحــرر التزامــا
عــى عاتقهــا مــن حيــث االمتثــال لقواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين  ،و عــدم الخــروج عــى
قواعــده  ،كل ذلــك مبــا لديهــا مــن قــوة منظمــة تعمــل تحــت قيــادة موحــدة تتحمــل االلتـزام
بالقواعــد املحــددة لعملهــا .
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 .3مامرســة التنظيــم و الســيطرة مــن قبــل حركــة التحريــر عــى قواتهــا  .يســتلزم هــذا الــرط
العمــل يف نطــاق املوضوعيــة ،و عــدم الخــروج عــن مقتضيــات عملهــا ،بحيــث ال تبــدو عاجــزة
عــن التنفيــذ الفعــال لالتفاقيــات (مورمتلــر. )2001 :
يضــاف إىل مــا تقــدم  ،مــا حددتــه املنظــات الدوليــة و اإلقليميــة مــن الــروط الواجــب
توافرهــا لالع ـراف بحركــة التحــرر الوطنيــة بأنهــا  “ :تلــك التــي تبــارش الكفــاح املســلح فعلي ـاً و
واقعيــا  ،و تلــك الحــركات الوطنيــة التــي أنشــأت جبهــات مشــركة  ،و التــي لهــا أكــر الحظــوظ يف
الحصــول عــى االســتقالل(العوارشية. )2001 :
ويبقــى أن نذكــر أن حــركات التحــرر تســتمد دومـاً رشعيتهــا مــن الشــعب مــن خــال التأييــد
و االســتقطاب الدامئــن ألعاملهــا  ،كذلــك اســتمرارية أدائهــا لدورهــا الفعــال و الحقيقــي يف النضــال
املســلح .
مــا تقــدم نســتخلص أن التـزام حــركات التحــرر بتلــك الــروط يعطيهــا الوجــود القانــوين و
الواقعــي عــى الصعيديــن الداخــي و الــدويل  ،اســتنادا ً لقـرارات األمــم املتحــدة و الرشعيــة الدوليــة،
واألهليــة التــي متكنهــا مــن الوصــول ألهدافهــا يف االســتقالل  ،و مــا يرتتــب عــى اعـراف املجتمــع
الــدويل برشعيــة حــركات التحــرر أن ســمحت للعديــد منهــا منــذ أوائــل الســبعينيات املشــاركة
بصفــة مراقبــن يف املســائل التــي متــس مصالحهــا  ،و اكتســابها الشــخصية القانونيــة الدوليــة ضمــن
الــدول و املنظــات الدوليــة  ،و التمتــع بالتأهيــل القانــوين ملامرســة الترصفــات القانونيــة  ،كذلــك
تتمتــع حــركات التحــرر بحــق حضــور االجتامعــات يف منظــات املجتمــع الــدويل و دخولهــا عضــوا
فيهــا  ،مــا يوفــر لهــا فرصــة إنشــاء عالقــات دبلوماســية  ،و بالتــايل الحصــول عــى اعـراف و تأييــد
دويل واســع  ،و الحصــول عــى مســاعدات ماليــة و عينيــة ملســاعدتها يف تحقيــق أهدافهــا .
الفرع الثاين
الدفاع الرشعي
يتكامــل حــق الدفــاع الرشعــي مــع مرشوعيــة الحــق يف املقاومــة املســلحة  ،و يظهــر هــذا
كنتــاج إلقـرار القانــون الــدويل مبنــح الــدول و الشــعوب التــي تتعــرض للعــدوان الحــق يف اســتخدام
املقاومــة املســلحة لجــزء رشعــي و أصيــل مــن أدوات و وســائل الدفــاع الرشعــي .
و قــد جــاء ميثــاق األمــم املتحــدة بنصــوص تحكــم العالقــات الدوليــة  ،و تعتــر املــادة ( ) 51
مــن النصــوص الهامــة يف امليثــاق  ،و قــد نصــت عــى حــق الدفــاع الرشعــي الفــردي و الجامعــي ،
و تعتــر اســتثناء مــن املنــع العــام للقــوة املنصــوص عليهــا يف امليثــاق يف املــادة الثانيــة مــن الفقــرة
(  ) 4 / 2و التــي جــاءت عــى النحــو اآليت  “ :ليــس يف هــذا امليثــاق مــا يضعــف أو ينقــص الحــق
الطبيعــي للــدول  ،ف ـرادى أو جامعــات  ،يف الدفــاع عــن أنفســهم إذا اعتــدت قــوة مســلحة عــى
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أحــد أعضــاء األمــم املتحــدة “  ،يــأيت هــذا النــص إقـرارا ً ملبــدأ الدفــاع الرشعــي الــذي أتيــح للــدول
أو الشــعوب التــي تتعــرض للعــدوان  ،و ذلــك حفاظ ـاً عــى بقائهــا و ســيادتها و كافــة مظاهــر
وجودهــا كحــق طبيعــي ال يجــوز تجاهلــه أو القفــز عنــه  ،و لعــل مــن أهــم مظاهــر حــق البقــاء
هــو حــق الدولــة يف الدفــاع عــن نفســها إذا اعتــدي عليهــا لــرد هــذا االعتــداء و دفــع الخطــر الناتــج
عنــه بكافــة الوســائل الالزمــة (أبــو هيــف  :بــدون).
و تكريســا لذلــك  ،قــررت األمــم املتحــدة رصاحــة تأكيــد عــى حــق املقاومــة املســلحة
مــن خــال قرارهــا رقــم (  “ ، ) 3246رشعيــة كفــاح الشــعوب يف ســبيل التحــرر مــن الســيطرة
االســتعامرية و األجنبيــة و القهــر األجنبــي بكافــة الوســائل املتاحــة  ،مبــا يف ذلــك الكفــاح املســلح “ .
و قــد تعــددت اإلشــارات الضمنيــة الدالــة عــى ضــان حــق الشــعوب يف الثــورة و العمــل
ضــد قــوات االحتــال األجنبــي مــن حيــث املبــدأ  ،عمــا باملبــدأ التاريخــي و األصيــل القــايض
بحــق الدفــاع الرشعــي عــن النفــس  ،و كــا يفهــم مــن هــذا الحــق فإنــه تفويــض مفتــوح لكافــة
الشــعوب و الــدول أن تتوســل بكافــة اإلمكانيــات املتاحــة لطــرد االحتــال األجنبــي مــن خــال
األرايض التــي تحتــل مــن قبلــه  .ففــي تاريــخ  ، 1974 / 7 / 14و مــن خــال الق ـرار الــذي يحمــل
رقــم (  ) 3314أصــدرت األمــم املتحــدة مــا نصــه  “ :يحــق للشــعوب الرازحــة تحــت نــر االحتــال
األجنبــي أن متــارس الكفــاح املســلح مــن أجــل حريتهــا و اســتقاللها و حقهــا يف تقريــر مصريهــا “ .
و مــن اإلشــارات البــارزة التــي قــد يتــم اســتنتاجها مــا ســبق هــو متييــز األمــم املتحــدة
بــن حــق الشــعوب يف املقاومــة املســلحة و الكفــاح املســلح املســنود بالرشعيــة  ،و بــن املامرســات
و االعتــداءات العنيفــة التــي متارســها ســلطات االحتــال األجنبــي أينــا كانــت  .و كذلــك بــن
حــركات التحريــر الوطنــي يف اســتخدام كافــة األســاليب و الوســائل النضاليــة املتاحــة لديهــا لتحقيــق
الحريــة و االســتقالل  ،و بالتــايل متتــع الشــعوب الخاضعــة لالحتــال األجنبــي بكافــة الحقــوق
املعنويــة و األخالقيــة واإلنســانية و القانونيــة يف مقاومــة االحتــال (الــزرو. )2002:
املبحث الثالث
موقف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل من مرشوعية املقاومة
أوجبــت الرشيعــة اإلســامية وقواعــد القانــون الوطنــي والــدويل عــى األفـراد والجامعــات
والــدول دفــع ومقاومــة كافــة األنشــطة وأفعــال االعتــداء الواقعــة عــى النفــس أو العــرض أو املــال،
ودفــع الفســاد ،ومنــع انتشــاره يف األرض .ولتوضيــح ذلــك ســوف نعــرض لهــذا املبحــث مــن خــال
املطلبــن اآلتيــن:
املطلب األول  :موقف الرشيعة اإلسالمية من مرشوعية املقاومة.
املطلب الثاين  :موقف القانون الدويل من مرشوعية املقاومة وأسانيد مرشوعيتها.
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املطلب األول
موقف الرشيعة اإلسالمية من مرشوعية املقاومة
إن مــن ميعــن النظــر يف القــرآن الكريــم يجــد أن هنــاك نوعــا مــن املقاومــة يقــوم عــى أســاس
دفــع الفســاد واملفســدين ،وتحطيــم شــوكة الباطــل أهلــه ،وهــو مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم يف
ـت ِ
قولــه تعــاىل  “ :ولَــوال دفْــع َِّ
ضهــم بِبـعـ ٍ ِ
ات ومسـ ِ
ـاج ُد
ـاس بـَْع َ ُ َْ
ص َوامـ ُـع َوبِيَـ ٌـع َو َ
ـض َّلُّد َمـ ْ َ
َْ َ ُ
الل النَّـ َ
صلَـ َـو ٌ َ َ َ
ِ
اســم َِّ ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
نصـ ُـرهُ إن َّ
نصـ َـرن َّ
ي َعزيـ ٌـز « (الحــج . )40:فلــوال مــا
اللَ لََقـو ٌّ
اللُ َمــن يَ ُ
ـرا َولَيَ ُ
الل َكثـ ً
يُ ْذ َكـ ُـر ف َيهــا ْ ُ
رشعــه اللــه لألنبيــاء واملؤمنــن مــن قتــال أعــداء اللــه قدميــا وحديثــا الســتوىل أهــل الــر عليهــم
ولضاعــت مواضــع العبــادة يف األرض( ،حجــازي ، )1960:ولكنــه ســبحانه وتعــاىل دفــع بــان اوجــب
عــى املســلمني القتــال فدفــع عنهــم بذلــك اعتــداء الكفــار .
يظهــر مــا ســبق ،إن مقاومــة ودفــع املعتــدي هــو أمــر مــروع ،وقانــوين ،بــل هــو واجــب
عــى األفـراد والجامعــات وحتــى الــدول األعضــاء يف هيئــة األمــم ،يجــب عليهــم القيــام بــه لدفــع
املعتــدي  ،وأكــدت الرشيعــة اإلســامية عــى وجــوب الدفــاع املــروع عــن أي اعتــداء عــى املعتدى
عليــه ،وبينــت لنــا ذلــك مــن خــال مــا تأمــر بــه آيــات القـران الكريــم التــي تقــي بــرد العــدوان
ومعاقبــة املعتديــن بالعــدل (املومنــي ، )2005 :قــال تعــاىل « :فَ َمـ ِن ا ْعتَـ َدى َعلَْي ُكـ ْـم فَا ْعتَـ ُدواْ َعلَْيـ ِـه
ِ
اللَ َوا ْعلَ ُمــواْ أ َّ
َن َّ
ِبِثْـ ِـل َمــا ا ْعتَـ َدى َعلَْي ُكـ ْـم َواتـَُّقــواْ َّ
ني»(البقــرة .)194:وقولــه تعــاىل « :
اللَ َمـ َـع ال ُْمتَّق َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
لصابِ ِريـ َـن» (النحــل.)126:
صب ـَ ْـرُْت َلـَُـو َخيْـ ٌـر لِّ َّ
َوإِ ْن َعاقـَبـْتُـ ْـم فـََعاقبُــواْ ِبثْـ ِـل َمــا عُوقبـْتُــم بِــه َولَئــن َ
فهــذه اآليــات الكرميــة  ،تأمــر باملعاملــة باملثــل ملــن اعتــدى  ،ومعاقبــة املعتديــن ممــن
اعتــدى ،ويف ذلــك قولــه تعــاىل  :ومــا لَ ُكــم الَ تـ َقاتِلُــو َن ِف س ـبِ ِ ِ
الل والْمســتَ ْ ِ
الر َجـ ِ
ني ِمـ َـن ِّ
ـال
ض َعف َ
ََ
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ســاء َوالْ ِولْـ َدان الَّذيـ َـن يـَُقولُــو َن َربـََّ ْ ْ َ ْ َ َ ْ َ
َوالنّ َ
ِ
اجعــل لَّنَــا ِمــن لَّ ُدنـ َ ِ
ريا»(النســاء .)75:وهــذا الدفــع رشعــا ( مبعنــى املقاومــة) جــاء عــى
َوليًّــا َو ْ َ
ـك نَص ً
أنــواع منهــا (أبــو زيــد:)2005 :
 .1الدفــع الــذي يبعــث الخــوف والفــزع يف أهــل الباطــل ملنعهــم مــن االعتــداء أو الجــرأة عــى
ديــار املســلمني وأعراضهــم  ،فيخيفهــم املســلمون بإظهــار القــوة قبــل أن تتجــارس نفوســهم
عــى االعتــداء عــى أعـراض املســلمني  ،وهــو مــا أشــار إليــه القـران الكريــم يف قولــه تعــاىل :
ٍ ِ
ِ
ِ
الَيـ ِـل تـرِهبــو َن بِـ ِـه عـ ُد َّو َِّ
ِ
الل َو َع ُد َّوُكـ ْـم َوآ َخ ِريـ َـن
َ
«وأَعـ ُّـدواْ َلـُـم َّمــا ْ
اســتَطَ ْعتُم ّمــن ق ـَُّـوة َومــن ِّرَبط ْ ْ ُْ ُ
َ
ِِ
ِمــن ُدونـ ْـم الَ تـَْعلَ ُمونـَُهـ ُـم َّ
اللُ يـَْعلَ ُم ُهـ ْـم» (األنفــال .)60:وإذا أمعنــا النظــر يف هــذه اآليــة الكرميــة
مــن ســورة األنفــال نجــد إن القـران الكريــم قــد ذكــر القــوة وال شــك بــان هــذا لحكمــة بالغــة،
فكلمــة قــوة جــاءت منكــرة يف كتــاب اللــه لتشــمل كل قــوة  ،وربــاط الخيــل إشــارة ورمــز إىل
كل مــا عــرف فيــا بعــد مــن طائ ـرات وصواريــخ  ،وكل مــا يحتــاج إىل عنايــة وتعلــم  ،وكل
مــا ال بــد مــن أن يكــون مهيــأ عنــد املســلمني مــن أســباب القــوة (فضــل .)1990:وبنــاء عــى
مــا ينبغــي عــى الدولــة اإلســامية التســابق إىل الســاح بأنواعــه املختلفــة وتقويــة الجيــش
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بشــكل يثــر الرعــب والرهبــة يف قلــوب املعتديــن ،ومــن هــذا القبيــل االســتعراض العســكري ،
واملنــاورات .
وفائــدة هــذا النــوع تكمــن يف أنــه يوفــر عــى املســلمني حروبــا كثــرة  ،ويحمــي دماءهــم مــن
اإلراقــة  ،ويــؤدي إىل كبــح جامــح العــدو وهزميتــه نفســيا  ،ومــن أمثلــة ذلــك  ،قيــام الرســول صــى
اللــه عليــه وســلم  ،يف املدينــة بإعــداد الجيــش  ،ومــن ثــم إرســاله الرسايــا خــارج املدينــة املنــورة
التــي أقنعــت القبائــل العربيــة بقــوة املســلمني  ،وبعثــت يف نفوســهم الهيبــة  ،وليــس مــن شــك إن
إنشــاء الجيــش وبنائــه الــذي كونــه يف املدينــة جانــب مــن جوانــب األخــذ بأســباب املنعــة والقــوة
للدولــة  .فالدولــة التــي تريــد حاميــة مواطنيهــا والعيــش الكريــم لهــم ال بــد وان تعــد جيشــا تــرد
بــه العاديــات وتصــد بــه املعتديــن ،وتــذود بــه عــن حيــاض الديــن  ،فتعــد العــدة بذلــك لحفــظ
كيانهــا وإرهــاب عدوهــا عــن التفكــر باالقـراب منهــا (أبــو زيــد. )2005:
 .2مباغتــة العــدو حــال التأكــد مــن نوايــاه الخبيثــة باتجــاه ديــار املســلمني  ،وذلــك بــأن نتوقــع
بــوادر الخيانــة بنقــض العهــد  ،فيظهــر مــن الدالئــل والقرائــن مــا ينــذر بالخيانــة  ،فعنــد ذلــك
ينبــذ إليهــم العهــد ويعلمــوا بذلــك  ،قــال تعــاىل َ “ :وإِ َّمــا َتَافَـ َّـن ِمــن ق ـَ ْـوٍم ِخيَانَـةً فَانبِـ ْذ إِل َْي ِهـ ْـم
َعلَــى َسـ َـواء إِ َّن َّ
ـب ْ
ني»(األنفــال .)58:فــإذا بانــت لنــا مالمــح النقــض  ،فظهــرت
اللَ الَ ُِيـ ُّ
الَائِنِ َ
آثــار الخيانــة وتثبتــت دالئلهــا وجــب نبــذ العهــد لئــا يوقــع التــادي يف التهلكــة (القرطبــي:
بــدون) .
 .3إنقــاذ حقــوق املهضومــن مــن الضعفــاء والجهــاد لرفــع الظلــم عــن املظلومــن ،وذلــك ألن
القــوة التــي أرشــدنا إلعدادهــا القــرآن الكريــم هــي جانــب مــن جوانــب مســاندة الضعفــاء ،
يل َِّ
“وَمــا لَ ُكـ ْـم الَ تـَُقاتِلُــو َن ِف َسـبِ ِ
الل
تصــر املقهوريــن يف األرض مــن املؤمنــن  ،قــال تعــاىل َ :
والْمســتَ ْ ِ
ـال والنِّســاء والْ ِولْـ َد ِ
ني ِمــن ِ ِ
ان الَّ ِذيـ َـن يـَُقولُــو َن َربـَّنَــا أَ ْخ ِر ْجنَــا ِمـ ْـن َهـ ِـذ ِه الْ َق ْريَـ ِـة
َ ُْ
الر َجـ َ َ َ
ض َعف َ َ ّ
الظَّـ ِـال أ َْهلُ َها»(النســاء . )75:ومــن هــذا القبيــل نــرة رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم
لحلفائــه مــن بنــي خزاعــة حــن اعتــدى عليهــم بنــو بكــر مبعونــة فرســان مــن قريــش ،وكان
جــواب الرســول صــى اللــه عليــه وســلم لعمــرو بــن ســامل الخزعــي حــن انشــده أبيــات تبــن
مــا حـ َـل بقومــه مــن قتــل  « ،نــرت يــا عمــرو بــن ســامل  ،فــكان ذلــك مــن مــا هيَــج األمــر
لفتــح مكــة» (بــن حجــر :بــدون) .
لــذا وجــب علينــا أن نفــرق بــن نــرت الحــق واســتعامل القــوة لنــرة الضعفــاء وبــن العنف
بالقــوة اعتــداء  ،فالعنــف ظلــا حالــة شــذوذ يف اســتعامل القــوة تخــرج عــن املألــوف وإذا أمعنــا
النظــر يف آي القــرآن الكريــم نجــد أنــه قــد أقَــر املقاومــة املرشوعــة حــال االعتــداء عــى األعـراض
واملمتلــكات  ،ألن هــذا االعتــداء إرهــاب مذمــوم .
فاإلســام يرفــض العنــف القائــم عــى االعتــداء  ،ولكــن ال يلــزم إتباعــه إن يقفــوا أذَالء
متفرجــن أمــام مــن يعتــدي عليهــم ،ويغتصــب أرضهــم  ،بــل انــه يطالبنــا بصدهــم لقولــه تعــاىل:
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اللَ َوا ْعلَ ُمــواْ أ َّ
َن َّ
« فَ َم ـ ِن ا ْعتَ ـ َدى َعلَْي ُكـ ْـم فَا ْعتَ ـ ُدواْ َعلَْيـ ِـه ِبِثْـ ِـل َمــا ا ْعتَ ـ َدى َعلَْي ُكـ ْـم َواتـَُّقــواْ َّ
اللَ
ِ
ـن «(البقــرة .)194:ومــن األمثلــة الواضحــة يف عرصنــا الحــارض إرهــاب الكيــان اإلرسائيــي
َمـ َـع ال ُْمتَّقـ َ
الغاصــب ،ومــا يقــوم بــه مــن عمليــات إرهابيــة متخــض عنهــا إخ ـراج أهــل األرض مــن أرضهــم ،
وقتــل األنفــس وهــدم البيــوت والضيــع  ،فــا يــكاد ميــر يــوم دون إن يحــدث يف األرض الفلســطينية
املحتلــة مامرســات إرهابيــة صهيونيــة بقصــد االعتــداء واإلرهــاب والتخويــف (الســائح  . )1988:إن
االحتــال اإلرسائيــي لــأرايض الفلســطينية ومــا عليهــا مــن مقدســات إســامية ومســيحية  ،وإعــال
االعتقــاالت ألبنــاء الشــعب الفلســطيني تعــد أعــاال إرهابيــة ألنهــا تنــال مــن الحقــوق والحريــات
األساســية للمواطــن الفلســطيني .
إن اســتمرارية فعــل االعتــداء ومحاولــة فــرض العــدو إلرادتــه عــى األرض واإلنســان مدعــاة
للمقاومــة ال بــل فــرض علينــا  ،فقواعــد العــدل يف املنهــج الربــاين ال تجيــز لنــا إن نــرك مــن يغتصــب
أرضنــا ويقتــل أبنائنــا دون مقاومــة وجهــاد لصــده عــن تحقيــق مطامعــه  ،فاالنتصــار ممــن بغــى
ِ
َصابـَُهـ ُـم
صفــة مــن صفــات املتقــن التــي مدحهــا القــرآن الكريــم  ،بقولــه تعــاىل « :الَّذيـ َـن إِ َذا أ َ
الْبـغْــي ُهــم ينتَ ِ
صـ ُـرو َن « (الشــورى)39:
َ ُ َْ
وقــد شــهد العــامل اإلســامي يف قدميــه وحــارضه حــركات مقاومــة عديــدة أنهــت وجــود
االســتعامر  ........لــذا نخلــص مــا تقــدم إىل أن فعــل املقاومــة مــن أســباب اإلباحــة يف اإلســام
ويرجــع ذلــك إىل اســتعامل الحــق أو أداء الواجــب ،والحــق ال يجــوز فعلــه وال يعاقــب عــى تركــه،
والواجــب  ،مــا يتحتــم فعلــه ويأثــم املكلــف برتكــه ،ويعــرض نفســه للعقوبــة ،ويف أداء الواجــب ال
يســأل املــرء عــن ســامة محــل الواجــب .
املطلب الثاين
موقف القانون الدويل من مرشوعية املقاومة وأسانيد مرشوعيتها
تســتند مرشوعيــة املقاومــة إىل مجموعــة مــن املبــادئ القانونيــة الثابتــة  ،كحــق املقاومــة
اســتنادا لعــدم الــوالء والطاعــة لســلطة االحتــال  ،واســتنادا لحــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا ،
والدفــاع املــروع عــن النفــس ،واالســتناد إىل قـرارات األمــم املتحــدة  ،واالتفاقيــات الدوليــة الخاصة
بحاميــة املدنيــن أثنــاء الحــروب ،ومــن ذلــك يتبــن أن املقاومــة عمــل مــروع لتحقيــق مصالــح
الشــعوب التــي تتعــرض للعــدوان واالحتــال  ،فيــا اإلرهــاب ميثــل اعتــداء عــى حــق الشــعوب يف
الحيــاة والحريــة وتقريــر املصــر .
وعــى ضــوء مــا ذكــر أعــاه ،فإنــه ال بــد من اإلقـرار بحــق كل الشــعوب يف تقريــر مصريهــا دون تدخل
خارجــي مبــا يف ذلــك تقريــر وضعهــا الســيايس واالقتصــادي واالجتامعــي  ،وأن هــذا يعــد حقــا مكتســبا
ومــن يعتــدي عليــه ال بــد مــن مواجهتــه بكافــة الصــور واألســاليب  ،ويعــد ذلــك مقاومــة مرشوعــة  ،وعليــه
فــإن املقاومــة الفلســطينية عــى ســبيل املثــال داخــل األرايض املحتلــة تعــد مرشوعــة يف القانــون الــدويل .
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واتســاقا مــع مــا تقــدم  ،فــإن االحتــال باعتبــاره مــروع مضــاد للحيــاة فهــو أحــد أهــم دوافع
أعــال املقاومــة  ،وتشــر مــداوالت األمــم املتحــدة إىل إن أهــم األســباب الســتخدام العنــف هــو
اســتمرار االحتــال والســيطرة عــى األقاليــم املحتلــة  ،وإنــكار حــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا.
وانطالقــا مــن ذلــك  ،فقــد تكــرس الحــق يف املقاومــة املســلحة مــن أجــل التحــرر مــن نــر
االحتــال يف القانــون الــدويل منــذ نهايــة الحــرب العامليــة األوىل ضمــن املبــادئ التــي أىت بهــا الرئيس
األمريــي آنــذاك  « ،ويلســون» حيــث تــم اإلعــان عــن ميــاد حــركات املقاومــة ضــد االســتعامر،
وأصبــح حقــا قانونيــا مرتبطــا بســيادة الدولــة  ،وأبــدت الواليــات املتحــدة يف حينــه كل تأييدهــا
ودعمهــا لحــركات التحــرر الوطنــي واعرتفــت برشعيــة أعــال املقاومــة التــي كانــت موجهــة ضــد
االحتــال األملــاين النــازي  ،بينــا يف وقتنــا الحــارض فقــد تنكــرت لهــذا الحــق ومل تعــرف لبقيــة
الشــعوب  ،وخاصــة الشــعب العــريب الفلســطيني بحقــه يف مقاومــة دولــة االحتــال الصهيــوين
وتصــف أنشــطتها املقاومــة باإلرهابيــة .
وعليــه فــإن الشــعوب مدعــوة دامئــا للدفــاع عــن وجودهــا الوطنــي ومقاومتهــا للعــدوان
واالحتــال األجنبيــن مظه ـرا بــارزا مــن مظاهــر الدفــاع عــن النفــس طلبــا للحريــة واالســتقالل .
والحــق يف تقريــر املصــر باعتبــاره أحــد الحقــوق املتفرعــة عــن حــق الدفــاع هــو حــق غــر قابــل
للتــرف  ،وال يجــوز ألي دولــة مســتبدة أن تتوســل بــأي وســيلة لتعطيلــه أو قمــع الجهــود املوظفــة
لنرصتــه .
والقانــون الــدويل هــو املصــدر الرئيــي يف دعــم املقاومــة املســلحة  ،وهــو مييــز بــن اإلرهــاب
مبــا هــو «اســتخدام غــر مــروع للقــوة أو العنــف بقصــد الحصــول عــى أهــداف سياســية» ،
واملقاومــة املســلم بهــا هــي « أداة ملامرســة الحــق يف تقريــر املصــر أو يف التحــرر مــن قــوة االحتــال
التــي ال تراعــي القانــون الــدويل اإلنســاين»  ،يف هــذا اإلطــار يجــب التنويــه باتفاقيــات وق ـرارات
دوليــة عــدة أســهمت يف تجذيــر املرشوعيــة الدوليــة للمقاومــة املرشوعــة أبرزهــا :
 .1ترصيــح باريــس لعــام  ،1856يعــد هــذا الترصيــح أول معاهــدة جامعيــة تضمنــت قواعــد
لتنظيــم ســلوك املحاربــن ،وأقــرت بعــض املبــادئ التــي يتعــن عليهــم االلتـزام بهــا يف الحــروب
البحريــة .
 .2اتفاقيــة جنيــف لعــام  ، 1864عقــدت هــذه االتفاقيــة نتيجــة لجهــود الصليــب األحمــر
الــدويل ،وهــي خاصــة مبعاملــة األرسى ،وكذلــك املعاملــة اإلنســانية للجرحــى ،واملــرىض يف
ســاحات املعــارك ،وتعــد بحــق األســاس التــي يرجــع إليــه يف بيــان معنــى املقاومــة وبيــان
املركــز القانــوين لرجــال املقاومــة (حومــد .)1978:
 .3إعــان ســان بطرســرغ لعــام  ،1868تضمــن هــذا اإلعــان يف مقدمتــه عبــارة تنــص عــى« :إن
للحــرب حــدودا يجــب أال تتعداهــا الــدول حتــى ال تخــرج عــى مبــادئ اإلنســانية»  ،وقــد
حــرم هــذا اإلعــان اســتخدام أنــواع معينــة مــن األســلحة التــي تزيــد مــن آالم األشــخاص  ،وال
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تقتضيهــا الــرورة العســكرية (عبــد الغنــي  ، )1978:وخاصــة فيــا يتعلــق برجــال املقاومــة
الشــعبية إذا مــا علمنــا إن هــذه الفئــة مــن املقاتلــن ال متلــك الخــرة و ال تجيــد توقــي خطــر
بعــض األســلحة يف ســاحات املعــارك.
 .4مــروع مؤمتــر بروكســل لعــام  ، 1874يعــد إعــان بروكســل هــذا  ،أول وثيقــة نصــت عــى
منــع مهاجمــة أو قصــف املــدن املفتوحــة والتجمعــات الســكانية والقــرى واملناطــق غــر
املدافــع عنهــا  ،وميــز هــذا اإلعــان بــن األماكــن املحصنــة املعرضــة للحصــار أو القصــف ،
وبــن املناطــق املفتوحــة إليــواء الســكان املدنيــن ،وهــو مبثابــة مســودة مــروع إعــان دويل
بشــأن قوانــن وأع ـراف الحــرب الربيــة .
 .5الالئحــة امللحقــة باتفاقيــة الهــاي الرابعــة لعــام  ،1907جــاءت هــذه الالئحــة لتعزيــز إعــان
بروكســل لعــام  ،1874وتأكيــده ،وهــي تحــرم مهاجمــة أو قصــف املــدن والقــرى املســكونة ،أو
املبــاين غــر املدافــع عنهــا ،وبأيــة وســيلة مــن وســائل الحــرب  ،ويف محاولــة لتجنــب اســتخدام
األســلحة الجديــدة التــي بــدأت تدخــل إىل ســاحات املعــارك الحربيــة يف ذلــك الوقــت .
ونضيــف هنــا إن املــادة ( )4مــن الالئحــة املشــار إليهــا  ،فقــد عرفــت الشــعب املنتفــض يف
وجــه العــدو بأنــه مجموعــة مــن املواطنــن مــن ســكان األرايض املحتلــة الذيــن يحملــون
الســاح ويتقدمــون لقتــال العــدو  ،ســواء أكان بأمــر مــن حكومتهــم أو بدافــع مــن وطنيتهــم
أو واجبهــم ،كــا قــررت  ،إن هــؤالء املواطنــن املقاتلــن يعتــرون يف حكــم القــوات النظاميــة
وتطبــق عليهــم صفــة املحاربــن  ،لكــن بوجــوب توافــر رشطــن فيهــم  ،حمــل الســاح علنــا،
والتقيــد بقوانــن الحــرب وأعرافهــا  ،كــا ارشنــا يف بحثنــا ســابقا .
ومــا جــرى عليــه العــرف  ،وأخــذ بــه فقــه القانــون الــدويل  ،إن أف ـراد املقاومــة املســلحة
الشــعبية املنتفضــة يف وجــه العــدو  ،حــركات مقاومــة شــعبية منظمــة  ،يســتحقون حمــل
صفــة املقــاوم املحــارب .
 .6مؤمتـرات الســام بالهــاي لعــام  ،1907 ، 1899نتيجــة للقصــور الــذي شــاب بعــض االتفاقيــات
الســابق ذكرهــا ،وعــدم دخــول بعضهــا حيــز النفــاذ بســبب عــدم تصديــق بعــض الــدول
عليهــا لــي تكتســب القــوة القانونيــة اإللزاميــة لتطبيقهــا  ،إال انــه كان لهــذه االتفاقيــات
تأثــر كبــر عــى النتائــج التــي توصلــت إليهــا مؤمتـرات الســام التــي عقــدت يف الهــاي عامــي
 ،1907 ،1899ولقــد كان مــروع بروكســل لعــام  ،1874هــو نقطــة البدايــة واالنطــاق لهذيــن
املؤمتريــن  ،ومــن ثــم بــدت بصامتــه واضحــة عــى االتفاقيــات التــي انبثقــت عنهــا (صــاح
الديــن .)1974:
وفيــا يتعلــق باتفاقيــة الهــاي املنعقــدة عــام  ، 1899املنبثقــة عــن مؤمتــر الهــاي  ،حلقــة يف
سلســلة مــن املؤمت ـرات التــي ســبقته  ،ويهــدف هــذا املؤمتــر إىل تخفيــف ويــات الحــروب،
وإدخــال بعــض املبــادئ اإلنســانية ،وتحريــم الوســائل والطــرق الهمجيــة يف الحــروب
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(الشيشــكيل  ، )1973:لــذا فقــد متخــض عنــه االتفــاق عــى ترصيحــات ثــاث ،اشــتملت عــى
بعــض املبــادئ ذات الطابــع اإلنســاين يف الحــرب الربيــة  ،وتحــرم اســتعامل بعــض وســائل
القتــال الفتاكــة .
أمــا اتفاقيــة الهــاي الثانيــة املنبثقــة عــن املؤمتــر الثــاين لعــام  ، 1907فقــد توصــل هــذا املؤمتــر
إىل العديــد مــن االتفاقيــات والبيانــات التــي كان مــن بينهــا أن األشــخاص الذيــن يحملــون
الســاح ويقاومــون العــدو هــم يف حكــم القــوات النظاميــة وتطبــق عليهــم صفــة املحاربــن،
ثــم طبقــا لــروط معينــة تــم التعــرض لهــا كحملهــم الســاح علنــا تحــت رايــة أو شــارة
واضحــة وقيــادة لعملياتهــم بحيــث ينطــوي نشــاطهم تحــت مظلــة قوانــن الحــرب وأعرافهــا.
ومــن الجديــر ذكــره إن املؤمتــر قــد توصــل إىل صياغــة ترصيــح وعــر اتفاقيــات  ،منهــا عــى
ســبيل املثــال  ،مــا تعلــق بقوانــن الحــرب الربيــة  ،وعاداتهــا  ،كــا تــم التوصــل إىل ســبع
اتفاقيــات تتعلــق جميعهــا بتدويــن قواعــد الحــرب البحريــة .
والجديــر مالحظتــه والتعليــق عليــه هنــا  ،إن مؤمتــري الهــاي ميثــان مرحلــة مهمــة مــن
مراحــل تطــور القانــون الــدويل  ،فلقــد اصبــغ املؤمتـران عــى القانــون الــدويل الصبغــة العاملية،
ووضعــا تقنينــا لقواعــد الحــرب والحيــاد  .ولكــن مــا يؤخــذ عــى املؤمتريــن أنهــا مل يقيــا
أو يتبنيــا فكــرة إنشــاء منظــات دوليــة تختــص بتنفيــذ هــذه القواعــد ،عــى الرغــم مــن
أهميتهــا كاتفاقيــات دوليــة عمــدت إىل اســتحداث وإقــرار مبــادئ إنســانية عــى درجــة
كبــرة مــن األهميــة يف مجــال العالقــات الدوليــة .
 .7اإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان لعــام  ، 1948واالتفاقيــات الخاصــة بالحقــوق االقتصاديــة
االجتامعيــة والثقافيــة ،واالتفاقيــة الخاصــة بالحقــوق املدنيــة والسياســية لإلنســان ،وتأكيــدا
عــى مــا تضمنــه اإلعــان مــن مبــادئ حقــوق اإلنســان  ،وحــق الشــعوب يف تقريــر مصريهــا،
فقــد أقــرت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف  ،1960 / 12 / 14القــرار رقــم ( ، )1514
واملتعلــق باإلعــان الخــاص مبنــح االســتقالل لألقطــار والشــعوب املســتعمرة  ،وقــد جــاء فيــه
(أمــي ،:بــدون) « :إن إخضــاع الشــعب لالســتعباد األجنبــي والســيطرة األجنبيــة واالســتغالل
األجنبــي يشــكل إنــكارا لحقــوق اإلنســان األساســية ،ويناقــض ميثــاق األمــم املتحــدة  ،ويعــرض
الســام والتعــاون الدوليــن للخطــر ،وان كل محاولــة تســتهدف جزئيــا أو كليــا تقويــض الوحدة
الوطنيــة والســامة اإلقليميــة لقطــر مــا ،تتعــارض مــع مقاصــد األمــم املتحــدة ومبادئهــا» .
 .8اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام  ،1949املتعلقــة بحاميــة املدنيــن يف زمــن الحــرب واالحتــال
الحــريب ،وحاميــة الحقــوق والحريــات  ،وتحريــم اللجــوء إىل القــوة والتهديــد  .ولعــل ابــرز
مبادئهــا اآليت:
•االحتــال وضــع مؤقــت ليــس لــه صفــة الــدوام وليــس لــه أيــة تأثــر يف اســتمرار وجــود
الدولــة .
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•االحتــال ال يــؤدي إىل نقــل الســيادة مــن دولــة إىل أخــرى ،ألن الســيادة تبقــى يف الســكان
الذيــن يحــق لهــم خــال فــرة االحتــال رفــض الغــزو واللجــوء إىل املقاومــة ( مبــا فيهــا
حــروب العصابــات وحــركات املقاومــة) .
•االحتــال ال يخــول دولــة االحتــال إال صالحيــة مامرســة ســلطة فعليــة واقعيــة تهــدف إىل
حفــظ الســامة واألمــن يف اإلقليــم املحتــل وتســيري شــؤون ســكانه .
•قانــون االحتــال الحــريب هــو الــذي يحــدد اإلطــار الترشيعــي واإلجـرايئ لســلطة االحتــال،
وكل تغيــر تدخلــه عليــه هــذه الســلطة يجــب أن يقتــر عــى مواجهــة متطلبــات الحياة
اليومية للســكان .
 .9ميثــاق األمــم املتحــدة حــرم الحــرب وحــرم اســتخدام القــوة  ،بــل حــرم مجــرد التهديــد
باســتخدامها ،ومل يســمح بالحــرب إال يف حالــة الدفــاع املــروع عــن النفــس ،وقــد اعتــرت
املــادة ( ) 51منــه إن للدولــة  ،فرديــا وجامعيــا  ،حقــا طبيعيــا يف الدفــاع عــن نفســها إذا مــا
تعرضــت لعــدوان مســلح ، ،وقــد اعتــر معظــم الفقهــاء إن تفــوق الكبــار يف الســاح يضطــر
الشــعوب والــدول الصغــرة إىل مامرســة حقهــا يف الدفــاع املــروع عــن طريــق املقاومــة
مبختلــف أشــكالها  ،يف الطليعــة تلــك املقاومــة الشــعبية وحــرب العصابــات .
 .10الق ـرارات الدوليــة التــي صــدرت عــن مجلــس األمــن الــدويل ،والجمعيــة العموميــة لألمــم
املتحــدة منــذ العــام  – 1967ولغايــة  ،1991التــي انطــوت عــى توصيــف قانــوين لــأرايض
املحتلــة ووجــوب تطبيــق االتفاقيــات الدوليــة ،ال ســيام منهــا اتفاقية جنيــف الرابعــة ،ودعوتها
( إرسائيــل ) إىل االلت ـزام بأحكامهــا ،واإلقــاع عــن انتهاكهــا ،وهــي تشــكل مرجعيــة قانونيــة
مؤيــدة للجانــب العــريب يف مواجهــة مامرســات ذلــك الكيــان الغاصــب التــي ينطبــق عليــه
وصــف “إرهــاب الدولــة“ .ولعــل أهــم هــذه الق ـرارات  ،الق ـرار رقــم (  ) 2852الصــادر عــن
الجمعيــة العموميــة بتاريــخ  ،1971/ 12 / 20الــذي دعــا إىل “رضورة وضــع مبــادئ تهــدف إىل
تعزيــز حاميــة األفـراد الذيــن يناضلــون ضــد الســيطرة االســتعامرية األجنبيــة وضــد االحتــال
األجنبــي واألنظمــة العنرصيــة ،ورضورة تطويــر القواعــد املتعلقــة بوضــع املناضلــن وحاميتهم،
ومعاملتهــم معاملــة إنســانية يف إبــان املنازعــات املســلحة الدوليــة  ،وغــر الدوليــة“.
غــر إن كل هــذه املبــادئ واألحــكام واالتفاقيــات والقــرارات تبقــى إىل ٍ
حــد بعيــد أســرة
موازيــن القــوى الدوليــة  ،فالــدول الكــرى تحــاول دامئــا أن تطبــق قانونهــا  ،قانــون الغالــب  ،ومــا
عــى املغلــوب أو الضعيــف  ،إال أن يرضــخ إذا أعيتــه الحيلــة ،غــر إن رصاع الــدول الكــرى فيــا
بينهــا مــن جهــة ،وتكافؤهــا يف القــوة مــن جهــة أخــرى يســمحان للشــعوب أحيانــا  ،كــا يف حقبــة
الحــرب البــاردة التــي ذوت بانهيــار االتحــاد الســوفيتي يف مطالــع التســعينات  ،بــان تلتقــط أنفاســها
فتبــارش مقاومــة واســعة تتكلــل أحيانــا بانتصــارات مــؤزرة  ،واليــوم إذ تعــود الــدول الكــرى ،
وخاصــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة  ،إىل بســط هيمنتهــا الفظــة عــى العــامل ،ال يبقــى أمــام
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األح ـرار يف الشــعوب املســتضعفة إال التمــرد والعصيــان واملقاومــة  .إذا ولــكل مــا ســلف ذكــره ،
فــإن كل الرشائــع الســاوية والقوانــن الوضعيــة الوطنيــة منهــا والدوليــة تعطينــا الحــق يف الدفــاع
املــروع عــن أرضنــا وأنفســنا ومقارعــة املحتلــن .
املبحث الرابع
موقف الرشيعة اإلسالمية والقانون الدويل من اإلرهاب
أكــدت أحــكام الرشيعــة اإلســامية يف العديــد مــن اآليــات القرآنيــة الكرميــة واألحاديــث
النبويــة الرشيفــة عــى حفــظ الحرمــات  ،وحــذرت مــن العــدوان عليهــا  ،ورشعــت العقوبــات
مبختلــف أنواعهــا ودرجاتهــا مــن القصــاص والحــدود والتعازيــر ردعــا وزجـرا ملــن تســول لــه نفســه
انتهــاك يشء مــن تلــك الحرمــات .
كذلــك جــاءت الترشيعــات الوضعيــة وعــى املســتوى الــدويل مؤكــدة عــى محاربــة أي ســلوك
عــدواين يتمخــض عنــه إرهــاب اإلف ـراد والجامعــات  ،مــن خــال عقــد االتفاقــات املناهضــة لتلــك
األفعــال مــا انعكــس أثــره عــى الترشيعــات الوطنيــة التــي جــاءت بدورهــا تحظــر اللجــوء إىل
األعــال اإلرهابيــة .
وانطالقا من ذلك سوف نعالج هذا املبحث من خالل املطلبني اآلتيني :
املطلب األول  :موقف الرشيعة اإلسالمية من اإلرهاب .
املطلب الثاين  :موقف القانون الدويل من اإلرهاب .
املطلب األول
موقف الرشيعة اإلسالمية من اإلرهاب
حــرم اإلســام االعتــداء عــى دمــاء النــاس وأعراضهــم وأموالهــم ،وتأكيــدا عــى ذلــك
مــا جــاء بخطبــة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم يــوم عرفــه يف حجــة الــوداع ،تلــك الخطبــة التــي
رســمت معــامل ســر الحضــارة اإلســامية يف بعدهــا اإلنســاين يف نطــاق حفــظ النفــس  ،عندمــا قــال
صلــوات اللــه عليــه وســلم  “ :فــإن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم حـرام عليكــم كحرمــة يومكــم
هــذا  ،يف بلدكــم هــذا ،يف شــهركم هــذا ،إنكــم ســتلقون ربكــم فيســألكم عــن أعاملكــم  ،فــا
ترجعــوا بعــدي ضُ ــاال يــرب بعضكــم رقــاب بعــض  ،أال ليبلــغ الشــاهد الغائــب “( رواه مســلم
يف صحيحــه ،يف كتــاب القســامة ،بــاب. ) 1306 – 1305 / 3 ،
وإعــاالً لوصيــة الرســول صــى اللــه عليــه وســلم تلــك  ،فعندمــا حمــل العــرب رســالة
اإلســام إىل األقــوام األخــرى ،الفــرس والــروم والهنــود ،مل يفرضــوا عليهــم اإلميــان باإلســام  ،بــل
عرضــوا عليهــم ذلــك  ،فــإن قبلــوه فلهــم الحســنى  ،وإن رفضــوه فــا ســبيل ألحــد عليهــم وال ســيام
إذا دفعــوا الجزيــة ،ومل يناصبــوا املســلمني العــداء  ،وكان مرشــدهم يف ذلــك قــول اللــه تعــاىل “ :الَ
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ِ ِ
إِ ْكــراه ِف ال ِّدي ـ ِن قَــد تـَّب ـ َّـن ُّ ِ
ِ ِ
ـك
سـ َ
ََ
ََ
الر ْش ـ ُد مـ َـن الْغَـ ِّـي فَ َمـ ْـن يَ ْك ُفـ ْـر ِبلطَّاغُــوت َويـُْؤمــن ِب َّلل فـََقــد ْ
استَ ْم َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـام َلـَـا َو َّ
اللُ َسيـ ٌـع َعليـ ٌـم» ( البقــرة .)256 :صــدق اللــه العظيــم .
ِبلْعُـ ْـرَوة ال ُْوثـَْقـ َـى الَ انف َ
صـ َ
واملتفحــص مببــاين تلــك اآليــات ومعانيهــا يســتخلص ســبق اإلســام لــكل القوانــن واملواثيــق
الدوليــة التــي جــاءت لتحمــي املجتمعــات اإلنســانية مــن آثــار العــدوان  ،وذلــك مــن خــال وضــع
حــدود واضحــة مينــع تجاوزهــا حاميــة للــرورات الخمــس مــن مقاصــد الرشيعــة اإلســامية ،
الديــن ،والنفــس ،والعــرض ،والعقــل ،واملــال ؛ قــال تعــاىل  « :ومــن يـتـعـ َّـد حـ ُدود َِّ
ـك ُهـ ُـم
الل فَأُولَئِـ َ
َ َ َ ََ ُ َ
الظَّالِ ُمــو َن» (البقــرة. )229:
واســتكامال لذلــك  ،أمــرت الرشيعــة اإلســامية أتباعهــا باالبتعــاد عــن كل مــا يثــر الفــن
ويجلــب املعــايص للنــاس ؛ قــال تعــاىل ناهيــا إتيــان تلــك املســالك « :واتـَُّقــواْ فِتـْنَـةً الَّ تُ ِ
ـن الَّ ِذيـ َـن
صيـ َ َّ
َ
اللَ َشـ ِـدي ُد ال ِْع َقـ ِ
اصـةً َوا ْعلَ ُمــواْ أ َّ
َن َّ
ـاب» (االنفــال )25:وهــذا التشــدد بالعقــاب كــا
ظَلَ ُمــواْ ِمن ُكـ ْـم َخ َّ
ورد باآليــة الكرميــة  ،إمنــا هــو ردع وزجــر واتقــاء مســلك ال ينتــج عنــه إال هــاك املســلمني .
أمــا مــن يســعون يف األرض فســادا  ،ويلحقــون األذى بالنــاس يف أطـراف األرض ومراميهــا مــن
غــر فــرق بــن مســلم وغــره ،فقــد توعدهــم اللــه تعــاىل بالعقــاب الشــديد مصداقــا لقولــه تعــاىل:
ـب الْ َفسـ َ ِ ِ
ث والنَّســل و َّ ِ
«وإِ َذا ت ـَ َـوَّل َسـ َـعى ِف األ َْر ِ
ـل
ض لِيـُْف ِسـ َد فِ َيهــا َويـُْهلِـ َ
ـك ا ْلـَ ْـر َ َ ْ َ َ
َ
اللُ الَ ُيـ ُّ َ
ـاد َوإ َذا قيـ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ْ
َ
ـاد» (البقــرة. )206-205 :مــن هــذا
ـس الْم َهـ ُ
لَــهُ اتــق اللَ أ َخ َذتْــهُ الْعـ َّـزةُ بإلث فَ َح ْســبُهُ َج َهنَّـ ُـم َولَب ْئـ َ
املنطلــق نجــد إن اإلســام يعالــج دوافــع ومكامــن الــر يف النفــس اإلنســانية  ،ألتــي تــؤدي إىل
التخويــف والرتويــع  ،أو القتــل  ،أو االعتــداء عــى املــال والعــرض  ،ومؤكــدا عــى أن يســود الرتاحــم
ِ
ـن» (األنبيــاء.)107:
بــن النــاس  ،قــال تعــاىل َ « :وَمــا أ َْر َسـلْنَ َ
اك إِالَّ َر ْحَـةً لّل َْعال َِمـ َ
فهــذه داللــة واضحــة عــى ســاحة الرشيعــة اإلســامية وصالحيتهــا لــكل زمــان ومــكان ،ومبدأ
التســامح طبيعــة املســلمني  ،ويف ذلــك قــال الرســول صــى الــه عليــه وســلم  “ :بعثــت بالحنفيــة
الســمحة “  ،وذلــك بقصــد إيجــاد مجتمــع تســوده املحبــة وتــذوب فيــه جميــع الفــوارق وتنعــدم
ـاس اتـَُّقــواْ َربَّ ُكـ ُـم الَّـ ِـذي َخلَ َق ُكــم
فيــه مختلــف مــررات العنــف والتخريــب ،قــال تعــاىل  “ :اي أَيـَُّهــا النَّـ ُ
ِ
ِمــن نـَّْفـ ٍ ِ ٍ
ـث ِمنـهمــا ِرجــاالً َكثِــرا ونِســاء واتـَُّقــواْ َّ َّ ِ
ـاءلُو َن
ّ
ـس َواحـ َدة َو َخلَـ َـق منـَْهــا َزْو َج َهــا َوبَـ َّ ْ ُ َ َ
ًَ َ َ
سـ َ
اللَ الــذي تَ َ
بِـ ِ
ـام إِ َّن َّ
اللَ َكا َن َعلَْي ُكـ ْـم َرقِيبًا»(النســاء.)1:
ـ
ح
َر
أل
ا
و
ـه
َ َْ َ
ويف مجــال املعاهــدات واملواثيــق  ،نجــد اإلســام قــد أوالهــا ُجـ َـل اهتاممــه تعبـرا عــن رفضــه
للعنــف واإلرهــاب  ،قــال تعــاىل  « :إِالَّ الَّ ِذيــن عاهـ ُّ ِ
ِ
َ ََ
ـدت ّمـ َـن ال ُْم ْش ـ ِرك َ
صوُكـ ْـم َش ـيـْئًا َوَلْ
ني ُثَّ َلْ يَن ُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ني»(التوبــة .)4:وتطبيقــا
َحـ ًدا فَأَِتـُّـواْ إِل َْي ِهـ ْـم َع ْه َد ُهـ ْـم إِ َل ُم َّدتِِـ ْـم إن اللَ ُيـ ُّ
ـب ال ُْمتَّق َ
يُظَاهـ ُـرواْ َعلَْي ُكـ ْـم أ َ
للحكــم الرشعــي الــذي أوردتــه اآليــة الكرميــة يف نطــاق االلتــزام باملعاهــدات واملواثيــق  ،قــال
رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم ويف بــاب القتــل العمــد متوعــدا  « :مــن قتــل معاهــدا مل يــرح
رائحــة الجنــة وإن ريحهــا توجــد مــن مســرة أربعــن عامــا « ( رواه البخــاري يف صحيحــه  ،يف كتــاب
الجزيــة  ،بــاب إثــم مــن قتــل معاهــدا بغــر جــرم).
105

المقاومة واإلرهاب وإشكالية تحديد مفهوميهما في ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي

وأمــا يف معاملــة أهــل الذمــة فقــد أوىص اللــه تعــاىل مبعاملتهــم بالقســط والعــدل  ،وجعــل
لهــم حقوقــا  ،ورتــب عليهــم واجبــات ومنحهــم األمــان عــى أنفســهم وأزواجهــم وأوالدهــم
وأموالهــم يف بــاد املســلمني وأوجــب الديــة والكفــارة يف حــال قتــل احدهــم عــى ســبيل الخطــأ؛
قــال تعــاىل  « :فَـِإن َكا َن ِمــن ق ـَ ْـوٍم َعـ ُد ٍّو لَّ ُكـ ْـم َو ُهـ َـو ُم ْؤِمـ ٌـن فـَتَ ْح ِريـ ُـر َرقـَبَـ ٍـة ُّم ْؤِمنَـ ٍـة “ ( النســاء.)92:
وقــد أمــر اإلســام التعامــل مــع أهــل الذمــة واملســتأمنني وغريهــم مــن غــر املســلمني يف بــاد
املســلمني بالعــدل ،ومينــع مــن إن يؤثــر بغــض اإلنســان لغــره عــى عــدم إنصافــه وتجنبــه مليـزان
العــدل عنــد الخصومــة ؛ وبهــذا يقــول اللــه تعــاىل َ “ :والَ َْي ِرَمنَّ ُكـ ْـم َشــنَآ ُن ق ـَ ْـوٍم َعلَــى أَالَّ تـَْع ِدلُــواْ
ِ
ب لِلتـَّْقـ َـوى» ( املائــدة.)8:
ا ْعدلُــواْ ُهـ َـو أَقْـ َـر ُ
نســتخلص مــا ذكــر إن تلــك النواهــي عــن القتــل واإليــذاء واالعتــداء والرتويــع إمنــا جــاءت
تكرميــا مــن اللــه عـ َز وجــل لبنــي آدم يف األرض ،؛ قــال تعــاىل َ « :ولَ َقــدْ كَ َّر ْم َنــا بَ ِنــي آ َد َم َو َح َملْ َنا ُهـ ْم ِف
ـر َوالْ َب ْح ـ ِر َو َر َز ْق َنا ُهــم ِّم ـ َن الطَّ ِّي َبـ ِ
ـات َوفَضَّ لْ َنا ُه ـ ْم َعـ َـى كَ ِث ـرٍ ِّم َّم ـ ْن َخلَ ْق َنــا تَف ِْضي ـاً « (اإلرساء، )70:
الْـ َ ِّ
وتحقيقــا لهــذا التكريــم نهــت الرشيعــة اإلســامية بغــي اإلنســان عــى أخيــه اإلنســان وحــرم كل عمــل
يلحــق الــرر أو الظلــم بــه ؛ قــال تعــاىل ُ « :قـ ْـل إِنَّ َــا َح ـ َّر َم َر ِّ َب الْ َف َوا ِحـ َ
ـش َمــا ظَ َه ـ َر ِم ْن َهــا َو َمــا بَطَ ـ َن
ـي ِب َغـ ْ ِ
سائِيـ َـل
ـر الْ َح ِّق»(األعـراف ، )33:وقولــه تعــاىل ِ « :مـ ْن أَ ْجــلِ َٰذلِــكَ كَ َت ْب َنــا َعـ َ ٰ
ـى بَ ِنــي إِ ْ َ
َوا ِإلثْـ َم َوالْ َب ْغـ َ
أَنَّــهُ َم ـ ْن َق َتـ َـل نَف ًْســا ِب َغـ ْ ِ
ـاس جميع ـاً “ (املائــدة. )32:
ـر نَ ْفـ ٍ
ـس أَ ْو ف ََســا ٍد ِف ْالَ ْر ِض َفكَأَنَّ َــا َق َتـ َـل ال َّنـ َ
بنــاء عــى مــا تقــدم  ،وجدنــا أن اإلســام ومــن خــال أهدافــه ومبادئــه وقيمــه يســعى لتحقيق
األمــن واالســتقرار واملحافظــة عــى النظــام وذلــك بتطبيــق الحــدود الرشعيــة  ،بحيــث مل يــرك أي
ثغــرة ينفــذ مــن خاللهــا اإلرهابيــون واملخربــون لتنفيــذ أعاملهــم العدوانيــة وظلمهــم وتحقيــق
مآربهــم .
املطلب الثاين
موقف القانون الدويل من اإلرهاب
اشــتمل القانــون الــدويل اإلنســاين عــى جملــة مــن القواعــد التــي تنطبــق عــى النزاعــات
املســلحة املقــررة ملواجهــة اإلرهــاب  ،لرضورتهــا مــن جهــة ،وملالمئتهــا للتعامــل مــع املخاطــر األمنيــة
يف الحــرب عــى اإلرهــاب  ،ولتناســب أحكامــه تحديــدا للحــاالت االســتثنائية للنزاعــات املســلحة .
ومــن نافلــة القــول  ،إن ظاهــرة اإلرهــاب مبــا تتضمنــه مــن عــداء لإلنســانية قــد ارتبطــت
بالقانــون الــدويل العــام  ،وتعرضــت لــه العديــد مــن النصــوص القانونيــة املتفرقــة واالتفاقيــات
الدوليــة  ،إال أن املجتمــع الــدويل مل يتفــق عــى صياغــة معاهــدة دوليــة ملزمــة تحظــر اإلرهــاب
بصــورة شــاملة وتــري يف جميــع الظــروف ،ومــا اتفاقيــة حظــر اإلرهــاب واملعاقبــة عليــه التــي
انــرت عصبــة األمــم بصياغتهــا عــام  ، 1937إال أحــد تلــك الجهــود يف هــذا املجــال والــذي يؤســف
عليــه أنهــا مل تدخــل حيــز التنفيــذ نهائيــا .
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واســتدراكا لذلــك ،فقــد عمــدت األمــم املتحــدة يف العقــود املاضيــة إىل إقــرار عــدد مــن
املعاهــدات التــي تناولــت جانبــا محــددا مــن النشــاطات اإلرهابيــة ومــن أهمهــا االتفاقيــات اآلتيــة:
•اتفاقية عام ،1963املتعلقة بالجرائم واألفعال التي قد تقرتف عىل منت الطائرات .
•اتفاقية عام ،1970املتعلقة بحظر االستيالء عىل الطائرات بصورة غري مرشوعة .
•اتفاقية عام،1971املتعلقة بارتكاب أفعال غري مرشوعة ضد سالمة الطريان املدين .
•اتفاقيــة عــام  ،1973املتعلقــة بالجرائــم واألفعــال التــي قــد ترتكــب بحــق األف ـراد الخاضعــن
للحاميــة الدوليــة مبــن فيهــم املوظفــن الدبلوماســيني .
•اتفاقية عام  ،1979املتعلقة بجرائم احتجاز الرهائن .
•اتفاقيــة عــام  ،1988املتعلقــة بجرائــم ارتــكاب أفعــال غــر مرشوعــة ضــد ســامة املالحــة
البحريــة .
•اتفاقية عام  ،1997الخاصة بحظر التفجريات اإلرهابية .
•اتفاقية عام  ،1999الخاصة بحظر متويل اإلرهاب .
ولبــذل العنايــة يف هــذا املجــال ،فقــد أسســت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة لجنــة خاصــة،
أولتهــا مهمــة صياغــة نصــوص اتفاقيــة شــاملة حــول مكافحــة اإلرهــاب الــدويل  .وقــد تــم أيضــا
املصادقــة عــى االتفاقيــة األوروبيــة ملنــع اإلرهــاب التــي تــم إبرامهــا عــام  ،1977ويف حزيـران عــام
 ، 2002تــم املصادقــة عــى اتفاقيــة مكافحــة اإلرهــاب واملنعقــدة بــن الــدول األط ـراف مبنظمــة
دول األمريكيتــن  ،وعــى الصعيــد العــريب فقــد تــم إبـرام االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة اإلرهــاب .
ويف نطــاق القانــون الــدويل اإلنســاين  ،فــإن أهــم االتفاقيــات التــي تركــت أثــرا كبــرا يف
مجــال مكافحــة اإلرهــاب  ،تلــك االتفاقيــات التــي صيغــت لحاميــة ضحايــا الحــرب والتــي عرفــت
باتفاقيــات جنيــف األربــع املربمــة يف آب  ،1949والربوتوكولــن اإلضافيــن لهــا لعــام  ،1977كذلــك
اتفاقيــة حاميــة املمتلــكات واإلرث الثقــايف يف حــال النزاعــات املســلحة لعــام . 1954
ومــن الجديــر بيانــه  ،أن قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين  ،مارســت تأثرياتهــا عــى النزاعــات
املســلحة  ،لــذا وجدنــا أن اتفاقيــات جنيــف املشــار إليهــا قــد عالجــت األعــال واألنشــطة اإلرهابيــة
التــي تتــم يف ســياق النزاعــات املســلحة ،حيــث اعتــرت اســتخدام القــوة الــذي يتــم مبواجهــة
املدنيــن واملمتلــكات أم ـرا منافيــا لقواعــد ومبــادئ القانــون الــدويل اإلنســاين إذا تجــاوزت تلــك
األفعــال املعايــر التــي تقرهــا القوانــن الدوليــة بشــكل عــام  .ويف هــذا الشــأن  ،يســتدعي منــا
التمييــز بــن العنــف املــروع يف الحــروب الــذي يرتبــط بشــكل أســايس بالنــزاع املســلح بــن
األط ـراف املتحاربــة  ،وبــن األعــال اإلرهابيــة  ،أي اســتعامل العنــف بصــورة غــر مرشوعــة .
فالقانــون الــدويل اإلنســاين  ،يتنــاول األمــر مــن جانبــن أساســيني ،ففــي مرحلــة أوىل يقتــر
الحــق يف اســتعامل القــوة عــى القــوات املســلحة التابعــة ألطـراف النـزاع املســلح الذيــن يتمتعــون
دون غريهــم بحــق اســتعامل القــوة ضــد القــوات املســلحة األخــرى ،لكــن يبقــى اختيارهم ألســاليب
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القتــال ووســائله محــدودا  ،كــا انــه مــن جانــب آخــر ال بــد مــن التأكيــد عــى رضورة اح ـرام
وتجنــب اســتعامل القــوة ضــد املدنيــن واعتبارهــم كهــدف أو كأهــداف مرشوعــة لالعتــداءات
العســكرية  ،فهــم خاضعــون وفقــا ألحــكام اتفاقيــة جنيــف للحاميــة  ،وال بــد مــن وقايتهــم يف
جميــع الظــروف واألحــوال .
كــا إن قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين ال تســمح باســتعامل القــوة ضــد أي طــرف يف النـزاع
دون قيــود لذلــك ،فمنــذ القديــم ميــزت القوانــن واألعـراف الدوليــة بــن أســاليب القتــال املرشوعــة
وغــر املرشوعــة ،مثــال األســلحة البيولوجيــة  ،والنوويــة ،واغتيــال غــر املشــاركني يف القتــال مــن
املدنيــن .
ويعــد اللجــوء إىل اســتعامل األســاليب غــر املرشوعــة انتهــاكا للنظــام القانــوين  ،وميكــن أن
يخضــع مرتكبيهــا إىل املحاكمــة بوصفهــا جرميــة مبوجــب القانــون الوطنــي أو حتــى بوصفهــا جرائــم
حــرب ،أمــام املحاكــم الوطنيــة أو الدوليــة عــى األعــال اإلرهابيــة التــي يثبــت ارتكابــه لهــا  .ومــا
أكــدت عليــه قواعــد القانــون الــدويل  ،وتحديــدا مــا جــاء يف املــادة ( )33مــن االتفاقيــة الرابعــة
مــن اتفاقيــات جنيــف املشــار إليهــا  ،انــه “ ال يجــوز معاقبــة أي شــخص محمــي عــن مخالفــة مل
يقرتفهــا هــو شــخصيا  ،وتحظــر العقوبــات الجامعيــة وباملثــل جميــع تدابــر التهديــد أو اإلرهــاب “ .
وكذلــك املــادة (  ) 2 / 51مــن الربوتوكــول األول وتحــت عنــوان “ حاميــة الســكان املدنيــن “ ،
تنظــم املــادة ( )51القواعــد األساســية الواجــب احرتامهــا يف العمليــات العســكرية  ،وتضيــف املــادة
( )52مــن ذات املصــدر القواعــد التفصيليــة التــي تحظــر تدمــر املرافــق املدنيــة وبخاصــة تلــك
التــي متثــل جــزءا مــن البنيــة األساســية املدنيــة (حتاملــه .)2005:
ومــن األفعــال املعاقــب عليهــا دوليــا واملحظــور إتيانهــا  ،تلــك األعــال الراميــة إىل بــث الذعــر
بــن الســكان (املادة،51/الربوتوكــول األول مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة)  ،واقـراف االعتــداءات دون
متييــز “ ،الهجــات العشــوائية “  ،الدفاعيــة منهــا والهجوميــة ضــد الخصــم (املــادة ،49/الربوتوكــول
األول ،اتفاقيــة جنيــف الرابعــة) ويشــمل هــذا الحكــم الهجــات العســكرية أو أي أعــال عنــف
توجــه نحــو هــدف عســكري محــدد ،أو تســتخدم أســلوب أو وســيلة قتــال ال ميكــن الحــد مــن
تأثريهــا وفقــا ملتطلبــات القانــون .
ويف نطــاق القواعــد القانونيــة الدوليــة املنطبقــة يف النزاعــات املســلحة  ،وجدنــا إن القانــون
الــدويل اإلنســاين تحــد مــن هــذه األعــال وتنظمهــا ،وتفــرض بعــض القيــود عليهــا ،وعليــه أكــدت
املــادة (  ) 2/ 35مــن الربوتوكــول األول عــى أن “ يحظــر اســتخدام األســلحة والقذائــف واملــواد
ووســائل القتــال التــي مــن شــأنها إحــداث إصابــات وآالم ال مــرر لهــا “ .
وحظــرت املــادة ( )37مــن ذات الربوتوكــول الغــدر  ،واعتــره إيــاه مــن أعــال العنــف  ،وعــى
ســبيل املثــال يعــد اســتعامل العنــف أثنــاء التظاهــر باملظهــر املــدين والتـزام حالــة وقــف القتــال خداع
وخيانــة ،وبالتــايل تعــد األفعــال أعــاال إرهابيــة مجرمــة إذا اقرتفــت ضــد أفـراد القــوات املســلحة .
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كــا مل تهمــل قواعــد القانــون الــدويل اإلنســاين تنظيــم ســر العمليــات العســكرية وحــدود
تلــك العمليــات  ،إذ أوضحــت مصــر األف ـراد اللذيــن توقفــوا قه ـرا أو طواعيــة عــن االش ـراك يف
العمليــات العســكرية  ،كاملصابــن واألرسى ،واملــرىض ،حيــث أوجبــت االتفاقيتــان األوىل والثانيــة
احـرام وحاميــة الفئــات املذكــورة  ،وعــدم تعرضهــم للقتــل واإلبــادة (املــادة (  ) 2 / 12مــن اتفاقيــة
جنيــف األوىل والثانيــة ).
وقــد أقــرت اتفاقيــة جنيــف الثالثــة يف مادتهــا ( )13انــه ينبغــي معاملــة أفــراد القــوات
املســلحة الذيــن يقبــض عليهــم مــن الطــرف املعــادي كأرسى حــرب وفقــا للقواعــد التــي تضمــن
معاملتهــم معاملــة إنســانية ،ويحظــر أي معاملــة تشــكل خط ـرا عــى حيــاة هــؤالء  ،أو مامرســة
أي منــط آخــر مــن أمنــاط العنــف ضدهــم  .كــا أولــت تلــك االتفاقيــة يف مادتهــا ( )4/17اهتاممــا
خاصــا بظــروف املعتقلــن مــن األرسة ،حيــث أوجبــت عــدم جــواز مامرســة تعذيــب بــدين أو عقــي
أو قهــري لــإدالء بأيــة معلومــات  ،أو تهديدهــم أو أهانتهــم يف حــال امتناعهــم عــن ذلــك  ،ويعتــر
أي انتهــاك لتلــك القواعــد خرقــا جســيام التفاقيــة أرسى الحــرب ،وتنــدرج ضمــن جرائــم الحــرب
(املــادة  120مــن اتفاقيــة جنيــف الثالثــة ).
وبالرجــوع إىل نــص املــادة ( )33مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة  ،وجدنــا أنهــا املــادة الوحيــدة
التــي نصــت عــى مصطلــح “ اإلرهــاب “ حيــث أقــرت عــى انــه  “ :ال يجــوز معاقبــة أي شــخص
محمــي عــن مخالفــة مل يقرتفهــا هــو شــخصيا  .وتحظــر العقوبــات الجامعيــة  ،وباملثــل جميــع تدابري
التهديــد أو اإلرهــاب ،كــا تشــر املــادة إىل الحــاالت التــي يتعــرض فيهــا أي شــخص لســيطرة العــدو
ملخاطــر الوقــوع ضحيــة إلجـراءات الرتويــع واإلرهــاب أثنــاء تواجــده باملعتقــل أو أي أراض محتلــة“.
ومــا تقــدم يبــدو لنــا إن معنــى مصطلــح اإلرهــاب وفقــا لالتفاقيــة الرابعــة محــدود بصــورة
اكــر مــن املعنــى املنســوب إليــه يف الوقــت الحــايل  .ويعــد القتــل أو التعذيــب أو املعاملــة غــر
اإلنســانية أو احتجــاز الرهائــن أو التدمــر الشــامل للممتلــكات خرقــا التفاقيــة جنيــف الرابعــة
ومتثــل تلــك األفعــال جرائــم حــرب (املــادة (  ) 147مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة ) .
ويســتخلص مــا جــاء بــه الربوتوكــول األول أنــه قــد عــزز أكــر هــذا املنحــى بإق ـراره
رضورة حاميــة املدنيــن يف حالــة تعرضهــم بصــورة مبــارشة ملخاطــر العمليــات العســكرية  ،وذلــك
بالتأكيــد عــى رضورة إن يكونــوا بــأي شــكل مــن األشــكال هدفــا لألعــال اإلرهابيــة  ،وبالتــايل فــإن
أي انتهــاك جســيم يعــد جرميــة حــرب( املــادة ( ) 3 / 85مــن الربوتوكــول األول امللحــق باتفاقيــات
جنيــف األربعــة ).
وقــد جمعــت املــادة املذكــورة ســابقا مــن الربوتوكــول األول تحــت عنــوان “ الضامنــات
األساســية “ بــن املعايــر الرئيســة التــي ينبغــي إن تلتــزم بهــا جميــع الســلطات كحــد أدىن ويف
جميــع الظــروف يف تعاملهــا مــع األفـراد الذيــن ينتمــون إىل الطــرف الخصــم  ،ويقتبــس الربوتوكــول
األول معايــر مقبولــة دوليــا مــن خــال مجموعــة القواعــد الدوليــة لحقــوق اإلنســان .
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بنــاء عــى العــرض املتقــدم توضــح لنــا انــه يحظــر اقـراف أي أعــال إرهابيــة أثنــاء النزاعــات
املســلحة الدوليــة  ،كــا ال ميكــن تربيــر أيــة أعــال انتقاميــة كــرد فعــل يف مواجهــة تلــك األعــال
اإلرهابيــة  ،وكذلــك االنتقاميــة ضــد املدنيــن .
مــن مجمــل مــا بحثنــا مــن قواعــد قانونيــة ملواجهــة النشــاطات اإلرهابيــة  ،إال إن القانــون
الــدويل اإلنســاين يواجــه اليــوم تحديــات كبــرة  ،ســيام إن القانــون الــدويل مل يعالــج بدايــة مســألة
اإلرهــاب  ،ألن هــذه الظاهــرة كانــت محليــة  ،ومل تكــن منتــرة دوليــا ومل تؤثــر يف عالقــات الــدول
فيــا بينهــا  .ولكــن نظ ـرا لتشــابك العالقــات الدوليــة وتداخــل املصالــح وتضاربهــا بــرزت أنواعــا
مــن النزاعــات ففــي ســبيل الهيمنــة والســيطرة الخارجيــة  ،أدت إىل انتشــار العنــف مبواجهــة تلــك
الهيمنــة بحيــث اخــذ شــكل الحــروب والكفــاح املســلح ،مــا أدى إىل تبنــي املجتمــع الــدويل
سياســات وجدهــا ملحــة ملواجهــة التحديــات الجديــدة  ،حتــى لــو جــاءت باملخالفــة للمواثيــق
الدوليــة .
ونوضــح هنــا  ،إن أيــة مواجهــات لتلــك الظاهــرة لن ينجــح دون االلتفــات إىل معالجة األســباب
الظاهــرة ،إذا مــا علمنــا أن ســلوك طريــق املواجهــة اخــذ وخاصــة مــن قبــل الواليــات املتحــدة
األمريكيــة طريــق اللعبــة اإلسـراتيجية ملواجهــة العــامل يــأرسه انتقامــا ملــا حصــل يف نيويــورك ومــا
عــرف بأحــداث الحــادي عــر مــن ســبتمرب  ، 2001منتهجــة الحــروب االســتباقية الجديــدة القامئــة
عــى مجموعــات خاصــة مدعومــة أمريكيــا تســعى مــن خاللهــا إىل التعبئــة والح ـراك الســيايس
لنــر الفــوىض ومتديــد وتدعيــم نفوذهــا .
ومتشــيا مــع تلــك السياســات أصــدر مجلــس األمــن الــدويل ق ـراره رقــم ( ) 1373تاريــخ 28
ســبتمرب  ، 2001واملعــروف باســم قـرار مناهضــة اإلرهــاب الــذي اقــرح عــددا كبـرا مــن االقرتاحــات
الوقائيــة ملعالجــة اإلرهــاب والتــي ينبغــي إن تتخذهــا الــدول عــى املســتوى الوطنــي  ،ويتنــاول
القـرار املحاكمــة الجنائيــة لإلرهابيــن املتهمــن  ،ويتنــاول بصفــة خاصــة أيضــا التعــاون بــن الــدول
يف هــذا املجــال  .واســتجابة مــع ذلــك  ،اتخــذت العديــد مــن الــدول إجـراءات ملنــع اقـراف األعــال
اإلرهابيــة  ،متثلــت يف تشــديد رقابــة قــوى األمــن العــام عــى الرعايــا األجانــب  ،وحــاالت االشــتباه
والتوقيــف ،واالســتجواب والتفتيــش  ،ويف بعــض الــدول  ،وصلــت تلــك اإلجـراءات إىل حــد املعاملــة
غــر اإلنســانية  ،والتعذيــب وتقليــص حــق املتهمــن باإلرهــاب يف الدفــاع عــن أنفســهم وصــوال يف
التعامــل معهــم إىل حــد االتهــام قبــل الثبــوت وذلــك خرقــا لقاعــدة بـراءة املتهــم .
وكان للضغوطــات التــي مارســتها الــدول الكــرى عــى غريهــا يف نطــاق العالقــات الدوليــة  ،إن
ســاهم ذلــك يف املغــاالة عــى حكومــات تلــك الــدول وبالتــايل جيشــها مــن اجــل تغيــر اســلوبها يف
مناهضــة اإلرهــاب مبــا يخالــف قوانــن الحــرب  ،وقانــون حقــوق اإلنســان .
وخالصــة القــول  ،إن االنتهــاكات للقانــون الــدويل تعــد جرائــم دوليــة  ،وال بــد مــن أن تلتــزم
الــدول أثنــاء تبنيهــا إلجــراءات مكافحــة اإلرهــاب قواعــد القانــون الــدويل مــن حيــث تقديــم
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املتهمــن للعدالــة تحقيقــا للهــدف منــه  ،وهــو حاميــة ومســاعدة ضحايــا املنازعــات املســلحة ،
ويتحتــم عــى املجتمــع الــدويل إجـراء تقويــم مســتمر لتحديــد مــا إذا كانــت قواعــد القانــون مالمئــة
أو غــر مالمئــة .
واملشــكلة املطروحــة  ،انــه لغايــة اآلن مل تتــم صياغــة أيــة قواعــد تنفيذية أو داعمــة التفاقيات
جنيــف أو الربوتوكــوالت امللحقــة يف معالجــة اإلرهــاب  .ويعــد الربوتوكــول األول اإلضــايف ،األكــر
تنظيــا مــن حيــث رضورة مواجهــة اإلرهــاب ومعالجــة أشــكاله ،وحاميــة ضحايــاه  ،والــذي مل
تصــادق عليــه الواليــات املتحــدة األمريكيــة وإرسائيــل .
فــا بــد مــن أن تتــم املوافقــة عــى الربوتوكــول األول  ،والعمــل عــى تقديــم املتهمــن مــن
املجرمــن إىل العدالــة  ،لضــان اح ـرام االلتزامــات اإلنســانية .
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الخامتة
بحثنــا فيــا تقــدم مــن هــذه الدراســة  ،مفهــوم املقاومــة واإلرهــاب يف الفقــه اإلســامي
والقانــون الوضعــي  ،وصــوال إىل بيــان عنــارص مرشوعيــة أعــال املقاومــة املســلحة ومقوماتهــا ،
وتحديــد أفـراد املقاومــة املســلحة وفقــا لقواعــد القانــون الــدويل العــام ،ويف ذلــك  ،أوضــح الفقــه
اإلســامي والقانــون العديــد مــن التعريفــات التــي مكنتنــا مــن اســتخالص العديــد مــن عنــارص
املقاومــة والتــي أهمهــا  :مــا تتميــز بــه حــركات املقاومــة املرشوعــة يف ســعيها لتحقيــق أهدافهــا
بأنهــا حــركات جامهرييــة تتمتــع بتأييــد شــعبي  ،تقــوم بنشــاطها بدافــع وطنــي نبيــل لتحقيــق
تقريــر املصــر مبواجهــة العــدو وحلفائــه مــن خــال القيــام بعمليــات قتاليــة عســكرية منظمــة .
وتأسيســا عــى مــا تعرضــت إليــه املقاومــة املســلحة يف ســنواتها األخــرة مــن هجــوم أورويب
وأمريــي يهــدف إىل تهديــد األســس التــي بنيــت ملصلحتهــا يف العقــود املاضيــة وذلك إرضــاء لرغبات
( إرسائيــل ) التــي باتــت تخــى مــن املقاومــة املســلحة أكــر مــن خشــيتها مــن الجيــوش العربيــة .
وجــاء الهجــوم األمريــي عــى أعــال املقاومــة عندمــا تعرضــت لهجــوم الحــادي عــر مــن ســبتمرب
لتتخــذ هــذه املناســبة ذريعــة  ،فاختلطــت عندهــا املفاهيــم وأصبحــت أعــال املقاومــة تنعتهــا
باإلرهابيــة .
وهــذا البحــث وإن كان ال يهــدف إىل الخــوض يف مرشوعيــة أو عــدم مرشوعيــة املزاعــم
األمريكيــة بشــأن املقاومــة املرشوعــة وخاصــة يف الــدول العربيــة والتــي أهمهــا املقاومــة يف األرايض
الفلســطينية ضــد االحتــال اإلرسائيــي  ،فإنــه يســعى إىل تحديــد الحاميــة القانونيــة ألفـراد املقاومــة
املســلحة وفقــا لقواعــد الرشيعــة اإلســامية والقانــون الــدويل  ،وذلــك مــن خــال تقديــم تحديــد
ملرشوعيــة املقاومــة ولتحديــد املشــمولني بتلــك الحاميــة ونطاقهــا .
ويف نطــاق بحــث اإلرهــاب كفعــل مناقــض ألعــال املقاومــة املرشوعــة يف مدلولــه ونطاقــه
وأهدافــه وأشــخاصه  ،وجدنــا انــه يعتــر النشــاط األخطــر مــن بــن الجرائــم التــي تقــع مــن أو
عــى األفـراد أو الجامعــات أو الــدول  ،ومــن الظواهــر التــي تــؤرق أمــن املجتمــع الــدويل يف وقتنــا
الحــارض  ،وتجعــل حيــاة الشــعوب محفوفــة باملخاطــر الناجمــة عــن الرعــب والخــوف الــذي تولــده
األعــال اإلرهابيــة التــي اتســمت مظاهرهــا بالتنــوع والتبايــن يف أســبابها وأســاليبها وأغراضهــا  ،بــل
ويف نوعيــة ضحاياهــا.
هــذا مــا دفعنــا إىل عــرض مفهــوم اإلرهــاب  ،كنشــاط منــايف لســر الحيــاة اإلنســانية بشــكلها
الطبيعــي ومرفــوض مــن قبــل الرشيعــة اإلســامية والقانــون الــدويل والوطنــي حيــث أوضحنــا
يف بحثنــا مــن خــال دراســة موقــف اإلســام والقانــون الــدويل إن اإلســام قــد نهــى عــن القتــل
واإليــذاء واالعتــداء والرتويــع وذلــك تكرميــا مــن اللــه عــز وجــل لبنــي آدم يف األرض  ،وحــرم كل
عمــل يلحــق الــرر أو الظلــم باإلنســان ،كــا قــررت قواعــد القانــون الــدويل إن أألعــال اإلرهابيــة
تعــد جرائــم  ،وال بــد مــن أن تلتــزم الــدول تبنيهــا قواعــد القانــون الــدويل مــن أجــل مكافحــة
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اإلرهــاب مــن حيــث تقديــم املتهمــن للعدالــة  ،تحقيقــا للهــدف منــه ،وهــو حاميــة ومســاعدة
ضحايــا املنازعــات املســلحة .
ومام تقدم ميكننا أن نستنتج اآليت :
 .1لقــد اعتنــى القــرآن الكريــم باملقاومــة بألفــاظ مرادفــة لهــا لتــرىب األمــة اإلســامية عــى هــذه
الفريضــة .
 .2حثــت الرشيعــة اإلســامية عــى مقاومــة الظلــم والطغيــان والتعــدي عــى األفـراد واألعـراض
والــدول  ،والتصــدي لدفــع العــدوان .
 .3تكريــس فكــرة املقاومــة املســلحة املرشوعــة يف أحــكام الرشيعــة اإلســامية  ،والقانــون الــدويل،
ألفرادهــا واالع ـراف لهــم بصفــة األرسى ،ونبــذ األعــال اإلرهابيــة بصفتهــا أعــاال إجراميــة .
 .4إن أحــكام الرشيعــة اإلســامية هــي الوحيــدة القــادرة عــى عــاج العنــف والتطــرف واإلرهــاب
بأحكامهــا الشــمولية التــي حفظــت حقــوق اإلنســان مســلام كان أو غــر مســلم .
 .5تــم التوصــل إىل بيــان مقومــات النشــاط املقــاوم وعنــارصه  ،وكذلــك توضــح لنــا عنــارص
العمــل اإلرهــايب ومتــى يتشــكل الفعــل أو النشــاط اإلرهــايب غــر املــروع .
 .6املقاومــة حــق للشــعوب والــدول تجــاه الــدول املتكــرة واملعتديــة متارســه بــكل الوســائل
املرشوعــة وصــوال إىل تحقيــق تقريــر مصــره والعيــش الكريــم لشــعوبها  ،باعتبــار إن اعتــداء
تلــك الــدول هــو مــرر ودافــع ألعــال املقاومــة .
 .7مامرســة اإلرهــاب ال تقتــر عــى األف ـراد  ،وإمنــا تعداهــا إىل إرهــاب الدولــة الرســمي وهــو
األشــد إيــذاء وإيالمــا .
 .8وجــود إشــكاليات يف املنــاخ الســيايس الــدويل متنــع وضــع تعريــف لإلرهــاب باعتبــاره مــن
املســائل التــي مــا تـزال تثــر الخــاف  ،وبالتــايل منــع تقنــن جرائــم اإلرهــاب الــدويل املرتكبــة
أثنــاء املنازعــات املســلحة ليبقــى األمــر خاضــع لرغبــات وأهــواء وإرادة الــدول الكــرى .
 .9مل يعــرف اإلســام اإلرهــاب  ،واإلســام ديــن محبــة وســام وتســامح ونبــذ العنــف واإلرهــاب
الــذي تتحــدث عنــه وتــروج لــه وســائل اإلعــام الغربيــة وهــو منــه ب ـراء.
 .10هنــاك خلــط بــن الكفــاح املســلح املــروع للشــعوب املضطهــدة والواقعــة تحــت االحتــال
وبــن اإلرهــاب ،كالشــعب الفلســطيني الــذي يناضــل للحصــول عــى حقوقــه املرشوعــة
املغتصبــة التــي كفلتهــا الرشيعــة اإلســامية والقوانــن واملواثيــق الدوليــة .
 .11عــدم وجــود قواعــد أو آليــات توضــح كيفيــة تنفيــذ اتفاقيــات جنيــف والربوتوكــوالت امللحقــة،
مــا يشــكل هــدرا لهــا ومينــع مــن االســتفادة منهــا .
 .12عــدم مصادقــة أمريــكا وإرسائيــل عــى الربوتوكــول امللحــق باتفاقيــات جنيــف املتعلــق
باإلرهــاب  ،خوفــا مــن االلتـزام بأحكامــه ،وذلــك باعتبارهــا راعيــي اإلرهــاب الــدويل املنظــم
يف العــامل .
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 .13أوضحــت الرشيعــة اإلســامية ج ـزاء الذيــن يفســدون يف األرض ويحاربــون رشع اللــه وســنة
نبيــه عليــه الســام يف الدنيــا واآلخــرة  ،بينــا القانــون الــدويل واالتفاقيــات املنبثقــة عنهــا مل
توضــح ج ـزاء مــن يخــل بتلــك األحــكام .
وبناء عىل تلك النتائج فإن الباحث يويص باآليت :
 .1أن تعمــل الــدول اإلســامية عــى تبنــي مــروع مضــاد الدعــاءات الغــرب مــن خــال التعريــف
باإلســام وتفعيــل مراكــز البحــوث والرتجمــة والنــر التــي تعنــى بال ـراث اإلســامي إلب ـراز
الصــورة الحقيقيــة املرشقــة عــن اإلســام وتســامحه ونبــذه لــكل صــور اإلرهــاب .
 .2إن تعمــد األمــة اإلســامية إىل التمســك بعقيدتهــا وعــدم االنصيــاع ملتطلبــات اآلخريــن مــن
أعــداء األمــة الذيــن يطالبونهــا بتغيــر مناهجهــا والتخــي عــن الثوابــت يف دينهــا الحنيــف .
 .3دعــوة املجتمــع الــدويل إىل الرجــوع ألحــكام الرشيعــة اإلســامية الســتخالص قواعــد ناظمــة
ملفهــوم املقاومــة والدفــاع املــروع وقواعــد أخــرى خاصــة بالقانــون الــدويل اإلنســاين .
 .4دعــوة املجتمــع الــدويل إىل صياغــة قواعــد قانونيــة تنفيذيــة ملزمــة التفاقيــات جنيــف أو
الربوتوكــوالت امللحقــة بهــا  ،والجــزاءات املرتتبــة عــى مخالفتهــا .
 .5دعــوة املجتمــع الــدويل إىل الضغــط عــى أمريــكا وإرسائيــل للتوقيــع عــى الربوتوكــول األول
امللحــق باتفاقيــات جنيــف املتعلــق باإلرهــاب ليصــار إىل التزامهــا بأحكامــه .
 .6دعوة املجتمع الدويل إىل صياغة تعريف جامع مانع ملصطلح اإلرهاب .
 .7دعــوة املجتمــع الــدويل إىل تقنــن قواعــد تحــدد األفعــال املعتــرة جرائــم حــرب وتصنيفهــا ،
ووضــع العقوبــات املناســبة لهــا  ،مــع الرتكيــز عــى وضــع ضامنــات للمحاكمــة العادلــة .
 .8لحاميــة حقــوق اإلنســان  ،دعــوة الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة إىل عقــد مؤمتــر دويل
للمفوضــن الدبلوماســيني بقصــد إبـرام معاهــدة دوليــة تعنــى باإلرهــاب الــدويل بعيــدا عــن
ضغــط دول نــادي الفيتــو والنــووي .
 .9دعــوة مجامــع الفقــه اإلســامي والكليــات املعنيــة بالدراســات الرشعيــة إىل التعــاون يف تيســر
مــا يحتــاج إليــه أبنــاء األمــة مــن الفقــه اإلســامي بغيــة تحصينهــم مــن الشــذوذ العســكري
واالنح ـراف الســلويك والثقــايف
 .10النــص رصاحــة عــى اعتبــار مخالفــة قواعــد القانــون الــدويل العــام وقواعــد القانــون الــدويل
اإلنســاين مــن األعــال اإلرهابيــة .
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السنة بين تأكيد األحكام وتأسيسها واألثر التشريعي
دراسة أصولية

Sunnah Between Confirm the Verdicts and Established
*موىس أبو الريش

ملخص البحث
 مــن حيــث املعنــى يف املفهــوم،يهــدف هــذا البحــث إىل تجليــة العالقــة بــن القــرآن والســنة
 وفــق إطــار ومعياريّــة أصول ّيــة؛ وتبــدو إشــكالية البحــث يف تحديــد نــوع العالقــة بــن،وال ّرتبــة
 أم هــي بــن ذلــك قوامــا؟! ولديهــا مــن، أم اســتقالليّة، هــل هــي عالقــة تبعيّــة،القــرآن والســنة
صالح ّيــة االســتقالل حســب مــا تقتضيــه قاعــدة التأســيس وحاجتهــا إىل توســع البنيــان؛ اســتجابة
! أي عــر
ّ ، أو نــداء يوجهــه العــر،وإجابــة عــن ســؤال
والــذي خلــص إليــه البحــث أ ّن الن ـزاع يف هــذه املســألة لفظــي؛ ويلــزم مــن القــول أنهــا
 وكــا يصــدق ظاهــر، تعطيــل الســنة عــن وظيفتهــا البيانيّــة يف الحيــاة العمليّــة،مبعنــى واحــد
 وهــو الــذي، والحمــل عــى تأســيس األحــكام أوىل، الســنه عــى التأكيــد يصــدق عــى التأســيس
.يرجحــه الباحــث
 التأسيس، التأكيد، السنة:مفتاح الدّاللة
Research Summary
Legislative and effect. Fundamentalist study
This research aims to shed light on the relationship between the Koran and the
Sunnah in meaning in the concept and ranked in the framework in accordance with
the standard fundamentalist, and looks problematic gravel in determining the relationship between the Qoran and the Sunnah type, you are related to dependence or
independence or between that strength, and has the authority to add the verdicts
by what it is allowed by the foundation, and needed, to the expansion of the architecture and the findings of a researcher that the conflict in this issue verbal, and
necessary to say that they sense that one disabled sunnah for functioning graphs in
the practical life,as it pears that sunnah ensure Assuring verdicts it also establishis
them , as it also required that it reserved bail Qoran and pledge to do so and sentences to establish the verdicts prior carrying from pregnancy to emphasizing, this
researcher who is regarded as most correct.

. ليبيا/الجامعة األسمرية اإلسالمية/* أستاذ مشارك
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تقديـم:
الحمــد للــه رب العاملــن ،والصــاة والســام عــى نبيــه األمــن ،املبعــوث رحمــة للعاملــن ،وعــى
آلــه وصحبــه ومــن اســن بســنته ،ونهــج نهجــه القويــم إىل يــوم الديــن ،وبعــد:
فــإن التعــرض للســنة مــن حيــث التنــاول والبحــث ليــس بجديــد ،وال للتجديــد؛ وإمنــا قــد
يســتجد معنــى ،واملعــاين متجــددة غــر محصــورة ،بعكــس النصــوص ،ومل يجعــل اللــه – جــل ثنــاؤه-
املفهــوم حكـرا عــى عقليــة دون أخــرى يف املعــاين؛ إمنــا هــي هبــة اللــه يف خلقــه ،وقصــد األصــويل
مــن األلفــاظ معانيهــا! وإذا كان ذلــك كذلــك ،فالســؤال املطــروح هــل كل مــا اســتنه النبــي – صــى
اللــه عليــه وســلم-كان طريقــه الوحــي ،أم االجتهــاد ،أم أن بعضــه وحيــا وبعضــه نظـرا واجتهــادا؟
وبعبــارة أخــرى هــل الســنة هــي القــرآن مــن حيــث املعنــى ،وهــل العالقــة بينهــا مــن حيــث
الرتبــة هــي الحمــل عــى تأكيــد األحــكام أم عــى تأسيســها؟ .
هذا ما تجيب عنه الدراسة يف هذا البحث بحول الله ومشيئته.
هدف البحث:
 - 1االطالع عىل مداوالت ومداورات العقول حول املسألة.
 - 2مدى إمكانية اإلضافة أو التأكيد فيها.
 - 3إزالة اللبس وكشف التلبيس الذي يثار ويوجه إىل السنة.
إشكالية البحث:
تكمــن يف تحديــد نــوع العالقــة بــن الســنة والقــرآن؛ أهــي تبعيــة أم لديهــا صالحيــة اســتقالل
– ولــو نســبية – يف تأســيس وإنشــاء األحــكام عليهــا ضمــن مقاصــد الرشيعــة ؟
منهج البحث :يقوم عىل التحليل والتعليل واالستنباط.
الدراســات الســابقة :قــد تكــون الفكــرة قدميــة حديثــة مــن حيــث الطــرح؛ لكــن يعوزهــا
التأصيــل؛ ومعرفــة املعقــد األصــويل فيهــا ،وهــذا مــا يتعــرض لــه الباحــث مــن حيــث التأســيس
واإلنشــاء والبنــاء عليــه.
ومحددات البحث معقودة يف مبحثني ،وخامتة.
املبحث األول :مفاهيم لها صلة بالبحث ،وفيه ثالثة مطالب
املطلب األول :مفهوم التأكيد لدى النحويني واألصوليني
املطلب الثاين :مفهوم التأسيس لدى النحويني واألصوليني
املطلب الثالث :مفهوم السنة لدى اللغويني واألصوليني
املبحث الثاين :خالف املذاهب يف املسألة ،وفيه أربعة مطالب
املطلب األول :تحرير محل النزاع يف املسألة
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املطلب الثاين :أدلة القائلني أنها عىل تأكيد األحكام
املطلب الثالث :أدلة القائلني أنها عىل تأسيس األحكام
املطلب الرابع :الفروع التي تتخرج عىل املسألة
الخامتة يف الخالصة وأهم النتائج
املبحث األول
مفاهيم لها صلة بالبحث
املطلب األول :مفهوم التأكيد
التأكيــد لغــة ،مصــدر مــن أكــد ووكــد وهــا لغتــان ،وليــس أحــد الحرفــن أوىل مــن اآلخــر؛
ألنهــا يترصفــان ترصفــا واحــدا ،تقــول :أكــد يؤكــد تأكيــدا ،ووكــد يوكــد توكيــدا ( )1والوكــد بالفتــح
املـراد والســهم والقصــد ،وبالضــم الســعي والجهــد ،ووكــد العقــد والعهــد توكيــدا أوثقــه ،والتوكيــد
بالـــواو يف اليمــن أفصــح ،وبالهمــز يف العقــد أجــود ،وبالــواو جــاء القــرآن الكريــم َو َل تَنقُضُ ــوا
ْالَ ْيَــانَ بَ ْعــدَ تَ ْو ِكي ِد َهــا ( )2واملتوكــد القائــم املســتعد لألمــر(.)3
ويف االصطــاح عرفــه ابــن الحاجــب « :هــو تابــع يقــرر أمــر املتبــوع يف النســبة ،أو الشــمول»
( )4وقيــل« :هــو عبــارة عــن إعــادة املعنــى الحاصــل قبلــه» (.)5
وعنــد النحــاة « :هــو لفــظ يـراد بــه تثبيــت املعنــى يف النفــس ،وإزالــة اللبــس عــن الحديــث،
أو املحــدث عنــه(.)6
بالتأمــل يف الحــدود أجــد أن تعريــف ابــن الحاجــب كان باعتبــار الخاصيــة ،بينــا كان تعريــف
النحــاة باعتبــار النتيجــة والثمــرة؛ وإن كان التقــارب يف املبنــى واملعنــى.
املطلب الثاين :مفهوم التأسيس
التأســيس لغــة ،مصــدر مــن أســس يؤســس تأسيســا ،واألس أصــل البنــاء ومبــدؤه ،واألس بنــاء
الــدار ،يقــال :أسســها يؤسســها أســا وتأسيســا بناهــا عــى أساســها األول ،واألس األســيس أصــل كل
يشء ،وأس اإلنســان أصلــه .والتأســيس هــو حــرف القافيــة ،أخــذ مــن أس الحائــط وأساســه ،يقــول
البعــض :ألــف التأســيس لتقدمهــا والعنايــة بهــا كانــت أس القافيــة ،يقــال :هــذا تأســيس حســن،
واألس األثــر مــن كل يشء ،والجمــع إســاس بالكــر وتأسيســات ( )7ومــن املجــاز مــا زال فــان مجنونا
عــى أس الدهــر ،أي عــى وجهــه ،ومــن مل يؤســس ملكــه بالعــدل فقــد هدمــه (. )8
ويف االصطالح :هو عبارة عن إفادة معنى آخر مل يكن أصال قبله (. )9
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الفرق بني التأسيس والتأكيد:
يــرى النحــاة مــن أهــل العربيــة أن القصــد مــن التأســيس غــر القصــد مــن التأكيــد ،فهــو
إمــا لفــظ ال يفيــد تقويــة مــا يفيــده لفــظ آخــر ،أو لفــظ يفيــد معنــى مل يكــن حاصــا بدونــه؛ يف
حــن أن القصــد مــن التأكيــد متكــن املعنــى يف نفــس املخاطــب ،وإزالــة الغلــط الناشــئ عــن تأويــل
املجــاز يف كالمهــم؛ إذ يعــرون بأكــر الــيء عــن جميعــه ،وباملســبب عــن ســببه ،وقــد ي ـراد بــه
املبالغــة ،أو أنــه غــر كامــل؛ فيــزول ذلــك الوهــم بتكـرار االســم ،ويــزول معــه ظــن املخاطــب مــن
إرادة املجــاز ،ويؤمــن بــه مــن الغفلــة؛ إذ األصــل يف التأكيــد البيــان واإليضــاح وإزالــة اللبــس؛ ملــا
بــن التوكيــد والصفــة مــن املناســبة واملقاربــة( )10فهــو رافــع احتــال إرادة غــر الظاهــر ( )11حتــى
ال يبقــى شــك يف كونــه حقيقــة ،كقولــه -صــى اللــه عليــه وســلم « : -أميــا امــرأة نكحــت بغــر إذن
وليهــا فنكاحهــا باطل،باطــل باطــل»( )12ومنـــه قولــه تعــاىلُ :قـ ْـل إِنَّ ْالَ ْمـ َر كُلَّــهُ لِلَّـ ِه ( )13فيمــن رفــع،
ومــن نصــب جعلــه توكيــدا ،قــال البغــوي « :قــرأ أهــل البــرة بالرفــع عــى االبتــداء ،وخــره للــه،
وقــرأ اآلخــرون بالنصــب عــى البــدل ،وقيــل عــى النعــت «( )14ورمبــا كان األصــح أن يقــال عــى
التوكيــد(.)15
املطلب الثالث  :مفهوم السنة عند اللغويني واألصوليني
الســنة لغــة الطريقــة والســرة ،مــن ســن يســن ســنا وســننا؛ فالســن املصــدر ،والســنن االســم
مبعنــى املســنون ،واألصــل فيهــا طريــق ســنه أوائــل النــاس ،فصــار مســلكا ملــن بعدهــم ،وتطلق عىل
النهــج والقصــد والهمــة ،وقــد تقــال لطريــق حكمتــه وطاعتــه ،فــان مــن أهــل الســنة ومتســنن،
وقــد يقصــد بهــا الوجـــه قــال تعــاىلَ :فلَــن تَجِ ــدَ لِ ُسـ َّن ِت اللَّـ ِه تَ ْب ِديـ ًـا ۖ َولَــن تَجِ ــدَ لِ ُسـ َّن ِت اللَّـ ِه ت َْحوِيـ ًـا ( )16تنبيــه عــى
أن وجــوه الرشائــع وإن اختلفــت صورهــا ،فالغــرض املقصــود منهــا ال يختلــف وال يتبــدل ،وكل مــن
ابتــدأ أمـرا وعمــل بــه قــوم بعــده قيــل هــو الــذي ســنه( )17ومــن املجــاز اســتنت الطــرق وضحــت،
واســن بــه الهــوى ذهــب بــه كل مذهــب (.)18
ويف االصطــاح :هــي الطريقــة املســلوكة يف الديــن مــن غــر افـراض ،وال وجــوب ،تشــمل مــا
صــدر عــن النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم -مــن قــول ،أو فعــل ،أو تقريــر ،أو هــم (.)19
املبحث الثاين
خالف املذاهب يف املسألة
املطلب األول  :تحرير محل النزاع
تكــون عالقــة الســنة بالقــرآن إمــا املوافقــة مــن كل وجــه؛ فيكــون تواردهــا عــى الحكــم
الواحــد مبثابــة التعاضــد والتــآزر مــن بــاب التأكيــد ،وإمــا مــن بــاب التفســر والبيــان ملــا أجملــه
القــرآن الكريــم ،أو أطلقــه وأشــكله ،فهــذا محــل اتفــاق (.)20
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وقــد تكــون موجبــة لحكــم ســكت القــرآن عــن إيجابــه ،أو محرمــة ملــا ســكت القــرآن عــن
تحرميــه ،فهــل يعــد هــذا نوعــا مــن أنــواع االســتقالل يف ترشيــع األحــكام وتأسيســها مبعــزل عنــه! أم
أنهــا تعــد تابعــة لــه يف التأســيس والتأصيــل؟ هــذه صــورة النـزاع يف املســألة.
فذهــب الشــافعي( )21وابــن حــزم( ،)22وإمــام الحرمــن عــى عــزو الزركــي(،)23
والشــاطبي( )24إىل أن القــرآن والســنة يف االســتدالل والترشيــع مبعنــى واحــد ،وأنهــا تبــع لــه،
وليــس لهــا أن تؤســس األحــكام مبعــزل عنــه .
()25
و ذهب الجمهور إىل أن لها استقالال يف إنشاء األحكام وتأسيسها؛ تحقيقا ملقصد رشعي
املطلب الثاين  :أدلة املذهب األول أنهام مبعنى واحد
استدل القائلون بأن القرآن والسنة مبعنى واحد بأدلة منها :
ِ ()26
قوله تعاىلَ :وا ْذكُ ْرنَ َما ُي ْت َ ٰل ِف ُب ُيوتِك َُّن ِم ْن آ َي ِ
ات اللَّ ِه َوالْ ِح ْك َمة
وجــه الداللــة :أنــه ذكــر الكتــاب مقرونــا بالحكمــة ،والحكمــة هــي الســنة عــى مــا قالــه
قتــادة ،وذلــك يــدل عــى أن أوامــر اللــه ورســوله عــى الوجــوب يف املعنــى( )27وعليــه يثبــت
مطلوبنــا يف املدعــى.
قولــه تعــاىل )يَاأَيُّ َهــا ال َِّذيـ َن آ َم ُنــوا أَ ِطي ُعــوا اللَّـ َه َوأَ ِطي ُعــوا ال َّر ُسـ َ
ش ٍء َفـ ُر ُّدو ُه
ـول (إِن تَ َنا َز ْع ُتـ ْ
ـم ِف َ ْ
ـم أَن
ـم بَ ْي َن ُهـ ْ
إِ َل اللَّـ ِه َوال َّر ُســولِ ) )28إِنَّ َــا كَانَ َقـ ْو َل الْ ُم ْؤ ِم ِنـ َن إِ َذا ُد ُعــوا إِ َل اللَّـ ِه َو َر ُســولِ ِه لِ َي ْحكُـ َ
()29
يَقُولُــوا َس ـ ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنــا
وجــه الداللــة :أن اللــه افــرض وأوجــب طاعــة رســوله؛ إذ ســنة رســوله مبينــة عنــه م ـراده،
فدعــاء اللــه النــاس إىل رســوله ليحكــم بينهــم؛ إمنــا هــو دعــاء إىل حكــم اللــه ،وإذا ســلموا لحكــم
رســول اللــه؛ فهــو تســليم لحكــم اللــه؛ إذ حكمــه وطاعــة رســوله طاعتــه (. )30
مــن الســنة :أنــه أصــاب النــاس عــى عهــد رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -ســنة ،فقالــوا:
يــا رســول اللــه ســعر لنــا ،فقــال “ :ال يســألني اللــه عــن ســنة أحدثتهــا فيكــم مل يأمــرين اللــه -تعــاىل-
()31
بها”
وجــه الداللــة :أن كل ســنة ســنها النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم -ألمتــه فبأمــر اللــه -تعــاىل-
وبهــذا نطــق القــرآن الكريــم ) َو َمــا يَ ِ
ـى( ( )32فــكل مــا نطــق
ـي يُو َحـ ٰ
نطـ ُـق َعــنِ الْ َهـ َوى إِ ْن ُهـ َو إِلَّ َو ْحـ ٌ
بــه مــن القــرآن والســنة فهــا مبعنــى واحــد ،وعليــه يثبــت املطلــوب يف املدعــى.
أورد عليــه :أن جــواز االجتهــاد يتعلــق بعــدم النــص حــال وجــود الحادثــة ،فيــا يعرض لرســول
اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم -مــن الحــوادث ،مثــل قولــه تعــاىلَ :وشَ ــا ِو ْر ُه ْم ِف ْالَ ْمـ ِر  )33فلــو
كان ذلــك عــن وحــي؛ مل يحتــج إىل مشــاورتهم ،كــا أنــه قــد حكــم باجتهــاده يف مواضــع وعوتــب
عليهــا؛ مــن ذلــك أخــذه الفديــة مــن أرسى بــدر ( مــا كان لنبــي أن يكــون لــه أرسى حتــى يثخــن
يف األرض( .)34دفــع هــذا االعـراض :بــأن االجتهــاد ليــس مــن الهــوى ،وإمنــا هــو مــن الوحــي الــذي
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ول ْالَبْ َصــا ِر )35والقــول بالقيــاس قــول
ـروا يَــا ُأ ِ
أوحــي إليــه؛ ألن اللــه أمــره بــه كــا أمــر أمتــه فَا ْع َتـ ِ ُ
عــن وحــي وتنزيــل باالجتهــاد ( )36والدليــل يصــدق مــن وجــه مــن حيــث املفهــوم ،للقائلــن بأنهــا
عــى التأكيــد وللقائلــن بأنهــا عــى التأســيس .
 - 1إن الســنة يف معناهــا راجعــة إىل الكتــاب ،فهــي تفصيــل ملجملــه ،وتقييــد ملطلقــه ،وتخصيــص
ـاس َمــا نُ ـ ِّز َل ( )37فــا
ـن لِل َّنـ ِ
لعمومــه ،وبيــان ملشــكله؛ وبرهــان ذلــك أَن َزلْ َنــا إِلَ ْيــكَ ال ِّذكْ ـ َر لِ ُت َبـ ِّ َ
()38
تجــد يف الســنة أمــرا إال والقــرآن قــد دل عــى معنــاه ،إمــا داللــة إجامليــة أو تفصيليــة
وعليــه يثبــت مطلوبنــا يف املدعــى ،وهــو املطلــوب.
 - 2إن القــرآن هــو كيل الرشيعــة ،فــا تــأيت الســنة بحكــم إال ولــه أصــل فيــه ،منــدرج تحتــه ،ولــو
عــى التأويــل؛ فقــد فــرت عائشــة – ريض اللــه عنهــا -قولــه تعــاىلَ :وإِنَّـ َـك لَ َعــى ُخلُــقٍ َع ِظيـ ٍـم
(( )39بــأن خلقــه القــرآن) ( )40فــدل ذلــك عــى أن قولــه وفعلــه وإق ـراره راجــع إىل القــرآن؛ إذ
الخلــق محصــور يف هــذه األشــياء ( )41وعليــه يثبــت مطلوبنــا يف املدعــى.
 - 3االســتقراء ،فقــد أثبــت التقــي أن الســنة بينــت أحــكام الطهــارة الحديثــة والخبيثــة ،وأحــكام
الصــاة ومواقيتهــا ،والــزكاة ،والصــوم ،والحــج ،واألنكحــة ومــا يتعلــق بهــا مــن طــاق ورجعــة
وظهــار ولعــان ،والذبائــح والصيــد ،والبيــوع وأحكامهــا ،والجنايــات؛ إذ أىت القــرآن بهــا أصــوال
ش ٍء ( )42وأتــت بهــا الســنة تفريعــا؛ فاالســتقراء إذن تــام ( )43وبــه
َّمــا َف َّرطْ َنــا ِف الْ ِك َتـ ِ
ـاب ِمــن َ ْ
يثبــت أن الســنة والقــرآن مبعنــى واحــد ،وهــو املطلــوب.
املطلب الثالث  :أدلة املذهب الثاين أنها مبعنى التأسيس
اســتدل الجمهــور القائلــون بــأن للســنة إنشــاء أحــكام جديــدة ،بأدلــة مــن القــرآن والســنة
واالســتقراء
ـول (َ 44و َمــا آت َاكُ ـ ُم ال َّر ُسـ ُ
قولــه تعــاىلَ :وأَ ِطي ُعــوا اللَّ ـ َه َوأَ ِطي ُعــوا ال َّر ُسـ َ
ـول فَ ُخ ـذُو ُه َو َمــا نَ َهاكُ ـ ْم
َاب أَلِيــم
َع ْنـ ُه فَانتَ ُهــوا ( )45فَلْ َي ْحـ َذ ِر ال َِّذيـ َن يُ َخالِ ُفــو َن َعـ ْن أَ ْمـ ِر ِه أَن ت ُِصي َب ُهـ ْم ِفتْ َنـ ٌة أَ ْو يُ ِصي َب ُهـ ْم َعـذ ٌ
وجــه الداللــة :عمــوم األمــر الــدال عــى وجــوب طاعتــه – صــى اللــه عليــه وســلم-فيام أمــر
ونهــى ،مــا ليــس يف القــرآن مــن طاعتــه؛ فإفـراده واختصاصــه بــيء مــن الطاعــة غــر طاعــة اللــه
يــدل عــى تبايــن املطــاع فيــه لــكل منهــا ،ويحمــل عــى أنــه زيــادة عــى وجــه التأســيس( )47وبــه
يثبــت املطلــوب يف املدعــى.
يــرد عــى إيـراد هــذا الدليــل :أن كل مــا قــرن فيــه طاعــة الرســول بطاعــة اللــه فهــو يصــدق
عــى مــا أمــر بــه الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم -ونهــى عنــه مــا ورد معنــاه يف القــرآن؛ فيكــون
مــن بــاب تأكيــد املعنــى ،أمــا إذا مل يــرد؛ ففيــه إفـراد الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم – بطاعــة
تــدل عــى تبايــن املطــاع فيــه لــكل منهــا ،ويكــون زائــدا عليــه ( )48يف حــن أجمــع املســلمون عــى
أن الــرد إىل اللــه هــو الــرد إىل كتابــه ،والــرد إىل الرســول – صــى اللــه عليــه وســلم -هــو الــرد إليــه
124

المجلد ( ،)18العدد ( ،)2كانون األول 2017

جرش للبحوث والدراسات

يف حضــوره ،وإىل ســنته يف غيبتــه وبعــد مامتــه ( )49فيصــدق عــى تأســيس األحــكام مــن هــذا الوجــه
مــن حيــث املفهــوم؛ ألن عالقــة الســنة بالكتــاب مــن حيــث الوظيفــة بيانيــة؛ وقــد يكــون هنــاك
احتــاالن ،فتبــن الســنة أحدهــا دون اآلخــر ،فــإذا عمــل املكلــف عــى وفــق البيــان أطــاع اللــه
تعــاىل فيــا أراد بكالمــه ،وأطــاع رســوله يف مقتــى بيانــه ،وال يلــزم مــن إف ـراد الطاعتــن تبايــن
املطــاع فيــه باملطلــق ،وقــد يجتمعــان يف املعنــى مــن بعــض الوجــوه وإن اختلفــت الجهــة باالعتبــار
(.)50
قولــه – صــى اللــه عليــه وســلم “ : -أال إين أوتيــت القــرآن ومثلــه معــه ،أال ال يحــل لكــم
الحــار األهــي ،وكل ذي نــاب مــن الســباع ،وال لقطــة معاهــد “(.)51
وجــه الداللــة :أن هــذه املذكــورات مل يــرد ذكرهــا يف القــرآن الكريــم؛ وإذا وجــب األخــذ مبــا يف
القــرآن مــن أحــكام ،فيجــب األخــذ مبــا يف الســنة مــن أحــكام( ،)52وعليــه يثبــت املطلــوب .
ظاهر الدليل يحتمل وجهني من التأويل:
أحدهــا أن يكــون معنــاه :أنــه أويت مــن الوحــي الباطــن غــر املتلــو مثــل مــا أعطــي مــن
الظاهــر املتلــو؛ فيكونــان مبعنــى واحــد مــن هــذا الوجــه .
الثــاين يحتمــل أن يكــون معنــاه :أنــه أويت الكتــاب وحيــا يتــى؛ وأذن لــه أن يبــن مــا يف
الكتــاب ،يعمــم ويخصــص ،وأن يزيــد عليــه؛ فيــرع مــا ليــس لــه يف الكتــاب ذكــر؛ فيكــون ذلــك
يف وجــوب الحكــم ولــزوم العمــل بــه ،كالظاهــر املتلــو مــن القــرآن ( )53فيصــدق عليــه أنــه مــن بــاب
التأســيس؛ وتكــون داللتــه مشــركة بــن الفريقــن ،تصــدق مــن وجــه .
مــا أخــر بــه – صــى اللــه عليــه وســلم – “ يوشــك رجــل منكــم متكئــا عــى أريكتــه ،يحــدث
بحديــث عنــي فيقــول :بيننــا وبينكــم كتــاب اللــه ،فــا وجدنــا فيــه مــن حــال اســتحللناه ،ومــا
وجدنــا فيــه مــن ح ـرام حرمنــاه؛ أال وإن مــا حــرم رســول اللــه مثــل الــذي حــرم اللــه” ((.)54
وجــه الداللــة :أنــه يلــزم مــن القــول بــأن الســنة راجعــة إىل الكتــاب ،وأنهــا مبعنــى واحــد ،إىل
تركهــا والتوقــف عــن قبولهــا! وقــد ورد بذلــك الــذم ( )55وعليــه يثبــت املطلــوب.
اعــرض عــى إيـراد هــذا الدليــل بعــدم التســليم يف املدعــى؛ ألن الــرك نتــاج االســتغناء عــا
فيهــا مــن البيــان ،واالكتفــاء بفكــرة القــرآن يف البنــاء عــى التأويــل؛ فيــؤول حســب األهــواء ،فالســنة
إذ تبــن توضــح املجمــل ،وتقيــد املطلــق ،وتخصــص العــام ،وهــي بهــذا تخــرج الصيغــة القرآنيــة
عــن ظاهــر مفهومهــا يف أصــل الوضــع اللغــوي؛ لكنهــا تبــن مـراد اللــه – تعــاىل -مــن تلــك الصيــغ؛
“ فأقيمــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة” أمــر فيــه إجــال معنــى الصــاة والــزكاة ،وبينــه – عليــه الصــاة
والســام -فظهــر مــن البيــان مــا مل يظهــر مــن املبــن؛ وإن كان معنــى البيــان هــو معنــى املبــن؛
لكنهــا يختلفــان مــن حيــث االعتبــار؛ أال تــرى أن الوجــه يف املجمــل قبــل البيــان هــو التوقــف،
وبعــد البيــان العمــل مبقتضــاه؛ فلــا اختلفــا حكــا صــار كاختالفهــا معنــى( )56فاعتــرت الســنة
اعتبــار االنف ـراد عــن الكتــاب يف هــذا الوجــه مــن حيــث املفهــوم؛ وكأن اللفــظ يف تضمنــه بــيء
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مبعنــى االســتقالل يف ظاهــره؛ وإن كان يف حقيقتــه مشــدودا إىل األصــل ،ويحمــل نفــس املعنــى؛ مــن
ثــم قــال األوزاعــي “ :الكتــاب أحــوج إىل الســنة مــن الســنة إىل الكتــاب”( )57قــال ابــن عبــد الــر“ :
مبعنــى أنهــا تقــي عليــه ،وتبــن املـراد منــه ،وقــد ســئل اإلمــام أحمــد بــن حنبــل عــن هــذا املعنــى
فقــال :مــا أجــر عــى هــذا أن أقــول إن الســنة قاضيــة عــى الكتــاب ،إن الســنة تفــر الكتــاب
وتبينــه”( )58وإن كان التفســر يعــد نوعــا مــن أنــواع بيــان الحكــم.
حديــث معــاذ – ريض اللــه عنــه  -عندمــا أرســله النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم – إىل اليمــن:
“ بــم تحكــم إن عــرض لــك قضــاء؟ قــال :بكتــاب اللــه ،قــال :فــإن مل تجــد ،قــال :فبســنة رســول
اللــه “ (. )59
وجــه الداللــة :أن ظاهــر الحديــث يــدل عــى أنــه يوجــد يف الســنة أحــكام غــر موجــودة يف
القــرآن ،وعليــه يثبــت املطلــوب يف املدعــى.
االســتقراء ،دل تتبــع نصــوص الســنة أنهــا تعرضــت ألحــكام مل يتعــرض لهــا القــرآن الكريــم،
كتحريــم نــكاح املــرأة عــى عمتهــا ،أو خالتهــا ( )60تحريــم الحمــر األهليــة ،وكل ذي نــاب مــن
الســباع(( )61والعقــل( )62وفــكاك األســر ( )63وأن ال يقتــل مســلم بكافــر ( )64وذمــة املســلمني واحــدة
يســعى بهــا أدناهــم ( )65ونحــوه كثــر؛ ويف ذلــك داللــة عــى أن فيهــا مــن األحــكام مــا ليــس يف
القــرآن ( )66وعليــه يثبــت املطلــوب يف املدعــى.
بعــد إي ـراد األدلــة وتدقيــق النظــر فيهــا ،يــكاد يكــون املســتند متقاربــا؛ إن مل يكــن واحــدا
لــدى الفريقــن يف اســتثامر داللــة النــص ،اآلمــرة أو الناهيــة؛ لكســب القضيــة يف املدعــى؛ ويلــزم
مــن مقولــة الفريــق األول أنهــا متســاويان ،التســاوي يف املعنــى والرتبــة؛ لكــن هــذا التســاوي
يتــأىت باملعنــى األعــم ال باملعنــى األخــص ( )67ورتبــة الســنة بيانيــة ،ورتبــة البيــان تاليــة للمبــن مــن
حيــث االعتبــار؛ يؤيــد هــذا مــا روى األوزاعــي عــن حســان بــن عطيــة أنــه قــال “ :كان الوحــي
ينــزل عــى رســول اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم -ويحــره جربيــل بالســنة التــي تفــر ذلــك”
( )68لكــن إذا قلنــا :إنهــا تحمــل عــى اإلنشــاء والتأســيس لألحــكام ،فهــل تتوقــف الوظيفــة البيانيــة
للســنة مــن حيــث املفهــوم أم تبقــى مســتمرة؟ جــواب ذلــك يف الســنة ،وهــو قولــه -صــى اللــه
عليــه وســلم “ : -ال أنــى إمنــا أنــى يك أســن “ ( )69فالســنة مضافــة إليــه ،وحقيقــة اإلضافــة تقتــي
نوعــا مــن االختصــاص ،ونوعــا مــن االســتقالل مــن حيــث املفهــوم؛ ألنهــا بقولــه وجبــت مبقتــى
ص ِاط
ص ٍاط ُّم ْسـتَ ِق ٍيم ِ َ
وظيفــة الرســالة؛ إذ هــو الســفري املبلــغ عــن اللــه -تعــاىلَ -وإِنَّـ َـك لَتَ ْهـ ِـدي إِ َ ٰل ِ َ
اللَّـ ِه)  )70ولهـــذا تضــاف إليـــه جميـــع الســنن ( )71ولــو كان رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -ال
يطــاع يف هــذا القســم؛ مل يكــن لطاعتــه معنــى؛ ولســقطت طاعتــه املختصــة بــه؛ وليــس يف هــذا
تقديــم لهــا عــى كتــاب اللــه؛ بــل هــو تفصيــل وامتثــال ملــا أمــر اللــه بــه ،فكــا وجــب علينــا قبــول
األصــل ،فكذلــك وجــب قبــول األصــل املفصــل ،وال فــرق بينهــا( )72وعــى أيــة حــال ال تخلــو الســنة
أيــة ســنة رويــت عنــه وفــق معايــر الصحــة والقبــول مــن فائــدة ،ســواء وردت مــن بــاب التأكيــد،
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ـم ِف َر ُســولِ
أو مــن بــاب اإلنشــاء والتأســيس؛ ومنــزع ذلــك القــدوة التــي ورد بهــا ( لَّ َقــدْ كَانَ لَكُـ ْ
اللَّـ ِه أُ ْسـ َو ٌة َح َسـ َن ٌة)  )73لكــن الســنة يف أصلهــا تبــع للكتــاب ،والتابــع تابــع ومؤيــد إن مل نقــل مؤكــد
ملتبوعــه فيــا يــدل عليــه مفهــوم التبعيـــة؛ وآيـــة ذلــك ( َمــا يَكُــونُ ِل أَنْ أُبَدِّ لَــهُ ِمــن تِلْ َقــا ِء نَ ْفـ ِ
ـي)
( )74فهنــاك قيــود عــى التأســيس واالســتقالل يف الترشيــع ،لكــن طــوارئ األحــداث وطرقهــا كــا يــوم
الخنــدق؛ إذ حبســوا عــن بعــض الصلــوات حتــى بعــد املغــرب ،فأمــر بــاال بإقامــة الصــاة؛ فصالهــا
ـن
ـم بَـ ْ َ
ـاب بِالْ َحـ ِّـق لِ َت ْحكُـ َ
كــا يصليهــا يف وقتهــا( ،)75وإذنــه مـــن النقــل (إِنَّــا أَن َزلْ َنــا إِلَ ْيــكَ الْ ِك َتـ َ
()77
ـاس بِ َــا أَ َراكَ اللَّــهُ )  )76فخصــه اللــه بــأن يحكــم برأيــه؛ ألنــه معصــوم وأنــه معــه التوفيــق
ال َّنـ ِ
فيجــوز أن يســن مــن األحــكام عــن طريــق االجتهــاد فيــا ال نــص فيــه ،ويجــوز أن يكــون بعــض
ســنته وحيــا ،وبعضهــا إلهامــا يلقــى يف روعــه ( )78ويجــوز أن يكــون بعــض مــا يقولــه نظـرا واســتدالال
ـم) ( )79فداللــة
ـم لَ َعلِ َمــهُ الَّ ِذي ـ َن يَ ْس ـ َتن ِبطُونَهُ ِم ْن ُهـ ْ
ول ْالَ ْم ـ ِر ِم ْن ُهـ ْ
( َولَ ـ ْو َر ُّدو ُه إِ َل ال َّر ُســولِ َو إِ َ ٰل أُ ِ
ـروا يَــا أُ ْو ِل
العمــوم تقتــي جــواز االســتنباط مــن جامعــة املــردود إليهــم ،وهــو منهــم ،وكــذا ( فَا ْع َتـ ِ ُ
األَبْ َصــارِ) ( )80وهــو واحــد منهــم ،وآيــة ذلــك مــا حــكاه النقــل مــن قصــة داود وســليامن ( َف َف َّه ْم َنا َهــا
ُسـلَ ْي َمنَ َوك ًُّل آتَ ْي َنــا ُحكْـ ًـا َو ِعلْـ ًـا) )81والظاهــر يــدل عــى أن حكمهــا كان مــن طريــق االجتهــاد؛
ألنهــا لــو حكــا مــن طريــق النــص ملــا خــص ســليامن بالفهــم فيهــا دون داود ( )82ومــن املعلــوم أن
الفكــرة تعضــد الفكــرة ،ووجهــة النظــر تقــوي الــرأي؛ ليــزداد صاحــب الــرأي بصــرة يف رأيــه إن كان
موافقــا لرأيهــم ،كيــف ال ! وقــد شــاور أصحابــه يف كثــر مــن األمــور التــي تتعلــق بالديــن مــن أمــر
الحــروب( )83وغريهــا؛ إذ ملــا أخــره عبــد اللــه بــن زيــد مبــا رأى يف أمــر األذان ،أمــر بــاال فــأذن بــه مــن
غــر انتظــار الوحــي()84؛ فــكان ذلــك منــه عــى جهــة االجتهــاد والتأســيس ،وال فــرق بــن االجتهــاد
يف أمــر الحــروب وأمــر حــوادث األحــكام ( )85فــكان مرجــع الصحابــة إىل أفعالــه فيــا أشــكل عليهــم؛
فيقتــدون بــه فيهــا؛ فــدل ذلــك عــى أنهــا رشع يف حــق الجميــع عــى التأســيس (. )86
وجملــة القــول فإننــا إذا عدنــا إىل قاعــدة األصــل يف الوضــع اللغــوي فــإن الــكالم يحمــل
عــى اإلفــادة ال اإلعــادة؛ إذ التأســيس أكــر مــن التأكيــد؛ ومــدرك ذلــك عنــد كل مــن أويت فهــم
لغــة العــرب ( )87وعــى التحقيــق فــإن التابــع تابــع يفيــد معنــى التقويــة ملتبوعــة؛ إذ مل تضعــه
العــرب عبثــا ،فصــار كالتأكيــد؛ ألنــه يفيــد التقويــة مــن حيــث املعنــى ،وهــو تقويــة مدلــول اللفــظ
الســابق كيــف كان ،وهــو يشء يشــبه الوتــد يوتــد بــه الــكالم؛ فيتقــوى بــه ( )88والتأكيــد عــى
خــاف األصــل؛ فــا يحمــل عليــه اللفــظ إال عنــد تعــذر حملــه عــى فائــدة جديــدة ،وهــو معنــى
قولهــم :إذا دار اللفــظ بــن حملــه عــى التأســيس أو التأكيــد كان التأســيس أوىل؛ ألنــه أكــر فائــدة،
ويكتفــى مــن تلــك الفائــدة بــأي معنــى كان؛ ألن فيــه اعتبــار لــكالم الشــارع! مــن ثــم عنــون لهــا
الزركــي» الســنة املســتقلة بترشيــع األحــكام» ( )89ومــا ذهــب إليــه الشــوكاين « :بعـ ّده اســتقاللها
بترشيــع األحــكام عــى أنــه رضورة دينيــة» ( )90لكــن ضمــن إطــار وعالقــة محــددة؛ إنهــا عالقــة
البنــاء باألســاس ،إمــا تأكيــد معنــى ،أو زيــادة تأســيس يف املبنــى.
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قــال الشــاطبي « :النظــر يف وجــود مــا حكــم بــه رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -يف
القــرآن؛ فــا بــد أن يكــون زائــدا عليــه فمســلم؛ لكــن هــذا الزائــد هــل هــو زيــادة يف الــرح عــى
املشـــروح ،أم هــو زيـــادة معنــى آخــر ال يوجــد يف الكتــاب» ( )91ويصــدق هــذا االســتفهام عــى
املبنــى واملعنــى؛ خاصــة وأن الحيــاة يف اتســاع يف مبناهــا ومعناهــا ،واملبــاين الرشعيــة محــدودة،
يف حــن أن معانيهــا غــر محــدودة ،وقــد يضيــق اللفــظ عــن اتســاع معنــاه ،مــن حيــث الوجــوه
واالعتبــارات؛ لــذا أمــر الــرع أهــل البصائــر باالعتبــار؛ فــكان رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم-
أوىل باالعتبــار؛ ألن مــا يســتنبطه مــن املعــاين طريــق ألمتــه يف الحكــم؛ فوجــب أن يكــون طريقــا
لــه ،أصلــه القــرآن ،ويلتقــي القــرآن والســنة بالقبــول واملعــاين إذا حرصتهــا األصــول ( )92ومــن ســر
أحــوال الصحابــة -رضــوان اللــه عليهــم -وهــم القــدوة واألســوة يف النظــر ،ومــا يــدل عليــه مــن
معــان ،وأعيــان املعــاين ليســت منصوصــة ،وقــد خرجــت عــن ضبــط النصــوص ،وهــي متعلــق النظــر
واالجتهــاد ( )93وعليــه فقــد يكــون املقصــود تأكيــد املعنــى ،أو التأســيس ملعنــى؛ وإن كان فرعــا ،فهــو
متفــرع ناشــئ عــن أصــل ،وعائــد إىل األصــل وهــو القــرآن ،كمثــل الشــجرة يف عالقتهــا مــع جذرهــا،
أصلهــا ثابــت وفرعهــا يف الســاء؛ إذ الســنة أصلهــا الوحــي مبينــة لــه ،أو بانيــة عليــه ،واللــه أعلــم
وهــو الهــادي إىل الصــواب.
املطلب الرابع  :الفروع التي تتخرج عىل املسألة
هناك فروع ميكن تخريجها عىل قاعدة السنة يف تأكيد األحكام وتأسيسها ،منها:
 - 1الجلــوس للتشــهد األول :ذهــب الحنفيــة( )94واملالكيــة( )95والشــافعية( )96وإحــدى
الروايتــن عــن الحنابلــة ( )97إىل أنــه ســنة.
وذهــب الليــث بــن ســعد وإســحاق بــن راهويــه وابــن حــزم ( )98والروايــة الثانيــة عــن
الحنابلــة( )99إىل أنــه واجــب ويعــود الخــاف إىل إســقاطه – صــى اللــه عليــه وســلم-
الجلــوس األول ،ومل يجــره ،وســجد لــه؛ ملــا روى عبــد اللــه بــن بحينــة قــال “ :صــى بنــا رســول
اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم -الظهــر ،فقــام مــن اثنتــن ،ومل يجلــس؛ فلــا قــى صالتــه
ســجد ســجدتني بعــد ذلــك ،ثــم ســلم “ ( )100فوجهــة نظــر الفريــق األول :أنــه قــام إىل الثالثــة،
فســبح بــه ،فلــم يرجــع؛ فــدل ذلــك عــى أنــه ســنة ،ولــو كان واجبــا لرجــع ،وقــد ثبــت عنــه
أنــه أســقط ركعتــن فجربهــا؛ وإمنــا يكــون هــذا يف الســنن ،دون الواجبــات ( )101بينــا تأولــه
الفريــق الثــاين عــى أنــه مــن الخصائــص؛ وليــس يف ذلــك داللــة عــى أنــه ليــس بواجــب؛ حتــى
لــو ســقط بالســهو لكنــه إىل بــدل؛ فأشــبه جربانــات الحــج بجــر الــدم؛ بخــاف الســنن ،كــا
ميكــن قياســه عــى الجلــوس األخــر ( )102وعليــه فهــل يحتمــل القيــام أنــه كان مــن ســهو فــا
يجــوز تــرك التشــهد بعــد الركعــة الثانيــة ،أم عــن عمــد فيــدل عــى جــواز الــرك ؟ ويحمــل
الفعــل عــى أنــه تأســيس لألحــكام مــن حيــث الترشيــع .
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 - 2القضــاء بشــاهد وميــن املدعــي :ذهــب املالكيــة( )103والشــافعية ()104والحنابلــة()105
وابــن أيب ليــى إىل ثبــوت الحــق لــه .
وذهــب الحنفيــة( )106واألوزاعــي إىل عــدم ثبوتــه ،ســواء يف إســقاط حــق عــن نفســه يثبــت
عليــه أو إثبــات حــق أنكــره خصمــه.
ويرجــع الخــاف إىل داللــة املفهــوم يف قولــه – صلـــى اللــه عليــه وســلم “ :-البينــة عــى مــن
ادعــى واليمــن عــى مــن أنكــر “ ()107هــل يفهــم منــه العمــوم يف كل مدعــي ومدعــى عليــه
أم خــص املدعــي بالبينــة واملدعــى عليــه باليمــن؟ فوجهــة نظــر الفريــق األول :أن تخصيــص
املدعــى عليــه بهــذا الحكــم مــن جهــة قــوة الشــبهة؛ وهــي يف هــذا املوضــع أقــوى مــن شــبهة
املدعــى عليــه؛ فيكــون القــول قولــه ( )108بينــا يــرى الفريــق الثــاين :أن التنصيــص عــى اليمــن
يف جانــب املدعــى عليــه ،والتنصيــص عــى البينــة يف جانــب املدعــي يــدل عــى املغايــرة يف
األحــكام مــن حيــث املفهــوم؛ ألن مطلــق التقســيم يقتــي انتفــاء مفهــوم مشــاركة كل منهــا
قســم صاحبــه؛ إذ ال ميــن يف جانــب املدعــي؛ ألنــه جعــل الفاصــل للخصومــة بينــة يف جانبــه
وميينــا يف جانــب املدعــى عليــه ،والشــاهد واليمــن ليســت بينــة ،وال ميــن املدعــى عليــه؛
فيكــون إثبــات طريــق ثالــث يف الشــهادة ( )109صحيــح أن الظاهــر يــدل عــى أن يف ذلــك زيــادة
عــى النــص مــن حيــث املفهــوم ،لكنهــا ال تحمــل عــى النســخ؛ إمنــا يصــدق حملهــا عــى
التأســيس كذلــك؛ إذ الحمــل عــى التأســيس فيــه اعتبــار وإعــال لــكالم الشــارع ،يف حــن أن
الحمــل عــى النســخ فيــه إهــال ،واإلعــال أوىل مــن اإلهــال(.)110
 - 2قتــل املســلم بالذمــي :ذهــب الشــافعي ()111وأحمــد( )112وداود الظاهــري ()113وابــن
شــرمة واألوزاعــي
وأبــو ثــور وزفــر مــن الحنفيــة عــى عــزو ابــن حــزم ،إىل أنــه ال يقتــل مســلم بذمــي ،ومســتندهم
قولــه – صــى اللــه عليــه وســلم “ :-املؤمنــون تتكافــأ دماؤهــم ،ويســعى بذمتهــم أدناهــم ،وهــم
يــد عــى مــن ســواهم ،ال يقتــل مؤمــن بكافــر ،وال ذو عهــد يف عهــده “ ( )114وجــه الداللــة فيــه:
أن املقتــول منقــوص بنقــص الكفــر ،وهــو كامليــت مــن وجــه لقولــه تعــاىل ( َو َمــن كَانَ َم ْي ًتــا
َفأَ ْح َي ْي َنــاهُ) ( )115فــا مســاواة بــن مــن هــو ميــت مــن وجــه وبــن مــن هــو حــي مــن كل وجــه(.)116
وذهــب أبــو حنيفــة وصاحبــاه ( )117وابــن أيب ليــى إىل أنــه يقتــل بــه ،وحجتهــم :أن رســول
اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم -قتــل رجــا مــن أهــل القبلــة برجــل مــن أهــل الذمــة وقــال:
« أنــا أحــق مــن وىف بعهــده « ()118وهــذا التعليــل تنصيــص عــى وجــوب القــود عــى املســلم
بقتــل الذمــي؛ ألنــه محقــون الــدم عــى التأبيــد بســبب مــروع ،وهــو عقــد الذمــة خلفــا عــن
اإلســام يف معنــى الحقــن ،كــا أن إحـراز الذمــي كإحـراز املســلم؛ حتــى يجــب القطــع لرسقــة
مــال الذمــي؛ فاإلحـراز قائــم يف املــال والنفــس جميعــا ،واملســاواة يف اإلحـراز تثبــت املســاواة
بينهــا يف حكــم القصــاص (. )119
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وتوسط اإلمام مالك والليث بن سعد بني الفريقني بأن يقتل غيلة عىل ماله
ويرجــع الخــاف إىل تعــارض اآلثــار مــع القيــاس عــى التأويــل ،فمــن تــأول املســاواة بينهــا
حمــل الســنة عــى تأكيــد املعنــى ،ومــن تــأول عــدم املســاواة حملهــا عــى التأســيس ملعنــى
جديــد ،والحمــل عــى التأســيس أوىل مــن التأكيــد ملــا فيــه مــن زيــادة معنــى.
 - 3كســوف الشــمس :ذهــب اإلمــام مالــك ()121والشــافعي ()122وأحمــد ( )123وأبــو ثــور إىل
أن صــاة الكســوف ركعتــان ،يف كل ركعــة ركوعــان وســجودان؛ لحديــث عائشــة وابــن عبــاس:
()124
« أن النبــي صــى يف كســوف الشــمس ركعتــن بأربــع ركوعــات وأربــع ســجدات «
وذهــب أبــو حنيفــة ()125إىل أن صــاة الكســوف ركعتــان ،بركــوع وســجدتني كســائر الصلوات
لحديــث عبــد اللــه بــن عمــر “ :أن النبــي صــى يف كســوف الشــمس ركعتــن كأطــول صــاة
كان يصليهــا فانجلــت الشــمس مــع فراغــه منهــا (. )126
ويرجــع الخــاف إىل تعــارض اآلثــار الــواردة يف ذلــك مــع القيــاس ،فتأويــل الحنفيــة :أن هــذا
مخالــف للمعهــود ،وتطويــل النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم -الركــوع لعــروض الجنــة والنــار
عليــه يف تلــك الصــاة؛ فمــل بعــض القــوم ،فرفعــوا رؤوســهم ،وظــن مــن خلفهــم أن النبــي-
صــى اللــه عليــه وســلم -رفــع رأســه ،فرفعــوا رؤوســهم ثــم عــاد الصــف املتقــدم إىل الركــوع
إتباعــا للرســول -عليــه الصــاة والســام -فركــع مــن خلفهــم أيضــا ،وظنــوا أنــه ركــع ركوعــن يف
كل ركعــة ،ومثــل هــذا االشــتباه قــد يقــع ملــن كان يف آخــر الصفــوف ،وعائشــة كانــت واقفــة
يف صــف النســاء ،وابــن عبــاس يف صــف الصبيــان؛ فنقــا كــا وقــع عندهــا ( )127ويــرد عــى
هــذا التأويــل مــا روي عــن العــاء بــن زيــاد أنــه كان يــرى املصــي ينظــر إىل الشــمس إذا رفــع
رأســه مــن الركــوع؛ فــإن كانــت قــد تجلــت ســجد وأضــاف لهــا ركعــة ثانيــة؛ وإن كانــت مل
تنجــل يف الركعــة الواحــدة ،أضــاف ركوعــا ثالثــا يف الركعــة األوىل ،وهكــذا حتــى تنجــي ،وكان
اســحاق بــن راهويــه يقــول :ال يتعــدى بذلــك أربــع ركوعــات يف كل ركعــة ،وهــذا يــدل عــى
أن النبــي -عليــه الصــاة والســام -صــى يف كســوفات كثــرة ( )128وعليــه فــإن قلنــا :إنهــا تصــى
ركعتــن
فتحمــل الســنة عــى التأكيــد ،وهــي تصــدق مــن وجــه للفريــق الثــاين ،وإن قلنــا :إنــه ال محــل
للجمــع بــن الروايــات إال الحمــل عــى الزيــادة لتــادي الكســوف( )129فتحمــل عــى التأســيس،
وهــي تصــدق مــن هــذا الوجــه للفريــق األول؛ مــن ثــم قــال ابــن حــزم “ :ال يحــل االقتصــار
عــى بعــض هــذه اآلثــار دون بعــض ألنهــا كلهــا ســنن بــل كلهــا حــق”(.)130
 - 4صــاة االستســقاء :ذهــب الشــافعية ()131والحنابلــة ()132والظاهريــة (!)133إىل أنهــا ســنة
مؤكــدة ،قياســا عــى صــاة العيــد؛ بــأن يكــر فيهــا كــا يكــر يف العيديــن ،وهــو قــول ســعيد
بــن املســيب وعمــر بــن عبــد العزيــز ملــا روي عــن ابــن عبــاس “ :أنــه – صــى اللــه عليــه
وســلم -صــى ركعتــن كــا كان يصــي يف العيــد ( )134بينــا قاســها املالكيــة عــى ســائر التكبــر
()120
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يف الصلــوات ،وهــو مذهــب األوزاعــي وأيب ثــور ( )135ألن عبــد اللــه بــن زيــد قــال “ :استســقى
النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم -فصــى ركعتــن وقلــب رداءه “ (. )136
وذهــب أبــو حنيفــة وأبــو يوســف( )137إىل أنــه ال صــاة يف االستســقاء؛ إمنــا فيهــا الدعــاء،
وقــال محمــد بــن الحســن :يصــي فيهــا ركعتــن بجامعــة كصــاة العيــد ،إال أنــه ليــس فيهــا
تكبـرات كتكبـرات العيــد ،وهــو روايــة بشـــر بــن غيــاث عــن أيب يوســف ( )138لحديــث أنــس:
“ أن األعـرايب ملــا ســأل رســول اللــه – صــى اللــه عليــه وســلم -أن يستســقي وهــو عــى املنــر
رفــع يديــه يدعــو ،فــا نــزل عــن املنــر حتــى نشــأت ســحابة فمطرنــا إىل الجمعــة “ ( )139وال
تأويــل لــه ســوى أن يقــال تغيــر الهيئــة؛ فــإذا قلــب اإلمــام رداءه مل يقلــب النــاس أرديتهــم،
وقــد روي عــى أن النــاس فعلــوا ذلــك حــن فعلــه رســول اللــه -صــى اللــه عليــه وســلم -ومل
()140
ينكــر عليهــم؛ وبــه أخــذ اإلمــام مالــك ،وتأويلــه أنهــم اقتــدوا بــه عــى ظــن أنهــا ســنة
وعــى أيــة حــال فإنــه يجــوز الدعــاء مــع الصــاة ،وبغــر صــاة ،وقــد فعــل النبــي -صــى اللــه
عليــه وســلم -األمريــن ( )111وعليــه فهــل يصــدق حمــل فعــل النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم-
يف صــاة االستســقاء عــى أنــه للتأكيــد ،أم يحتمــل الزيــادة يف تغيــر الهيئــة فتصــدق عــى أنهــا
للتأســيس يف الترشيــع ،وهــو الراجــح ،وعبــارة الحنفيــة تــي بذلــك.
الخالصة وأهم النتائج
وهكــذا بعــد أن تــم التعــرض لفكــرة الســنة مــن حيــث حملهــا عــى تأكيــد األحــكام ،أو
تأسيســها ،ووجهــة نظــر العلــاء وأدلتهــا فيهــا؛ مــا لهــا ومــا عليهــا ،نــأيت إىل أهــم النتائــج التــي
خلــص إليهــا الباحــث يف بحثــه ،وإليكهــا:
النتيجة األوىل :الخالف يف هذه املسألة لفظي.
النتيجــة الثانيــة :يرتتــب عــى مقولــة أنهــا مبعنــى واحــد مــن حيــث املفهــوم إهــال الســنة،
وتعطيلهــا عــن وظيفتهــا البيانيــة يف الحيــاة العمليــة.
النتيجــة الثالثــة :يصلــح ظاهــر الســنة يف صدقيتــه عــى األحــكام أنــه يــدل عــى أكــر مــن
معنــى عــى التأويــل ،ســواء حمــل عــى تأكيدهــا أو تأسيســها.
النتيجــة الرابعــة :العالقــة بينهــا عالقــة وثقــى ،ال انفصــام لهــا ،قامئــة عــى الرتابــط والوئــام؛
ال عــى املشــاحة والخصــام.
النتيجــة الخامســة :هنــاك زيــادة يف صــاة الكســوف ،وكــذا تغيــر الهيئــة يف صــاة االستســقاء
غــر معقولــة املعنــى ،وإن كان التأكيــد نــوع بيــان إال أن حملهــا عــى تأســيس األحــكام أوىل؛ ملــا
فيــه مــن زيــادة معنــى.
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5454أخرجــه الرتمــذي يف كتــاب العلــم بــاب مــا نهــي عنــه أن يقــال عنــد حديــث النبــي – صــى
اللــه عليــه وســلم -رقــم  ،2663وقــال عنــه :هــذا حديــث حســن صحيــح  /37 /5وابــن ماجــة يف
املقدمــة بــاب تعظيــم حديــث رســول اللــه ،والتغليــظ عــى مــن عارضــه 7 /1
5555الشــاطبي  :املوافقــات  . 11-10/4وقــد جــرى االختــاف حــول الســنة ،ال يف أصــل االســتدالل
بهــا؛ ألن أصــل االســتدالل بهــا ثابــت ،قائــم عنــد املســلمني ،ومل يشــذ عــن هــذا إال أنــاس
بالبــرة كانــوا ال يعتمــدون يف االســتدالل إال عــى الكتــاب؛ ويف هــذا خــروج عــن اإلجــاع بــل
خــروج مــن امللــة؛ ألن الســنة هــي تبليــغ النبــي – صــى اللــه عليــه وســلم -وهــي مفــرة
للقــرآن ،وبابــه النــوراين الــذي تدخــل منــه ،فمــن فصلهــا عــن القــرآن فقــد فصــل القــرآن عــن
نبيــه!  .تاريــخ املذاهــب اإلســامية :أبــو زهــرة ص 283
5656الشاطبي :املوافقات /403 /3أبو زهره :تاريخ املذاهب اإلسالمية ص 283
5757الزركيش  :البحر املحيط 167/4 :
5858ابــن عبــد الــر  :جامــع بيــان العلــم ص  /563الزركــي  :البحــر املحيــط/239/3 :الشــوكاين :
إرشــاد الفحــول 133 /1
5959أخرجــه أبــو داود يف كتــاب األقضيــة ،بــاب اجتهــاد الــرأي يف القضــاء رقــم /302/3 ،3592
والرتمــذي يف كتــاب األحــكام ،بــاب مــا جــاء يف القــايض كيــف يقــي رقــم -616/3 ،1327
 ،617وقــال عنــه :هــذا حديــث ال نعرفــه إال مــن هــذا الوجــه ،وليــس إســناده عنــدي مبتصــل/
وأخرجــه النســايئ يف كتــاب آداب القضــاة ،بــاب الحكــم باتفــاق أهــل العلــم 231 -230/4
6060أخرجــه البخــاري يف كتــاب النــكاح ،بــاب ال تنكــح املــرأة عــى عمتهــا رقــم ،5109 -5108
 /374 -373/3ومســلم يف كتــاب النــكاح بــاب تحريــم الجمــع بــن املــرأة وعمتهــا ،أو خالتهــا،
رقــم 334/4 ،1408
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6161سبق تخريجه يف هامش 46
6262أخرجــه البخــاري بلفظــه عــن عــي يف كتــاب الديــات ،بــاب العاقلــة رقــم /308/4 ،6903
ومســلم عــن أيب هريــرة يف كتــاب القســامة ،بــاب وجــوب الديــة عــى العاقلــة 125 -124/3
6363أخرجــه البخــاري بلفظــه عــن عــي يف كتــاب الديــات ،بــاب العاقلــة رقــم /308/4 ،6903
والرتمــذي عــن عــي يف كتــاب الديــات ،بــاب مــا جــاء ال يقتــل مســلم بكافــر رقــم -24/4 ،1412
 . 25وقــال عنــه حديــث حســن صحيــح.
6464أخرجــه البخــاري بلفظــه عــن عــي يف كتــاب الديــات ،بــاب العاقلــة رقــم /308/4 ،6903
والرتمــذي يف كتــاب الديــات ،بــاب مــا جــاء ال يقتــل مســلم بكافــر  25 -24/4وقــال عنــه
حديــث حســن صحيــح /وابــن ماجــة يف كتــاب الديــات ،بــاب ال يقتــل مســلم بكافــر رقــم
 ،2658وعــن ابــن عبــاس ال يقتــل مؤمــن بكافــر رقــم 887/2 ،2660
6565أخرجــه البخــاري يف كتــاب الديــات ،بــاب ال يقتــل مســلم بكافــر ،رقــم  /311/4 ،6915وأبــو
داود يف كتــاب الديــات ،بــاب أيقــاد املســلم بالكافــر  /179/4والرتمــذي يف كتــاب الديــات ،بــاب
مــا جــاء ال يقتــل مســلم بكافــر ،وقــال :حديــث عــي حديــث حســن صحيــح 25 -24/4
6666ابــن عبــد الــر :جامــع بيــان العلــم ص /562الزركــي  :البحــر املحيــط /236/3الشــوكاين :
إرشــاد الفحــول 132/1
6767إذ التســاوي بحرفيتــه مــن كل الوجــوه ال يتــأىت! للتعبــد بالوحــي املتلــو يف الصــاة ،وليــس األمــر
كذلك يف الســنة.
6868أخرجــه ابــن عبــد الــر يف جامــع البيــان والعلــم ،بــاب موضــوع الســنة مــن الكتــاب وبيانهــا
لــه ص.563
6969أخرجــه اإلمــام مالــك يف املوطــأ عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف يف كتــاب الســهو بــاب العمــل
يف الســهو رقــم  .95/1 ،2قــال ابــن عبــد الــر :ال أعلــم هــذا الحديــث روي عــن النبــي -صــى
اللــه عليــه وســلم -مســندا وال مقطوعــا مــن غــر هــذا الوجــه ،ومعنــاه صحيــح يف األصــول.
التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد  ،375/24تحقيــق محمــد عطــا ط ،1دار الكتــب
العلميــة بــروت1999 ،
7070الشورى 53 -52
7171الفراء :العدة يف أصول الفقه 441 -439 /2
7272ابن قيم الجوزيه :إعالم املوقعني 552 /2
7373األحزاب 21 :
7474يونس 15 :
7575فتح الباري رشح صحيح البخاري  ،كتاب املغازي باب غزوة الخندق رقم 3886
7676النساء .105 :
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7777البغدادي  :الفقيه واملتفقه 84،91/1
7878كــا قــال عليــه الصــاة والســام “ :إن الــروح األمــن نفــث يف روعــي أن نفســا لــن متــوت حتــى
تســتويف رزقهــا ،فاتقــوا اللــه وأجملــوا يف الطلــب” أخرجــه ابــن ماجــة يف كتــاب التجــارات بــاب
االقتصــاد يف طلــب املعيشــة رقــم  /2144وابــن حبــان رقــم  /3241والحاكــم يف املســتدرك رقــم
4/2 ، 2134
7979النساء 83
8080الحرش 2
8181األنبياء 79
8282الجصاص  :الفصول يف األصول 94 -93 /2
8383أال تــرى أنــه ملــا أراد النــزول دون بــدر ،قــال لــه الحبــاب بــن املنــذر :أرأي رأيتــه يــا رســول
اللــه أم وحــي؟ فقــال بــل رأي رأيتــه ،فقــال إين أرى أن تنــزل عــى املــاء؛ ففعــل! وشــاور أبــا
بكــر وعمــر يف أســارى بــدر ،ورأى أن يعطــي املرشكــن يف الخنــدق نصــف مثــار املدينــة ،فكتــب
الكتــاب؛ فلــا أراد أن يشــهد فيــه ،وحــر األنصــار ،قالــوا :يــا رســول اللــه أرأي رأيتــه أم وحــي؟
فقــال :بــل رأي ،فقالــوا :فإنــا ال نعطيهــم شــيأ! وكانــوا ال يطعمــون فيهــا يف الجاهليــة أن يأخــذوا
منهــا مثــرة إال قــرى ،أو مشــرى ،فكيــف وقــد أعزنــا اللــه باإلســام؟الجصاص  :الفصــول يف
األصــول 96-95/2
8484فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري ،كتــاب اآلذان بــاب بــدء اآلذان وأخرجــه الرتمــذي يف أبــواب
اآلذان بــاب مــا جــاء يف بــدء اآلذان وقــال عنــه حديــث حســن صحيــح 358/1
8585الجصاص :الفصول يف االصول 97/2
8686البغــدادي  :الفقيــه واملتفقــه  . 131/1وإن كان هنــاك أفعــال فعلهــا بغالــب رأيــه فأنــزل اللــه
معاتبتــه ( عفــا اللــه عنــك مل أذنــت لهــم )التوبــة  ( 43عبــس وتــوىل أن جــاءه األعمــى) عبــس
 . 1،2وهنــاك أفعــال فعلهــا ومل يعاتــب عليهــا ،وأمــر فيهــا بــرك االجتهــاد ،كــا يف إرســاله
ســورة بـراءة مــع أيب بكــر الصديــق ،فأوحــي إليــه أنــه ال يــؤدي عنــك إال رجــل منــك ،فأخذهــا
مــن أيب بكــر ودفعهــا إىل عــي .أخرجــه الرتمــذي عــن ابــن عبــاس يف كتــاب تفســر القــرآن بــاب
مــن ســورة التوبــة رقــم  3091وقــال عنــه :هــذا حديــث حســن غريــب مــن هــذا الوجــه
 ،276 -275/5وكــذا عنــد رجوعــه مــن الخنــدق ووضعــه الســاح؛ فجــاءه جربيــل ،فقــال لــه:
إن املالئكــة مل تضــع أســلحتها بعــد! وأمــره باملــي إىل بنــي قريظة.الجصــاص  :الفصــول يف
األصــول 97 -95/2
8787الشوكاين  :إرشاد الفحول ص 163
8888الزركيش  :البحر املحيط 483/1
8989الزركيش  :البحر املحيط 236/3
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9090إرشاد الفحول 132 /1
9191املوافقات 402 /4
9292الجويني  :الربهان 162 /2
9393املرجع السابق 163 -162 /2
9494الكاساين  :بدائع الصنائع 248/1
9595أبن رشد  :بداية املجتهد 136/1
9696الشريازي  :املهذب 262/1
9797أبن قدامه :املغني 571/1
9898ابن حزم  :املحىل 268/3
9999ابن قدامه  :املغني 571/1
10100أخرجــه البخــاري يف كتــاب الســهو ،بــاب مــا جــاء يف الســهو إذا قــام مــن ركعتــي الفريضــة
رقــم  /297/1 ،1225ومســلم يف كتــاب املســاجد ،بــاب الســهو يف الصــاة والســجود لــه رقــم
324/1 ،87 -85
10101الكاساين  :بدائع الصنائع 242/1
10102ابن قدامه  :املغني 571/1
10103ابن رشد  :بداية املجتهد 466/2
10104الشايش  :حلية العلامء يف مذاهب الفقهاء 280/8
10105ابن قدامه  :املغني 221-220/10
10106الرسخيس  :املبسوط 30/17
10107أخرجــه البخــاري يف كتــاب الشــهادات ،بــاب ســؤال الحاكــم املدعــي هــل لــك بينــة؟
قبيــل اليمــن رقــم  /178 -177/2 ،26700ومســلم مبعنــاه يف كتــاب األقضيــة بــاب اليمــن عــى
املدعــى عليــه رقــم 145/3 ،1711
10108ابن رشد  :بداية املجتهد 466/2
10109الرسخيس  :املبسوط 30/17
11110الشوكاين  :إرشاد الفحول ص /163الزركيش  :البحر املحيط 236/3 ،483/1
11111الشريازي  :املهذب 11/5
11112ابن قدامه  :املغني 251-250/8
11113ابن حزم  :املحىل باآلثار 224-221/10
11114أخرجــه البخــاري يف كتــاب الديــات ،بــاب ال يقتــل مســلم بكافــر  /311/4وأبــو داود يف
كتــاب الديــات ،بــاب أيقــاد املســلم بالكافــر؟  /179/4والرتمــذي يف كتــاب الديــات  ،بــاب مــا
جــاء ال يقتــل مســلم بكافــر ،وقــال عنــه حديــث حســن صحيــح 25 -24/4
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11115األنعام 122
11116ابن رشد  :بداية املجتهد 399/2
11117الرسخيس  :املبسوط 134-132/26
11118أخرجــه أبــو داود يف كتــاب الديــات ،بــاب أيقــاد املســلم بالكافــر؟  /179/4وأخرجــه
الرتمــذي يف كتــاب الديــات ،بــاب مــا جــاء ال يقتــل مســلم بكافــر ،وقــال :حديــث حســن
صحيــح ،والعمــل عــى هــذا عنــد بعــض أهــل العلــم ،وقــال بعــض أهــل العلــم :يقتــل املســلم
باملعاهــد 25 -24/4
11119الرسخيس  :املبسوط134 -132/26 :
12120ابن رشد :بداية املجتهد399/2 :
12121ابن رشد  :بداية املجتهد 212/1
12122الرمــي  :نهايــة املحتــاج  /405-404/2اإلســنوي  :التمهيــد يف تخريــج الفــروع عــى
األصــول ص 540
12123ابن قدامه :املغني  ،143/2ط ،1دار احياء الرتاث العريب1985 ،م
12124أخرجــه البخــاري يف كتــاب الكســوف ،بــاب خطبــة اإلمــام يف الكســوف رقــم  ،1046وبــاب
صــاة الكســوف جامعــة رقــم  /253 -251/1 ،1052ومســلم يف كتــاب الكســوف ،بــاب صــاة
الكســوف رقــم 33/2 ،901
12125الرسخيس :املبسوط 74/2
12126أخرجــه مســلم يف كتــاب الكســوف ،بــاب مــا عــرض عــى النبــي – صــى اللــه عليــه
وســلم -يف صــاة الكســوف مــن أمــر الجنــة والنــار 36/2
12127الرسخيس  :املبسوط 74/2
12128ابن رشد :بداية املجتهد212/1 :
12129الرمــي  :نهايــة املحتــاج  / 405-404/2اإلســنوي  :التمهيــد يف تخريــج الفــروع عــى األصول
ص 540
13130ابن حزم  :املحىل باآلثار317/3 :
13131الرميل  :نهاية املحتاج 419–413/2
13132ابن قدامه  :املغني 357/2
13133ابن حزم  :املحىل باآلثار 309/3
13134أخرجــه الرتمــذي يف كتــاب أبــواب الصــاة ،بــاب مــا جــاء يف صــاة االستســقاء ،وقــال عنــه:
هــذا حديــث حســن صحيــح 445 /2
13135ابن رشد  :بداية املجتهد . 216 -214/1
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13136أخرجــه الرتمــذي يف كتــاب أبــواب الصــاة ،بــاب مــا جــاء يف صــاة االستســقاء وقــال:
حديــث عبــد اللــه بــن زيــد حديــث حســن صحيــح ،وعــى هــذا العمــل عنــد أهــل العلــم /2
442
13137الرسخيس  :املبسوط 77 -76/2
13138املرجع السابق
13139أخرجــه ابــن ماجــة يف كتــاب إقامــة الصــاة ،بــاب مــا جــاء يف الدعــاء يف االستســقاء /1
405 -404
14140الرسخيس  :املبسوط 77/2
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السنة بين تأكيد األحكام وتأسيسها واألثر التشريعي

قامئـة املراجـــع
 1.الكيا الهرايس  ،أحكام القرآن  ،دار الكتب العلمية ،بريوت2001 ،م
2.2ابن العريب أبو بكر ،أحكام القرآن  ،دار الجيل ،بريوت
 3.ابن حزم ،عيل بن احمد  ،أإلحكام يف أصول األحكام  ،دار الكتب العلمية ،بريوت
 4.اآلمــدي ،عــي بــن محمــد  ،اإلحــكام يف أصــول أألحــكام  ،مركــز البحــوث والدراســات ،دار
الفكــر للطباعــة والنــر
 5.الشــوكاين  ،محمــد بــن عــي  ،إرشــاد الفحــول إىل تحقيــق الحــق مــن علــم األصــول ،دار
الكتــب العلميــة ،بــروت
 6.الزمخرشي ،محمود بن عمر  ،أساس البالغة ،عامل الكتب ،ط1996 ،1م
 7.الرسخيس ،محمد بن احمد  ،أالصول  ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط1993 ،1م
 8.أبو زهرة ،محمد ،أصول الفقه ،دار الفكر العريب ،القاهرة2006 ،م
9.9أبــن قيــم الجوزيــه  ،محمــد بــن أيب بكــر ،إعــام املوقعــن عــن رب العاملــن ،دار الفكــر،
بــروت1999 ،م
1010الزركــي  ،محمــد بــن بهــادر ،البحــر املحيــط يف أصــول الفقــه ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،
ط2000 ،1م
1111الكاســاين ،عــاء الديــن أبــو بكــر ن بدائــع الصنائــع يف ترتيــب الرشائــع  ،دار الفكــر للطباعــة
والنــر ط1996 ،1م
1212اإلســمندي ،محمــد بــن عبــد الحميــد ،بــذل النظــر يف األصــول ،مكتبــة دار ال ـراث ،القاهــرة،
ط1992 ،1م
1313الجوينــي ،عبداللــه بــن يوســف ،الربهــان يف أصــول الفقــه ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط،1
1997م
1414الزبيــدي ،محمــد بــن محمــد  ،تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،دار الفكــر للطباعــة
والنــر ط1998 ،1م
1515الجرجاين ،عيل بن محمد ،التعريفات ،القاهرة ،ط2007 ،1م
1616أبن كثري ،اسامعيل بن عمر ،تفسري القرآن العظيم ،مكتبة اإلميان املنصورة ،ط1996 ،1
1717اإلســنوي ،عبــد الرحيــم بــن الحســن ،التمهيــد يف تخريــج الفــروع عــى األصــول ،دار الكتــب
العلميــة بــروت ،ط2000 ،1م
1818األزهري ،محمد بن أحمد ،تهذيب اللغة ،تحقيق عبد السالم هارون.
1919أبــن عبــد الــر ،يوســف بــن عبداللــه  ،جامــع بيــان العلــم وفضلــه ،دار الكتــب اإلســامية،
القاهــرة ،ط1982 ،2م .
2020أبــن عبــد الــر  ،يوســف بــن عبداللــه  ،التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد  ،وزارة
األوقــاف والشــؤون اإلســامية – املغــرب ط2009 2م
2121الشافعي ،محمد بن إدريس ،الرسالة ،مكتبة دار الرتاث ،القاهرة ،ط1979 ،2م
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	 22.أيب داود ،سليامن بن األشعث  ،السنن ،دار الحديث ،القاهرة.
2323األشموين ،عيل بن محمد  ،رشح ألفية ابن مالك ،دار إحياء الكتب العربية،القاهرة
2424أبن عصفور ،عيل بن مؤمن ،رشح جمل الزجاجي ،دار الكتب العلمية،بريوت ،ط1998 ،1م
2525أبــن النجــار ،محمــد بــن أحمــد ،رشح الكوكــب املنــر املســمى مبختــر التحريــر يف أصــول
الفقه،مركــز البحــوث ،مكــة املكرمــة ،ط1415 ،2هــه
2626أبن يعيش ،يعيش بن يعيش  ،رشح املفصل ،عامل الكتب ،بريوت.
2727الــريض ،محمــد بــن الحســن  ،رشح الكافيــه  ،منشــورات جامعــة قاريونــس  ،بنغــازي ،ط،2
1996م
2828الفراء ،يحي بن زياد  ،العدة يف أصول الفقه ،دار الكتب العلمية،بريوت،ط2002 ،1م
2929أبن حجر ،احمد بن عيل  ،فتح الباري برشح صحيح البخاري ،دار الفكر ،بريوت
3030الســمعاين ،منصــور بــن محمــد  ،قواطــع األدلــة يف األصــول،دار الكتــب العلمية،بــروت ،ط،1
1997م
3131التهانوي ،محمد عيل  ،كشاف اصطالحات الفنون،دار الكتب العلمية،بريوت ،ط1998 ،1م
3232االسفراييني ،محمد بن محمد  ،اللباب يف علم اإلعراب ،ط1996 ،1م
3333العكــري ،عبداللــه بــن الحســن  ،اللبــاب يف علــل البنــاء واإلع ـراب ،دار الفكــر -دمشــق ط1
1995/م
3434أبــن ســيده ،عــي بــن أســاعيل  ،املحكــم واملحيــط األعظــم ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت،ط،1
2001م
3535أبن حزم ،عيل بن احمد  ،املحىل باآلثار،دار الكتب العلمية،بريوت ،ط1،2003م
3636الزبيدي  ،محمد بن محمد  ،مخترص العني ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1996 ،1م
3737النيســابوري  ،محمــد بــن عبداللــه  ،املســتدرك عــى الصحيحــن ،دار الكتــب العلمية،بــروت،
ط1990 ،1م
3838الخطايب  ،حمد بن محمد  ،معامل السنن ،دار الكتب العلمية ،بريوت1996 ،م
3939البغوي  ،الحسني بن مسعود  ،معامل التنزيل يف التفسري والتأويل،دار الفكر ،بريوت1985،م
4040ابــن قدامــه  ،احمــد بــن محمــد  ،املغنــي مــع الــرح الكبــر ،دار الكتــاب العــريب للنــر
والتوزيــع بــروت +دار الكتــاب اإلســامي ،القاهــرة
4141الرسخيس  ،محمد بن احمد  ،املبسوط  ،مطبعة السعادة مرص  ،ط1324، 1ه
4242الشــاطبي  ،ابراهيــم بــن مــوىس  ،املوافقــات يف أصــول الرشيعــة  ،دار املعرفــة ،بــروت،ط،3
1997م
4343الشريازي  ،أبراهيم بن عيل ،املهذب يف فقه اإلمام الشافعي ،دار القلم دمشق،ط2001 ،2
4444الرمــي  ،محمــد بــن ايب العبــاس  ،نهايــة املحتــاج إىل رشح املنهــاج ،دار إحيــاء الـراث العــريب،
بــروت ،ط1992 ،1م
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منظومة العمليات اإلدارية وأثرها على فعالية منظومة العالقات
التنظيمية (دراسة حالة)

The System of the Administrative Processes, and its Impact on the
)Organizational Relations System. (Case Study
عبد املعطي محمد عساف*

امللخص
هدفــت هــذه الدراســة اىل تحديــد فعاليــة منظومة العمليــات اإلدارية الرئيســة ممثلــة يف عملية
القيــادة ،وعمليــة التخطيــط االس ـراتيجي ،وعمليــة التنظيــم ،وعمليــة الرقابــة واملتابعــة ،وتحديــد
منظومــة العالقــات التنظيميــة ممثلــة يف العالقــات الداخليــة ،رســمية وغــر رســمية ،افقيــة وعموديــة،
ويف العالقــات الخارجيــة مــع العمــاء واملجتمــع ،لبيــان مســتوى فعاليــة املســؤولية االجتامعيــة .ثــم
تحديــد مســتوى تأثــر منظومــة العمليــات عــى منظومــة العالقــات .وتوصلــت الدراســة اىل عــدة
نتائــج؛ فبينــت ان مســتوى فعاليــة العمليــات اإلداريــة هــو مســتوى مقبــوال ودرجتــه حــوايل ،60%
وان مســتوى فعاليــة منظومــة العالقــات قــد بلغــت درجتــه حــوايل ( ، )67%كــا بينــت ان درجــة
تأثــر منظومــة العمليــات عــى منظومــة العالقــات كان عاليــا .واوصــت الدراســة بــرورة وضــع
اســراتيجية شــاملة إلعــادة تطويــر منظومــة العمليــات اإلداريــة ،مــع االخــذ باالعتبــار انعكاســات
ذلــك عــى منظمــة العالقــات ،وذلــك حتــى يتحقــق للمنظمــة تكاملهــا وتوازنهــا وفعاليتهــا.
الكلامت املفتاحية :منظومة العمليات االدارية ،منظومة العالقات ،املنظمة.
Abstract
This study aimed at identifying the effectiveness level for the whole system of the
administrative processes (leadership, strategic planning, organization, and control),
at the Ministry of Awqaf, and identifying the effectiveness level of the whole system
of the internal and external relations at the Ministry. It aimed also at identifying
the impact of the whole system of administrative processes, on one hand, and its
main components, on the other hand, on the degree of effectiveness. The study concluded that the degree of effectiveness of administrative processes was about 60%,
and the degree of effectiveness of the relations system was 67%, and that there was
a high impact of the administrative processes system and its components on the
relation’s system. The study’s recommendation for the top authority was to design a
whole strategy for restructuring the whole system of administrative processes and
the relations system, that is necessary to achieve the organizational integration,
equilibrium and effectiveness
Keywords: Organization, Whole system, Motivation.
* دكتور يف تطوير اداري
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مقدمة:
تعتــر منظومــة العمليــات االداريــة ألي منظمــة مهــا كانــت طبيعــة نشــاطها أو مهــا كان
حجمهــا مــن اهــم املتغـرات التــي تحكــم وجــود املنظمــة وتحكــم حركتهــا ،وهــي األســاس الــذي
يوفــر للمنظمــة اهــم رشوط توحدهــا وتوازنهــا ،وتضمــن ان يتــم اداؤهــا الوظيفــي بصــورة فعالــة،
وان التحــدي الحقيقــي الــذي تواجهــه جميــع املؤسســات الحكوميــة او الخاصــة :وزارات او هيئــات
او رشكات او جمعيــات  ...الــخ هــو القــدرة عــى ان تبنــي لنفســها اس ـراتيجية اداريــة تضمــن ان
يكــون بناؤهــا بنــاء نظميــا ()Systematicمتميـزا  ،ويضمــن لهــا رشوط بقائهــا وارتقائهــا .
يحتكــم العاملــون يف أي منظمــة كانــت اىل منظومــة عالقــات رســمية وغــر رســمية ،مــع
جميــع مكونــات املنظمــة ،ومــع املجتمــع املحيــط بهــا ،وبصــورة ،تنعكــس يف النهايــة عــى
مســتويات دافعيتهــم ،وفعاليــات أدائهــم .وان هــذه الدراســة ســوف تركــز عــى بحــث هــذه
العالقــات والعمــل عــى التوصــل اىل النتائــج التــي ميكــن ان متثــل عامــل ترشــيد لقـرارات املســؤولني
وهــم يضعــون اسـراتيجياتهم التــي تســعى اىل إعــادة هيكلــة املنظمــة وعالقاتهــا ،وصــوال اىل اعــى
مســتوى لفعالياتهــا.
املبحث األول :اإلطار املنهجي للدراسة
مشكلة الدراسة:
تواجــه وزارة األوقــاف ،كغريهــا مــن املنظــات يف القطاعــن العــام والخــاص ،مطلــب االرتقــاء
بعالقاتهــا الداخليــة والخارجيــة ،وقــد الحــظ املســؤولون ان منظومــة العالقــات املختلفــة ال بــد ان
تكــون مؤهلــة وقــادرة عــى ان تحــدث التفاعــل الــازم بــن جميــع املســتويات الوظيفيــة ،مــن جهــة،
ومــع جميــع أصحــاب املصلحــة واملجتمــع املحيــط مــن جهــة أخــرى .وان متكــن العاملــن فيهــا مــن
احــداث التوافــق الــازم بــن هــذه املنظومــة وبــن الغايــات التــي تصبــو املنظمــة اليهــا .وانــه ال بــد
مــن دراســة دور العمليــات اإلداريــة يف االرتقــاء بهــا .وقــد جــاءت هــذه الدراســة لتبحــث واقــع هــذه
العالقــات ،ولتقــدم إجابــة عــن الســؤال الرئيــس التــايل :مــا هــو أثــر منظومــة العمليــات االداريــة
لــوزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة عــى منظومــة عالقاتهــا؟
أسئلة الدراسة:
إضافة اىل السؤال الرئيس السابق يوجد عدد من األسئلة الفرعية وهي:
 - 1ما هو واقع منظومة العمليات االدارية بكل ابعادها؟
 - 2ما مستوى فعالية منظومة العمليات االدارية؟
 - 3ما هو واقع منظومة العالقات التنظيمية بكل ابعادها؟
 - 4ما مستوى فعالية منظومة العالقات التنظيمية بكل ابعادها
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أهداف الدراسة:
يتمثــل الهــدف الرئيــس للدراســة يف تحديــد اثــر منظومــة العمليــات اإلداريــة عــى منظومــة
العالقــات التنظيميــة للــوزارة ،باإلضافــة اىل األهــداف الفرعيــة التاليــة:
اوال :التعرف عىل واقع منظومة العمليات اإلدارية ومستوى فعاليتها بأبعادها املختلفة
ثانيــا :التعــرف عــى واقــع منظومــة العالقــات التنظيميــة ومســتوى فعاليتهــا بأبعادهــا
املختلفــة
ثالثا :تحديد اثر العمليات اإلدارية بأبعادها املختلفة عىل منظومة عالقات الوزارة
أهمية الدراسة:
تتمتــع هــذه الدراســة بقيمــة علميــة وعمليــة ألنهــا ســتعمل عــى تقديــم منــوذج متكامــل
لبحــث وقيــاس منظومــة العمليــات اإلداريــة ألي منظمــة ،وتطبيقــه عــى الــوزارة ،مــا يســاعد
الباحثــن والخ ـراء واالستشــاريني العاملــن يف مجــال التطويــر اإلداري عــى االســتفادة مــن ذلــك
وهــم يقومــون بتصميــم منهجياتهــم للتطويــر التنظيمــي .كــا انهــا متكــن رجــل القـرار يف الــوزارة
مــن وضــع اس ـراتيجيته يف التطويــر التنظيمــي واالرتقــاء بدافعيــة العاملــن فيهــا.
منوذج الدراسة:
( )1املتغــر املســتقل :تتمثــل منظومــة العمليــات االداريــة ،يف أربــع متغ ـرات فرعيــة هــي:
(عمليــة القيــادة ،عمليــة التخطيــط االســراتيجي ،عمليــة التنظيــم ،عمليــة الرقابــة واملتابعــة
اإلداريــة).
( )2املتغــر التابــع :منظومــة العالقــات ،ويشــمل املتغــرات الفرعيــة التاليــة (:العالقــات
الداخليــة ،العالقــات مــع العمــاء ،العالقــات مــع املجتمــع «املســؤولية االجتامعيــة»)) ،وميثــل
الشــكل التــايل صــورة شــاملة للنمــوذج:
فرضيات الدراسة:
الفرضية الرئيسة (:)H01
ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ( )P≤0.05ملنظومــة العمليــات
االداريــة بداللــة ابعادهــا (عمليــة القيــادة ،عمليــة التخطيــط االسـراتيجي ،عمليــة التنظيــم .عمليــة
الرقابــة واملتابعــة اإلداريــة ،).عــى منظومــة عالقــات املنظمــة بداللــة ابعادهــا (العالقــات الداخليــة،
العالقــات مــع العمــاء ،العالقــات مــع املجتمــع «املســؤولية االجتامعيــة») يف املنظمــة املبحوثــة.
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الفرضيات الفرعية:
الفرضيــة األوىل ( :)1-H01ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة ()P≤0.05
لعمليــة القيــادة عــى منظومــة عالقــات املنظمــة بداللــة ابعادهــا (العالقــات الداخليــة ،العالقــات
مــع العمــاء ،العالقــات مــع املجتمــع« ،املســؤولية االجتامعيــة») يف املنظمــة املبحوثــة.
الفرضيــة الثانيــة ( :)2-H01ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائية عند مســتوى معنويــة ()P≤0.05
لعمليــة التخطيــط عــى منظومــة العالقــات بداللــة ابعــاده (العالقــات الداخليــة ،العالقــات مــع
العمــاء ،العالقــات مــع املجتمــع« ،املســؤولية االجتامعيــة») يف املنظمــة املبحوثــة.
الفرضيــة الثالثــة ( :)3-H01ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عند مســتوى معنويــة ()P≤0.05
لعمليــة التنظيــم عــى منظومــة العالقــات بداللــة ابعادهــا (العالقــات الداخليــة ،العالقــات مــع
العمــاء ،العالقــات مــع املجتمــع« ،املســؤولية االجتامعيــة») يف املنظمــة املبحوثــة.
الفرضيــة الرابعــة ( :)4-H01ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائية عند مســتوى معنويــة ()P≤0.05
لعمليــة الرقابــة واملتابعــة عــى منظومــة العالقــات بداللــة ابعادهــا (العالقــات الداخليــة ،العالقــات
مــع العمــاء ،العالقــات مــع املجتمــع« ،املســؤولية االجتامعيــة») يف املنظمــة املبحوثة.
منهجية الدراسة وادواتها:
تعتمــد الدراســة عــى املنهــج الوصفــي والتحليــي ،وتتمثــل مصــادر معلوماتهــا يف املراجــع
األكادمييــة ،ويف املعلومــات التــي يتــم اســتخالصها مــن املقابــات واالســتبيانات التــي تــم تصميمهــا
لهــذا الغــرض .ويتمثــل مجتمــع الدراســة يف جميــع اإلداريــن يف وزارة األوقــاف العامنيــة  ،ويبلــغ
عددهــم حــوايل ( )136موظفــا اداريــا ،وقــد كانــت الدراســة مســحية شــاملة لــكل افـراد املجتمــع.
تــم اج ـراء عديــد مــن املقابــات كــا تــم توزيــع االســتبيان ،عــى جميــع املعنيــن ،واســتلم مــا
مجموعــه  133اســتامرة .وقــد أهمــل منهــا  3اســتامرات لعــدم صالحيتهــا.
املبحث الثاين :اإلطار النظري والتطبيقي
لقــد شــاع خــال النصــف الثــاين مــن القــرن املــايض شــعار ظلــت تــردده معظــم املنظــات
الكــرى يف العــامل الصناعــي املتقــدم ،وكان مفــاد هــذا الشــعار «إن اإلدارة هــي مفتــاح النجــاح»
اال ان مــا شــهدته مرحلــة الثامنينــات والتســعينات مــن تطــورات عــى مســتوى الفكــر اإلداري،
وبخاصــة يف الــدول الغربيــة والــدول األخــرى يف مجموعــة الــدول الناميــة والــدول العربيــة ،قــد
أدت منــذ بدايــات هــذا القــرن إىل تطويــر هــذا الشــعار ليصبــح الحديــث عــن إدارة التميــز أو إدارة
التفــوق ،والنظــر إىل اإلدارة باعتبارهــا العامــل التنافــي الرئيــي الــذي يصعــب تقليــده ،وأنهــا هــي
أســاس التفــوق والتميــز يف عــامل املنافســة املعــارص)3(،)2(،)1(.
أدى هــذا التطــور يف دور اإلدارة ومكانتهــا إىل التســاؤل عــن أهــم املقومــات التــي ال بـ ّد مــن
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توافرهــا حتــى تتمكــن نظــم اإلدارة مــن االرتقــاء والتمكــن مــن لعــب هــذا الــدور وتبــوء هــذه
املكانــة ،وقــد كانــت اإلجابــة الرئيســة تؤكــد عــى مطلبــن أساســيني هــا)5(،)4( :
أوالً :اســتعداد املنظمــة واإلدارة إىل التغيــر مبــا يتوافــق مــع فلســفة إدارة الجــودة الشــاملة أو
منــوذج التفــوق ،هــذا التغيــر الــذي يتميــز بالطبيعــة االسـراتيجية الــذي يشــمل جميــع مقومــات
املنظمــة بــا اســتثناء .فعمليــة التغيــر املطلوبــة هــي أبعــد مــن مجــرد إعــادة بنــاء األصــول أو
إعــادة هندســة العمليــات ،وأنهــا عمليــة شــاملة.
ثانيـاً :تنميــة مــا يســمى باالختيــار املشــرك لألهــداف العليــا وللسياســات والنظــم والعمليــات
املرتابطــة واملتكاملــة ،وذلــك يف صــورة رشاكــة بــن الســلطة العليــا يف املنظمــة ،واإلدارة ،والعاملــن،
ضمــن مــا ميكــن تســميته اسـراتيجية توحيــد األهــداف بــن األطـراف الثالثــة .وكــا تقــول «مــاري
باركــر فوليــت» إن اختبــار قــوة منظــات األعــال يتعلــق مبــدى توحــد كل وحداتهــا وتحركهــا معـاً
مبــا يضمــن تناســقها وانتظامهــا يف كل واحــد يســعى إىل تحقيــق أهــداف مشــركة ،وأن اإلفتقــار
إىل هــذه األهــداف يحــول دون توحيــد وتنســيق الجهــود والطاقــات ،ويصبــح عندهــا الحديــث
عــن روح الفريــق والتعــاون والعمــل الجامعــي مبثابــة حديــث نظــري ال وجــود لــه يف الواقــع.
()8(،)7(،)6
كذلــك تنميــة مــا يســمى االلتـزام املشــرك ،وكــا يقــول (كوزنيــس ،وبوزنــر) يف حديثهــا عــن
رشوط بنــاء الجــودة ،إن الجــودة ال تبــدأ بضبــط الجــودة بــل هــي حالــة نفســية واعيــة يجــب أن
تنمــو يف رأس وقلــب كل مســتخدم وموظــف يف املنظمــة وإال فإنهــا ســتموت)10(،)9( .
إن تحقيــق هــذه الشــمولية يف التغيــر والتطويــر يفــرض أخــذ جميــع العمليــات اإلداريــة
األساســية باالعتبــار .وإن هــذه الدراســة تهــدف إىل التعــرف عــى جميــع هــذه العمليــات بالنظــر
إىل كل عمليــة مــن خــال مجموعــة مــن العوامــل واملتغــرات األساســية التــي تحــدد مســتوى
فعاليتهــا يف وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة.
أوال :عملية القيادة ومستوى الفعالية.
تعتــر القيــادة ألي جامعــة أو منظمــة مبثابــة الــرأس للجســد ،وأن البحــث يف أهميــة القيــادة
هــو بحــث يف بديهيــات أصبــح الفكــر اإلداري يف غنــى عنهــا ،ويكفــي القــول ان املتتبــع لحركــة
تاريــخ املجتمعــات أو املنظــات سيكتشــف أنــه مــا مــن مجتمــع أو منظمــة أمكــن أن تحقــق
انطالقــه قويــة يف اتجــاه الغايــات واألهــداف التــي تســعى إليهــا ،إال كان وراء ذلــك قيــادة عظيمــة.
وكذلــك مــا مــن مجتمــع أو منظمــة أصابهــا الضعــف أو التخلــف إال وكان وراء ذلــك قيــادة ســيئة،
وكــا يقــول «ج .جــوردان» إنــه مل تســتطع أي رشكــة عــى حــد علمــه الوصــول إىل درجــة عاليــة
مــن الجــودة دون قيــادة إداريــة فعالــة « ( .)11كــا يقــول هــذان الباحثــان أنــه ميكــن ألي منظمــة
أن تطبــق تحســينات متناثــره عــر اجتهــادات خبــر مــن خ ـراء الجــودة وميكنهــا الحصــول عــى
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شــهادة األيــزو لتوثيــق عملياتهــا ،وميكنها....ولكــن دون توافــر قيــادات إداريــة فعالــه ومتامســكة
لــن تصبــح املنظمــة أحــد قــادة الجــودة أبــدا ً .وســتكلل جهودهــا التحســينية يف آخــر األمــر ببدعــة
إداريــة جديــدة ومخادعــة يقدمهــا خبــر جديــد يف الجــودة ()14(،)13(،)12
إن عملية القيادة تفرتض توافر مجموعة من املقومات األساسية التالية)17(،)16()15( :
•التمسك بقيمة العدالة وهي تدير جميع عالقاتها داخل املنظمة أو خارجها.
•التميــز باملعرفــة الشــاملة ،فعمليــة القيــادة واتخــاذ الق ـرارات تحتــاج إىل األشــخاص الذيــن
يدركــون أن هنالــك متغ ـرات عديــدة تحكــم أي ق ـرار مــن الق ـرارات ،وبخاصــة االس ـراتيجية
منهــا ،وأنــه ال ب ـ ّد ملتخــذ الق ـرار مــن املعرفــة الشــاملة التــي متكنــه فهــم جميــع املتغ ـرات
وتأثرياتهــا ،وتكويــن صــورة كليــة شــاملة حولهــا ،وبــدون ذلــك لــن تكــون الق ـرارات املتخــذة
رشــيدة.
•التميــز بقــدر ٍ
كاف مــن الحكمــة التــي تُ كــن القيــادة مــن توظيــف املعــارف واملعلومــات التــي
تتــاح إليهــا يف صــورة توصلهــا إىل القـرار الفعــال ،ومــن أويت الحكمــة فقــد أويت خـرا ً كثـرا ً.
•القــدرة عــى بنــاء املوثوقيــة أو الثقــة يف عالقاتــه املختلفــة وبنجــاح مــع املرؤوســن والعمــاء
املتعاملــن مــع منظمتــه.
•القدرة عىل التأثري يف املرؤوسني والحصول عىل قبولهم قبول رىض وليس قبول إذعان.
•القــدرة عــى مقاومــة الضغــوط الداخليــة أو الخارجيــة التــي تهــدف إىل تحريــف قــرارات
القيــادة عــن موضوعيتهــا وعدالتهــا.
•القدرة عىل تحمل املسؤولية ،وبدون ذلك تفقد القيادة جوهرها.
•التمســك بالقيــم األخالقيــة ومبنظومــة القيــم املتعــارف عليهــا يف املنظمــة بحيــث يعكــس
ســلوك القيــادة هــذه القيــم ســواء كان ســلوكاً شــخصياً أو ســلوكاً أثنــاء العمــل.
•القــدرة عــى بنــاء الهالــة ذات الطبيعــة الكاريزميــة التــي تقنــع املرؤوســن واملتعاملــن
بشــخصية القائــد وقدراتــه.
•القدرة عىل بناء القدوة .فالقيادة الفعالة هي القيادة التي تشكل قدوة للمرؤوسني.
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وفيام ييل جدول يوضح املستوى العام لهذه املتغريات:
جدول رقم ( )1مستوى فعالية مقومات الشخصية القيادية
الرقم

املؤرشات

التمسك بقيمة العدالة
التميز باملعرفة الشاملة
التميز بالحكمة
القدرة عىل بناء الثقة
درجة التأثري يف املرؤوسني
القدرة عىل تحمل املسؤولية
التمسك بالقيم األخالقية
القدرة عىل بناء الهالة (الشخصية الكايريزمية)
القدرة عىل بناء القدوة
القدرة عىل مقاومة الضغوط التي تحرف القرارات

5.3
6
6
5.4
6.4
7.2
7.7
7.1
6.5
6.5
6.4

الدرجة القياسية
()0-10

ومــا يالحــظ عــى الجــدول أن هنالــك تفاوت ـاً ملحوظ ـاً يف الدرجــات القياســية التــي حصــل
عليهــا كل مــؤرش وتراوحــت هــذه الدرجــة بــن  5.3وهــي الدرجــة املتعلقــة بالعدالــة  ،وبــن 7.7
وهــي املتعلقــة مبــؤرش التمســك بالقيــم األخالقيــة ،وهنــا يــرز قــدر مهــم مــن التناقــض حيــث مــن
املفــرض أن يكــون الســلوك العــادل قاعــدة مهمــة ترتكــز عليهــا القيــم األخالقيــة األخــرى ،ولعلــه
مــن املثــر للجــدل أن نجــد التمســك بالعدالــة يف أدىن الدرجــات مــا ميثــل تهديــدا ً حقيقيـاً لعمليــة
القيــادة برمتهــا ،وهــذا مــا ينبغــي االلتفــات إليــه واالهتــام بــه اهتاممـاً مركـزا ً وفوريـاً  ،حتــى يتــم
إعــادة بنــاء هــذه القيمــة ،ولعــل هــذا يفــرض بدايــة إعــادة بنــاء الثقــة التــي تبــدو أيضـاً يف وضــع
حــرج وتــأيت يف الدرجــة املتدنيــة الثانيــة حيــث كانــت درجتهــا القياســية  ،5.4وهــذا مــا ميثــل تحديـاً
فعليـاً ال بـ ّد مــن وضــع سياســة متطــورة جــادة ملواجهتــة.
ثانياً :عملية التخطيط االسرتاتيجي ومستوى الفعالية
متثــل عمليــة التخطيــط االس ـراتيجي أحــد األركان األساســية التــي قــام عليهــا منــوذج إدارة
الجــودة الشــاملة بصورتــه الكليــة ،وقــد أصبــح ينظــر إىل هــذه العمليــة باعتبارهــا الخطــوة األوىل
والكــرى التــي تحــدد للمنظمــة اختياراتهــا ،ومنطلقاتهــا ،وســر عملياتهــا بصــوره موضوعيــة
ومنهجيــة ،األمــر الــذي يفــرض عــى اإلدارات العليــا يف املنظــات املختلفــة أن تعمــل عــى إيــاء
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هــذه العمليــة كل االهتــام وكل الجهــد الالزمــن مــع الحــرص عــى أن تكــون جميــع خطوات رســم
الخطــة االسـراتيجية قامئــة عــى الدقــة مــن ناحيــة وعــى الشــمولية مــن ناحيــة أخــرى)19(،)18(.
تــزداد أهميــة التخطيــط االس ـراتيجي عــى مســتوى وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة نظ ـرا ً
لطبيعــة عمــل هــذه الــوزارة ،وحجــم أعاملهــا ،واملقــدرات التــي تدخــل ضمــن نطــاق وظيفتهــا،
مــا يضفــي عليهــا خصوصيــة مميــزة تســتوجب أعــاالً إداريــة مميــزة ،وأن عمليــة التخطيــط
االســراتيجي تُ ثــل الضامنــة األساســية التــي متكــن إدارة الــوزارة مــن تحقيــق هــذا التاميــز يف
مامرســاتها وعملياتهــا األخــرى املختلفــة)21(،)20(.
تقــوم عمليــة التخطيــط االســراتيجي عــى مجموعــة مــن املكونــات األساســية التاليــة:
()24(،)23(،)22
1.1استيعاب رسالة الوزارة بوضوح كام هي محددة يف مراسيم وقوانني إنشائها.
2.2تحديــد التوجهــات أو االختيــارات االس ـراتيجية التــي تحكــم جميــع عمليــات الــوزارة وهــي
تقــوم بوظائفهــا املختلفــة.
3.3تحديــد الرؤيــة االســراتيجية للــوزارة بحســب مــدة زمنيــة قابلــة للحســاب املوضوعــي
والواقعــي ،فالرؤيــة االسـراتيجية ال بـ ّد أن تكــون محســوبة وواقعيــة (قابلــة للتحقيــق) ومتثــل
الغايــة العليــا التــي تصبــو الــوزارة إىل الوصــول إليهــا أو تحقيقهــا.
4.4تحديــد األهــداف االس ـراتيجية للــوزارة ،وذلــك عــن طريــق ترجمــة الرؤيــة االس ـراتيجية إىل
أهــداف مربمجــة وقــادرة أن تعــر عــن هــذه الرؤيــة وأن تحققهــا بحســب حدودهــا الزمنيــة
واملوضوعيــة املقــررة.
5.5تحديــد األهــداف التنفيذيــة للــوزارة ،وذلــك عــن طريــق ترجمــة كل هــدف اس ـراتيجي إىل
عــدد مــن األهــداف التنفيذيــة التــي تضمــن تحقيقــه بحســب مــا هــو مربمــج لــه.
6.6تحديــد املبــادرات واإلجـراءات التنفيذيــة التــي تضمــن تحقيــق األهــداف التنفيذيــة بحســب
مــا هــو مربمــج لــكل هــدف منهــا.
7.7تحديــد آليــة املتابعــة والتقويــم والتطويــر التــي تضمــن اســتمرار العمــل يف الخطــة بصــورة
علميــة وعمليــه وبسالســة وانتظــام ،وإج ـراء أي تعديــات أو تطوي ـرات يف الوقــت املناســب.
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وقــد تــم اجـراء املقابــات الالزمــة ،وتحليــل االســتبيانات واالنتهــاء اىل عــدد مــن النتائــج كــا
يوضحهــا الجــدول التــايل:
جدول رقم ( )3فعالية مكونات الخطة االسرتاتيجية للوزارة
املؤرشات

الرقم

الدرجة القياسية
()0-10

فعالية رسالة الوزارة

7.9

مدى العمل عىل بناء اختيارات اسرتاتيجية

3.7

فعالية الرؤية االسرتاتيجية

5.0

مدى التحديد لألهداف االسرتاتيجية

4.9

مدى التحديد لألهداف التنفيذية

5.9

مدى التحديد للمبادرات واإلجراءات التنفيذية

7.4

مدى فعالية آلية املتابعة والتقييم

6.8

6.0

املعدل

وكــا يالحــظ فــإن هنالــك خلـاً واضحـاً فيــا يتعلــق مبعظــم املكونــات االسـراتيجية للــوزارة،
ورمبــا يعــود هــذا اإلمــر إىل اإلشــكالية التــي يقــع فيهــا الكثــرون ،وهــم يحــددون الرؤيــة ملنظامتهــم
وتتمثــل يف عــدم االنتبــاه اىل رضورة الحــرص عــى تحديــد االختيــارات األساســية يف أي عمليــة
اس ـراتيجية ،وكذلــك باالكتفــاء مبجــرد وضــع صياغــات عامــة حــول الرؤيــة دون أن يتــم ترجمــة
ذلــك يف صيغــة غايــات بعيــدة املــدى وتكــون محســوبة متامـاً وواقعيــة وموثوقــة يف تحقيقهــا ،إن
الدعــوة إىل رضورة العمــل عــى تصميــم اسـراتيجية شــاملة ومحــددة يف كل مكوناتهــا متثــل أهــم
مطالــب الخطــة االسـراتيجية ،ونقطــة انطالقهــا.
ثالثاً :عملية التنظيم اإلداري ومستوى الفعالية.
تعتــر عمليــة التنظيــم اإلداري أو عمليــة إعــادة التنظيــم األســاس الــذي يقــرر ألي منظمــة
كيانيتهــا بصــورة تضمــن لهــا الــروط التــي تحكــم وجــود املنظمــة وتضبط حركتهــا وعالقاتهــا ،ومن
أهــم هــذه الــروط رشط توحــد املنظمــة بجميــع وحداتهــا ومقوماتهــا ومكوناتهــا ،وكذلــك رشط
توازنهــا الــكيل وتوازنهــا الجــزيئ عــى مســتوى كل وحــدة مــن الوحــدات التنظيميــة أو الوظيفيــة
التــي تكــون تنظيمهــا ،وأن أي خلــل تنظيمــي ســوف ينعكــس مبــارشة عــى عمليــات املنظمــة
ونتائجهــا بصــورة ســلبية  ،ومــا يرتتــب عــى ذلــك مطلــب مهــم مفــاده أن عــى أي منظمــة أن
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تدقــق طويــاً يف مكوناتهــا التنظيميــة ،ويف األســس والقواعــد التــي أقامــت عــى ضوئهــا هــذا
التنظيــم ،وذلــك كمدخــل رضوري ملامرســة عمليــة التطويــر التنظيمــي الــذي ميكــن املنظمــة مــن
تأكيــد توازنهــا ومــن تدعيــم قدراتهــا عــى التوافــق والتكييــف مــع أي متغـرات مســتجده ،وبخاصة
املتغـرات املتعلقــة بالتطــورات التكنولوجيــة التــي أصبحــت تفــرض نفســها بقــوة تصاعديــة عــى
جميــع املنظــات التــي تهــدف إىل تطويــر نفســها وزيــادة فعاليــة عملياتهــا)28(،)27(،)26( ،)25(.

لقــد اهتمــت وزارة األوقــاف بتطويــر تنظيمهــا خــال الســنوات املاضيــة التــي أعقبــت
تأسيســها ،فعملــت عــى إنشــاء الوحــدات التنظيميــة املختلفــة التــي تحتاجهــا لتســيري
نشــاطاتها وعملياتهــا عــى مســتوى مركــز الــوزارة أو عــى مســتوى املناطــق املختلفــة التــي
تغطــي جميــع إقليــم الدولــة ،كــا عملــت عــى إدخــال تكنولوجيــا الحاســوب ومــا يرتبــط
بــه مــن برمجيــات مناســبة لعمــل الــوزارة.

وعــى الرغــم مــن أهميــة هــذا اإلنجــازات ورضورتهــا إال أن دميومــة عمليــة التطويــر متثــل
مطلبـاً ال ينبغــي تجاهلــه ،ولتحقيــق ذلــك فإنــه ال بـ ّد مــن تحديــد املتغـرات واملــؤرشات الواقعيــة
وذلــك كنقطــة انطــاق نحــو أيــة تطويـرات تبــدو مهمــة ورضوريــة ،وهــذا مــا تهــدف إليــه هــذه
الدراســة.
إن بنــاء عمليــة التنظيــم اإلداري أو تقييمهــا تفــرض االهتــام بعــدة أبعــاد رئيســية أهمهــا:
()32(،)31(،)30(،)29
1.1تقســيم العمــل وبنــاء الوحــدات التنظيميــة والوظيفيــة وتحديــد مهــام كل منهــا بوضــوح
ودقــه ،وتعتــر هــذه العمليــة نقطــة البدايــة يف العمليــة التنظيميــة بكاملهــا ،وال يوجــد
حــول مفهومهــا أي خــاف وتشــمل عمليــة تفتيــت وتخزيــن األهــداف الكليــة للمنظمــة إىل
أهــداف ثــم أنشــطة فرعيــة مبــا يتوافــق وطبيعــة عمــل املنظمــة وامكاناتهــا ،ثــم تحويــل هــذه
األنشــطة الفرعيــة إىل وظائــف ووحــدات تنظيميــة ووظيفيــه .وليــس مثــة شــك أن إنجــاز هــذه
املهمــة يفــرض الدرايــة والخــرة املتخصصــة والنظــرة الشــاملة حتــى يتــم التوصــل إىل النتائــج
التــي تتوافــق وتتكامــل فيــا بينهــا.
2.2وصــف وتوصيــف وتصنيــف وتقســيم الوظائــف وترتيبهــا يف صــورة مســتويات تنظيميــة
تتوافــق يف مســمياتها مــع مــا هــو متعــارف عليــه يف املجتمــع ويف املنظــات املوازيــة ،وذلــك
مــع مراعــاة أن يكــون شــكل التنظيــم متوازيــا ســواء مــن الناحيــة الرأســية أم األفقيــة.
3.3نطــاق اإلرشاف لجميــع املســؤولني يف املنظمــة بحيــث ال يكــون عــدد املرؤوســن الذيــن يكلــف
أي مســؤول بــاإلرشاف عليهــم كبـرا ً بحيــث يعــوق حســن ســر عملهــم وال محــدودا ً بحيــث ال
يســمح باســتثامر وقــت املســؤول لقدراتــه اســتثامرا ً متوازنـاً.
4.4خطــوط االتصــاالت التنظيميــة العموديــة أو األفقيــة ،حيــث ينبغــي أن تكــون هــذه الخطــوط
واضحــة ،وتحفــظ للرســمية اعتباراتهــا ،كــا تســمح بالتواصــل غــر الرســمي الــذي تفرضــه
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رضورات تســهيل العمــل وإجراءاتــه ،وهــذا يفــرض أن تكــون حــدود الصالحيــات واضحــة
ومحــددة لــدى جميــع املوظفــن عــى اختــاف مســتوياتهم الوظيفيــة.
5.5وضــوح أســاليب العمــل اإلداري وتخطيطهــا مبــا يحقــق مطلــب التــوازن بــن املركزيــة والــا
مركزيــة مــع الرتكيــز عــى فلســفة املشــاركة وتفويــض الســلطة قــدر اإلمــكان ،ومبــا يســمح
بتنظيــم العالقــات بــن الرؤســاء واملرؤوســن وكذلــك ضبــط العالقــات بــن الخرباء واملستشــارين
مــن ناحيــة واملديريــن مــن ناحيــة أخــرى.
فيام يتعلق بأوضاع التنظيم اإلداري وحاالته يف وزارة األوقاف تم تسجيل النتائج التالية:
إن لــدى الــوزارة هيــكالً تنظيميـاً معتمــدا ً وتشــمل املســتويات اإلداريــة التــي تبــدأ مــن الوزير
ومكتــب الوزيــر ووكيــل اإلدارات يف املناطــق املختلفــة ،ثــم مســتوى مديــري الدوائــر ،ثــم مســتوى
رؤســاء األقســام فاملوظفــن واملســتخدمني .ويتميــز الهيــكل التنظيمــي بالتوســع امللحــوظ وبخاصــة
يف أعــداد الدوائــر واألقســام نظ ـرا ً لتشــعب وضخامــة املهــام التــي تقــوم بهــا الــوزارة .ومــن أهــم
املالحظــات التــي ميكــن تســجيلها عــى الهيــكل التنظيمــي:
املالحظــة األوىل :تعــدد الوحــدات اإلداريــة واملتخصصــة التــي تتبــع مبــارشه للوزيــر مــا
يوســع نطــاق اإلرشاف كثـرا ً ،ويلقــي عليــه بعــبء كبــر وهــو يعمــل عــى متابعــة هــذه الوحــدات،
باإلضافــة إىل متابعــة شــؤون الــوزارة.
املالحظــة الثانيــة :تعــدد الوحــدات التــي تتبــع مكتــب الوزيــر مبــارشة وهــي وحــدات
متخصصــة وتختلــف يف مهامهــا عــن املهــام اإلداريــة حيــث يالحــظ أن هنــاك ســبع وحــدات كــرى
يوجــد منهــا ثالثــة يف شــكل دوائــر متخصصــة ،وقســمني إداريــن مهمــن باإلضافــة إىل ملحقيــة
الحــج واملكتــب الفنــي ،وكــا يالحــظ فــإن هــذه الوحــدات يف معظمهــا ال يفــرض أن يتفــرغ لهــا
مديــر املكتــب ،وهــي بطبيعتهــا مهــام لهــا خصوصيــة وتحتــاج إىل متابعــة وإدارة مســتمرة ،ناهيــك
عــن مــدى نطــاق اإلرشاف الواســع جــدا ً مــا يرهــق مديــر املكتــب ويحــول دون القــدرة الفعالــة
عــى متابعــة كل هــذه الوحــدات ،إضافــة اىل ذلــك فإنــه قــد تبــن إن هنالــك نســبة ملحوظــة مــن
اإلجابــات تــرى أن مقومــات عمليــة تقســيم العمــل والهيــكل التنظيمــي ومفرداتهــا ومؤرشاتهــا
هــي يف االتجــاه العــام تبــدو ضمــن مســتويات ضعيفــة إىل حـ ّد مــا ،وفيــا يــي بيانــات تفصيليــة
تــم تجميعهــا باالســتناد إىل مجموعــة مــن املــؤرشات التــي تعكــس حالــة الفعاليــة التنظيميــة ،وتــم
تحصيــل اإلجابــات التقديريــة عنهــا مــن قبــل عينــة الدراســة التــي تــم اعتامدهــا عشــوائيا ،وكانــت
النتائــج كــا يوضحهــا الجــدول رقــم (. )4
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جدول رقم ( )4فعالية التنظيم
املؤرشات

الرقم

الدرجة القياسية
()0-10

مدى وجود تقسيم متوازن للعمل

6.8

مــدى تكامــل الهيــكل التنظيمــي (تعبــره عــن رســالة الــوزارة
وأهدافهــا)
مدى مالءمة املستويات التنظيمية

5.9
7.3

فعالية نظام الوصف الوظيفي

6

مــدى االســتقرار يف الهيــكل التنظيمــي (عــدم التعديــل املســتمر يف
الوحــدات أو مســمياتها أو ارتباطاتهــا التنظيميــة)
فعاليــة أســاليب العمــل يف الــوزارة( اللجــان ،فــرق العمــل ،التــوازن
بــن املركزيــة والالمركزيــة)...
فعالية نطاق االرشاف

7.6

6.2

وضوح الخريطة التنظيمية ودقتها

7.5

املعدل

6.9

6,2

إن متابعــة معطيــات هــذا الجــدول توضــح أن العمليــة التنظيميــة تتــم بصــورة مقبولة بشــكل
عــام ،وإن كان ال ب ـ ّد مــن بــذل مزيــد مــن االهتــام بجميــع مفرداتهــا أو مؤرشاتهــا وبخاصــة مــا
يتعلــق باملــؤرشات التــي جــاء تقديرهــا أقــل مــن  7درجــات قياســية.
خامساً :عملية الرقابة واملتابعة ومستوى فعاليتها يف الوزارة
ليــس مثــة شــك أن العمليــة اإلداريــة تبقــى منقوصــة بــدون أن تكــون هنالــك عمليــة رقابــة
ومتابعــة تضمــن الحصــول عــى تغذيــة عكســية عــن جميــع املامرســات اإلداريــة املختلفــة ،وتقــوم
بتحليــل املعلومــات التــي تقدمهــا هــذه التغذيــة العكســية وصــوالً إىل الق ـرارات التــي تــؤدي إىل
تعزيــز املامرســات اإليجابيــة والصحيــة ،وتعديــل املامرســات التــي تتعــرض لبعــض التحريفــات أو
تواجــه بعــض العقبــات والصعوبــات التنفيذيــة .وكذلــك تطويــر بعــض املامرســات الجديــدة التــي
تكشــف عمليــة املتابعــة عــن أهميتهــا ورضورة إدخالهــا ضمــن العمليــات التنفيذيــة لتطويرهــا.
()35(،)34(،)33

تختلــف تفصيــات نظــام الرقابــة واملتابعــة بحســب الفلســفة اإلداريــة التــي تعتنقهــا
املنظمــة ،فــاإلدارات التقليديــة التــي تقــوم عــى نظــام اإلدارة بالقوانــن (  ) MBLتركــز كثـرا
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عــى الرقابــة القانونيــة التــي تهــدف اىل تصيــد األخطــاء وايقــاع العقوبــات  ،بينــا تركــز
اإلدارات الســلوكية عــى نظــام اإلدارة باألهــداف (  ،) MBOوتتميــز باملرونــة العاليــة يف
تطبيــق اإلج ـراءات ويكــون همهــا هــو تحقيــق األهــداف املطلوبــة وتتســامح يف أي أخطــاء
غــر مقصــودة  ،او ليــس لهــا عالقــة باألخــاق الوظيفيــة العامــة )38(،)37(،)36( .
أمــا إدارة الجــودة الشــاملة أو إدارة التفــوق ،فإنهــا تركــز عــى نظــام اإلدارة بالقيــم
( ) MBVالتــي تقــوم عــى منظومــة مــن القيــم التــي تضمــن عنــد تطبيقهــا تحقيــق التفــوق
للمنظمــة ،إن فلســفة اإلدارة بالقيــم توفــر ضامنــات تحقيــق األهــداف املرســومة بالتــزام
وكفــاءة عاليــة ،كــا أنهــا تطــور نظــام الرقابــة لتكــون رقابــة ذاتيــة  ،وال يوجــد فيهــا أي
عقوبــات إال يف حــاالت األخطــاء املتعمــدة او خــرق منظومــة القيــم املقــررة  ،ومــا عــدا ذلــك
فإنهــا تتميــز باملرونــة العاليــة التــي تبنــي مناخــا للعمــل الجامعــي واملســؤولية الجامعيــة .
()41(،)40،)39
وبالنســبة لعمليــة الرقابــة واملتابعــة يف الــوزارة ،فإنــه تــم تحديــد مجموعــة مــن املقومــات او
األبعــاد التــي تحكــم هــذه العمليــة ،كــا تــم تحديــد مجموعــة مــن املــؤرشات التــي توضــح واقــع
كل مقومــة منهــا ،وتــم التوصــل اىل مجموعــة مــن النتائــج التــي ميكــن تبيانهــا يف الجــدول التــايل:
جدول رقم( )5فعالية عملية الرقابة واملتابعة
الرقم

املؤرشات

الدرجة القياسية
()0-10

مدى وجود آلية موثقة للرقابة واملتابعة

5.7

مدى وجود معايري موضوعية للرقابة واملتابعة

5.0

مدى استمرارية عملية الرقابة واملتابعة

5.0

مدى ايجابية عملية الرقابة واملتابعة

5.2

مدى وجود ادارة متخصصة للرقابة واملتابعة

5.0

فعالية أساليب الرقابة املستخدمة

5.1

مدى اإلهتامم بكتابة تقارير للرقابة واملتابعة

5.0

مدى التطوير املرتتب عىل الرقابة واملتابعة

4.0
5.0

املعدل

ليــس مثــة شــك أن معطيــات هــذا الجــدول تكشــف عــن ضعــف يف نظــام الرقابــة واملتابعــة
داخــل الــوزارة ،وأنــه يجــب العمــل عــى التفكــر يف إعــادة بنــاء هــذا النظــام مــع الرتكيــز عــى
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رضورة أن يتــم ذلــك عــى قاعــدة املعرفــة بفلســفة اإلدارة داخــل الــوزارة ،ألن نظــم الرقابــة تختلف
باختــاف الفلســفة التــي يتــم العمــل مــن خاللهــا.
سادسا :التقدير الشامل لفعالية العمليات اإلدارية يف الوزارة
ميكــن التوصــل اىل النتيجــة الكليــة الشــاملة لجميــع مقومــات ومكونــات العمليــات اإلدارة
مــن خــال تجميــع النتائــج الخاصــة بــكل عمليــة مــن العمليــات الخمــس التــي تــم تقديرهــا فيــا
ســبق ،ويوضــح الجــدول التــايل رقــم ( )6ذلــك.
جدول رقم ( )6النتيجة النهائية الكلية والشاملة لجميع مكونات منظومة العمليات اإلدارية
العمليات اإلدارية عملية
القيادة
( )200درجة
الدرجة املستحقة

6.4

عملية التخطيط
االسرتاتيجي

عملة التنظيم
اإلداري

عملية الرقابة
واملتابعة

املعدل

6.2

6.5

5.3

6.1

وبنــاء عــى املعطيــات النهائيــة ،فإنــه يالحــظ أن التقديــر النهــايئ ملســتوى فعاليــة منظومــة
العمليــات اإلداريــة قــد بلــغ حــوايل  ،61%وهــي نســبة مقبولــة نســبيا ،وتتوافــق مــع دراســات
اجريــت يف عــدد مــن املنظــات الحكوميــة يف األردن .اال انــه ميكننــا القــول بــان االمــر يحتــاج اىل
مزيــد مــن االهتــام بهــدف االرتقــاء بالعمليــات اإلداريــة اىل مســتويات أفضــل حتــى تســتطيع
الــوزارة أن تحقــق رســالتها بفعاليــة.
منظومة العالقات:
لقــد تــم التعــرف عــى هــذه املنظومــة مــن خــال الرتكيــز عــى املكونــات واملــؤرشات التاليــة:
()44(،)43(، )42
( )1تقديــر العالقــات الداخليــة :وتشــمل املــؤرشات التاليــة :مــدى االهتــام بتنظيــم العالقات
الداخليــة وتطويرهــا ،مســتوى العالقــات اإليجابيــة بــن املوظفــن ،مــدى الثقــة داخــل منظومــة
العالقــات الداخليــة ،مــدى تشــجيع التواصــل والتحــاور أفقيــا وعموديــا ،مســتوى الــرىض والقبــول
العــام يف منــاخ العالقــات الداخليــة .هــذا وقــد تــم جمــع املعلومــات الخاصــة بهــذه املــؤرشات
والتوصــل اىل النتائــج كــا تتضــح يف الجــدول التــايل رقــم (:)7
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جدول رقم ( )7تقدير العالقات الداخلية
الدرجة القياسية
()0-10

النسبة
املئوية

)1

مدى االهتامم بتنظيم العالقات الداخلية وتطويرها

8.5

85

)2

مستوى العالقات اإليجابية بني املوظفني

7.8

78

)3

مناخ الثقة يف داخل منظومة العالقات الداخلية

7.6

47

)4

مدى تشجيع التواصل والتحاور أفقيا وعموديا

7.1

71

)5

مستوى الرىض والقبول يف العالقات الداخلية

.66

66

7.1

71

الرقم

املؤرشات

املعدل

إن مالحظــة املعطيــات الخاصــة مبــؤرشات العالقــات الداخليــة تبــن ارتفــاع نســبتها حيــث
تبلــغ هــذه النســبة يف املتوســط العــام حــوايل  ،71%وهــي نســبة مهمــة ولكنهــا تســتحق الدعــم
والتقديــر .صحيــح ان نســبة الــرىض عــن هــذه العالقــات هــي يف حــدود  .66%إال انــه ميكــن تفســر
ذلــك تفس ـرا ايجابيــا ،مبعنــى ان املوظفــن يطمحــون اىل عالقــات أفضــل مــا هــي عليــه رغــم
انهــا عالقــات جيــدة ،وبذلــك فإنهــم ال يكونــوا راضــن عــا هــو قائــم متامــا ،ويأملــون ان تكــون
العالقــات أفضــل.
( )2تقديــر العالقــات الخارجيــة ،وقــد تــم التعــرف عليهــا مــن خــال املكونــات الفرعيــة
واملــؤرشات التاليــة)47(،)46(، )45( :
أ) متطلبــات أساســية للعالقــة مــع جمهــور العمــاء :هــذا وقــد تــم جمــع املعلومــات حــول
هــذه املــؤرشات املختلفــة ،وتــم رصــد نتائجهــا كــا هــي مبينــة يف الجــدول التــايل رقــم (:)8
جدول رقم ( )8متطلبات اساسية للعالقة مع الجمهور وقياس فعالية دائرة خدمات املراجعني
الرقم
)1
)2
)3
)4

املؤرشات
مدى فعالية دائرة خدمات املراجعني
مدى كفاءة موظفي خدمات املراجعني
مستوى جودة الخدمة املقدمة للمراجعني
مستوى عدالة الخدمات املقدمة للمراجعني
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()0-10
63
6.3
64
6.4
69
6.9
65
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)5
)6
)7
)8
)9

مدى احرتام وقت املراجعني واإلرساع يف انجاز معامالتهم
مدى سهولة الوصول اىل مقر املنظمة
مــدى وجــود دليــل /نــرة تعريفيــة بإجــراءات الخدمــات
االساســية يف املنظمــة
مدى وجود آلية لتلقي شكاوى او مطالب الجمهور
مدى احياء مناسبات او برامج لتطوير العالقات بالجمهور
املعدل

5.6
6.9
6.9

56
69
69

5.8
8.2
6.6

58
82
66

يتضــح مــن الجــدول ان مســتوى فعاليــة هــذه العالقــات بلغــت نســبته حــوايل  ،66%وهــي
نســبة بالتقديــر العــام مقبولــة ،ولكنهــا بالتقديــر الــذي يأخــذ باالعتبــار طبيعــة املنظمــة وخدماتهــا
وجمهورهــا ،يصــل اىل اســتنتاج ان هــذه النســبة ضعيفــة وينبغــي الرتكيــز مــن اجــل تطويرهــا.
ج) تقديــر الوظيفــة واملســؤولية املجتمعيــة للــوزارة ،ويتــم ذلــك باالســتناد اىل عــدد مــن
املــؤرشات كــا يوضحهــا الجــدول رقــم ()50(،)49(،)48( .)9
جدول رقم ) (9فعالية الوظيفة االجتامعية
الرقم

املؤرشات

)1

مدى اإلميان بالدور التنموي العام
مــدى وجــود مامرســات فعليــة توضــح الــدور التنمــوي
عــى مســتوى املجتمــع
مــدى وجــود مامرســات تشــاركية لتطويــر مشــاريع
تنمويــة بالتعــاون مــع املؤسســات األخــرى يف املجتمــع
مــدى املســاهمة يف تقديــم اعــال خرييــة عــى مســتوى
ا ملجتمع

)2
)3
)4
املعدل

الدرجة القياسية
()0-10
6.8

الدرجة
املستحقة
68

6.3

63

6.0

60

6.4

64

6.4

64

يتضــح مــن الجــدول ان املــؤرشات املختلفــة الخاصــة بالوظيفــة او املســؤولية االجتامعيــة
للمنظمــة هــي يف مســتوى يـراوح حــول 64%تقريبــا .وهــي نســبة جيــدة ،اال انهــا تحتــاج اىل مزيــد
مــن التأكيــد .وبالنظــر اىل جميــع النتائــج الفرعيــة ملنظومــة العالقــات نجــد ان مســتوى الفعاليــة
الكليــة لجميــع العالقــات الداخليــة او الخارجيــة يســاوي مــا نســبته حــوايل 67%
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املبحــث الثالــث :أثــر منظومــة العمليــات اإلداريــة عــى منظومــة عالقــات املنظمــة املبحوثــة
(نتائــج اختبــار الفرضيــات):
أوال :ثبات أداة الدراسة:
تــم قيــاس معامــل االتســاق الداخــي ألفــا كرونبــاخ ()Cronbach Alpha Coefficient
ملتغـرات الدراســة وألداة الدراســة ككل ،ملعرفــة مــدى االتســاق يف اإلجابــات ،وجــاءت النتائــج عــى
النحــو التــايل:
الجدول رقم ( )10قيم معامل االتساق الداخيل للمتغري املستقل.
الرقم
1
2
3
4

البعد
عملية القيادة
عملية التخطيط
عملية التنظيم
عملية الرقابة واملتابعة
منظومة العمليات اإلدارية ( املتغري املستقل)

قيمة ألفا
0.774
0.776
.0.894
0.867
0.902

بنــاء عــى الجــدول فــإن قيــم معامــل االتســاق الداخــي «ألفــا كرونبــاخ» لفق ـرات أبعــاد
املتغــر املســتقل تتميــز باالتســاق بحســب ( ،)51 ( ،),Sekaran & Bougieوأن فقــرات هــذا
املتغــر تتميــز مبوثوقيــة عاليــة وميكــن االعتــاد عليهــا إلجـراء التحليــل اإلحصــايئ .وهــذا مــا أكدتــه
نتائــج قيــاس معامــل االتســاق الداخــي «ألفــا كرونبــاخ» لفقـرات أبعــاد املتغــر التابــع وذلــك كــا
يظهــر يف الجــدول التــايل:
الجدول رقم ( :)11قيم معامل االتساق الداخيل للمتغري التابع
الرقم
1
2
3

البعد
العالقات الداخلية
العالقات مع جمهور العمالء
العالقات مع املجتمع (املسؤولية االجتامعية)
املتغري التابع

قيمة ألفا
0.778
0.856
0.926
0.915

ثانيــا :مالءمــة منــوذج الدراســة :تــم اجـراء اختبــارات االرتبــاط الخطــي املتعــدد للتأكــد مــن
مالءمــة منــوذج الدراســة ،وكانــت النتائــج كــا يــي:
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جدول رقم ( )12اختبار االرتباط الخطي املتعدد
التسلسل

معدل تضخم التباين VIF

املتغريات

1

عملية القياده

2.766

2

عملية التخطيط االسرتاتيجي

3.335

3

عملية االتنظيم

2.156

4

عملية الرقابة واملتابعة

1.986

يتضــح ان كل نتائــج معامــل تضخــم التبايــن هــي أكــر مــن واحــد صحيــح واقــل مــن عــرة،
مــا يدلــل بحســب( ),Gujaratiعــى عــدم وجــود مشــكلة بــن متغـرات الدراســة)52( .
ثالثــا :تــم اجـراء اختبــار االرتبــاط الــذايت (اختبــار ديريــن -واتســون) للتأكــد مــن خلــو البيانات
مــن مشــكلة االرتبــاط الــذايت ،وقــد كانــت النتائــج كــا ييل:
جدول رقم ( )13اختبار االرتباط الذايت
الفرضية

قيمة(D-W) d
املحسوبة

) (dLالحدود
الدنيا

)(duالحدود
العليا

النتيجة

1-Ho1

1.8o3

1.758

1.779

ال يوجد ارتباط ذايت

2-Ho1

1.812

1.758

1.779

ال يوجد ارتباط ذايت

3-Ho1

1.852

1.758

1.779

ال يوجد ارتباط ذايت

4-Ho1

1.905

1.758

1.799

ال يوجد ارتباط ذايت

Ho1

1.889

1.728

1.809

ال يوجد ارتباط ذايت

يتضــح ان جميــع قيــم ( )dتقــع خــارج حــدود القيــم املعياريــة املحــددة يف ( ،)dLويف(،)du
مــا يؤكــد خلــو البينــات مــن مشــكلة االرتبــاط الــذايت وصالحيتهــا يف اســتخدامات منــوذج االنحدار.
رابعــا :اختبــار فرضيــات الدراســة؛ وقــد تــم اج ـراء ذلــك بتحليــل االنحــدار الخطــي البســيط
واملتــدرج ،وكانــت النتائــج كــا يــي:
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 - 1اختبار الفرضية الفرعية األوىل ( ،)1-H01وكانت النتيجة كام ييل يف الجدول رقم ()14
جدول رقم ( )14نتائج اختبار أثر عملية القيادة عىل منظومة العالقات
املتغري
التابع

منظومة
العالقات

Model
Summery
 rمعامل r2

ANOVA
 Fاملحسوبة

Df

االرتباط

درجة

217.945 0.479 0.692

الحرية
1

Coefficient
Sig F

البيان

B

الخطأ

T

Sig t

املعياري املحسوبة مستوى
 0.000عملية
القيادة

0.038 0.567

14.763

الداللة
0.000

وكــا يالحــظ فــان قيمــة معامــل االرتبــاط ( )rهــي قيمــة موجبــة وعاليــة بحســب
معيــار( ،)53( )Zikmundكــا يتضــح ان معامــل التحديــد ( )r2قــد فــر دور عمليــة القيــادة
يف منظومــة العالقــات مبســتوى تبايــن مقــداره ( ،)47.9%مــع بقــاء املتغـرات األخــرى ثابتــة .كــا
ان قيمــة ( )Fقــد اكــدت معنويــة االنحــدار عنــد مســتوى اقــل مــن  ،5%وعنــد مســتوى ثقــة
( ،)Sig=0.000وكذلــك فــان بقيــة النتائــج تؤكــد معنويــة املعامــل عنــد مســتوى يقــل عــن ،5%
وبهــذا مــا يــؤدي اىل رفــض الفرضيــة العدميــة الفرعيــة األوىل ،واىل قبــول الفرضيــة (انــه يوجــد اثــر
ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة يســاوي او يقــل عــن  5%لعمليــة القيــادة يف منظومــة
العالقــات يف الــوزارة).
 - 2اختبار الفرضية الفرعية الثانية ( ،)2-H01وكانت النتيجة كام ييل يف الجدول رقم ()15
جدول رقم ( )15نتائج اختبار أثر عملية التخطيط االسرتاتيجي يف منظومة العالقات يف الوزارة
Model

Coefficient

ANOVA

Summery
 rمعامل

r2

 Fاملحسوبة

االرتباط
منظومة
العالقات

272.123 0.534 0.731

Df

Sig F

البيان

B

الخطأ

T

Sig t

درجة

املعياري املحسوبة مستوى

الحرية

الداللة

1

 0.000عملية
التخطيط

0.595

0.036

16.496

0.000

وكــا يالحــظ فــان قيمــة معامــل االرتبــاط ( )rهــي ( )73.1%وهــي قيمــة موجبــة وعاليــة
بحســب معيــار( ،)54( ),Zikmundكــا يتضــح ان معامــل التحديــد ( )r2قــد فــر دور التخطيــط
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االس ـراتيجي يف منظومــة العالقــات مبســتوى تبايــن مقــداره ،53.4%مــع بقــاء املتغ ـرات األخــرى
ثابتــة .كــا ان قيمــة ( )Fقــد اكــدت معنويــة االنحــدار عنــد مســتوى اقــل مــن  ،5%وعنــد مســتوى
ثقــة ( ،)Sig=0.000وكذلــك فــان بقيــة النتائــج تؤكــد معنويــة املعامــل عنــد مســتوى يقــل عــن
 ،5%وبهــذا مــا يــؤدي اىل رفــض الفرضيــة العدميــة الفرعيــة الثانيــة ،واىل قبــول الفرضيــة (انــه
يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة يســاوي او يقــل عــن  5%لعمليــة التخطيــط
االس ـراتيجي يف منظومــة العالقــات يف الــوزارة
 - 3اختبار الفرضية الفرعية الثالثة ( ،)3-H01وكانت النتيجة كام ييل يف الجدول رقم ()16
جدول رقم ( )16نتائج اختبار أثر عملية التنظيم يف منظومة العالقات يف الوزارة
Model
املتغري
التابع

r
معامل
االرتباط

منظومة
العالقات

ANOVA

Summery
r2

F
املحسوبة

243.485 0.507 0.712

Coefficient

Df
درجة

Sig F

البيان

الحرية
1

0.000

عملية
التنظيم

B

الخطأ

T

املعياري املحسوبة

0.035 0.547

15.604

Sig t
مستوى
الداللة
0.000

وكــا يالحــظ فــان قيمــة معامــل االرتبــاط ( )rهــي ( ،)72.1%وهــي قيمــة موجبــة وعاليــة
بحســب معيــار( ،)55( ، )Zikmundكــا يتضــح ان معامــل التحديــد ( )r2قــد فــر دور عمليــة
التنظيــم يف منظومــة العالقــات مبســتوى تبايــن مقــداره ( ،)50.7%مــع بقــاء املتغ ـرات األخــرى
ثابتــة .كــا ان قيمــة ( )Fقــد اكــدت معنويــة االنحــدار عنــد مســتوى اقــل مــن  ،5%وعنــد مســتوى
ثقــة ( ،)Sig=0.000وكذلــك فــان بقيــة النتائــج تؤكــد معنويــة املعامــل عنــد مســتوى يقــل عــن
 ،5%وبهــذا مــا يــؤدي اىل رفــض الفرضيــة العدميــة الفرعيــة الثالثــة ،واىل قبــول الفرضيــة (أنــه
يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة يســاوي او يقــل عــن  5%لعمليــة التنظيــم
يف منظومــة العالقــات يف الــوزارة.
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 - 4اختبار الفرضية الفرعية الرابعة ( ،)4-H01وكانت النتيجة كام ييل يف الجدول رقم ()17
جدول رقم ( )17نتائج اختبار أثر عملية الرقابة واملتابعة يف منظومة العالقات يف الوزارة
املتغري

Model

ANOVA

التابع

Summery
r2
r

Df

معامل

F

Coefficient
Sig F

البيان

B

املحسوبة درجة

الخطأ

T

املعياري املحسوبة

الحرية
االرتباط
0.000
1
منظومة 290.087 o.550 0.742

عملية o37.0 0.639

العالقات

الرقابة

17.032

Sig t
مستوى
الداللة
0.000

وكــا يالحــظ فــان قيمــة معامــل االرتبــاط ( )rهــي ( ،)74.2%وهــي قيمــة موجبــة وعاليــة
بحســب معيــار( ،)56( ، ),Zikmundكــا يتضــح ان معامــل التحديــد ( )r2قــد فــر دور عمليــة
التنظيــم يف منظومــة العالقــات يف الــوزارة مبســتوى تبايــن مقــداره ،55.0%مــع بقــاء املتغ ـرات
األخــرى ثابتــة .كــا ان قيمــة ( )Fقــد اكــدت معنويــة االنحــدار عنــد مســتوى اقــل مــن  ،5%وعنــد
مســتوى ثقــة ( ،)Sig=0.000وكذلــك فــان بقيــة النتائــج تؤكــد معنويــة املعامــل عنــد مســتوى يقــل
عــن  ،5%وبهــذا مــا يــؤدي اىل رفــض الفرضيــة العدميــة الفرعيــة الرابعــة ،واىل قبــول الفرضيــة
لتصبــح (انــه يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة يســاوي او يقــل عــن 5%
لعمليــة التنظيــم يف منظومــة العالقــات يف الــوزارة .
اختبــار الفرضيــة الرئيســة ،وتحديــد أي مــن املتغــرات الفرعيــة أبــرز اثــرا يف منظومــة
العالقــات ،وقــد تــم لذلــك اجـراء اختبــار االنحــدار املتعــدد املتــدرج ،ويوضــح الجــدول التــايل ذلــك:
جدول رقم ( )18ملخص النموذج الختبار الفرضية الرئيسة
ملخص النموذج
النموذج

R

1
2
3
4

معامل االرتباط
0.742
0.817
0.835
0.841

R2
معامل التحديد
0.550
0.667
0.697
0.707
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الخطأ املعياري
0.504
0.435
0.416
0.409
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جدول رقم ( )19تحليل التباين الختبار الفرضية الرئيسة
النموذج
1

2

3

4

Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total
Regression
Residual
Total

مجموع
املربعات
73.682
60.198
133.880
89.270
44.609
133.880
93.247
40.632
133.880
94.657
39.222
133.880

Df
درجة الحرية
1
237
238
2
236
238
3
235
238
4
234
238

F

Sig F
املحسوبة
مستوى الداللة
290.087

0.000

236.138

0.000

179.769

0.000

141.181

0.000

ان مالحظــة معطيــات الجــدول توضــح ان النمــوذج األول عــن تحليــل االنحــدار املتــدرج يبــن
ان متغــر عمليــة الرقابــة واملتابعــة قــد فــر مــا نســبته ( % )55مــن التبايــن الــكيل يف منظومــة
العالقــات ،وتصبــح النســبة  66,7عنــد إضافــة متغــر التخطيــط االســراتيجي اىل متغــر الرقابــة
واملتابعــة ،وتصبــح النســبة  69,7عنــد إضافــة عمليــة التنظيــم ،لتصــل اىل  70,7بإضافــة عمليــة
القيــادة .هــذا مــع مالحظــة ان قيمــة مســتويات( )Fاملختلفــة يف جميــع النــاذج تقــع ضمــن
مســتوى معنويــة( )Sig=0.000كــا يتضــح يف الجــدول رقــم ( )20التــايل:
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جدول رقم ( )20ملخص نتائج معامل االنحدار الختبار الفرضية الرئيسة
النموذج

منظومة العالقات

B

Std.Error

قيمةt
املحسوبة

 Sigمستوى
الداللة

االول

عملية الرقابة
واملتابعة

0.639

0.037

17.032

0.000

الثاين

عملية الرقابة
واملتابعة

0.402

0.042

9.680

0.000

عملية التخطيط

0.357

0.039

9.081

0.000

عملية الرقابة
واملتابعة

0.331

0.042

7.795

0.000

عملية التخطيط

0.258

0.043

6.013

0.000

عملية التنظيم

0.194

0.041

4.796

0.000

عملية الرقابة
واملتابعة

0.302

0.043

7.020

0.000

عملية التخطيط

0.167

0.053

3.167

0.002

عملية التنظيم

0.194

0.040

4.851

0.000

عملية القيادة

0.140

0.048

2.900

0.004

الثالث

الرابع

ومبالحظــة هــذه النتائــج نجــد ان قيــم ( )Bيف النموذجــن عنــد مســتويات ( )tاملختلفــة تقــع
عنــد مســتوى الداللــة( )Sig=0.004أو اقــل ،وهــذا يؤكــد معنويــة معامــات االنحــدار ،مــا يؤكــد
ان أثــر املتغ ـرات يف تلــك النــاذج ذو داللــة إحصائيــة .وعليــه فإننــا نرفــض الفرضيــة العدميــة
الرئيســة ونقبــل الفرضيــة البديلــة التــي مفادهــا (انــه يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى
معنويــة  P≤0.05ملنظومــة العمليــات االداريــة بأبعادهــا املختلفــة (عمليــة القيــادة ،عمليــة
التخطيــط االســراتيجي ،عمليــة التنظيــم ،عمليــة الرقابــة واملتابعــة) عــى منظومــة العالقــات
بداللــة ابعادهــا املختلفــة (العالقــات الداخليــة ،العالقــات مــع العمــاء ،العالقــات مــع املجتمــع
(املســؤولية االجتامعيــة) يف الــوزارة.
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االستنتاجات والتوصيات:

أوال :لقــد تبــن ان هنالــك دورا مهــا ملنظومــة العمليــات االداريــة بصــورة اس ـراتيجية عــى
منظومــة العالقــات يف الــوزارة ،وان هنالــك أدوارا فرعيــة ومهمــة لــكل العمليــات الفرعيــة ،عمليــة
القيــادة ،وعمليــة التخطيــط االســراتيجي ،وعمليــة التنظيــم ،عمليــة الرقابــة واملتابعــة ،االمــر
الــذي يدعــو اىل التوصيــة بــرورة القيــام بوضــع اس ـراتيجية شــاملة لــكل هــذه املنظومــة ،عــى
ان يراعــى عنــد تصميمهــا منظومــة القيــم العامــة والثقافــة املؤسســية للــوزارة ،وذلــك كــرورة
تنظيميــة تضمــن التوافــق والتكامــل اإلداري مــن جهــة ،كــا تضمــن التــوازن يف بنــاء املنظمــة بــكل
مقوماتهــا.
ثانيــا :ان عمليــة بنــاء العالقــات التنظيميــة (املنظميــة) بــكل ابعادهــا ومناذجهــا تعتــر عمليــة
مركبــة ومعقــدة ،وتركــز يف حدودهــا الدنيــا عــى تطويــر ثــاث عالقــات يف غايــة األهميــة ،وهــي.
العالقــات الداخليــة ،والعالقــات مــع العمــاء ،والعالقــات مــع املجتمــع (املســؤولية االجتامعيــة) .وال
بــد مــن اخذهــا باالعتبــار اثنــاء عمليــة بنــاء اسـراتيجية للتطويــر الشــاملة.
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مستوى تضمين سمات االستقصاء العلمي في كتب المواد العلمية
للصف الحادي عشر في األردن

Level of Inclusion of Inquiry Features in Scientific Activities of Sciences Textbooks for Eleventh Grade in Jordan
امللخص

أحمد حسن عيل العيارصة*

هدفــت هــذه الدراســة إىل تقــي مســتوى تضمــن ســات االســتقصاء العلمــي يف األنشــطة
العلميــة يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئة (الطبعــة التجريبية/
 )2016للصــف الحــادي عــر يف األردن .تألفــت عينــة الدراســة مــن جميــع األنشــطة العلميــة التــي
يتطلــب تنفيذهــا أدا ًء عمليــأ يف هــذه الكتــب ،وعددهــا ( )74نشــاطاً علميًــا .اتبعــت الدراســة
املنهــج الوصفــي التحليــي باســتخدام أداة تحليــل جــرى تطويرهــا والتحقــق مــن صدقهــا وثباتهــا،
حيــث مثّلــت ســات االســتقصاء فئــات التحليــل ،والنشــاط العلمــي وحــدة التحليــل ،وكان التقديــر
وفــق تدريــج ثــايث َمثّــل مســتويات االســتقصاء .أظهــرت النتائــج أن هنــاك إحــدى عــرة ســمة مــن
أصــل أربــع عــرة ســمة مــن ســات االســتقصاء العلمــي متضمنــة يف كتــب املــواد العلميــة للصــف
الحــادي عــر ،وكان كتــاب الفيزيــاء أكرثهــا تضم ًنــا لهــذه الســات وكتــاب علــوم األرض والبيئــة
أقلهــا ،وقــد جــاءت غالبيــة هــذه الســات يف مســتوى االســتقصاء البســيط بنســبة ( ،)80.5%يف
مقابــل ( )14.7%لســات االســتقصاء يف مســتوى االســتقصاء املوجــه ،و( )4.8%لســات االســتقصاء
يف مســتوى االســتقصاء الحقيقــي.
الكلامت املفتاحية :االستقصاء العلمي ،األنشطة العلمية ،تحليل كتب العلوم.

* أستاذ دكتور يف قسم املناهج والتدريس – كلية العلوم الرتبوية -جامعة العلوم اإلسالمية العاملية .
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Abstract
This study aimed at investigating the level of inclusion of the scientific inquiry features in physics, chemistry, Biology, and earth and environment sciences textbooks
for the eleventh grades (experimental edition/ 2016) in Jordan. The study sample
consisted of all scientific activities which require a practical work to be performed
in these textbooks, which was (74) activities. The descriptive analytical method was
followed by using an analysis tool which was developed, and its validity and reliability were verified. The features of inquiry represent analysis types, and the scientific
activity is analysis unit, where the estimation was been according to three levels of
Inquiry. The results showed that there are eleven out of fourteen features of scientific inquiry were included in the science textbooks of eleventh grade. The book
of Physics most embedded these features and the book of earth and environment
sciences least. The majority of these features came at the level of simple Inquiry by
(80.5%), compared to (14.7%) for the inquiry features in guided inquiry level, and
(4.8%) to the inquiry features in authentic Inquiry level.
Keywords: Scientific inquiry, Scientific activities, Science textbooks analysis.
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خلفية الدراسة
عــى الرغــم مــن تغــر الفلســفات التــي توجــه الرتبيــة العلميــة بــن الحــن واآلخــر ،إال أن
االســتقصاء كــا يشــر ديبــور  DeBoerاملشــار إليــه يف الشــمراين ( )2012ظــل محــورا ً مهـ ًـا وثابتًــا
يف تلــك الفلســفات .فقــد كان مصطلــح االســتقصاء محــط اهتــام املتخصصــن يف الرتبيــة العلميــة
منــذ بدايــات القــرن املــايض حتــى وقتنــا الحــارض .ويف هــذا أشــار ديبــور (DeBoer, cited in Zion
 )et al., 2004إىل أن هنــاك كلمــة واحــدة هــي االســتقصاء وصفــت أهــداف الرتبيــة العلميــة يف
الخمســن ســنة املاضيــة .فاالســتقصاء مفهــوم أســايس وجوهــري يف العلــوم التــي توصــف بالطبيعــة
االســتقصائية ،فاالســتقصاء يف العلــوم مبثابــة التصميــم يف الهندســة (زيتــون.)2010 ،
والدعــوة إىل تعليــم العلــوم باالســتقصاء ليســت فكــرة جديــدة ،فمــع بدايــة القــرن العرشيــن
وضــع ديــوي Deweyاالســتقصاء يف مركــز فلســفته الرتبويــة؛ فاملنحــى األفضــل للتعلــم بالنســبة
إليــه يتمثــل يف إرشاك الطلبــة يف العمــل ،حيــث رأى أ ّن تعلــم طبيعــة العلــم البحثيــة ال يقــل أهميــة
عــن تعلــم املعرفــة العلميــة .ويف ســتينيات القــرن املــايض دعــا شــواب Schwabإىل منحــى تعليــم
العلــوم القائــم عــى االســتقصاء الــذي يؤكــد فكــرة االســتقصاء يف االســتقصاء (Abd-El-Khalick
.)et al., 2004
ويع ـ ّد االســتقصاء اليــوم أحــد أهــم أهــداف حــركات إصــاح مناهــج العلــوم ،حيــث أولــت
املعايــر الوطنيــة للرتبيــة العلميــة االســتقصاء أهميــة كبــرة بوصفــه الوســيلة األساســية لتحقيــق
الثقافــة العلميــة لــدى الطلبــة ( .)National Research Council, NRC, 1996لذلــك ُعــ ّد
االســتقصاء أحــد التوجهــات املهمــة يف الرتبيــة العلميــة ،وأصبــح موضو ًعــا مشــركًا تتناولــه مناهــج
العلــوم يف أرجــاء العــامل املختلفــة (.)Abd-El-Khalick et al., 2004
واالســتقصاء يتيــح للطلبــة الفــرص لتعلــم الخـرات العلميــة بطريقــة مبــارشة بأدائهــم األدوار
التــي يقــوم بهــا العلــاء يف بحوثهــم؛ فاالســتقصاء العلمــي يشــر إىل املنحــى املنظم الذي يســتخدمه
العلــاء يف اإلجابــة عــن ســؤال يطرحونــه أو يهتمــون بــه ،ويتضمــن عمليــات العلــم التقليديــة،
وميتــد وراء تطويرهــا بتوحيــد هــذه العمليــات ودمجهــا باملعرفــة املعرفيــة العلميــة ،واالســتدالل
العلمــي ،والتفكــر الناقــد بغــرض تطويــر املعرفــة ،وبذلــك فإنــه وفــق مــا جــاء يف املعايــر الوطنيــة
للرتبيــة العلميــة ،يتوقــع مــن الطلبــة للقيــام بعمليــات االســتقصاء العلمــي أن يكونــوا قادريــن عــى
تطويــر األســئلة العلميــة ،وتصميــم التحريــات وتنفيذهــا التــي متكنهــم مــن الحصــول عــى البيانــات
الرضوريــة للوصــول إىل اســتنتاجات تتعلــق بالســؤال أو األســئلة املطروحــة (زيتــون.)2010 ،
وعــى الرغــم مــن اإلجــاع عــى أهميــة االســتقصاء يف رفــع مســتوى عمليــة تعلــم العلــوم
وتعليمهــا ،إال أن دراســات متعــددة أشــارت إىل غمــوض معنــى االســتقصاء وتبايــن التعاريــف
املقدمــة لــه (الشــمراين .)2012 ،وقــد أشــار عبــد الخالــق وآخــرون ()Abd-El-Khlick et al., 2004
إىل هــذا التبايــن ،وع ـ ّدوه يف النهايــة مخر ًجــا تعليم ًيــا يســتدل عليــه باملعرفــة العلميــة واملهــارات
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العمليــة التــي يكتســبها الطلبــة يف أثنــاء مرورهــم بالخ ـرات التعليميــة التــي توظــف االســتقصاء
كطريقــة تدريــس للعلــوم.
واالســتقصاء كــا يقــول ســكامن  Suchmanأحــد رواد االســتقصاء ،هــو الطريقــة الطبيعيــة
التــي يتعلــم بهــا النــاس عندمــا يرتكــون لوحدهــم يتعلمــون ،أو مــا يقــوم بــه األطفــال عندمــا
يرتكــون لوحدهــم يف الحديقــة يتعلمــون ،حيــث يطرحــون األســئلة ،ويالحظــون ،ويجمعــون
املعلومــات ،ويقيســون ،ويجربــون ،وينقلــون مالحظاتهــم وأفكارهــم لآلخريــن (زيتــون.)2010 ،
وهــو يشــر وفــق املعايــر الوطنيــة إىل الطــرق التــي يــدرس بهــا العلــاء العــامل الطبيعــي؛ إذ
يقدمــون خاللــه تفســرات مســتندة إىل األدلــة التــي يتوصلــون إليهــا مــن املامرســات العلميــة
( .)NRC, 1996وهــو كــا تشــر أدبيــات البحــث العلمــي شــكل مــن أشــكال التعلــم املوجــه ذات ًيــا،
حــب االســتطالع الطبيعــي ،ويتضمــن عمليــات العلــم ومهــارات االســتقصاء (زيتــون،
وجوهــره ّ
 .)2010ويــرى ماكربايــد وبتــي وهنــان وفينــرغ (McBride, Bhatti, Hannan, & Feinberg,
 )2004أن االســتقصاء عمليــة تحــري يف العــامل الطبيعــي تتــم بطــرح التســاؤالت املســتمرة واإلجابــة
عنهــا ،وهــذا مــا يؤكــده مارتينلــو وكــوك  Martinllo & Cookاملشــار إليهــا يف الشــمراين ()2012
بوصفهــا االســتقصاء عمليــة بنــاء ســؤال والبحــث والتحــري عــن حــل لــه ،ويــرى مــوىس ()2014
أ ّن االســتقصاء أحــد االتجاهــات البــارزة التــي يســتطيع املتعلــم مــن خاللــه تعلــم العلــوم يف إطــار
مواقــف تعليميــة تقــوم عــى البحــث والتقــي وإدراك وجــود مشــكلة ،والســعي لحلهــا بطريقــة
علميــة.
ويشــر ليدرمــان ونيــس ( )Lederman & Niess, 2000إىل أن االســتقصاء يــأيت بثالثــة معــانٍ ،
هــي :االســتقصاء كمحتــوى تعليمــي يفــرض تعلمــه بطــرح األســئلة وتحديــد املتغ ـرات وتحليــل
البيانــات وتفســرها ،واالســتقصاء كمهــارات عمليــة يفــرض تعلمهــا بضــط املتغ ـرات واســتخدام
املــواد واألدوات ،وجمــع البيانــات ،واالســتقصاء كطريقــة تدريــس يجــري بهــا مامرســة عمليــات
االســتقصاء يف أثنــاء تنفيــذ األنشــطة يف غرفــة الصــف ،وهــذا ال يختلــف عــا اســتنتجه أندرســون
 Andersonاملشــار إليــة يف الحصــان والجــر واملفتــي ( )2015مــن اســتقرائهم وثيقــة معايــر
الرتبيــة العلميــة مــن أن لالســتقصاء ثالثــة معــانٍ  ،هــي :االســتقصاء العلمــي الــذي ميارســه الطلبــة
كــا ميارســه العلــاء يف بحوثهــم ،والتعلــم االســتقصايئ الــذي ميارســة الطلبــة بفاعليــة الكتســاب
الخــرة ،والتعلــم االســتقصايئ الــذي ميارســه الطلبــة بخطــوات محــددة وبتوجيــه مــن املعلــم.
وقــد يرتبــط التبايــن فيــا قدمــه املختصــون يف الرتبيــة العلميــة مــن تعريفــات لالســتقصاء
مــع تبايــن وجهــات نظرهــم يف تحديــد مســتويات االســتقصاء يف األنشــطة العلميــة يف الكتــب
املدرســية أو تلــك املامرســة يف حصــص العلــوم .فقــد قــدم هــرون Herronمنوذجــاً لتصنيــف
أنشــطة االســتقصاء يف كتــب العلــوم ومتــارس يف الصــف (املختــر) ،اعتمــدت عليــة كل التصنيفــات
التــي جــاءت بعــده ،حيــث يــرى أن أنشــطة االســتقصاء تقــع يف أربعــة مســتويات بنــا ًء عــى
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ـؤال يقدمــه
مــدى مشــاركة املتعلــم فيهــا ،هــي :االســتقصاء التوكيــدي ،وفيــه يتنــاول املتعلــم سـ ً
املعلــم إىل املتعلــم بإج ـراءات يحددهــا املعلــم للوصــول إىل إجابــة معلومــة ســلفًا ،واالســتقصاء
املنظــم ،وفيــه يتنــاول املتعلــم ســؤالً يقدمــه املعلــم إليــه بإج ـراءات يحددهــا املعلــم للوصــول
ـؤال يقدمــه املعلــم إليــه
إىل إجابــة غــر معلومــة ،واالســتقصاء املوجــه ،وفيــه يتنــاول املتعلــم سـ ً
بإجـراءات يحددهــا املتعلــم بتوجيهــات مــن املعلــم للوصــول إىل إجابــة غــر معلومــة ،واالســتقصاء
خاصــا بــه بإج ـراءات يبتكرهــا بنفســه للوصــول إىل إجابــة
املفتــوح ،وفيــه يتنــاول املتعلــم سـ ً
ـؤال ً
غــر معلومــة (الشــمراين2012 ،؛ الحصــان والجــر واملفتــي.)2015 ،
أمــا املجلــس الوطنــي للبحــوث ( )National Research Council (NRC), 2000فحــدد
لالســتقصاء ســتة جوانــب أو ســات أساســية ،ووضــع لــكل جانــب أو ســمة مــن ثالثــة إىل أربعــة
مســتويات بحســب مشــاركة املتعلــم بالنشــاط االســتقصايئ .ويف الســياق ذاته ،يشــر زيتــون (;2007
 )2010إىل أنــه ينظــر إىل االســتقصاء يف التعلــم والتعليــم كمســتويات ثالثــة متدرجــة ت ُص ّنــف وف ًقــا
لــدور املعلــم واملتعلــم يف النشــاط االســتقصايئ ،هــي :االســتقصاء املبنــي (االســتقصاء البســيط يف
هــذه الدراســة) ،واالســتقصاء املوجــه ،واالســتقصاء الحــر (االســتقصاء الحقيقــي يف هــذه الدراســة)،
وهــو التصنيــف ذاتــه الــذي قدمــه كولــرن ( )Colburn, 2000وجــرى تبنيــه يف الدراســة الحاليــة.
وتدريــس العلــوم كغريهــا مــن املــواد موجــه بكتبهــا ،إذ يغلــب عليــه تعليــم املحتــوى العلمــي
يف تلــك الكتــب ( .)Kesidou & Roseman, 2002ففــي تقريــر املســح الســنوي لتعليــم العلــوم
والرياضيــات لعــام  2000وجــد فريــق مــن الباحثــن أن ( )95%مــن املعلمــن يســتخدمون الكتــاب
املــدريس يف تنظيــم تدريســهم وتوجيهــه ،وتعيــن الواجبــات للطلبــة ( ،)Binns & Bell, 2015وهــذا
يســتوجب إخضــاع تلــك الكتــب ،وبشــكل مســتمر لعمليــات تحليــل وتقويــم ،بغيــة تطويرهــا
وتجويدهــا ،لتواكــب االتجاهــات واملســتجدات الرتبويــة الحديثــة.
لــذا تناولــت العديــد مــن الدراســات تحليــل كتــب العلــوم بهــدف تعـ ّرف مدى تضمني ســات
االســتقصاء فيهــا ومســتواه ،ومــن هــذه الدراســات دراســة جريمــان وهاســكن وألــس (Germann,
 )Haskins, & Auls, 1996التــي هدفــت إىل تقــي مــدى تضمــن ســات االســتقصاء الحقيقــي
يف أوراق تعليــات ( )90تجربــة مخربيــة يف كتــب العلــوم الحياتيــة للمرحلــة الثانويــة يف إحــدى
الواليــات األمريكيــة ،وأظهــرت نتائجهــا أ ّن ســمتي ضبــط املتغ ـرات وصياغــة الفرضيــات تكررتــا
أكــر مــن غريهــا ،وأن نســبة ضئيلــة مــن التجــارب تضمنــت ســمتي تصميــم التجربــة وتحديــد
املتغــرات .وأظهــرت دراســة بــايس وماندلــو وترفــو ورامــوس (& Basey, Mendelow, Trevoe,
 )Ramos, 2000يف نتائجهــا أن مســتوى االســتقصاء يف منهــاج مختــر العلــوم الحياتيــة يف ســت
كليــات مجتمــع اختــرت عشــوائ ًيا يف واليــة كولــورادو أمريكيــة تـراوح بــن ( )2.8-1.6مــن ( ،)7وأن
نســبة األنشــطة املخربيــة يف مســتوى االســتقصاء ( )4فأكــر بلغــت ( ،)13%ومتثــل العيــب األســايس
يف توليــد األســئلة ،واختيــار املتغ ـرات ،وطــرق تناولهــا.
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ويف الســياق ذاتــه ،أجــرى شــن ومالهوت ـرا ( )Chinn & Malhotra, 2002دراســة كان مــن
أهدافهــا تحليــل مجموعتــن مــن األنشــطة املخربيــة )468( :نشــاطاً يف تســعة كتــب يف العلــوم
مؤلفــة لطلبــة املــدارس املتوســطة واالبتدائيــة العليــا ونرشتهــا دور نــر أمريكيــة مختلفــة ،و()26
نشــاطاً اســتقصائياً طورهــا باحثــون يف الرتبيــة العلميــة وعلــاء نفــس ،وأظهــرت نتائجهــا أن أنشــطة
الكتــب املدرســية فشــلت يف تجســيد ســات االســتقصاء الحقيقــي ،إذ ليــس هنــاك أي نشــاط
مــن أنشــطة الكتــب املدرســية يتيــح للطالــب فرصــة توليــد ســؤال خــاص بــه ،أو إجـراء تحويــات
معقــدة للبيانــات ،أو ق ـراءة بحــوث منشــورة ،وكانــت تكــررات ســمتي اختيــار املتغ ـرات وإج ـراء
تحويــات للمالحظــات ضئيلــة ج ـ ًدا فيهــا ،يف املقابــل كانــت األنشــطة التــي طورهــا املتخصصــون
أفضــل قلي ـاً ،إذ تجســدت فيهــا معظــم ســات االســتقصاء الحقيقــي بنســب مئويــة أعــى.
كــا أجــرى زويــن وآخــرون ( )Zoin et al., 2004دراســة هدفــت إىل تقييــم برنامــج بايوماينــد
 Biomindلطلبــة املــدارس الثانويــة اإلرسائيليــة ،قائــم عــى أن االســتقصاء يف العلــوم الحياتية يتمثل
يف أن يفكــر الطلبــة كــا يفكــر العلــاء ،وأشــارت النتائــج إىل توافــر ســات االســتقصاء الحقيقــي
يف أنشــطة الربنامــج العلميــة .وأجــرى مامبــا وجابلنجــو وهنــر (& Mumba, Chabalengula,
 )Hunter, 2007دراســة أظهــرت نتائجهــا أن غالبيــة التجــارب العلميــة يف مقــررات وكتــب الكيميــاء
واالختبــارات العمليــة للمرحلــة الثانويــة يف جمهوريــة زامبيــا كانــت يف مســتويي تجــارب االســتقصاء
املنظــم والتوكيــد ،وعــدد قليــل جــ ًدا يف مســتوى االســتقصاء املوجــه ،ومل تكــن أيــة تجربــة يف
مســتوى االســتقصاء املفتــوح.
ومــن الدراســات املحليــة القالئــل يف هــذا املجــال ،دراســة العيــارصة ( )2008التــي هدفــت إىل
تقــي مــدى توزيــع األنشــطة العلميــة يف كتــب العلــوم املطـ ّورة للصفــوف مــن الخامــس إىل الثامن
األساسـيّة يف األردن عــى أنــواع االســتقصاء العلمــي البســيط ،ومــدى تجســيدها لســات االســتقصاء
العلمــي الحقيقــي ،واســتخدمت بطاقتــا تحليــل لتحليــل عينــة تألفــت مــن ( )264نشــاطاً علم ًيــا
يف هــذه الكتــب ،وأظهــرت نتائجهــا أن تجــارب التوضيــح البســيط أكــر أنــواع أنشــطة االســتقصاء
ورودا ً يف كتــب العلــوم ،وأقلهــا تجــارب املالحظــات البســيطة ،وقــد فشــلت كتــب العلوم يف تجســيد
ســات االســتقصاء الحقيقــي يف األنشــطة العلميــة الــواردة فيهــا؛ إذ إن نصــف هــذه الســات مل
تظهــر يف أي مــن هــذه األنشــطة ،والنصــف اآلخــر ظهــر فيهــا بنســب ضئيلــة إىل ضئيلــة جــدا ً.
وعــى مســتوى العــريب أجــرى الشــمراين ( )2012دراســة هدفــت إىل تعـ ّرف مســتوى تضمــن
ســات االســتقصاء العلمــي يف األنشــطة العلميــة يف كتــاب الفيزيــاء ودليــل التجــارب العمليــة
للصــف الثــاين الثانــوي بالســعودية ،واســتخدمت أداة تحليــل يف ضــوء خمــس ســات لالســتقصاء
العلمــي وفــق قواعــد تقديــر رباعــي التدريــج صــادر عــن املجلــس الوطنــي للبحــوث ( )NRCيف
تحليــل ( )53نشــاطًا علميًــا ،وأظهــرت نتائجهــا تضمــن ســمة إعطــاء األولويــة لألدلــة يف الــرد عــى
األســئلة يف كامــل األنشــطة املحلّلــة ،وســمتا طــرح األســئلة وصياغــة التفسـرات يف غالبيهــا ،وســمة
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التواصــل وتربيــر التفسـرات يف نشــاط واحــد ،وأظهــرت أيضً ــا وجــود تــوازن يف تضمــن املســتويات
العليــا والدنيــا لســات االســتقصاء ،لكــن هنــاك عــدم تــوازن يف تضمــن املســتويات العليــا والدنيــا
لــكل ســمة عــى حــده.
وأجــرى عمــر وبوقــس واملفتــي ( )2015دراســة هدفــت إىل تع ـ ّرف مســتوى تضمــن ســات
االســتقصاء األساســية يف األنشــطة العلميــة يف كتــب الكيميــاء وأدلــة التجــارب العمليــة للمرحلــة
الثانويــة بالســعودية ،واســتخدمت أداة تحليــل يف ضــوء خمــس ســات لالســتقصاء العلمــي وفــق
قواعــد تقديــر رباعــي التدريــج صــادر عــن املجلــس الوطنــي للبحــوث ( )NRCيف تحليــل ()128
نشــاطًا علميًــا ،وأظهــرت نتائجهــا أنــه تــم تضمــن ســمتي مشــاركة املتعلــم يف طــرح األســئلة ومتكنــه
مــن صياغــة تفسـرات مــن األدلــة يف جميــع األنشــطة املحلّلــة ،وســمة إعطــاء أولويــة لألدلــة عنــد
الــرد عــى األســئلة يف غالبيتهــا ،أمــا ســمتا ربــط التفس ـرات باملعرفــة العلميــة والتواصــل وتربيــر
التفس ـرات فكانتــا قليلــة وقليلــة ج ـ ًدا ،وكان هنــاك عــدم تــوازن يف تضمــن املســتويات العليــا
والدنيــا لــكل ســمة عــى حــده.
وهدفــت دراســة الحصــان وآخريــن ( )2015إىل تع ـ ّرف مســتوى تضمــن ســات االســتقصاء
العلمــي يف األنشــطة العلميــة يف كتــب األحيــاء وأدلــة التجــارب العلميــة يف املرحلــة الثانويــة
بالســعودية ،واســتخدمت أداة تحليــل يف ضــوء خمــس ســات لالســتقصاء العلمــي وفــق قواعــد
تقديــر رباعــي التدريــج صــادر عــن املجلــس الوطنــي للبحــوث ( )NRCيف تحليــل ( )173نشــاطًا
علم ًيــا ،وأظهــرت نتائجهــا ضعــف تضمــن أنشــطة كتــب األحيــاء للمرحلــة الثانويــة لســمتي ربــط
التفس ـرات باملعرفــة العلميــة والتواصــل وتربيــر التفس ـرات ،إضافــة إىل أن األنشــطة ال تدعــم يف
غالبيتهــا عمليــات التواصــل لــدى الطلبــة ،مــا قلـ ّـل مــن متكنهــم مــن تقديــم مــررات علميــة حــول
التفس ـرات العمليــة.
وأجــرى الدهمــش واملنصــور والشــمراين واملوهــي (Aldahmash, Mansour, Alshamrani,
 )& Almohi, 2016دراســة هدفــت إىل تعــ ّرف مــدى تضمــن ســات االســتقصاء العلمــي يف
األنشــطة العلميــة يف كتــب العلــوم وأدلــة التجــارب العمليــة للمرحلــة املتوســطة بالســعودية.
واســتخدمت أداة تحليــل يف ضــوء خمــس ســات لالســتقصاء العلمــي وفــق قواعــد تقديــر رباعــي
التدريــج صــادر عــن املجلــس الوطنــي للبحــوث ( ،)NRCوأظهــرت نتائجهــا أن ســات االســتقصاء
متضمنــة يف أكــر مــن نصــف األنشــطة املحلّلــة ،وأن ســمتي إعطــاء األولويــة لألدلــة يف الــرد عــى
األســئلة وتقديــم مــررات علميــة للتفسـرات كانتــا أكــر تكـرا ًرا مــن غريهــا ،وأن متوســط مســتوى
االســتقصاء يف هــذه األنشــطة  2.55مــن  ،5وأن ليــس هنــاك مــا يشــر إىل أن كتــب العلــوم تعطــي
الفــرص للطلبــة لتنميــة مهــارات االســتقصاء لديهــم.
مــن اســتعراض الدراســات الســابقة ،يتبـ ّـن أ ّن الدراســات األجنبيــة منهــا ركــزت يف معظمهــا
عــى ســات االســتقصاء الحقيقــي يف مــادة األحيــاء للمرحلــة الثانويــة ،أمــا الدراســات العربيــة
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فتــكاد تكــون عــى منــط واحــد ،حيــث اســتخدمت بشــكل عــام أداة تحليــل يف ضــوء خمــس ســات
لالســتقصاء العلمــي وفــق قواعــد تقديــر رباعــي التدريــج صــادر عــن املجلــس الوطنــي للبحــوث
( )NRCيف الكشــف عــن مــدى تضمــن ســات االســتقصاء العلمــي ومســتواه يف األنشــطة العلميــة
يف كتــب العلــوم املختلفــة وأدلــة التجــارب للمرحلــة الثانويــة يف الســعودية ،ومتتــاز الدراســة
الحاليــة بتناولهــا جميــع كتــب أحــد الصفــوف الثانويــة يف األردن بالتحليــل وفــق أداة تحليــل مــن
إعــداد الباحــث.
مشكلة الدراسة
مــن املتفــق عليــه بــن املهتمــن بالرتبيــة العلميــة أن اســتيعاب الطلبــة ملحتــوى املــادة
العلميــة وحــده غــر ٍ
كاف ،بــل يجــب تعلــم مهــارات االســتقصاء العلمــي ،وامتــاك عمليــات العلــم
يف ســياق بنيــة العلــم وطبيعتــه (الحصــان وآخــرون .)2015 ،وأن الكتــب املدرســية تؤثــر يف تدريــس
العلــوم ،وتــؤدي دو ًرا مهـاً يف توجيهــه .إذ بينــت دراســة بيتــون  Beatonوآخريــن املشــار إليهــا يف
الشــهراين ( )2012أن املعلمــن يقضــون أكــر مــن  31%مــن وقــت تدريســهم يف األنشــطة الــواردة
يف الكتــب املدرســية.
فرصــا للطلبــة لالنخ ـراط يف
وقــد وجــد أن األنشــطة العلميــة يف الكتــب املدرســية ال تقــدم ً
اســتقصاء حقيقــي ( .)Ayar, Aydeniz, & Yalvac, 2015وهــي يف كتــب العلــوم يف الــدول العربيــة
ال تختلــف عــن ذلــك ،إذ إنهــا تهــدف عــادة إىل بنــاء املعرفــة النظريــة عــى حســاب األنشــطة
التطبيقيــة التــي مــن شــأنها متكــن الطلبــة مــن القيــام بالتجــارب واالســتقصاء ،عــى الرغــم مــن
أن هنــاك مــؤرشات تــدل عــى أن محتــوى املنهــاج الوطنــي يف بعــض الــدول العربيــة ومنهــا األردن
اقرتبــت مــن املواصفــات الدوليــة املتقدمــة تعليميًــا ،إذ قــد يكــون هــذا أحــد أســباب الرتاجــع
املســتمر يف مســتوى أداء الطلبــة األردنيــن يف الدراســة الدوليــة للرياضيــات والعلــوم ()TIMSS
(صميــدة وغريــس.)2014 ،
مــن هنــا ،ومــن منطلــق أ ّن االســتقصاء العلمــي يعـ ّد مــن طــرق التفكــر ،ومــن أهــم مــا مييــز
مــادة العلــوم ،ونظـ ًرا لغيــاب معايــر وطنيــة معتمــدة لتحديــد مســتوى تضمــن ســات االســتقصاء
العلمــي يف كتــب العلــوم يف األردن ،ويف ضــوء نــدرة الدراســات املحليــة التــي تناولــت مــدى تضمــن
ســات االســتقصاء العلمــي يف كتــب العلــوم ،ولكــون الكتــب التــي تناولتهــا هــذه الدراســة أقــرت
حديثًــا مــع مــا أثــر حــول املناهــج الجديــدة بشــكل عــام مــن انتقــادات وســخط اجتامعــي ،جــاءت
ـي مســتوى تضمــن ســات االســتقصاء العلمــي يف كتــب املــواد العلميــة
هــذه الدراســة بغــرض تقـ ّ
للصــف الحــادي عــر يف األردن.
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أسئلة الدراسة
تحددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن االسؤالني اآلتيني:
 - 1مــا ســات االســتقصاء العلمــي املتضمنــة يف األنشــطة العلميــة يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء،
والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة للصــف الحــادي عــر يف األردن؟
 - 2مــا مســتوى االســتقصاء العلمــي املتضمنــة يف األنشــطة العلميــة يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء،
والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة للصــف الحــادي عــر يف األردن؟
أهمية الدراسة
تنبع أهمية الدراسة الحالية من كونها:
 - 1تناولت موضوع االستقصاء الذي يُع ّد من التوجهات العاملية الحديثة يف الرتبية العلمية.
 - 2تناولــت بالتحليــل كتــب املــواد العلميــة ألحــد صفــوف املرحلــة الثانويــة التــي اعتمدتهــا وزارة
الرتبيــة والتعليــم كطبعــة تجريبيــة يف العــام الــدرايس  2016/2017الحــايل.
 - 3تُ ّعد –عىل حد اطالع الباحث -من الدراسات املحلية القالئل التي تناولت موضوعها.
 - 4تقــدم أداة تحقــق لهــا مــا يناســب مــن مــؤرشات الصــدق والثبــات لتحليــل األنشــطة العلميــة
يف كتــب العلــوم ،وأدلــة التجــارب املخربيــة ،وأوراق تعليامتهــا ،وتلــك املنفــذة يف حصــص
العلــوم.
 - 5مــن الناحيــة التطبيقيــة ،قــد يســتفيد مــن نتائجهــا القامئــون عــى مناهــج العلــوم بفروعهــا
املختلفــة ،عنــد تطويــر هــذه املناهــج ،يف جعلهــا محتويــة عــى أنشــطة علميــة اســتقصائية
تتجســد فيهــا ســات االســتقصاء مبســتوييها املوجــه والحقيقــي بشــكل أوســع.
محددات الدراسة
أجريت هذه الدراسة ضمن الحدود واملحددات اآلتية:
 تناولــت األنشــطة العلميــة التــي جــاءت يف كتــب املــواد العلميــة للصــف الحــادي عــرالتــي أقرتهــا وزارة الرتبيــة والتعليــم يف األردن يف العــام الــدرايس ( 2016/2017الطبعــة األوىل
التجريبيــة) تحــت عنــوان «نشــاط» أو «نشــاط تجريبــي» أو «املــروع  ،»..والتــي يتطلــب
تنفيذهــا أدا ًء عمليًــا.
 اعتمــدت عمليــة التحليــل أربــع عــرة ( )14ســمة مــن ســات االســتقصاء العلمــي املحــددةيف دراســة شــن ومالهــورت ( ،)Chinn & Malhotra, 2002مبســتويات ثالثــة :املســتويني األول
(االســتقصاء البســيط) والثالــث (االســتقصاء الحقيقــي) وردا يف دراســة شــن ومالهــورت مــع
وصــف لــكل ســمة مــن هــذه الســات ،أمــا املســتوى الثــاين (االســتقصاء املوجــه) ،فوصفــت
وقياســا عــى تصنيــف
ســاته يف هــذه الدراســة اســتنا ًدا إىل تعريــف االســتقصاء املوجــه ً
املجلــس الوطنــي للبحــوث( )NRC, 2000لســات االســتقصاء األساســية ومســتوياتها.
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التعريفات اإلجرائية
 النشــاط العلمــي :هــو أي نشــاط علمــي يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة،وعلــوم األرض والبيئــة (الطبعــة التجريبيــة )2016 /للصــف الحــادي عــر يف األردن ورد تحــت
عنــوان «نشــاط» أو «نشــاط تجريبــي» أو «املــروع ،»..ويتطلــب تنفيــذة أدا ًء عمل ًيــا.
 ســات االســتقصاء :هــي مجموعــة مظاهــر التفكــر العلمــي الجوهريــة التــي يســتخدمهاالعالِــم يف بحوثــه وتجاربــة الكتشــاف املعرفــة العلميــة التــي جــاءت يف أداة التحليــل يف
الدراســة الحاليــة للكشــف عــن مســتوى تضمينهــا يف األنشــطة العلميــة يف الكتــب املحلّلــة،
وعددهــا ( )14ســمة.
 مســتوى االســتقصاء :هــو نــوع االســتقصاء الــذي يتحــدد اســتنا ًدا إىل مقــدار مــا يتيحه النشــاطالعلمــي مــن مشــاركة للمتعلــم يف تنفيــذه ،وهــو يف هــذه الدراســة ثالثــة مســتويات ،هــي:
املســتوى األول (االســتقصاء البســيط) ،والثــاين (االســتقصاء املوجــه) ،والثالــث (االســتقصاء
الحقيقــي).
 كتــب املــواد العلميــة للصــف الحــادي عــر :هــي الطبعــة األوىل التجريبيــة لكتــب الفيزيــاء،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة للصــف الحــادي عــر التــي أقرتهــا وزارة
الرتبيــة والتعليــم يف األردن عــى الطلبــة بــد ًءا مــن العــام الــدرايس .2016/2017
الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة
لإلجابــة عــن ســؤايل الدراســة ،اتبــع املنهــج الوصفــي التحليــي بأســلوب تحليــل املحتــوى
باســتخدام أداة تحليــل أعــدت لهــذا الغــرض ،اشــتملت عــى ( )14ســمة مــن ســات االســتقصاء
العلمــي جــاءت يف دراســة شــن ومالهــورت ( ،)Chinn & Malhotra, 2002و ُحــ ّدد احتــال
تضمــن النشــاط العلمــي لهــا بثالثــة مســتويات تقابــل يف تدريجهــا تنازليًــا ســات االســتقصاء:
البســيط ،واملوجــه ،والحقيقــي ،حيــث اعتمــد األســلوب الكمــي يف التحليــل ،إذ كان هنــاك نوعــان
مــن املتغــرات كــا جــاء يف تقريــر مكتــب املحاســبة العــام األمريــي ()GAOاملشــار إليــة يف
دراســة الشــهراين ( ،)2012وهــا :املتغــر املفاهيمــي ، Conceptualizingوقُصــد بــه املحتــوى
املتغــر الــذي جــرى تحليلــه (النشــاط العلمــي) الــذي مثّــل وحــدة التحليــل ،واملتغــر التصنيفــي
 ،categorizingوقُصــد بــه املتغــر الــذي جــرى تصنيفــه يف فئــات يف أثنــاء عمليــة التحليــل (ســات
االســتقصاء) التــي مثّلــت فئــات التحليــل.
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مجتمع الدراسة عينتها
تألفــت عينــة الدراســة مــن مجتمعهــا املتمثــل يف ( )74نشــاطًا علميًــا ،هــي جميــع األنشــطة
العلميــة الــواردة يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة (الطبعــة
التجريبيــة )2016 /للصــف الحــادي عــر يف األردن التــي جــاءت تحــت عنوان «نشــاط» أو «نشــاط
تجريبــي» ،أو «املــروع  ،»..والتــي يتطلــب تنفيذهــا أدا ًء عمل ًيــا ،والجــدول ( )1يبــن توزيعهــا عــى
هــذه الكتــب.
الجدول ( :)1أعداد األنشطة العلمية يف كتب املواد العلمية للصف الحادي عرش
املادة

الفيزياء
الكيمياء
العلوم الحياتية
علمو األرض والبئية
املجموع

عدد األنشطة العلمية التي يتطلب تنفيذها القيام مبهام عملية
الجزء األول

الجزء الثاين

املجموع

5

20

25

6

12

18

10

10

20

7

4

11

28

46

74

أداة الدراسة
لإلجابــة عــن ســؤايل الدراســة ،جــرى تطويــر أداة التحليــل بعــد االطــاع عــى بعــض األدب
الرتبــوي والدراســات الســابقة ذات الصلــة ،وذلــك وفــق الخطــوات اآلتيــة:
 اعتــاد تصنيــف كولــرن ( )Colburn, 2000وزيتــون ( )2007الــذي ص ّنف أنشــطة االســتقصاءالعلمــي التــي تــرد يف كتــب العلــوم أو تلــك املامرســة يف حصــص العلــوم يف ثالثــة أنــواع متثــل
مســتويات االســتقصاء العلمــي ،وهــي :االســتقصاء املنظــم (املبنــي) ،الــذي يقابلــة االســتقصاء
البســيط يف دراســة شــن ومالهوتــرا ( ،)Chinn, & Malhotra, 2002واالســتقصاء املوجــه،
واالســتقصاء املفتــوح الــذي يُقابلــه االســتقصاء الحقيقــي يف دراســة شــن ومالهوت ـرا نفســها.
 اعتــاد اإلطــار النظــري املتضمــن يف مصفوفــة العمليــات املعرفيــة ،وســات االســتقصاءالبســيط والحقيقــي الــواردة يف دراســة شــن ومالهوتـرا ( ،)Chinn & Malhotra, 2002التــي
تصلــح -كــا ذكــرا  -لتحليــل األنشــطة العلميــة التجريبيــة ،وتعريــف االســتقصاء املوجــه
(Colburn, 2000؛ زيتــون ،)2007 ،وتصنيــف املجلــس الوطنــي للبحــوث()NRC, 2000
لســات االســتقصاء األساســية ومســتوياتها ،يف وصــف ســات االســتقصاء مبســتوياتها الثالثــة.
 ترتيــب أداة التحليــل عــى شــكل مصفــوف ببعديــن؛ البعــد األول (الــرأيس) ُخ ّصــص لســاتاالســتقصاء وعددهــا ( )14ســمة (فئــات التحليــل) ،والبعــد الثــاين (األفقــي) ُخ ّصــص ملســتويات
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-
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االســتقصاء ،وهــي ثالثــة مســتويات تتــدرج تنازل ًيــا اســتنا ًدا إىل مقــدار مــا يتيحــه النشــاط
العلمــي مــن مشــاركة للمتعلــم يف تنفيــذه ،كاآليت :االســتقصاء البســيط ،واالســتقصاء املوجــه،
واالســتقصاء الحقيقــي ،حيــث وصفــت كل ســمة مــن ســات االســتقصاء بفقــرة إىل ثــاث
فقـرات متدرجــة بحســب مســتويات االســتقصاء ،حيــث اعتمــد يف وصــف هــذه الســات مــا
جــاء يف دراســة شــن ومالهــورت ( )Chinn & Malhotra, 2002للمســتويني األول والثالــث،
وقياســا عــى
أمــا املســتوى الثــاين ،فوصفــت ســاته اســتنا ًدا إىل تعريــف االســتقصاء املوجــهً ،
تصنيــف املجلــس الوطني للبحوث( )NRC, 2000لســات االســتقصاء األساســية ومســتوياتها،
وقــد خصصــت لــكل نشــاط علمــي جــرى تحليلــه (وحــدة التحليــل) نســخة مــن هــذه األداة،
فيهــا معلومــات أساســية عــن النشــاط وترميــزه.
جــرى التحقــق مــن صــدق األداة بعرضهــا بصورتهــا األوليــة عــى اثنــن مــن املتخصصــن يف
مناهــج العلــوم وتدريســها ،ومعلمــة علــوم حياتيــة /طالبــة دكتــوراه ،إلبــداء آرائهــم وتقديــم
مقرتحاتهــم حولهــا ،ويف ضــوء ذلــك ،أجريــت بعــض التعديــات التــي تركــزت يف معظمهــا عــى
الصياغــة اللغويــة.
جــرى التحقــق مــن ثبــات عمليــة التحليــل بطريقتــن ،هــا (حســينة :)2013 ،الثبــات الداخيل
 ، Intra-Coderبــأن حلــل الباحــث عين ـ ًة اســتطالعية ،ثــم إعــادة تحليلهــا بعــد أســبوعني،
وكانــت نســبة التوافــق بــن نتيجتــي التحليلــن ( ،)91.2%والثبــات الخارجــي Inter-Rater
ّــل محلــل آخــر العينــة املختــارة باســتخدام أداة التحليــل بعــد تعريفــه بقواعــد
 ،بــأن حل َ
التحليــل باســتخدامها ،والتــي مــن أهمهــا :مراعــاة نــوع النشــاط البســيط؛ أهــو تجربــة ضبــط،
أم تجربــة توضيــح ،أم تجربــة مالحظــة ،وذلــك وفــق مــا جــاء يف دراســة شــن ومالهــورت
( ،)Chinn & Malhotra, 1996وإذا تكــررت ســمة يف النشــاط الواحــد حســبت تكـرا ًرا واح ًدا،
وإذا ص ُعــب التحديــد بــن مســتويني تحســب للمســتوى األعــى ،وكانــت نســبة التوافــق بــن
تحليــي الباحــث واملحلــل اآلخــر (.)82.2%

نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً :النتائــج املتعلقــة بالســؤال األول :مــا ســات االســتقصاء العلمــي املتضمنــة يف األنشــطة
العلميــة يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة للصــف الحــادي
عــر يف األردن؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال جــرى حســاب تك ـرار تضمــن كل ســمة مــن ســات
االســتقصاء يف األنشــطة العلميــة يف كل كتــاب مــن هــذه الكتــب ونســبها املئويــة ،والجــدول ()2
يبــن نتائــج ذلــك.
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جرش للبحوث والدراسات

الجدول ( :)2تكرارات تضمني سامت االستقصاء يف األنشطة العلمية يف الكتب ونسبها املئوية
التسلسل

السمة
توليد أسئلة البحث
اختيار املتغريات

العلوم علوم األرض
الفيزياء الكيمياء
والبيئة
الحياتية
تكرار( )%تكرار( )%تكرار( )%تكرار()%
()n=58( )n=105( )n=78( )n=154
(2)3.4
(2)1.9( 6)7.7( 4)2.6
(15)9.7

(4)5.1

(13)12.4

املجموع
تكرار()%
()n=395
(14)3.5

(8)13.7

(40)10.1

(11)19.0
(0)0.0
(3)5.2
(8)13.7
(3)5.2
(0)0.0
(10)17.2
(0)0.0

(70)17.7
(4)1.0
(26)7.0
(53)13.4
(27)6.8
(5)1.3
(54)13.7
(7)1.8

(19)18.1( 16)20.5( 24)15.6
تخطيط اإلجراءات
(0)0.0( 0)0.0( 4)2.6
ضبط املتغريات
(2)1.9( 5)6.4( 16)4.1
تخطيط القياسات
(15)14.3( 11)14.1( 19)12.3
عمل املالحظات
عمل تحويالت للمالحظات (12)11.4( 3)3.8( 9)5.8
التفكري يف العيوب املنهجية (0)0.0( 0)0.0( 5)3.2
(15)14.3( 11)14.1( 18)11.7
االستدالل غري املبارش
(5)4.8( 1)1.3( 1)0.6
التعميم
التفكري بنمط أو أكرث من
(10)17.2( 19)18.1( 16)20.5( 21)13.6
أمناط التفكري
(3)0.8
تطوير مستوى من النظرية (3)2.9( 5)6.4( 18)11.7
تنسيق النتائج من دراسات
(0)0.0
(0)0.0( 0)0.0( 0)0.0
متعددة
(0)0.0
(0)0.0( 0)0.0( 0)0.0
دراسة تقارير البحوث
(58)100( 105)100( 78)100( 154)100
املجموع

(66)16.7
(29)7.3
(0)0.0
(0)0.0
)100(395

يبـ ّـن الجــدول ( )2أن تكـرار تضمــن ســات االســتقصاء العلمــي يف األنشــطة العلميــة يف كتــب
الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة مجتمعــة بلــغ ( )395ســمة ،وأن
لكتــاب الفيزيــاء النصيــب األكــر مــن هــذا ،إذ تجســدت ســات االســتقصاء العلمــي فيــه ()154
مــرة ،يف حــن تجســدت يف كتــاب علــوم األرض والبيئــة ( )58مــرة ،وهــي التكـرار األقــل ،وقــد كانــت
ســمة تخطيــط اإلجـراءات أكــر هــذه الســات تضمي ًنــا يف األنشــطة العلميــة يف هــذه الكتــب ،إذ
تكــرر تجســيدها ( )70مــرة أو مــا يعــادل ( )17.7%مــن مجمــوع تك ـرارات الســات يف الكتــب
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مجتمعــة ،تلتهــا ســمة التفكــر بنمــط أو أكــر مــن أمنــاط التفكــر التــي تكــرر تجســيدها ( )66مــرة،
وبنســبة ( ،)16.7%فســمة االســتدالل غــر املبــارش بتك ـرار ( )54مــرة وبنســبة ( ،)13.7%أمــا أقــل
الســات تضمي ًنــا فكانــت ســمتا تنســيق النتائــج مــن دراســات متعــددة ،ودراســة تقاريــر البحــوث،
حيــث مل تظهــرا يف أي نشــاط مــن األنشــطة العلميــة املحلّلــة ،تلتلهــا ســمتا ضبــط املتغــرات
بنســبة ( ،)1%والتفكــر يف العيــوب التجريبيــة بنســبة (.)1.3%
ورمبــا يعــود ســبب كــون كتــاب الفيزيــاء أكــر كتــب املــواد العلميــة للصــف الحــادي عــر
تضمي ًنــا لســات االســتقصاء العلمــي وتجســي ًدا لهــا يف األنشــطة العلميــة الــواردة فيــه ،إىل طبيعــة
املحتــوى املعــريف ملــادة الفيزيــاء ،حيــث يغلــب عليــه القواعــد ،واملبــادئ ،والقوانــن العلميــة
التــي يســتدعي اســتنتاجها والتحقــق منهــا قيــام الطالــب بتجــارب مخربيــة فيهــا بدرجــة عاليــة
مــن الضبــط ،ومــا يلــزم ذلــك مــن تخطيــط إلج ـراءات تنفيــذ هــذه التجــارب وعمــل القياســات
والتحويــات عليهــا للوصــول إىل هــذه القواعــد والقوانــن اســتقرائ ًيا ،أمــا كــون كتــاب العلــوم
الحياتيــة جــاء يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث تك ـرار ســات االســتقصاء العلمــي فيــه ،رمبــا يعــود
أيضــأ إىل طبيعــة املوضوعــات التــي يتناولهــا هــذا الكتــاب ،حيــث يغلــب عليهــا املفاهيــم والحقائق
العلميــة التــي يســتدعي فهمهــا والتحقــق منهــا قيــام الطالــب مبالحظــات مبــارشة بالحــواس أو
باســتخدام املجهــر وأدوات بســيطة ،كدراســة مقطــع عــريض لســوق نبــات وترشيــح أرنــب.
أمــا كــون كتــاب علــوم األرض والبيئــة أقــل الكتــب األربعة تكـرا ًرا لســات االســتقصاء العلمي،
رمبــا يعــود إىل قلــة األنشــطة العلميــة ذات الطابــع العمــي األدايئ فيــه؛ فكثــر مــن األنشــطة يف
هــذا الكتــاب مل تخضــع للتحليــل كونهــا أنشــطة فكريــة تأمليــة ال تتطلــب أدا ًء عمليًــا لتنفيذهــا،
وغالبيــة األنشــطة التــي جــرى تحليلهــا كانــت دراســة عينــات أو منــاذج وتســجيل املالحظــات ال
تحتــاج إىل طــرح أســئلة البحــث والتخطيــط إلج ـراءات تنفيذهــا وعمــل القياســات والتحويــات
عليهــا للوصــول إىل اســتنتاجات أمكــن تقدميهــا للطالــب مبــارشة ،أضــف إىل ذلــك أ ّن موضوعــات
كتــاب علــوم األرض والبيئــة يغلــب عليهــا الطابــع النظــري العلمــي كاألرصــاد الجويــة ،وامليــاه
الجوفيــة ،والنظــام الشــميس ،والتــي أمكــن االكتفــاء بتقدميهــا يف هــذا الكتــاب باالســتعانة بالصــور
امللونــة والرســوم التوضيحيــة.
وقــد كانــت ســمة تخطيــط اإلج ـراءات أكــر ســات االســتقصاء العلمــي تضمي ًنــا يف أنشــطة
الكتــب املحلّلــة ،ورمبــا يرجــع ذلــك إىل أ ّن وصــف الســمة يف مســتوى االســتقصاء األول يف أداة
التحليــل يقتــي رصــد وجــود الســمة مبجــرد تقديــم النشــاط إج ـراءات تنفيــذ التجربــة أو مــا
ســيجري مالحظتــه للطالــب ،وبخاصــة أ ّن معظــم األنشــطة املحلّلــة تبــدأ عــادة بتقديــم األدوات
واملــواد ثــم اإلجـراءات .وجــاءت بعدهــا ســمة التفكــر بنمــط أو أكــر مــن أمنــاط التفكــر ،وهــذا
منطقــي ،ألنــه ال يــكاد يخلــو نشــاط مــن دعــوة الطالــب رصاحــة أو ضمنيًــا الســتخدام أحــد أمنــاط
التفكــر للوصــول إىل اســتنتاج.
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أمــا أن تخلــو أنشــطة الكتــب املحلّلــة مــن ســمتي تنســيق النتائــج مــن دراســات متعــددة
ودراســة تقاريــر البحــوث ،رمبــا يعــود بالنســبة للســمة األوىل إىل أن اإلجــراءات عــادة تعطــى
للطالــب ســلفًا وال مجــال أمامــه إلج ـراء التجربــة بأمنــاط أو أشــكال أخــرى ليصــار إىل التنســيق
بــن نتائجهــا ،ورمبــا يعــود بالنســبة لســمة دراســة تقاريــر البحــوث إىل أن ثقافــة البحــث العلمــي
بشــكل عــام يف مرحلــة مــا قبــل الجامعــة غــر ســائدة يف مدارســنا ،ألســباب متعــددة؛ منهــا صعوبــة
ق ـراءة البحــوث العلميــة املنشــورة ،وصعوبــة الوصــول إليهــا ،وكــون غالبيتهــا باللغــات األجنبيــة،
ولضعــف االتجاهــات نحوهــا.
هــذه النتائــج تتفــق مــع نتائــج الدراســات اآلتيــةChinn & Malhotra, 1996; Basey et ( :
 ،)al., 2000; Germann et al., 1996; Mumba et al., 2007والعيــارصة ( ،)2008وتختلــف مــع
نتائــج دراســة الدهمــش وآخــرون ( ،)Aldahmash et al, 2016ودراســة زويــن وآخــرون (Zoin
.)et al., 2004
ثان ًيــا :النتائــج املتعلقــة بالســؤال الثــاين :مــا مســتوى ســات االســتقصاء العلمــي املتضمنــة يف
األنشــطة العلميــة يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة ،وعلــوم األرض والبيئــة للصــف
الحــادي عــر يف األردن؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال جــرى حســاب تك ـرار مســتويات االســتقصاء
العلمــي يف األنشــطة العلميــة يف كتــب املــواد العلميــة للصــف الحــادي عــر ونســبها املئويــة،
والجــدول ( )3يبـ ّـن النتيجــة.
الجدول ( :)3تكرارات مستويات االستقصاء العلمي يف الكتب املحلّلة ونسبها املئوية
املستوى
1

2

3

االستقصاء
البسيط

االستقصاء املوجه

االستقصاء
الحقيقي

املجموع

التكرار (*)%

التكرار ()%

التكرار ()%

التكرار ()%

الفيزياء

(120)30.4

(33)8.4

(1)0.2

(154)39.0

الكيمياء

(72)18.2

(6)1.5

(0)0.0

(78)19.7

العلوم الحياتية

(90)22.8

(15)3.8

(0)0.0

(105)26.6

علوم األرض والبيئة

(36)9.1

)1.0(4

(18)5.6

(58)14.7

املجموع

)80.5(318

(58)14.7

)4.8(19

)100(395
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يتبـ ّـن مــن الجــدول ( )3أن املســتوى االول/االســتقصاء البســيط الــذي هــو أدىن مســتويات
االســتقصاء العلمــي ،كان املســتوى األكــر تضمي ًنــا يف كتــب الفيزيــاء ،والكيميــاء ،والعلــوم الحياتيــة،
وعلــوم األرض والبيئــة مجتمعــة ومنفــردة ،إذ بلــغ تكـراره يف الكتــب جميعهــا ( )318أو مــا يعــادل
( )80.5%مــن أصــل ( )395ســمة هــي مجمــوع تكــرارات الســات يف الكتــب ُمجتمعــة ،تــاه
املســتوى الثــاين /االســتقصاء املوجــه ( )58تكــرا ُرا وبنســبة ( ،)14.7%وجــاء املســتوى الثالــث/
االســتقصاء الحقيقــي وهــو أعــى مســتويات االســتقصاء يف املرتبــة األخــرة بتكــرار بلــغ ()19
وبنســبة (.)4.8%
وعــى مســتوى الكتــب منفــردة ،يتبـ ّـن أ ّن تك ـرار ســات االســتقصاء يف مســتوى االســتقصاء
البســيط يف كتــاب الفيزيــاء بلــغ ( )120ســمة ،وبنســبة ( ،)30.4%يف حــن كانــت فيــه ســمة واحــدة
فقــط يف مســتوى االســتقصاء الحقيقــي ،وهــذ التكـرارات والنســب ال تختلــف كثـ ًرا عنهــا يف كتــايب
الكيميــاء والعلــوم الحياتيــة ،إذ مل تظهــر فيهــا أيــة ســمة يف مســتوى االســتقصاء الحقيقــي ،غــر
أن هــذا الحــال اختلــف يف كتــاب علــوم األرض والبيئــة الــذي ظهــر فيــه ( )18ســمة مــن مســتوى
االســتقصاء الحقيقــي.
ولبيــان كيــف توزعــت هــذه التك ـرارات والنســب املئويــة عــى ســات االســتقصاء العلمــي،
جــرى حســاب تك ـرارات مســتويات االســتقصاء الثالثــة ونســبها املئويــة لــكل ســمة مــن ســات
االســتقصاء يف األنشــطة العلميــة يف كتــب املــواد العلميــة األربعــة للصــف الحــادي عــر ،والجــدول
( )4يبـ ّـن النتائــج.
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الجدول ( :)4تكرارات مستويات االستقصاء لسامت االستقصاء العلمي يف كتب املواد العلمية للصف
الحادي عرش ونسبها املئوية
املستوى
التسلسل

السمة

الكتاب

1

توليد أسئلة
البحث

2

اختيار املتغريات

3

تخطيط
اإلجراءات

4

ضبط املتغريات

1

2

3

االستقصاء
البسيط

االستقصاء
املوجه

االستقصاء
الحقيقي

التكرار(*)%

التكرار()%

التكرار( )%التكرار()%

املجموع

الفيزياء

(4)1.1

(0)0.0

(0)0.0

(4)1.0

الكيمياء

(6)1.5

(0)0.0

(0)0.0

(6)1.5

العلوم الحياتية

(2)0.5

(0)0.0

(0)0.0

(2)0.5

علوم األرض والبيئة

(0)0.0

(0)0.0

(2)0.5

(2)0.5

املجموع

(12)3.0

(0)0.0

(2)0.5

(14)3.5

الفيزياء

(12)3.0

(3)0.8

(0)0.0

(15)3.8

الكيمياء

(3)0.8

(1)0.3

(0)0.0

(4)1.0

العلوم الحياتية

(9)2.4

(4)1.0

(0)0.0

(13)3.3

علوم األرض والبيئة

(4)1.0

(1)0.3

(3)0.8

(8)2.0

املجموع

(28)7.6

(9)2.3

(3)0.8

(40)10.8

الفيزياء

(22)6.0

(2)0.5

(0)0.0

(24)6.5

الكيمياء

(16)4.1

(0)0.0

(0)0.0

(16)4.1

العلوم الحياتية

(16)4.1

(3)0.8

(0)0.0

(19)5.1

علوم األرض والبيئة

(8)2.0

(0)0.0

(3)0.8

(11)2.9

املجموع

(62)16.8

(5)1.4

(3)0.8

(70)19.0

الفيزياء

(4)1.0

(0)0.0

(0)0.0

(4)1.0

الكيمياء

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

العلوم الحياتية

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

علوم األرض والبيئة

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

املجموع

(4)1.1

(0)0.0

(0)0.0

(4)1.0
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5

تخطيط
القياسات

6

عمل املالحظات

7

عمل تحويالت
للمالحظات

8

التفكري غري
املبارش

9

التفكري يف
العيوب املنهجية

الفيزياء

(13)3.3

(3)0.8

(0)0.0

(16)4.1

الكيمياء

(5)1.3

(0)0.0

(0)0.0

(5)1.3

العلوم الحياتية

(2)0.5

(0)0.0

(0)0.0

(2)0.5

علوم األرض والبيئة

(1)0.5

(0)0.0

(2)0.5

(3)0.8

املجموع

(21)5.7

(3)0.8

(2)0.5

(26)7.0

الفيزياء

(19)5.1

(0)0.0

(0)0.0

(19)5.1

الكيمياء

(11)2.9

(0)0.0

(0)0.0

(11)2.9

العلوم الحياتية

(15)3.8

(0)0.0

(0)0.0

(15)3.8

علوم األرض والبيئة

(5)1.3

(0)0.0

(3)0.8

(8)2.0

املجموع

(50)13.5

(0)0.0

(3)0.8

(53)14.4

الفيزياء

(9)2.3

(0)0.0

(0)0.0

(9)2.3

الكيمياء

(3)0.8

(0)0.0

(0)0.0

(3)0.8

العلوم الحياتية

(12)3.0

(0)0.0

(0)0.0

(12)3.0

علوم األرض والبيئة

(2)0.5

(0)0.0

(1)0.3

(3)0.8

املجموع

(26)7.0

(0)0.0

(1)0.3

(27)7.3

الفيزياء

(0)0.0

(5)1.3

(0)0.0

(5)1.3

الكيمياء

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

العلوم الحياتية

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

علوم األرض والبيئة

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

املجموع

(0)0.0

(5)1.3

(0)0.0

(5)1.3

الفيزياء

(15)3.8

(3)0.8

(0)0.0

(18)4.9

الكيمياء

(11)2.9

(0)0.0

(0)0.0

(11)2.9

العلوم الحياتية

(15)3.8

(0)0.0

(0)0.0

(15)3.8

علوم األرض والبيئة

(8)2.0

(0)0.0

(2)0.5

(10)2.5

املجموع

(49)13.3

(3)0.8

(2)0.5

(54)14.6
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10

التعميم

11

التفكري بنمط أو
أكرث من أمناط
التفكري

12

تطوير مستوى
من النظرية

13

تنسيق النتائج
من دراسات
متعددة

14

دراسة تقارير
البحوث

املجموع
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الفيزياء

(0)0.0

(0)0.0

(1)0.3

(1)0.3

الكيمياء

(1)0.3

(0)0.0

(0)0.0

(1)0.3

العلوم الحياتية

(4)1.0

(1)0.3

(0)0.0

(5)1.3

علوم األرض والبيئة

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

املجموع

(5)1.3

(1)0.3

(1)0.3

(7)1.8

الفيزياء

(19)4.8

(2)0.5

(0)0.0

(21)5.5

الكيمياء

(16)4.1

(0)0.0

(0)0.0

(16)4.1

العلوم الحياتية

(15)3.8

(4)1.0

(0)0.0

(19)4.8

علوم األرض والبيئة

(8)2.0

(0)0.0

(2)0.5

(10)2.5

املجموع

(58)14.7

(6)1.5

(2)0.5

(66)16.7

الفيزياء

(3)0.8

(15)3.8

(0)0.0

(18)4.6

الكيمياء

(0)0.0

(5)1.3

(0)0.0

(5)1.3

العلوم الحياتية

(0)0.0

(3)0.8

(0)0.0

(3)0.8

علوم األرض والبيئة

(0)0.0

(3)0.8

(0)0.0

(3)0.8

املجموع

(3)0.8

(26)6.6

(0)0.0

(29)7.3

الفيزياء

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

الكيمياء

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

العلوم الحياتية

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

علوم األرض والبيئة

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

املجموع

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

الفيزياء

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

الكيمياء

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

العلوم الحياتية

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

علوم األرض والبيئة

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

املجموع

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

(0)0.0

)80.5(318

(58)14.7

)4.8(19

(395)100
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يتبــن مــن الجــدول ( )4أن أكــر ســات االســتقصاء العلمــي تك ـرا ًرا يف مســتوى االســتقصاء
كل مــن :كتــاب الفيزيــاء
البســيط وأعالهــا نســبة مئويــة كانــت ســمة التخطيــط لإلج ـراءات يف ٍّ
بتك ـرار ( )22ســمة ،وكتــايب الكيميــاء والعلــوم الحياتيــة بتك ـرار ( )16ســمة لــكل منهــا ،وجــاءت
بعدهــا يف هــذه املســتوى ســمة التفكــر بنمــط أو أكــر مــن أمنــاط التفكــر ،فســمة االســتدالل غــر
املبــارش .أ ّمــا يف كتــاب علــوم األرض والبيئــة فكانــت أكــر الســات تكـرا ًرا يف هــذا املســتوى ســمة
تخطيــط اإلجـراءات ،والتفكــر يف العيــوب املنهجيــة ،والتفكــر بنمــط أو أكــر مــن أمنــاط التفكــر،
وقــد انعــدم تكــرار ســات متعــددة يف مســتوى االســتقصاء البســيط يف الكتــب املحلّلــة كلّهــا
 ،وهــي :ســمة التفكــر غــر املبــارش ،وتنســيق النتائــج مــن دراســات متعــددة ،ودراســة تقاريــر
البحــوث ،إضافــة إىل ســمتي ضبــط املتغ ـرات ،وتطويــر مســتوى مــن النظريــة يف كتــايب الكيميــاء
والعلــوم الحياتيــة ،وســمة توليــد األســئلة يف كتــاب علــوم األرض والبئيــة ،والتعميــم يف كتــايب
الفيزيــاء وعلــوم األرض والبئيــة.
وقــد كان كتــاب الفيزيــاء أكــر الكتــب تضمي ًنــا لســات االســتقصاء العلمــي مــن مســتوى
االســتقصاء املوجــه ،حيــث ظهــرت فيــه ســت ( )6ســات بهــذا املســتوى ،وكانــت أكــر ســات
االســتقصاء تكـرا ًرا يف هــذا املســتوى يف الكتــب املحلّلــة ســمة تطويــر مســتوى مــن النظريــة ،حيــث
ظهــرت يف كتــاب الفيزيــاء بتكـرار ( )15ســمة ،والكيميــاء خمــس ( )5ســات ،وعلــوم األرض والبيئــة
ثــاث ( )3ســات ،وســمتي اختيــار املتغـرات والتفكــر بنمــط أو أكــر مــن أمنــاط التفكــر يف كتــاب
العلــوم الحياتيــة بتكـرار أربــع ( )4ســات لــكل منهــا ،يف املقابــل ،مل يظهــر عــدد كبــر مــن ســات
االســتقصاء العلمــي يف هــذا املســتوى يف الكتــب املحلّلــة.
وقــد كان كتــاب علــوم األرض والبيئــة أكــر الكتــب تضمي ًنــا لســات االســتقصاء يف مســتوى
االســتقصاء الحقيقــي ،إذ ظهــرت فيــه ســبع ( )7ســات ،يف حــن مل تظهــر أيــة ســمة يف هــذا
املســتوى يف كتــايب الكيميــاء والعلــوم الحياتيــة ،وظهــرت ســمة واحــدة ملــرة واحــدة فقــط يف كتــاب
الفيزيــاء.
وكــون مســتوى االســتقصاء البســيط (املنظــم) أكــر مســتويات االســتقصاء تكـرا ًرا يف األنشــطة
العلميــة يف كتــب املــواد العلميــة للصــف الحــادي عــر ،رمبــا يعــود كــا كشــفت دراســة العيــارصة
( )2008إىل أ ّن تركيــز تدريــس العلــوم يف الــدول العربيــة (مبــا فيهــا األردن) عــى الجانــب املعــريف،
عــى حســاب الجانبــن املهــاري والوجــداين ،وعــى اإللقــاء وشــحن أذهــان الطلبــة باملعلومــات ،مــا
دفــع القامئــن عــى تأليــف كتــب العلــوم لتقديــم أنشــطة علميــة مشــكالتها واضحــة ،وإجراءاتهــا
محــددة ،وتعطــي للطالــب أكــر قــدر مــن املعرفــة العلميــة بأبســط الطــرق وأســهلها ،ومبــا أ ّن
هنــاك تأكي ـ ًدا تقليديًــا قويًــا مــن مديــري املــدارس وأوليــاء األمــور عــى أن ينهــي املعلــم املقــرر
كامـ ًـا ،وبخاصــة يف املرحلــة الثانويــة املؤهلــة للجامعــة ،وأ ّن كتــب مــواد العلــوم املحلّلــة زاخــرة
باملفاهيــم والتعميــات العلميــة ،فليــس أمــام مؤلفــي هــذه الكتــب -كــا يبــدو -إالّ أن يأتــوا
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بأنشــطة فيهــا الحــد األدىن مــن ســات االســتقصاء الحقيقــي ،لتتــاىش مــع التوجهــات العامــة تلــك،
وبخاصــة أ ّن أنشــطة االســتقصاء الحقيقــي معقــدة نســبياً وتحتــاج إىل وقــت طويــل ومــوارد ماديــة
كبــرة (.)Chinn & Malhotra, 1996
أضــف إىل ذلــك أن األنشــطة العلميــة التــي وردت يف الكتــب العلميــة األربعــة التــي تــم
تحليلهــا تتخــذ منطــاً تقليديــاً عامــاً محــددا ً يتمثــل يف البــدء باملــواد واألدوات املســتخدمة ،ثــم
إج ـراءات تنفيــذ النشــاط تتخللهــا أو تتبعهــا بعــض األســئلة حــول املالحظــات املوجهــة مبــارشة
نحــو املتغ ـرات ،وهــذه الصــورة النمطيــة ال ميكــن أن تجســد ســات االســتقصاء مــن املســتويني
املوجــه والحقيقــي فيهــا ،لذلــك وجــدت نــدرة ظهــور ســات االســتقصاء يف مســتوى االســتقصاء
املوجــه ،وشــبه انعــدام لوجــود ســات االســتقصاء يف مســتوى االســتقصاء الحقيقــي يف أنشــطة
الكتــب املحلّلــة باســتثناء كتــاب علــوم األرض والبيئــة التــي كانــت نســبة تجســيد أنشــطته لســات
االســتقصاء الحقيقــي أعــى مــن الكتــب األخــرى ،ورمبــا يعــود ذلــك إىل طبيعــة تلــك األنشــطة التــي
تتمثــل يف أغلبهــا بدراســة عينــات أو منــاذج وتســجيل املالحظــات ،وتــرك املجــال للطالــب لعمــل
التحويــات عــى املالحظــات ،والتفكــر فيهــا بأمنــاط مختلفــة ،وتطويــر مســتوى مــن النظريــة حــول
اآلليــات التــي تقــف وراء مــا يالحظــه مــن مشــاهدات.
هــذه النتائــج تتفــق مــع نتائــج دراســة شــن ومالهــورت (،)Chinn & Malhotra, 1996
ودراســة بــايس وآخريــن ( )Basey et al., 2000ودراســة العيــارصة ( )2008يف نــدرة وجــود ســات
يف مســتوى االســتقصاء الحقيقــي ،واختلفــت يف ذلــك مــع دراســة زويــن ( )Zoin et al., 2004التــي
أشــارت إىل توافــر ســات االســتقصاء الحقيقــي يف املحتــوى الــذي حلّلتــه ،واختلفــت جزئيًــا مــع
نتائــج دراســات :الشــمراين ( ،)2012وعمــر وآخريــن ( ،)2015والدهمــش وآخريــن (Aldahmash
 )et al., 2016يف كــون مســتوى االســتقصاء يف الكتــب التــي حلّلتهــا هــذه الدراســات أعــى مــا هــي
عليــه يف الدراســة الحاليــة التــي تركــزت يف مســتوى االســتقصاء البســيط.
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التوصيات
يف ضــوء نتائــج الدراســة واســتنتاجاتها ،يُــويص الباحــث القامئــن عــى مناهــج املــواد العلميــة
للمرحلــة الثانويــة (الصــف الحــادي عــر) يف األردن بالعمــل عــى رفــع مســتوى االســتقصاء يف
األنشــطة العمليــة يف كتبهــا ،لتتجــاوز املســتوى االســتقصاء البســيط إىل مســتويي :االســتقصاء
املوجــه ،واالســتقصاء الحقيقــي ،بحيــث:
 تتيــح املجــال للطالــب للمشــاركة يف طــرح ســؤال البحــث ،والتخطيــط للتجــارب ،وتنفيذهــا،وتحليــل البيانــات وتفســرها للوصــول إىل معرفــة علميــة.
 تعويــد الطالــب عــى التفكــر باســتمرار يف العيــوب التجريبيــة ،وتشــجيعه عــى التفكــر بأكــرمــن منــط ،والتعميــم عــى حــاالت مشــابهة ،وتنفيــذ األنشــطة بأكــر مــن طريقــة ،وتنســيق
النتائــج.
 حــثّ الطالــب يف املرحلــة الثانويــة التــي تســبق املرحلــة الجامعيــة عــى دراســة تقاريــروملخصــات تقاريــر بحــوث منشــورة.
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