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  واملرشدين الرتبويني نديرياملفاعلية اإلرشاد املدرسي من وجهة نظر 
 محافظة جرش في مدارس 

Effectiveness of School Counseling from the Point of View of 
Principals and Educational Counselors in Jarash Governorate 

Schools 
  

  * القعدانفراس ياسين 

  

  11/3/2018 تاريخ القبول    15/1/2018 ستالمتاريخ اال

  ملخص

 والمرشـدين التربـويين   نمـديري المن وجهة نظـر   اعلية اإلرشاد المدرسيهدفت الدراسة التعرف إلى ف
كمـا هـدفت الدراسـة    ). النمـائي، الوقـائي، العالجـي   (، فيمـا يتصـل بأبعـاد الدراسـة     محافظة جـرش  في مدارس

تعزى لمتغيرات الدراسة، واستخدم الباحث االستبانة، وتم توزيعهـا  فراد استجابات األ بينبيان داللة الفروق 
جــاء : مــن المــديرين والمرشــدين، وتوصــل إلــى مجموعــة مــن النتــائج مفادهــا   ) 67(علــى عينــة بلــغ حجمهــا  

علـى   محافظـة جـرش   فـي مـدارس   اعلية اإلرشـاد المدرسـي  فأفراد العينة حول الستجابات المتوسط الحسابي 
 الكمـا بينـت نتـائج الدراسـة أنـه      ). الوقـائي، العالجـي  النمـائي،  (ألبعـاد الثالثـة للدراسـة    درجة كبيرة، وضمن ا

فــي  اعليــة اإلرشــاد المدرســيحــول ف الدراســةعينــة أفــراد اســتجابات  توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين 
ضـافة إلـى   باإل). الجنس، المؤهـل العلمـي، سـنوات الخدمـة    : (، تعزى للمتغيرات التاليةمحافظة جرش مدارس

فـي   اعليـة اإلرشـاد المدرسـي   حـول ف  الدراسـة عينـة  أفراد استجابات  توجد فروق ذات داللة إحصائية بينأنه 
  .، تعزى لمتغير المسمى الوظفييمحافظة جرش مدارس

  .المدير ،المرشد المدرسي ،اإلرشاد المدرسي ،فاعلية: الكلمات المفتاحية
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Abstract 
The study aimed to identify the effectiveness of school counseling in Jarash 

governorate schools in relation to the study dimensions (Developmental counseling, 
preventive counseling, and therapeutic counseling). The study also aimed to show the 
differences among the responses of individuals attributed to the study variables. The 
researcher used the questionnaire which was distributed to a sample of 67 managers and 
counselors. And reached a set of results: The arithmetical means of the sample 
members’ responses regarding the effectiveness of school counseling in Jarash 
governorate schools were in a high level in relation to the study dimensions 
(Developmental counseling, preventive counseling, and therapeutic counseling). The 
results of the study showed that, There were no significant statistical among the sample 
members’ responses regarding the effectiveness of school counseling in Jarash 
governorate schools attributed to the following variables (gender, educational 
qualification & years of experience). In addition, There were significant statistical 
among the sample members’ responses regarding the effectiveness of school counseling 
in Jarash governorate schools attributed to the variable of job title.  
Keywords: Effectiveness, School Counseling, Counselor, Principal. 

  

  المقدمة

، بشكل أكثر إلحاحـًا المدرسيالتوجيه واإلرشاد  المؤسسات التربوية إلى خدمات اجةتتضح ح
وذلك لكثرة الصعوبات والتحديات التي تواجه تلك المؤسسات والمتصلة بتنمية الجوانب النفسية 

 المهمة الجوهرية للمدرسة هي تربية وإعداد ومن هذا الجانب أصبحت ،واالجتماعية لدى الطلبة
ك المقومات النفسية واالجتماعية، والتي تمكن الطلبة من التعامل اإليجابي مع محيطهم جيل يمتل

 يساعد االجتماعي داخل المدرسة وخارجها، مما يمكنهم من إشباع احتياجاتهم المختلفة، وبما
التوجيه الصحيح من حيث تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا  وتنميتها، وتوجيههم شخصياتهم صقل على

  .وتربويًا

، إلى أهمية التركيز على الطالب انتشيروعليه فإن العملية التربوية ونظريات اإلرشاد المدرسي 
مقومات العملية التربوية من معلم ومنهاج  بدرجة أكبر من التركيز على كونه محور العملية التربوية

ر لالهتمام في المدرسي لوضع األسس والمعاييمما أتاحت الفرصة أمام نظريات اإلرشاد ، ..وغيرها
 Kirk(وذلك لتحسين توافقه التربوي والنفسي واالجتماعي  رفع المستوى التعليمي للطالب،فاعلية 

 Grad, 2009.( والمتصلة بعمل المرشدين التربوين وبالتالي أصبح لبرامج اإلرشاد المدرسي ،
المتزنة  ء الشخصيةمكانة هامة في العملية التربوية من أجل بنافي المرحل الدارسية المختلفة 

 ).Moser, 2010( في مختلف جوانبهاوالمتكاملة 
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في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي للطلبة  نجاح العمل اإلرشاديوتجدر اإلشارة إلى أن 
 بدور إيجابي في تسهيل مهمة إدارة المدرسة التربوي التي ُتسهم المرشد فعالية يعتمد على درجة

توجيه سلوكهم من أجل اإلسهام في عملية رفع تحصيلهم وترتبط هذه الطلبة و مشكالت فـي حـَل
إن تحسين فاعلية اإلرشاد و. )2008زريقي، ( مهاراته في االتصال الفاعلية بعوامل متعددة منها

عملية اإلرشاد المدرسي تعتمد بالدرجة األولى  كما أن أمر ضروري للعملية التربوية بمجملها،
التي تتمحور حول التوافق النفسي للطلبة  محدداتالفوائد والحول  توفير بيانات محسوسةعلى 

  ).2003السالمة، (

تفاعلية متكاملة  والتربية هي عالقة المدرسي بين اإلرشادوفي هذا السياق فإن طبيعة العالقة 
من جوانبها كافة، فهي جزء ال يتجزأ من العملية التربوية التعليمية التعلمية، بحيث تكمن طريقة 

 العمليتين تعليم وتعلم تاحيث أن كللتفكير في الترابط بين مقومات اإلرشاد المدرسي والتربية، ا
وتسعيان في آليات تعديل السلوك، من حيث التخففي من اآلثار النفسية، وتحسين أداء الطلبة 

ية، أبو صف(ممكن مواجهاتها داخل المدرسة وخارجها  تحديات قدرة على التوافق معليكونوا أكثر 
2012.(  

المدرسي، وذلك من خالل اهتمامها بالطالب هي المجال الحيوي لإلرشاد  وعليه فإن المدرسة
من الجوانب النمائية والوقائية والعالجية، وهذا بطبيعة الحال ينعكس على الجوانب النفسية 

الطلحي، (والعقلية واالجتماعية للطلبة كي ينسجموا بشكل صحيح مع محيطهم االجتماعي 
2011.(  

جزءًأ رئيسًا في أي نظام تربوي حيث قامت  المدرسيومن أجل ذلك أصبح اإلرشاد 
، وقد تم للطلبةالمؤسسات التربوية بتعيين متخصصين في اإلرشاد والتوجيه، لتقديم الخدمات 

اإلرشاد تتصل ب ، حيث يخضعون لبرامج ودورات تدريبيةتعيين مرشدين ومرشدات للمدارس
مشاكلهم  لمساعدتهم على حَل للطلبةتقديم الخدمات اإلرشادية ن خاللها والتي م ،يالمدرس

  .)2001العاجز، ( النفسية واالجتماعية

فلسفة التربية والتعليم وأهدافها المنبثقة من الدستور األردني الرامية إلى مساعدة  مع وتماشيًا
لى إية والتعليمية المختلفة والطالب في تنمية شخصيته من كل جوانبها وأبعادها عبر مراحله النمائ

على  ف االجتماعي والوصول به إلى مستوى مناسب من الصحة النفسية ليكون قادرًايتحقيق التك
وبما أن العملية التربوية والتعليمية ليست مجرد نقل المعلومات  .تلبية حاجاته وحاجات مجتمعة

ن إف، ن كل جوانبها وأبعادهاوالمعارف العلمية بل هي تعنى بنمو شخصية الطالب وتكاملها م
تأتي متممة ومكملة للعملية التربوية والتعليمية  األردنية في المدرسة المدرسي خدمات اإلرشاد

ولتحقيق  ،من كل أبعادها الطلبةسهم في تنمية شخصية ُتعنى وُتحيث ، ال يتجزأ منها وجزءًا هامًا
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ستحداث قسم خاص لإلرشاد إوالتعليم ب أهداف العملية التربوية بوجه أكمل قامت وزارة التربية
من المرشدين التربويين في مدارسها ومتابعتهم من  )6( حيث تم تعيين 1969التربوي في عام 
ومرشدة وبواقع  مرشدًا )1960)2017/2016 طور العدد ليصبح في عاموُت، خالل هذا القسم

 مرشدة تربوية) 1138(ددهنفي مدارس الذكور وفي مدارس اإلناث بلغ ع تربويًا مرشدًا) 822(
   ).2017وزارة التربية والتعليم، (

 موالوصول به الطلبةتنمية مهارات التوجيه الذاتي لدى ومن هنا فإن اإلرشاد المدرسي يعنى ب
 موواقعه مفهم ظروفهم، باإلضافة إلى وقدراته موامكاناته مإلى درجة من الوعي الستكشاف ذاته

تسهيل ، من خالل مواجهة المشكالت الحياتية والتغلب عليها ونيعبحيث يستط م،والبيئة من حوله
للوصول إلى أقصى درجات النضج النفسي  مومساعدته الطلبةجوانب النمو الطبيعي لدى 

  .واالجتماعي

 نمديريالفاعلية اإلرشاد المدرسي من وجهة نظر  في البحثوبناًء على كل ما سبق فإن 
له مبرراته في ظل ما يطرح على الساحة ش، افظة جرمح في مدارس والمرشدين التربويين

والمتصلة  خطة اإلرشاد المدرسيةوتحديث  من سياسات تتصل بضرورة تطويرفي األردن التربوية 
حتى بالتوعية اإلرشادية على المستوى النفسي واالجتماعي، مع بيان خطة المرشد المدرسي، 

 تكون ، وبالتالياالنسجام في المجتمع المدرسي على قادرًة) الطلبة(تكون المخرجات التعليمية 
  .نمائيًا ووقائيًا وعالجيًا من كل جوانبها ة منسجمةكوحدة واحدة وبشخصي

  مشكلة الدراسة 

 واالجتماع والتعليم وعلم النفس التربية رجال واهتمام بعناية المدرسي اإلرشاد موضوع حِظي
تربوية تعمل على ترقية الجوانب النفسية جموعة من الخدمات الم تقديم في سهمباعتباره ي

، وتعدل من بحيث تهدف إلى مساعدته على فهم نفسه وقدراته، لدى الطالب واالجتماعية والمهنية
سلوكه نحو االتجاه الصحيح، من خالل عمليات اإلرشاد التي تتبناها المدرسة ويبطبقها المرشد 

  .التربوي

أهمية اإلرشاد المدرسي، حيث  ة في هذا المضمار إلىوتشير نتائج العديد من الدراسات السابق
 على ألهدافها المدرسة تحقيق على يساعد المدرسي إلى أن اإلرشاد) 2011(أشارت دراسة شنير 

 من للحد إرشادي نفسي برنامج فاعلية مدى) 2012(وجه، كما بينت دراسة أبو صفية  أفضل
لبيان ) 2015(غزة، وجاءت دراسة قرفي  قطاع في األساسية تلميذات المرحلة لدى العنف سلوكيات

 زونكرالثانوي، كما جاءت دراسة  التعليم لتالميذ المهني الموجهة واإلرشاد التوجيه أهمية خدمات
zunker)2001 (والمراحل المستويات عن بيان الحاجة الماسة لعملية اإلرشاد المدرسي في 
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 باختالف وذلك، مختلفة إرشاد طرق إلى تحتاج ليمالتع مراحل من مرحلة كل أن بينت حيث التعليمية،
  .فيها التربوية األهداف

عمله السابق  اإلحساس بالمشكلة لدى الباحث من خالل انطالقًا من كل ما سبق فقد تولد
المدرسية المتصلة  ومالحظة وجود كثير من مظاهر المشكالتكمرشد في المدارس الثانوية، 

في إثراء معرفة الطالب بطة بالوظفية النمائية للطلبة والتي تتمثل بالطلبة وسلوكهم وخصوصًا المرت
تنمية إمكانات ، باإلضافة إلى الوظفية الوقائية والتي تشمل بمفهوم الذات لديه وبالعالم المحيط به

، وأخيرًا الطالب بهدف تجنب الوقوع في المشكالت وتطوير قدراته للتعامل مع المواقف المختلفة
مشكالته والتغلب عليها ومساعدته  وتتضمن تقديم المساعدة الفنية للطالب لحَل جية،الوظفية العال

  .على توجيه ذاته والتغلب على صعوباته بنفسه في المستقبل

درجة الفاعلية لإلرشاد المدرسي في مدارس ومن هنا فإن ما سبق يدعو الباحث إلى النظر في 
  :ل اآلتيوتتبلَّور أسئلة الدراسة من خال محافظة جرش،

محافظة  في مدارس والمرشدين التربويين نمديريالمن وجهة نظر  اعلية اإلرشاد المدرسيما ف .1

 ؟)النمائي، الوقائي، العالجي(، فيما يتصل بأبعاد الدراسة جرش

أفراد استجابات  بين) α=0.05(عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  .2
، تعزى للمتغيرات محافظة جرش في مدارس شاد المدرسياعلية اإلرفحول  الدراسةعينة 
 ؟)الجنس، المسمى الوظفيي، المؤهل العلمي، سنوات الخدمة: (التالية

  أهمية الدراسة

وتنبع أهمية ، والنفسي حظي موضوع اإلرشاد المدرسي أهمية واسعة في الشأن التربوي
النفسي، وهو اإلرشاد المدرسي الدراسة من كونها تقوم بدراسة جانب مهم من جوانب اإلرشاد 

وواقع ممارسته في مدارس مرحلتي التعليم األساسي والثانوي في محافظة جرش، وعليه تبرز 
في المدارس التي تديرها وزارة  المدرسيالضوء على واقع اإلرشاد  أهمية الدراسة في إلقاء

 ي يواجهها المرشدون فيالمشكالت التجرش، باإلضافة إلى بيان التربـية والتعلـيم بمحافظـات 
من المأمول أن تفيد و .، والتي تحول دون أداء عملهم على النحو المطلوبمدارس محافظة جرش

في األردن،  في وزارة التربـية والتعلـيم المدرسينتائج هذه الدراسة القائمين على برنامج اإلرشاد 
  .بعد إجراء الدراسة الميدانية والحصول على نتائجها
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  لدراسةأهداف ا

  :تنطلق أهداف الدراسة إنعكاسًا ألسئلتها من خالل اآلتي

 في مدارس والمرشدين التربويين نمديريالمن وجهة نظر  اعلية اإلرشاد المدرسيالتعرف إلى ف .1
 ).النمائي، الوقائي، العالجي(، فيما يتصل بأبعاد الدراسة محافظة جرش

  سةالتعريفات المفاهيمية واإلجرائية لمصطلحات الدرا

ما يتطلبه البحُث إن العلمي تفكيره، وهذا ال يكون إال عن طريق  سير البحث وخطَّ تحديد
أية  للوصول إلى حلِّ هامفهوماتوتوضيح  ؛فًا دقيقًايف المصطلحات التي تستعملها الدراسة تعريتعر

للمفهومات الرئيسة المستخدمة في الدراسة مشكلة، وفيما يلي توضيح.  

لمجموعة الخدمات  تنطوي على اختيار األهداف الصـحيحة الطريقة التي عرف بأنهاوُت: فاعلية
تعطي نتائج بدرجات متفاوتة تقيس مدى  علمية أسس ضوء في منظمة،وال مخططةاإلرشادية ال

صحة االختيار لتطبيق تلك الخدمات، وتعطي نتائج تتصل بتحقيق أو عدم تحقيق األهداف 
  ).2013كريمة، (المختارة 

يعرفها الباحث إجرائيًا من خالل هذه الدراسة بأنها األهداف والمعايير المتصلة بعمليات و
، والتي ستكون محاور أساسية )النمائي، الوقائي، العالجي(: اإلرشاد النفسي من خالل أبعاد الدراسة

في  نوالمرشدين التربويي نمديريفي الدراسة الميدانية لقياس درجة الفاعلية من وجهة نظر ال
  .محافظة جرش مدارس

 بهدف للطلبة تقدم التي الخدمات مجموع"يعرف اإلرشاد المدرسي بأنه : اإلرشاد المدرسي
 وإدراك واقعية بصورة مشاكلهمو ودوافعهم وميولهم وإمكانياتهم قابلياتهم إدراك على مساعدتهم

 الذاتية واإلمكانيات سبيتنا الذي بالشكل أهدافهم تحديد على والعمل المختلفة البيئية الظروف
 النفسي التوافق حالة تواجههم وتحقيق التي المشكالت حَل على القدرة البيئية وإكتساب والظروف

 نمو من إمكاناتهم به تسمح ما أقصى إلى التوصل بهدف اآلخرين مع اإلجتماعي والتوافق الذات مع
  ).2004عبد العزيز وعطيوي، " (وتكامل وتطور

جرائيًا من خالل هذه الدراسة بأنه العمليات اإلرشادية التي تتركز بالجانب ويعرفه الباحث إ
محل  - النمائي، والوقائي، والعالجي لطلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي في مدارس جرش 

على مقياس اإلرشاد ) أفراد العينة(باإلضافة إلى درجة استجابات المفحوصين -البحث الحالي 
  .الباحثالنفسي المعد من 
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 تعمل أن يمكن واإلرشاد التوجيه خدماتأن ) 2008(يشير شومان : تعريف أبعاد فاعلية اإلرشاد
 : من خالل األبعاد اآلتية

 من الوقاية بغرض ،األفراد يتلقاها التي الوقائية التوجيهية الخدمات في ويتمثل: البعد الوقائي
 .لها يتعرضون قد التي المشكالت

 التي المشكالت لعالج األفراد يتلقاها التي العالجية اإلرشادية الخدمات في مثلويت: البعد العالجي
  .لها يتعرضون

 مستمر ودائم األفراد بشكل يتلقاها التي واإلرشادية التوجيهية الخدمات في ويتمثل: البعد النمائي
 ها المختلفةوأشكال بأساليبها حياتهم خالل جماعات أو كأفراد لديهم النمو مراحل لجميع ومالزم

  .واالنفعالي واالجتماعي النفسي المستوى على

 اإلرشاد المدرسي بعمليات القيام على القادر ونفسيًا تربويًا المؤهل العنصر وهو: المرشد المدرسي
 إمكاناتهم على أنفسهم والتعرف فهم على الطالب يساعد لتنفيذها، بما المناسبة الوسائل وتحديد
كامل، (واألخالقي  واالجتماعي والمهني والتربوي والوقائي لنفسياإلرشاد ا خدمات وتقديم
2000 .(  

المشكالت  ويعرفه الباحث إجرائيًا من خالل هذه الدراسة بأنه التربوي القادر عن كشف
ودراستها، وإيجاد الحلول المناسبة كي يتمكن الطالب من التوافق النفسي مع ذاته  الطالبية

والتعليم في األردن ويمارس عمله من  التربية وزارة قبل بقرار من ينومحيطه، وهو التربوي المع
  .المدارس الطلبة في وتوجيه إرشاد خالل

الحكومية  المدارس المديرين والمديرات في جميع والمقصود بهم في هذه الدراسة: المديرين
 .في مدارس محافظة جرش لمرحلتي التعليم األساسي، والثانوي

  دراسةال محددات

  :ل محددات الدراسة ما يليتشم

اعلية اإلرشاد المدرسي من وجهة نظر ف إلى التعرف الدراسةقتصر ت :الحدود الموضوعية
البعد النمائي، البعد (، من حيث محافظة جرش في مدارس والمرشدين التربويين نمديريال

  .، والتي ستكون محاور أساسية في الدراسة الميدانية)الوقائي، البعد العالجي

 محافظة المديرين والمرشدين في مدارس علىتقتصر الدراسة  :البشريةالمكانية و حدودال
  .جرش
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/ 2017 للعام الدراسي الثانيالفصل الدراسي  خالل الدراسةيتم تطبيق  :الحدود الزمانية
2018.  

  الدراسات السابقة

قدر  بعد الرجوع للدراسات السابقة حاولت هذه الدراسة توظيف ما جاء في الدراسات
اإلمكان، وحيث كان ذلك ممكنًا ألهدافها، وسيتم عرض الدراسات السابقة بناًء على أهداف 
الدراسة وأدواتها وعينتها، وأبرز نتائجها مبتدئة فيها باألحدث من الدراسات ومنتهية باألقدم منها، 

   :وقد قام الباحث بتصنيف الدراسات إلى دراسات عربية وأجنبية على النحو التالي

 الدراسات العربية 

المهني الموجهة  واإلرشاد التوجيه بدراسة هدفت الى التعرف على خدمات) 2015(قام قرفي 
 الوصفي المنهج على االعتماد والتوجيه، حيث تم طلبة اإلرشاد نظر وجهة من التعليم الثانوي لتالميذ

 ألداة العينة أفراد تجاباتاس متوسطات بين المقارنة إلى الباحثة مثلما عمدت المقارن االستكشافي
 العينة أفراد عدد الحالي، وبلغ والمستوى األصلي التخصص الدراسي متغيري ضوء في الدراسة

 لخضر حمه جامعة واإلنسانية العلوم االجتماعية قسم والتوجيه اإلرشاد طلبة من طالبًا )102(
 أن إلى الدراسة توصلت وقد. ثعلى عينة البح واإلرشاد التوجيه لخدمات استبيان طبق وقد .الوادي
 النحو على اإلرشاد نظر طلبة وجهة أولويتها من حسب تترتب المهني واإلرشاد التوجيه خدمات
 وأخيرًا المجال المجال األكاديمي، ثم اإلعالمي، المجال يليه المهني، االختيار مجال: التالي

في  اإلرشاد طلبة نظر وجهة من صائيةإح داللة ذات فروق توجد االجتماعي كما بينت النتائج أنه ال
الدراسات العليا، (المستوى  لمتغير وفقا المهني والتوجيه اإلرشاد في المقدمة الخدمات

 الخدمات حول اإلرشاد طلبة نظر وجهة في إحصائية داللة ذات كما التوجد فروق) والبكالوريوس
   .سةالدرا نوع لمتغير والتوجيه المهني وفقا اإلرشاد في المقدمة

 من للحد إرشادي نفسي برنامج فاعلية دراسة بينت مدى) 2012(كما أجرى أبو صفية 
 (30)غزة، وتكونت عينة الدراسة من قطاع في األساسية المرحلة العنف لدى تلميذات سلوكيات

 إلى موزعة االبتدائية، الهيا بيت بمدرسة األساسي التعليم الصف الرابع من تلميذات من تلميذة
 العنف سلوك مقياس دراستها في الباحثة والضابطة بالتساوي، واستخدمت التجريبية ينمجموعت

 فروق وجود الدراسة نتائج مقترح إعداد الباحثة، وأظهرت نفسي ارشادي الباحثة، وبرنامج إعداد
 الدرجات متوسطات في الضابطة وأفراد المجموعة التجريبية المجموعة فراد بين إحصائية داللة ذات
 النتائج بينت كما .التجريبية لصالح المجموعة العنف البعدي سلوك مقياس في المجموعتين من لكل

 في الضابطة المجموعة التجريبية وتلميذات المجموعة تلميذات بين إحصائية داللة ذات فروق وجود
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لدراسة التجريبية، وأخيرًا بينت نتائج ا المجموعة لصالح العنف، سلوك مقياس على البعدي التطبيق
 درجات التجريبية ومتوسطات المجموعة درجات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق توجد أنه ال

 بعد الثالثة العنف سلوك مقياس أبعاد على والتتبعي البعدي المقياسين؛ في المجموعة نفس تلميذات
  .البرنامج تطبيق من شهر

 ممارسته ومدى النفسي اإلرشاد لىإ الحاجة معرفة إلى هدفتدراسة ) 2011(وإجرى الطلحي 
 المنهج استخدام، وتم والمعلمين المرشدين نظر وجهة من الطائف بمحافظة االبتدائية المرحلة في

 استبيان استخدامفردًا، كما تم ) 702( من تكونت عشوائية طبقية عينة على التطبيق وتم الوصفي
 ومدى النفسي اإلرشاد إلى الحاجة مدى تقيسعبارة ) 48(من  تكون الدراسة بيانات على للحصول
جاءت بدرجة متوسطة،  التربوي النفسي اإلرشاد إلى الحاجة إنوتوصلت النتائج إلى  ،ممارستة
جاءت بدرجة كبيرة،  االجتماعي النفسي اإلرشاد إلى الحاجة، كما بينت النتائج أن )3.46(وبمقدار 
متغيري  حسب الممارسة مدى يف إحصائية دالة فروق، كما بينت النتائج وجود )4.52(وبمقدار 

  .المؤهل العلمي، والمسمى الوظفيي، والدورات في اإلرشاد المدرسي

هدفت التعرف إلى أداء المرشد التربوي فـي المـدارس  التي) 2003(كما جاءت دراسة سالمة 
، والمعلمينالحكوميـة الثانوية في مدارس مديريتي جنين وقباطية من وجهة نظر كل من اإلداريين 

إداريًا ومعلمًا، وتم استخدام االستبانة كأداة للدراسة، واعتمد ) 826(وتكونت عينة الدراسة من 
أن مستوى أداء الباحث على المنهج الوصفي التحليلي، وتوصل إلى مجموعة من النتائج منها 
، للمجاالت األربعةالمرشد التربوي في المدارس الحكومية الثانوية كان كبيرًا على المستوى الكلي 

تبين من نتائج الدراسة أن المجال الشخصي حصل على المرتبة األولى بين المجاالت حيث كما 
وكذلك  ،كان مستوى أداء المرشد التربوي من وجهة نظر كل من اإلداريين والمعلمـين كبيرًا جدًا

المديرية، الجنس، ( تبعًا للمتغيرات اآلتية ال يختلفأن مستوى أداء المرشد التربوي  تبين
  ).المسمى الوظفيي، المجال العلمي، الخبرة، والمجال الفني

 المرشد ودور إليه، والحاجة التربوي اإلرشاد واقع إلى التعرف )2001( العاجز دراسةكما هدفت 
مرشدًا ومرشدة، واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة ) 88( منعينة الدراسة  تكونتو التربوي،

 كبيرة حاجة هناكستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن للبحث، وتم ا
 اإلرشاد واقع أن كما كبيرة، مهمات عليه ولكن فعال المرشد دور وأن بالمدارس التربوي لإلرشاد
 المتعلقة المشكالت مجال جاءو ،عليه هو ما من أكبر واهتمام عناية إلى بحاجة المدارس في التربوي

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما األولى المرتبة في والتدريب إلعدادبا
الجنس، المرحلة التعليمة، سنوات (متغيرات الدراسة  إلى تعزى المرشد لدى المشكالت متوسطات

  ).الخدمة، والمنطقة التعليمية
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 الدراسات األجنبية 

هدفت الى الكشف عن مدى إدراك المعلمين ) Mamett Susan,2009(في دراسة قامت بها 
والمرشدين النفسيين واإلداريين لدور المرشد المدرسي، وتم تطبيق الدراسة في المدارس 

من المعلمين والمرشدين النفسيين ) 422(، وتكونت عينة الدراسة من بنسلفيانياالثانوية في والية 
، واعتمدت الدراسة امج اإلرشاد المدرسيواإلداريين، واستخدمت عدة استبانات لقياس دور بر

 المرشد النفسي المدرسيروبرت جيبسون والذى يؤكد على أن الدعم الداخلي لدور  تعلى كتاب
خالل أوضحت نتائج الدراسة من و المدرسة،رشاد النفسي داخل اإليزيد من فاعلية وكفاءة برامج 

من و المدرس،النفسي  اإلرشادرامج بعوامل في نجاح عن مشاركة عدة تحليل التباين األحادي 
المعلمين، واإلداريين داخل من  المدرسيهذه العوامل ضرورة الدعم الداخلي للمرشد النفسي 

 محدد لممارسة اإلرشاد النفسي المدرسي، كما أكدت الدراسة على ضرورة بناء نظام المدرسة
  .المدرسي خل الكياندا المتعددةومهامه  المرشد النفسي المدرسيدور  أهميةمما يوضح 

 تصورات المعلمين عن دور المرشد النفسي) Reiner Summer ,2008(كما تناولت دراسة 
 الجمعية األمريكية لإلرشادورغبتهم في التعاون، واستخدام الباحث أسس  تأثيرهمالمدرسي وقيمة 

ومسئولياته  تصورات المعلمين عن طبيعة عمل المرشد النفسي المدرسيب مقارنةالمدرسي  النفسي
معلم ) 209(وتكونت عينة الدراسة من مع المعلمين أو غيرهم،  بهاالتي يقوم المختلفة واألنشطة 

تكونت أدوات الدراسة من . أمريكاومعلمة في المدارس الثانوية ممثلة على المستوى القومي في 
كشفت نتائج و، المعلمين لدور المرشد النفسي المدرسي لتحديد مدى إدراكمجموعة استبانات 

وأكدت النتائج على ، النفسي المدرسي ليات المرشدؤولدور ومس تامالدراسة عن عدم فهم 
بالنسبة وخاصة المدرسة الوعى حول دور المرشد النفسي المدرسي داخل  زيادةضرورة 
 عالقات ، كما أكدت نتائج الدراسة على ضرورة عمل المرشد النفسي المدرسي على بناءللمعلمين

  .دورهم وفاعليتهم أهميةبناءة مع المعلمين وتوضيح  مهنية

 مديري تصورات عن الكشفهدفت ) Grace & Margare,2006(وفي دراسة قامت بها 
 دور حول األمريكية واشنطن مدينة في المدارس من مجموعة في المدربين والمرشدين المدارس

 إضافة ،يإرشاد مساق في مشاركينمرشدًا متدربًا ) 23( من الدراسة عينة تكونت المدرسة، مرشد
 المتدربين المرشدين بين توافقًا هناك أن إلى الدراسة النتائج أشارت وقدمدير مدرسة، ) 42( إلى

  .المدرسي المرشد دور حول الدراسة هذه في المشاركين المدارس ومديري

 يةالثانو المدارس مدراء مفهوم تحديد إلى هدفتدراسة ) Chandler,2002(كما أجرى 
) 38(وبلغ عددهم  المدراء من الدراسة عينة تكونتو المدرسة، في التربوي المرشد لدور بالنسبة

 المرشد دور هؤالء المدارس مدراء بلور وقد مديرًا، وتم استخدام المنهج الوصفي التحليل،
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 ائفوظ ست هناك ًاوتحديد الشخصية، وصفاته الضرورية ومهاراته الوظفيي أدائه خالل من التربوي
 ومرجع إدارية، ومهمات اإلرشادية، المالحظات وتسجيل ،الطالب عن الدفاع :وهي التربوي للمرشد
 وبينت اإلرشادية، الدائرة وتعليم توجيه في تربوي وتخطيط تربوية، ووظفية مشاكلهم، في للطلبة

 بالطبيعة يوالتحل ،المشكالت حَل على بقدرته التربوي المرشد يتمتع أن من بد ال بأنه الدراسة
 بروح والتحلي األزمات، في التعامل على والقدرة ،األفراد مع الجيد االتصال على وقدرته الهادئة،
 .الدعابة

 لدور والمرشدين نالمديري إدراك إلى التعرف هدفتدراسة ) Cummings,2002(كما أجرى 
 في األمريكية استكس والية قرى في الدراسة أجريت تواجهه، أن يمكن التي والتحديات المرشد

 هذه نتائج أهم منمرشدًا ومديرًا، وكان ) 214( من الدراسة عينة وتكونت، االبتدائية المدارس
 الوقت قلة :وهي المدرسة في المرشد عمل تعرقل التي الصعوبات من مجموعة على الوقوف الدراسة

 دور تدعم بشرية رمصاد وجود وعدم اإلرشادية، بمهامه القيام خالله من المرشد يستطيع الذي
 وأخيرًا التربوية، أبنائهم ألمور وتنسيقهم األمور أولياء توجيه ضعف وكذلك ،المدرسة في المرشد
  .المهني نموه في تدريبية لصعوبات المرشد مواجهة

 دراسة بينت الحاجة الماسة لعملية اإلرشاد المدرسي في )zunker ,2001(وقد قام 
 إرشاد طرق إلى تحتاج التعليم مراحل من مرحلة كل أن بينت حيث التعليمية، والمراحل المستويات

اإلرشاد المدرسي في  أهمية إلىكا أشارت الدراسة . فيها التربوية األهداف باختالف وذلك، مختلفة
 حيث واإلرشاد التوجيه لوجود حاجة وأكثر حساسية األكثر المرحلة باعتبارها الثانوي التعليم مرحلة

 في الواقعية للعوامل اهتمامًا الفرد يولى حيث الواقعي، االختيار بمرحلة لمرحلةاطلقت على هذه ا
 محاوًال الشخصية، واعتباراته الذاتية خصائصه مع ويربطها العمل، ومتطلبات الدراسة كفرص محيطه،
  .ذاته تحقيق

 منهج الدراسة

اد المدرسي رصد أبعاد اإلرش حيث ،المنهج الوصفي التحليليدراسته الباحث في  اتبع

هذه  جمع البيانات حول، وتم )البعد النمائي، البعد الوقائي، البعد العالجي( والمتمثلة في
  .تحليلها بهدف الوصول إلى نتائج معينة تساعد في تفسير الظاهرةاألبعاد، ثم 

 وعينته المجتمع األصلي للدراسة

دات المدارس في من جميع مديري ومديرات ومرشدي ومرش الكلي تكون مجتمع الدراسة
اختار الباحث عينة طبقية عشوائية مؤلفة ، وفي خطوة تالية )156(محافظة جرش، والبالغ عددهم 

من المجتمع األصلي %) 42.95( ته حوالينسب ما يمثلونمن المديرين والمرشدين،  )67(من 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  القعدان

  12

للدراسة؛ وقد تم تحديد حجم العينة المطلوب سحبها من المجتمع األصلي بناء على قانون الحد 
  : اتهاتوزع عينة الدراسة وْفق متغير )1(رقم الجدول يمثل و .األدنى الختيار العينات

   توزع عينة الدراسة وفق متغيراتها بالنسب المئوية: )1(الجدول 

 في كل طبقة دراسةفراد مجتمع الأعدد   النسبة لدراسةمتغيرات ا

  الحنسالتوزيع حسب متغير النوع : اوًال
 33 49 % ذكور
 34 51 % إناث

  التوزيع حسب متغير المؤهل العلمي: ًاثاني
 45 67 % بكالوريوس
 22 33 % دراسات عليا

 المسمى الوظفييالتوزيع حسب متغير : ًاثالث
 34 51 %  مدير
 33 49 %  دمرش

  سنوات الخدمةالتوزيع حسب متغير : رابعًا
 10 15 % سنوات 5أقل من 

 21 31 % سنوات 10- 5من 
 36 54 % سنوات 10أكثر من 

  67 %100  المجموع

  أداة الدراسة

مراجعة األدب النظري،  ية، وذلك من خاللبنود االستبانة في صورتها األول صياغةقام الباحث ب
، حيث )2011(، والطلحي )2015(المتصلة بالموضوع كدراسة كل من قرفي  ةوالدراسات السابق

ح هدف الدراسة يتوض التي تم من خاللها مقدمةلل القسم األولُخصص  :قسمين تكونت من

 ، موزعة علىعبارة) 30(عددها  البالغ بنود االستبانة،ل القسم الثاني، في حين ُخصص ومتغيراتها
  ).ائي، الوقائي، العالجيالنم(ثالثة أبعاد 
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  :هما بطريقتين تم حساب صدق االستبيان، صدق االستبانة

  ) صدق المحكمين(الصدق الظاهري 

ين محكم) 6(تم عرض االستبانة في صورتها األولية على مجموعة من المحكمين بلغ عددهم 
امعة االردنية من اعضاء هيئة التدريس في قسم االرشاد وعلم النفس، من جامعة اليرموك والج

، وذلك بهدف التعرف إلى مدى وضوح العبارات وجامعة مؤته وجامعة فيالدلفيا وجامعة جدارة،
مدى مناسبة مقياس االستجابة، وفي ضوء ، ومدى أهمية العبارةللبعد، ومدى انتماء العبارة و

  .نتائج آراء المحكمين قام الباحث بإجراء جميع التعديالت المطلوبة

  )ارتباط بيرسون( الداخليصدق االتساق 

ف يتصن بعد من أبعاد الدراسة من خاللتم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل 
، وذلك من خالل تطبيقها على عينة استطالعية من خارج معامالت االرتباط بداللة قيمها العددية

وضح إجراءات ي )2(قم روالجدول ، من المديرين والمرشدين )22(العينة األصلية وبلغ حجمها 
  .حساب صدق االتساق الداخلي

  أبعاد الدراسة وقيمة داللتهامعامالت ارتباط بيرسون لدرجات : )2(الجدول 

 قيمة الداللة معامل االرتباط البعد
 0.000 **0.932  النمائي
 0.000 **0.942  الوقائي
 0.000 **0.890 العالجي

دالة وهي معامالت ارتباط عالية،  األبعاد تباط درجاتأن معامالت ار )2(رقم  يتبين من الجدول
، وهذا يدل على أن جميع هذه األبعاد تتمتع بصدق االتساق )0.01(عند مستوى داللة  إحصائيًا
  .الداخلي

  :اآلتيةاتبع الباحث الطرق ها للتحقق من ثبات، ثبات االستبانة

  Cronbach's Alpha ألفاـــ  طريقة كرونباخ

 ويظهر الجدول). 2006 ميخائيل،(لب حساب ارتباط العبارات مع بعضها بعضًاوهي طريقة تتط
ألفا ــــ  باستخدام معادلة كرونباخ أبعادهامن  بعدمعامالت ثبات االستبانة وكل  )3(رقم 

Cronbach's Alpha  
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  لثبات االستبانة ــ ألفا كرونباخ معامالت: )3(الجدول 

  كرونباخ ـــ ألفا معامل البعد
 0.803  مائيالن

 0.847  الوقائي
 0.805 العالجي

 0.963  )االستبانة كلها(الثبات العام 

، وهو معامل ثبات )0.963(بلغ العام لألبعاد  أن معامل الثبات )3(رقم  يتبين من الجدول
ويمكن االعتماد عليه في التطبيق الميداني للدراسة، عال.  

  طريقة التجزئة النصفية

، ومن ثم إدخال )عمومًا من خالل معادلة بيرسون(تباط بين النصفين حساب معامل االر تم
، وجيتمان )Spearman-Brown(عامل مصحح عليه من خالل الصيغة الرياضية لسبيرمان براون 

)Guttman(  كما هو موضح في الجدول رقم)2006 أبو عالم،( )4(.  

  التجزئة النصفية لثبات االستبانةمعامالت : )4(الجدول 

  سبيرمان براونل معام
Spearman-Brown  

  جيتمانمعامل 
Guttman  

0.971 0.968 

 بلغ أن معامل الثبات العام للتجزئة النصفية لسبيرمان بروان )4(رقم  يتبين من الجدول
، وهي معامالت ثبات )0.968(جيتمان لــ  كما بلغ معامل الثبات العام للتجزئة النصفية ،)0.971(

  .إحصائيًاودالة  عالية

  طريقة تصحيح األداة

عدد /المدى= طول الفئة[ :حساب طول الفئة وفق القانون التاليبمفتاح التصحيح  تم اعتماد
  .)2002 سالمة،() 5(، كما هو موضح في الجدول رقم ]الفئات
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  مفتاح تصحيح االستبانة: )5(الجدول 

  درجة الموافقة  الوزن النسبي المقابل له  طول الخلية
 قليلة جدًا 20% - 36% نم  1.8 - 1من 

 قليلة 36% - 52% من أكبر  2.60 - 1.8أكبر من 
 متوسطة  52% - 68%من أكبر  3.40 - 2.60أكبر من 
 كبيرة 68% - 84% من أكبر  4.20 - 3.40أكبر من 
 كبيرة جدًا 84% - 100% من أكبر  5 - 4.20أكبر من 

  نتائج الدراسة ومناقشتها

في  والمرشدين التربويين نمديريالمن وجهة نظر  إلرشاد المدرسياعلية اما ف: السؤال األول

  ؟)النمائي، الوقائي، العالجي(، فيما يتصل بأبعاد الدراسة محافظة جرش مدارس

أفراد (حِسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات : النمائي -البعد األول
  .يوضح ذلك) 6(رقم والجدول  ،لترتيب التنازليوفق اعبارات البعد النمائي عن ) العينة

اعلية أفراد العينة عن ف الستجابات المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب :)6(الجدول 
   المتصل بالبعد النمائي اإلرشاد المدرسي

 العبارة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الرتبة

  درجة

 الفاعلية

7  
شخصي، جسميًا وعقليًا، ترعى نمو الطالب ال

 كبيرة 1 1.064 3.97  اجتماعيًا وانفعاليًا

2  
تنمي الجوانب النفسية والصحية السليمة 

 كبيرة 2 1.050 3.95  للطالب

3  
تنمي لدى الطالب القيم والمعتقدات والمفاهيم 

 كبيرة 3 1.000 3.91  اإليجابية

8  
تنمي اتجاهات صحيحة وإيجابية اتجاه االسرة 

 كبيرة 4 0.938 3.89  لمحيطة بالطالبوالبيئة ا

 كبيرة 5 0.976 3.87  تساعد الطالب بالتعرف على ذاته واآلخرين  5

6  
تدعم قبول الطالب لذاته ونموها بطريقة 

 كبيرة 6 1.004 3.86  إيجابية
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 العبارة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الرتبة

  درجة

 الفاعلية
 كبيرة 7 1.085 3.83  كفاءة الطالب الذاتية وتدعم نموه  1

10  
تدعم نمو الطالب التفاعلي بين البيئة 

 كبيرة 8 1.085 3.80  المدرسية واألسرية

9  
تنمي الشعور باألمان النفسي واالجتماعي 

 كبيرة 9 1.163 3.79  للطالب

4  
تزود الطالب بالقدرة على إتخاذ القرار وإدارة 

 كبيرة 10 1.129 3.77  النقاش

  كبيرة - 0.159  3.86  للبعد النمائيالمتوسط الموزون 

 عن عباراتأفراد العينة ضح أن المتوسط الحسابي الستجابات يت) 6( رقم من مراجعة الجدول

المحك المعتمد في الجدول وفق  درجة فاعلية كبيرة وهو يقع في) 3.86(قد بلغ  البعد النمائي
بين أدنى  ،)3.97 - 3.77(ما بين  هذا البعد، وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات )5(رقم 

 - 84%(بات أفراد العينة ضمن نسبة مئوية تترواح بين وكانت استجا. وأعلى متوسط حسابي
%68.(  

وبالرجوع إلى الجدول نالحظ أن جميع العبارات المتصلة بالبعد النمائي جاءت بدرجة فاعلية 
اإلرشاد  كبيرة، وتفسير ذلك يعود إلى أفراد العينة وخاصة المرشدين حريصون على تقديم خدمات

ممكن،  حد أقصى إلى الطالب توافق تدعيم وإلى الطلبة كفاءة ةزياد للطلبة بقصد تحقيق المدرسي
 إلى أقصى طاقاتهم واستغالل االطلبة قدرات تنمية إلى األولى بالدرجة تهدف الخدمات اإلنمائية حيث
 سليمة أهداف وتحديد للذات إيجابي مفهوم ونمو الذات وفهم طريق معرفة عن ممكن، وذلك حد

 لهذا أن كما واجتماعيًا، ونفسيًا جسميًا وعقليًا، الشخصية مظاهر النمو ةرعاي خالل من وكذا للحياة،
وعلى هذا األساس جاءت استجابات أفراد العينة  .في المدارس اإلرشاد برامج في كبيرة أهمية المنهج

بدرجة فاعلية كبيرة نحو خدامات اإلرشاد المدرسي، وخاصة فيما يتصل برعاية نمو الطالب، 
ب النفسية والصحية، باإلضافة إلى مساعدة الطلبة التعرف على ذواتهم، وتنميته وتنمية الجوان
   .بطريقة إيجابية

 اإلرشاد واقع حول )2001( العاجزوقد جاءت نتائج هذا البعد متفقة مع دراسة كل من 
 زونكر، ودراسة النفسي اإلرشاد إلى الحاجة حول) 2011(ودراسة الطلحي  إليه، والحاجة التربوي
zunker)2001 (التي بينت الحاجة الماسة لعملية اإلرشاد المدرسي في المرحل التعليمية. 
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  :الوقائي - البعد الثاني

عبارات عن ) أفراد العينة(حِسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
  .يوضح ذلك) 7(رقم والجدول  ،وفق الترتيب التنازليالبعد الوقائي 

اعلية أفراد العينة عن ف الستجابات المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب: )7(الجدول 
  المتصل بالبعد الوقائي اإلرشاد المدرسي

 العبارة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الرتبة

  درجة

 الفاعلية
 كبيرة 1 1.023 3.99  تعزز التوافق النفسي واالجتماعي عند الطالب  1

2  
لى توفر بيئة تعليمية تناسب المرحلة تحرص ع

 كبيرة 2 0.037 3.97  العمرية للطالب

6  
توعية إدارة المدرسة بالمستجدات المستقبلية 

 كبيرة 3 1.071 3.95  للطالب

4  
توفر مساحة واسعة لتعبير الطالب عن نفسه 

 كبيرة 4 0.982 3.93  وأفكاره

9  
 تظهر الجوانب اإليجابية للطالب وتقويتها مقابل

 كبيرة 5 1.082 3.91  أضعاف الجوانب السلبية

 كبيرة 6 1.077 3.89  تقوي أحترام الذات للطالب وتعززها 10

7  
تدريب المدرسين على مهارات حًل المشكالت 

 كبيرة 7 0.929 3.87  المتوقعة للطالب

8  
توفر للمدرسة المعلومات العلمية بما تخدم تكفي 

 كبيرة 8 1.091 3.85  الطالب وتطوره

5  
توقي الطالب من مصادر الهدم بتقوية كفاءة 

 كبيرة 9 1.137 3.83  الطالب الذاتية

3  
تتابع األحداث والوقائع اليومية للطالب بشكل 

 كبيرة 10 1.138 3.80  مستمر وتوعيتهم بها

 كبيرة - 0.162 3.90  للبعد الوقائي المتوسط الموزون

 عن عباراتأفراد العينة الحسابي الستجابات يتضح أن المتوسط ) 7( رقم من مراجعة الجدول

المحك المعتمد في الجدول وفق  درجة فاعلية كبيرة وهو يقع في) 3.90(قد بلغ  البعد الوقائي
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بين أدنى  ،)3.99 - 3.80(ما بين  هذا البعد، وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات )5(رقم 
 - 84%(ضمن نسبة مئوية تترواح بين  وكانت استجابات أفراد العينة. وأعلى متوسط حسابي

%68.(  

جاءت بدرجة فاعلية  بالبعد الوقائيوبالرجوع إلى الجدول نالحظ أن جميع العبارات المتصلة 
المشكالت  كبيرة، وتفسير ذلك يعود إلى أن أفراد العينة يستخدمون عمليات التحصين النفسي ضد

ر بيئة تعليمية تناسب المرحلة العمرية النفسية، وذلك من خالل توف األمراضو واإلضطرابات
للطالب، مع توفير مساحة واسعة لتعبير الطالب عن نفسه وأفكاره، وتعزيز التوافق النفسي 
واالجتماعي عند الطالب، وتوعيته بها تظهر الجوانب اإليجابية للطالب وتقويتها مقابل أضعاف 

  .الجوانب السلبية لديه

حول خدمات ) 2015(ة مع دراسة كل من دراسة قرفي وقد جاءت نتائج هذا البعد متفق
أداء  حول) 2003(كما ودراسة سالمة  التعليم الثانوي المهني الموجهة لتالميذ التوجيه واإلرشاد

 إدراكحول ) Cummings )2002، ودراسة كمنجزالمـدارس الثانوية المرشد التربوي فـي
  .تواجهه أن يمكن التي والتحديات المرشد لدور والمرشدين المديرين

  :العالجي - البعد الثالث

عبارات عن ) أفراد العينة(حِسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 
  .يوضح ذلك) 8(رقم والجدول  ،وفق الترتيب التنازليالبعد العالجي 

اعلية ينة عن فأفراد الع الستجابات المتوسطات واالنحرافات المعيارية والرتب: )8(الجدول 
  المتصل بالبعد العالجي اإلرشاد المدرسي

 العبارة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الرتبة

  درجة

 الفاعلية

3  
تستخدم اإلرشاد المباشر في المواقف 

 كبيرة 1 0.571 3.97  الطارئة لحل مشكلة الطالب

10 
تستخدم االختبارات والمقاييس النفسية 

 كبيرة 2 1.103 3.95  الطالبلتشخيص مشكالت 

6  
تقدم تقارير دورية ألصحاب االختصاص 

 كبيرة 3 0.926 3.91  حول بعض المظاهر غير الصحية وعالجها

4  
تعقد جلسات ارشادية غير مباشرة 

 كبيرة 4 0.708 3.90  لمشكالت الطالب
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 العبارة الرقم
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري
 الرتبة

  درجة

 الفاعلية
 كبيرة 5 0.976 3.89  تفعل دور االسرة في معالجة مشكلة الطالب  7

1  

لخطط والبرامج اإلرشادية تستخدم ا
لمعالجة مشكالت الطالب المشكل بشكل 

  فردي
 كبيرة 6 1.692 3.87

5  
تستخدم استراتيجية اللعب كعالج لبعض 

 كبيرة 7 1.827 3.85  المشكالت

8  
تقوم بدراسة حاالت فردية لبعض المشكالت 

 كبيرة 8 1.936 3.83  ذات درجة عالية

9  
ء من تتابع ارشاد الطالب بعد االنتها

 كبيرة 9 0.804 3.81  المعالجة

2  
تستخدم الخطط والبرامج اإلرشادية 
لمعالجة مشكالت الطالب المتشابهة بشكل 

  جماعي
 كبيرة 10 0.965 3.80

  كبيرة جدًا - 1.109 3.88  المتوسط الموزون للبعد العالجي

 عن عباراتعينة أفراد اليتضح أن المتوسط الحسابي الستجابات ) 8( رقم من مراجعة الجدول

المحك المعتمد في الجدول وفق  درجة فاعلية كبيرة وهو يقع في) 3.88(قد بلغ  البعد العالجي
بين أدنى  ،)3.97 - 3.80(ما بين  هذا البعد، وتراوحت المتوسطات الحسابية لعبارات )5(رقم 

 - 84%( وكانت استجابات أفراد العينة ضمن نسبة مئوية تترواح بين. وأعلى متوسط حسابي
%68.(  

جاءت بدرجة فاعلية  بالبعد العالجيوبالرجوع إلى الجدول نالحظ أن جميع العبارات المتصلة 
كبيرة، وتفسير ذلك يعود إلى قدرة أفراد العينة وخبرتهم في التنبؤ بالمشكالت التي تحصل مع 

 التوافق شكالتوم االنفعالية والمشكالت الطلبة في المدارس، والمتصلة باالضطرابات السلوكية
اإلرشاد المباشر وغيرها، كما أن أفراد العينة وخاصة المرشدين يقومون وبدرجة كبيرة باستخدام 

االختبارات والمقاييس النفسية  ، باإلضافة إلى توظيففي المواقف الطارئة لحل مشكلة الطالب
تستخدم  البجلسات ارشادية غير مباشرة لمشكالت الطليتم بعد ذلك عقد  مشكالتاللتشخيص 
  .الخطط والبرامج اإلرشادية لمعالجة مشكالت الطالب المشكل بشكل فرديمن خاللها 
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حول خدمات ) 2015(وقد جاءت نتائج هذا البعد متفقة مع دراسة كل من دراسة قرفي 
ودراسة  إليه، والحاجة التربوي اإلرشاد واقع حول )2001( العاجزالتوجيه واإلرشاد، ودراسة 

التي بينت ) 2001(zunker زونكر، ودراسة النفسي اإلرشاد إلى الحاجة حول) 2011(الطلحي 
 .الحاجة الماسة لعملية اإلرشاد المدرسي في المرحل التعليمية

 بين) α=0.05(عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  :الثانيالسؤال 

محافظة  في مدارس رسياعلية اإلرشاد المدحول ف الدراسةعينة أفراد استجابات 

الجنس، المؤهل العلمي، المسمى الوظفيي، سنوات : (، تعزى للمتغيرات التاليةجرش

  :عن هذا السؤال لإلجابةو ؟)الخدمة

  استخدام اختبار تم)t-test( ،رقم كما يتضح من الجدول  لعينتين مستقلتين)9(:  

تجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير لداللة الفروق في اس )T- Test(اختبار ت  نتائج: )9(الجدول 
  الجنس

 العدد  الجنس
 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

 المعياري
قيمة 

)T(  

درجة 

 الحرية
  قيمة

 الداللة
  القرار

 7.096 38.68 33 الذكور
0.706 65 0.480 

غير 
 6.969  39.00 34 اإلناث دال

النمائي، الوقائي، (الدراسة ككل ألبعاد )T(أن قيم  )9( رقم تشير النتائج الواردة في الجدول

 ، حيث كانت قيم داللتها)0.05(عند مستوى  إحصائيًا غير دالةوهي  ،)0.706( بلغت )العالجي
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال يتبين أنه  ، وبذلك)α <0.05( كلها أكبر من

 في مدارس اإلرشاد المدرسي اعليةحول فعينة الدراسة  أفراد جاباتستإ في)  ≤ 0.05(الداللة 
  .الجنس لمتغير ، تعزىمحافظة جرش

فاعلية اإلرشاد المدرسي يدركون عمليات تقييم  ،أفراد العينة أنويرجح الباحث هذه النتيجة 
أفراد  كما أن من خالل توجيه الطلبة نحو ذواتهم وقائيًا وعالجيًا محافظة جرش، في مدارس

اد والتوجيه المدرسي، وبيئة الطالب، والمدرسة وعالقتها مع خدمات اإلرش العينة يدركون أهمية
وتتفق هذه  .فرق دال إحصائيًا بين وجهة نظر كل منهما ال يوجد ، وبالتاليالمجتمع المحلي
  ).2001( العاجز دراسة، و)2003(كل من سالمة  النتيجة مع دراسة

  استخدام اختبار تم)t-test( ،رقم لجدول كما يتضح من ا لعينتين مستقلتين)10(:  



 ...والمرشدين التربويين نمديريالفاعلية اإلرشاد المدرسي من وجهة نظر    ش للبحوث والدراساتمجلة جر

 21

لداللة الفروق في استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير  )T- Test(اختبار ت  نتائج: )10(الجدول 
  المؤهل العلمي

المؤهل 

  العلمي
 العدد

 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

 المعياري
قيمة 

)T(  

درجة 

 الحرية
  قيمة

 الداللة
  القرار

 6.040 41.34 45 بكالوريوس
0.591 65 0.403 

غير 
 دال

دراسات 
 6.655 34.97 22 عليا

النمائي، الوقائي، (ألبعاد الدراسة ككل )T(أن قيم  )10( رقم تشير النتائج الواردة في الجدول

 ، حيث كانت قيم داللتها)0.05(عند مستوى  إحصائيًا غير دالةوهي  ،)0.706( بلغت )العالجي
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند ال  نهيتبين أ ، وبذلك وبذلك)α <0.05( كلها أكبر من

 اعلية اإلرشاد المدرسيحول فعينة الدراسة  أفراد جاباتستإ في)  ≤ 0.05(مستوى الداللة 
  .المؤهل العلمي لمتغير ، تعزىمحافظة جرش في مدارس

ويرجح الباحث هذه النتيجة أن هناك رضا من قبل أفراد العينة بغض النظر عن المؤهل العلمي 
درجة الفاعلية لخدمات التوجيه واإلرشاد المدرسي المتصلة بالبعد النمائي، والوقائي،  نحو

ويأتي هذا الرضا من خالل فاعلية البرامج التي يقومون بتقديمها للطلبة كي يحققوا . والعالجي
، ودراسة سالمة )2015(كل من قرفي  وتتفق هذه النتيجة مع دراسةأهداف العملية اإلرشادية 

  ).2001( العاجز دراسة، و)2003(

  استخدام اختبار تم)t-test( ،رقم كما يتضح من الجدول  لعينتين مستقلتين)11(:  

لداللة الفروق في استجابات أفراد العينة تبعًا لمتغير  )T- Test(اختبار ت  نتائج: )11(الجدول 
  المسمى الوظفيي

المسمى 

  الوظفيي
 العدد

 المتوسط

  الحسابي

 االنحراف

 اريالمعي
قيمة 

)T(  

درجة 

 الحرية
  قيمة

 الداللة
  القرار

-2 7.980 35.32 34 مدير
.852 

 دال 0.000 65
 7.264 37.09 33 مرشد

النمائي، الوقائي، (ألبعاد الدراسة ككل )T(أن قيم  )11( رقم تشير النتائج الواردة في الجدول

 ، حيث كانت قيم داللتها)0.05(عند مستوى  إحصائيًا دالةوهي  ،)2.852-( بلغت )العالجي
توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  يتبين أنه ، وبذلك)α  >0.05( من أصغركلها 



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  القعدان

  22

 في مدارس اعلية اإلرشاد المدرسيحول فعينة الدراسة  أفراد جاباتستإ في)  ≤ 0.05(الداللة 
  . المسمى الوظفيي لمتغير ، تعزىمحافظة جرش

يدركون أكثر من أقرانهم  محافظة جرش أن المرشدين في مدارسوقد تعود هذه النتيجة إلى 
ودوره في عمليات التوجيه للطلبة، وذلك ألنهم على دراية بوضع  اإلرشاد المدرسيالمدراء لفاعلية 

الطالب، كما أنهم درسوا منهاج تتصل بآليات اإلرشاد المدرسي، لهذا جاءت الفروق لصالحهم، 
وتتفق هذه النتيجة مع ). 11(توسط الحسابي في الجدول رقم ويتبين ذلك من خالل قيمة الم

  ).2011(الطلحي  دراسة

 تم استخدام تحليل التباين األحادي )One Way ANOVA(،  وذلك للمقارنة بين
  ):12( كما يبين الجدول الخدمة في العمل اإلرشادي لمتغيرتبعًا الحسابية ات متوسطال

أفراد العينة  بين استجابات )One Way ANOVA(ألحادينتائج تحليل التباين ا: )12(الجدول 
   تبعًا لمتغير الخدمة

متغير 

 الخدمة
 العدد

 المتوسط

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري
 قيمة

)F(  

درجة 

 الحرية
 القرار الداللة

 5أقل من 
 5.967 33.26 10 سنوات

 غير دالة 0.705 64 0.350
إلى  5من 
 5.464 32.86 21 سنوات 10

من  أكثر
 6.424 31.73 36 سنوات 10

، وهي غير دالة )350.0(بلغت  )F(أن قيمة ) 12(تشير النتائج الواردة في الجدول  
، )05.0(> ) 709.0(، حيث كانت قيمة مستوى الداللة )05.0(إحصائيًا عند مستوى داللة 

 في)  ≤ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال يتبين أنه  وبذلك
 ، تعزىمحافظة جرش في مدارس اعلية اإلرشاد المدرسيحول فعينة الدراسة  أفراد جاباتستإ

  .الخدمة في العمل اإلرشادي لمتغير

 المرشدين حسب فئات خدمتهم في العمل األرشادي ومرد ذلك أنه يوجد توجه لدى جميع
بفترة  رتبطال ي ذا بطبيعة الحال، وهمحافظة جرش في مدارسفاعلية اإلرشاد المدرسي  تقييم نحو

االختبارات و ،الخطط والبرامج اإلرشاديةخدمتهم في العمل اإلرشادي ألنهم يدركون أهمية 
، جسميًا وعقليًا، اجتماعيًا وانفعاليًاالطلبة، لتنميتهم والمقاييس النفسية لتشخيص مشكالت 
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الشعور باألمان النفسي  ةتنمي يجابية اتجاهاإلصحيحة وباإلضافة إلى معرفتهم باالتجاهات ال
من لديه خدمة في اإلرشاد  اهتمام كلللطلبة، وهذا بطبيعة الحال يدخل في واالجتماعي 

وتتفق هذه النتجة مع دراسة كل من الطلحي . المدرسي، ولغض النظر عن طول هذه الفترة
يت وجراس ومارجرودراسة  ،)2001( العاجز دراسة، و)2003(، ودراسة سالمة )2011(

Grace & Margare )2006 .( 

  الدراسة  توصيات

قدم يبناء على البيانات والنتائج التي أسفرت عنها الدراسة النظرية والميدانية فإن الباحث 
  :متمثلة في اآلتيتوصيات، مجموعة 

واإلرشاد المدرسي معتمدة في ذلك  بعمليةالتوجيه للقيام الالزم والتدريب الفعال التكوين توفير .1
 .استراتيجية تتصل بعملية اإلرشادعلى 

عملية التوجيه واإلرشاد المدرسي من أولياء األمور،  في التربوية األطراف كل إشراك .2
 .والمدرسين، واإلدارة المدرسية

  .االعتماد على برامج حديثة تتصل بعملية التوجيه واإلرشاد في المراحل التعليمية المختلفة .3

 .مدارس المملكة في المدرسيالمدارس بأهمية اإلرشاد  العمل على توعية المعلمين ومديري .4

وتعينهم بمشاكلهم النفسية  الصالحية في أخذ القرارات التي تهم الطلبة ينإعطاء المرشد .5
  .واالجتماعية
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  االنفرادات اللفظية في سورة الحج، 
 *دالالتها وعالقتها بالوحدة املوضوعية للسورة القرآنية

The Particularity of Word Use in Surat Al-Hjj and It’s Connection to 
it’s Main Theme 

  
  ** جهاد محمد النصيراتو شيرين فتحي أحمد العبد

  

  10/4/2018 ولتاريخ القب    6/3/2018 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

قصــدت هــذه الدراســة البحــث فــي داللــة االنفــرادات اللفظيــة فــي ســورة الحــج وعالقتهــا بوحــدة الســور    
ــان        ــة االســتقراء والتحليــل واالســتنباط، لبيــان بالغــة البي الموضــوعية، وقــد قامــت هــذه الدراســة علــى منهجي

  .فيها، ودورها في التشكيل البنائي للسورةالقرآني في اختيار المفردة، وعالقتها بوحدة السورة التي وردت 

وقد أبانت الدراسة كيف تتشكل الوحدة الموضوعية للسورة في قطعة واحدة منسجمة وغايـة واحـدة   
مترابطة في حلقات متداخلة مترابطة من الموضوعات، وأن هذه االنفرادات تـرتبط بوحـدة السـورة وتسـاعد     

االلفاظ عن غيرها مـن مفـردات القـرآن بخاصـية االنفـراد جـذرا        في إظهارها وتشخيصها، وكيف أن تميز هذه
واشتقاقا ساهم في بيان الوحدة الموضوعية للسورة، وبيان بالغة المفردة القرآنية ودقة القرآن في اختيارها 
دون غيرها، وأكدت هذه الدراسة ما توصل إليه السـابقون مـن نفـي التـرادف عـن مفـردات القـرآن ألبّتـة، كمـا          

  . ترابط دالالت األلفاظ وبعضها البعضبينت 

وقد جاءت هذه الدراسة في مبحثين تفرع تحـت كـل مبحـث عـدد مـن المطالـب، المبحـث األول درسـت         
  .فيه وحدة السورة الموضوعية، والمبحث الثاني درست فيه داللة االنفرادات وعالقتها بوحدة السورة

  .ية، سورة الحجاالنفرادات، الوحدة الموضوع :الكلمات المفتاحية

  

 

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  بحث مستل من رسالة دكتوراة* 
  .ن، األردنة، عماالجامعة األردني ،كلية الشريعة ،تفسير وعلوم القرآن قسم  **
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Abstract 
This study deals with the Inferadat and their indication and relation with the 

thematic unity of the Sura ‘an applied study from Surat Al-hajj’ it is based on the method 
of induction, deduction and analysis to clarify the eloquence of statement in Quran when 
choosing a single Mufrada and its relation the unity of the Surah where it occurs and It’s 
role in the construction formation of the Sura.  

This study shows how the thematic unity of the Sura is formed in a harmonious 
individual piece and one connected goal in linked interfered circles of themes.  

In addition to how they are related with this unity ‘they help manifest and specify 
the Sura and how the distinction of these Iferadat in their stems and derivations 
participate in showing eloquence of the Mufradah and the proficiency in choice. This 
study assures what formers had rejected about synonymity of words’ it shows the 
connectedness o their indications. 

  

  المقدمة

 الحمد لله ،نهالحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطا
الحمد لله مرسل محمد الصادق األمين رحمة  ،منزل الكتاب الكريم هداية ونورا للمؤمنين

  أما بعد...للعالمين، وصلِّ اللهم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

دالالت المفردة المتنوعة هو جوهر  والجمع بين ،علم الداللة أصل من أصول التفسير فإن
لداللة هو الطريق األمثل إلى بيان إعجاز القرآن وهداياته وتفسيره على ذلك أن علم ا ،التفسير

وتظهر هذه الدراسة إعجاز المفردة القرآنية والدالالت المختلفة للكلمات القرآنية التي  ،أحسن وجه
في محاولة إبراز أهم خصائص هذه األلفاظ البيانية واللغوية وما تحمله من  انفردت بها سورة الحج

 لحمة وتناسق هذا اللفظ مع ويبين ،اسق يؤثر في النفس البشرية ويحقق الهداية القرآنيةصور وتن
وتناسق هذه  ،وتحقيقه التكامل البنائي في السورة القرآنية ،النسيج القرآني للسورة الواحدة

وربط تلك الدالالت  ،مبرزة جمالية تلك األلفاظ ودقة التعبير القرآني فيها ،الدالالت مع بعضها
   .بمقاصد القرآن العظمى وهي الهداية إلى الله عز وجّل

  :أهمية الدراسة

بالنصوص التي ترد  حاجة الدراسات الداللية إلى البحث عن داللة االنفرادات اللفظية مع ربطها -1
 .فيها

حاجة الدراسات التحليلية في التفسير إلى تحليل االنفرادات اللفظية ضمن سورها وبيان  -2
  .ارتباطها بها
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  :مشكلة الدراسة

اللفظية ووحدة  ما العالقة بين االنفرادات: تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس
  :منها ،سور القرآن الكريم الموضوعية؟ وانبثق من هذه السؤال عدة أسئلة فرعية

  وما دالالتها؟ ،ما األلفاظ التي انفردت بها السورة الحج -1

  في وحدتها الموضوعية سورة الحج ردت بها ما دور األلفاظ التي انف -2

  :أهداف الدراسة

  :تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي

 .بيان معاني هذه األلفاظ ودالالتها -1

األلفاظ التي انفردت بها سورة الحج في إظهار وحدة السور  تحليل الدور الذي تؤديه هذه -2
  .الموضوعية

  :منهجية الدراسة

  :تعتمد هذه الدراسة على منهجين

باستقراء تلك األلفاظ التي انفردت بها السورة  انقوم الباحثيالمنهج االستقرائي؛ حيث س :ألولا
واستقراء ما قيل عنها من دالالت ومعان، واستقراء ما قاله أهل التفسير عن السورة 

  .وموضوعها

ليًال تح ،بمعالجة تلك المعلومات انالمنهج التحليلي االستنتاجي؛ حيث سيقوم الباحث :الثاني
ومنها استنتاج عالقة  ،أهداف هذه الدراسة معطياتها للوصول إلى وتدقيقًا ونقدًا علميًا لكافة

  .المفردات بالوحدة الموضوعية للسورة

  :الدراسات السابقة

فمنها من  ،قلت الدراسات السابقة التي بحثت في دالالت االنفردات اللفظية في القرآن الكريم
 -متأخرا –طلع الباحثان اكما  ،دون اإلشارة إلى غيرها من الدالالت ،قطاعتنى بالجانب المعجمي ف

 ،معجم دراسة بالغية بيانية ،األلفاظ التي وردت مرة واحدة في القرآن الكريم" معجم بعنوان على
مختصرة غير  درس المؤلف األلفاظ دراسة بالغية، )2016(،1ط ،دار دجلة ،بالل السامرائي.أ

  . القة االنفرادات بالسور التي جاءت فيهاوليس فيها ع ،وافية
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عبد الله . د.أ" األسرار البالغية في الفرائد القرآنية"على كتاب بعنوان  انوكذلك اطلع الباحث
 ،الممكلة العربية السعودية ،الرياض ،مركز التدبر لالستشارات التربوية والتعليمية ،الغني سرحان

 انوأفاد الباحث ،ات التي تعلقت بالقصص القرآني فقطدرس فيها المؤلف االنفراد ،"م2012 ،1ط
عموما من ربط المؤلف بين المتشابهات المتعلقة بانفرادات القصص القرآني في استنتاج العالقة 

 . بين االنفرادة ووحدة السورة الموضوعية

ة األلفاظ التي انفردت بها سورة األحزاب دراس"ومن الدراسات السابقة أيضا البحث المحكم 
سلسة العلوم  ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ،جهاد النصيرات.د.م2015 ،داللية موضوعية

في المنهجية وفي  حيث أفادت منه الباحثة ."العدد الرابع ،المجلد الثالثون ،اإلنسانية واالجتماعية
 .بيان العالقة بين سورة األحزاب وسورة السجدة

ة في سورة يوسف وعالقتها بالوحدة الموضوعية االنفرادات اللفظي" وكذلك البحث المحكم 
 ،جامعة آل البيت ،مجلة المنارة. أحمد حسينو جهاد النصيرات. تأليف د) م2015(،"للسورة
  .العلمية المستعملة في المنهجية انوأفاد منه الباحث." مقبول للنشر ،مخطوط

روع دراسة وقد نوقشت عدد من أطروحات الدكتوراه في الجامعة األردنية ضمن مش
أولها للطالب عبد المولى  ،االنفرادات دالالتها وعالقتها بالوحدة الموضوعية للسورة القرآنية

دراسة تطبيقية من سورة الرحمن حتى "الزيوت بإشراف األستاذ الدكتور محمد خازر المجالي 
 ،ريثم نوقشت أطروحة الطالب مثقال عربيات بإشراف األستاذ الدكتور أحمد شك" المرسالت

حمدو عليان  والطالب مصطفى ،"دراسة تطبيقية من أول سورة األحزاب إلى نهاية سورة القمر
والطالبة شيرين فتحي  ،"دراسة تطبيقية في سور جزء عم" بإشراف الدكتور سليمان الدقور 

دراسة تطبيقية من أول سورة األنبياء إلى " ،أحمد العبد بإشراف األستاذ دكتور جهاد النصيرات
دراسة "والطالب أحمد حسين بإشراف األستاذ الدكتور جهاد النصيرات  ،"هاية سورة السجدةن

والطالب عبيدة أسعد بإشراف الدكتور سليمان  ،تطبيقية من أول سورة الرعد إلى نهاية سورة طه
وتسير هذه األطروحات ضمن ،"دراسة تطبيقية من أول سورة الفاتحة إلى سورة المائدة" ،الدقور
  .ية واحدة في دراسة الداللة المعجمية والبنائية لالنفرداةمنهج

  :خطة الدراسة

  تنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين يتفرع تحت كل مبحث عدد من المطالب

  :وفيه مطلبان.وخصائصها الوحدة الموضوعية لسورة الحج:األول المبحث

  .الوحدة الموضوعية في سورة الحج -:ولالمطلب األ
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  .لخصائص الموضوعية واألسلوبية لسورة الحجا :المطلب الثاني

بالوحدة الموضوعية  االنفردات اللفظية في سورة الحج وعالقتها: المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان.للسورة

دالالتها وعالقتها بالوحدة الموضوعية  ،سورة الحجالتي انفردت بها  األسماء :المطلب األول

  للسورة القرآنية

دالالتها وعالقتها بالوحدة الموضوعية  ،سورة الحجالتي انفردت بها  األفعال: المطلب الثاني

  للسورة القرآنية

  وخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات 

  .وخصائصها الوحدة الموضوعية لسورة الحج: المبحث األول

  .الوحدة الموضوعية في سورة الحج: األول المطلب

ها إال ما صحت الروايات فيه بأّنه من اآلي سورة الحج سورٌة مكيٌة في موضوعاتها وأسلوب
يا  ﴿: وقوله تعالى. )1(سورة الحـج ﴿هَذان َخصمان اْخَتصموا ِفي ربهم﴾: المدني كقوله تعالى

سورة ) 77( ﴾َأيها الَِّذين آمُنوا ارَكعوا واسجدوا واعبدوا ربُكم واْفعُلوا اْلَخير َلعلَُّكم ُتْفِلحون
فالسورة بُأسلوبها وموضوعاتها مكيٌة خال بعض اآليات التي فيها إشاراٌت ألحكام لم .)2(الحـج

  .3توجد إال في القرآن المدني تباينت آراء المفسرين في تحديدها

المكية التي عالجت موضوع ) األنبياء(جاءت هذه السورة في الترتيب المصحفي بعد سورة 
ميادين التوحيد والرسالة والبعث من خالل عرض النواميس الكونية : ميادينها الكبيرةالعقيدة في 

الكبرى وربط العقيدة بها، ولذلك تستحضر السورة ُأمة الرسل الواحدة في سلسلٍة طويلٍة 
  .4استعراضًا سريعًا، وفي هذا االستعراض تتجلى المعاني التي سبقت في سياق السورة

ورتي األنبياء والحج تتمثل في كون السورتين مكيتين، فاألولى منهما إن المناسبة بين س
تحدثت عن كوكبٍة من األنبياء وما جرى معهم ومع أقوامهم، والثانية تتحدث عن أقسام الناس 
وأصنافهم وتبدأ الحديث عن أمارات الساعة المذهلة وعن البعث والحساب، فهي مكملٌة ومؤكدٌة 

اء، ومبينٌة لجزاء أولئك األقوام وما ينتظرهم عند ربهم وهكذا فإن لما جاء في سورة األنبي
ووجه مناسبتها : "المناسبة بين السورتين تبدو واضحة ال تحتاج إلى مزيد نظر، يقول اآللوسي

5"للسورة التي قبلها ظاهر.  
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أما موضوعات سورة الحج والقضايا التي عرضت لها وأخذت السورة على عاتقها من خالل 
. قاطعها وحلقاتها بيان حكم الله فيها، فهي القضايا ذاتها التي يعالجها القرآن المكي في الغالبم

والذي يغلب على هذه السورة هو موضوعات السور المكية : "-رحمه الله–يقول األستاذ سيد 
رك، وجو السور المكية، فموضوعات التوحيد والتخويف من الساعة، وإثبات البعث وإنكار الش

بارزٌة في السورة وإلى جانبها ... ومشاهد القيامة، وآيات الله المبثوثة في صفحات الكون
الموضوعات المدنية من اإلذن بالقتال، وحماية الشعائر، والوعد بنصر الله لمن يقع عليه البغي 

هي ظالل وهو يرد العدوان واألمر بالجهاد في سبيل الله، والظالل الواضحة في جو السورة كلها 
واستجاشة مشاعر التقوى والوجل . القوة والشدة والعنف والرهبة، والتحذير والترهيب

آيات السورة إلى أربعة أشواٍط أو  - رحمه الله –وقد قسم سيد قطب .6"واالستسالم
وهكذا جاءت موضوعات هذه السورة متناسقًة متناغمًة متصلًة في لحمٍة فريدٍة ونسيج .)7(مقاطع
  .مترابٍط

والذي بين الوحدة  ،المقاصد األخرى في السورة األهم الذي دارت حوله 8المقصد
وتأكيد قدومه مصحوبا  ،وتقرير أحقية البعث ،هو اإليمان باليوم اآلخر ،الموضوعية للسورة

وأقامت  ،بأهوال وأحداث؛ ال نجاة للناس منها إال من استسلم ألمر الله وخضع لله متقيا إياه
وبينت أصناف الناس في إنكاره ودواعيهم  ،والبراهين العقلية على حقيقة هذا البعث اآليات الحجج

 ،ورفع راية االستسالم لله ،والربط بين تعظيم الشعائر في زيادة اإليمان ،وكشفت مخاوفهم ،لذلك
وفيه تجرد من زينة  ،وحسن االتباع ،يتضمن مناسك تقوم على االستسالم والخضوع ذلك أن الحج

   9.لتشبه رحلة الناس في البعث ،ومالهيها الدنيا

  .الخصائص الموضوعية واألسلوبية لسورة الحج :المطلب الثاني

  :جملها في النقاط التاليةنتميزت شخصية هذه السورة بميزاٍت عديدٍة وخصائَل فريدٍة 

ا النَّاس ﴿يا َأيه: هذه السورة تشبه في مطلعها سورة النساء التي استهلت بقوله تعالى: أوًال
ا واًال َكِثيرا ِرجمثَّ ِمْنهبا وهجوا زِمْنه َخَلقٍة واِحدو ن نَّْفسالَِّذي َخَلَقُكم م ُكمباتَُّقوْا اتَُّقوْا راء وِنس

وسورة النساء هي ). 1(سورة النساء الّله الَِّذي َتساءُلون بِه واَألرحام إن الّله َكان عَليُكم رِقيبا﴾
رابعة النصف األول من القرآن، وسورة الحج هي رابعة النصف الثاني من القرآن بعد مريم وطه 

وسورة الحج ذكَّرتهم . وسورة النساء ذكَّرت الناس ببداية خلقهم من نفس واحدٍة. واألنبياء
). 1(زْلزَلَة الساعِة شيٌء عِظيم﴾ سورة الحـج﴿ يا َأيها النَّاس اتَُّقوا ربُكم إن بمعادهم ونهايتهم 

ففي أواخر سورة النساء ﴿يا . ومن دقة اإلحكام أن تختم كل سورٍة منهما بما تكون به التقوى
ن آمُنوْا بالّلِه َفَأما الَِّذي 174َأيها النَّاس َقد جاءُكم برهان من ربُكم وَأنزْلَنا إَليُكم ُنورا مبيًنا

سورة  واعَتصموْا بِه َفسيدِخُلهم ِفي رحمٍة مْنه وَفضل ويهِديهم إَليِه ِصراًطا مسَتِقيما﴾
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﴿يا َأيها الَِّذين آمُنوا ارَكعوا واسجدوا واعبدوا ربُكم وفي آخر سورة الحج ). 175- 174(النساء
وجاِهدوا ِفي اللَِّه حق جهاِدِه هو اجَتباُكم وما جعَل عَليُكم ِفي )77(عُلوا اْلَخير َلعلَُّكم ُتْفِلحونواْف

شهيدا  الدين ِمن حرج ملََّة َأبيُكم إبراِهيم هو سماُكم اْلمسِلمين ِمن َقبُل وِفي هَذا ِليُكون الرسوُل
ُكم َفِنعم عَليُكم وَتُكوُنوا شهداء عَلى النَّاس َفَأِقيموا الصَلاَة وآُتوا الزَكاَة واعَتِصموا باللَِّه هو موَلا

﴾النَِّصير مِنعَلى وو78(سورة الحـج اْلم.(  

 جانب، حيث وردت لفظةامتازت هذه السورة بكثرة الحديث عن الناس في أكثر من : ثانيًا
ثم إن هذه السورة . ، النداء فيها للناس كان في أكثر من مرة)10(نحو خمس عشرة مرة) الناس(

تحدثت مليًا عن أصناف الناس وأنواعهم من مجادلين ومنافقين ومؤمنين ورسل في اآليات 
دثت عن وإذا كانت هذه السورة قد تميزت بالحديث عن الناس وأقسامهم وتح. 75،18،11،8

 كثيرٍة فإن الحج وأحكامه وعن البعث وما يجري فيه، وإذا كان الحج والبعث يلتقيان في معان
الناس بأصنافهم وأنواعهم لمعنيون جدًا بالحج الذي يذكرهم بالبعث، وباإلعداد لتلك الساعة التي 

  .وهنا تتجلى روعة هذا اإلعجاز مرًة أخرى. ُتزلزُل فيها األرض

الك ظاهرة الفتة لالنتباه في هذه السورة وهي كثرة استعمال أسلوب االستفهام هن: ثالثًا
واالستفهام التقريري فيه .70،65،63،18التقريري في أكثر من موضع من هذه السورة في اآليات 

، وفي ذلك غرض نفسي يتوافق 11إلزام للمخاَطب بالحجة، وانتزاع لالعتراف منه بما يريده المتكلم
  .ل المخاَطب والمتكلممع حا

كثرة األمثلة والتشبيهات في هذه السورة بما يتالءم مع موضوعاتها التي اختصت بها، : رابعًا
  : ومنها

  .)2،1االيات (مشهد البعث المزلزل الرهيب  *

  )11اآلية (مشهد ذلك المتزعزع في دينه  *

  ).15اآلية (حركة من ييأس من نصر *

  )22،19اآلية (مشهد العذاب  *

  ).31االية(مشهد من يشرك بالله  *

  ) 48،45اآلية، (مشهد القرى المدمرة بظلمها  *

  ). 73اآلية (وضرب المثل بالذباب  *

اختصت هذه السورة بأّنها تحدثت عن خلق اإلنسان ومراحل تطوره بدقٍة متناهيٍة : خامسًا
رقم في اآلية  الله ق في كتابتتالءم مع آفاق العلم وروعة البيان يميزها عن غيرها من آيات الخل

  .منها) 5(
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بخالف بقية السور، ) 77، 18(في اآليات ماتميزت هذه السورة بوجود سجدتين وه: سادسًا
قلت يا رسول : (وقد ذكر الحافظ ابن كثير حديث أبي مصعب المعافري عن عقبة بن عامر قال

، )فمن لم يسجد بهما فال يقرأهمانعم : الله أُفِضلت سورة الحج على سائر القرآن بسجدتين، قال
وبعد أن عرض الحافظ الروايات األخرى للحديث وما فيها من مقال  .12ورواه أبو داود والترمذي

  .13"فهذه شواهد يشد بعضها بعضًا: "وضعٍف قال

فلم ُتذكر في  ،مادًة من أسماء وأفعال تفردت هذه السورة بها لفظة )15(هناك : سابعًا
، 40)صواِمع(، و29)َتَفَثهم(و ،45اآلية)بئر: (اٍت أخرى، ومن هذه األسماءغيرها ولو بمشتق

، 33، 29)اْلعِتيق(، و5)هاِمدًة(، و21)مَقاِمع(، و27)عميق(، و9)ِعْطِفِه(، و27)ضاِمر(و
، 40)ْتَلهدم(، و73)يسُلبهم(، و72)يسُطون(، 2)َتْذهُل: (ومن األفعال. 17)اْلمجوس(و
  .وقد قامت هذه الدراسة على هذه األلفاظ. 36)وجبْت(و

  .االنفردات اللفظية في سورة الحج وعالقتها بالوحدة الموضوعية للسورة: المبحث الثاني

دالالتها وعالقتها بالوحدة الموضوعية  ،سورة الحج أألسماء التي انفردت بها :المطلب األول

  .للسورة القرآنية

في سياق إثبات ). 5: الحج( ﴾ هاِمدة رضَألٱ﴿وَترى  في قوله تعالى" هامدة" ادةاالنفر :أوال
  .وضرب المثل باألرض الميتة عندما تحيا بالماء وتنبت ،البعث

 في اللغة " همد"داللة مادة  -1

 :في كتابه العين) ه175ت(-يقول الفراهيدي ،وهو السكون التام" همد"الهمود أصله من 
ودمدْت. ُتالمو: الهمود. كما هد ،ثمر وَتَلبإذا َتغي هاِمد وثمرٌة هامدٌة إذا اسودت . ورماد
اليابس ويقال : والهامد من الشجر. وأرض هامدٌة مقشعرة ال نبات فيها إال يبيس متحطم. وعِفنت
يقال ): "ه338ت :(وقال النحاس."14واإلهماد؛ اإلقامة بالمكان. السرعة: واإلهماد. هميد: للهاِمد

- ويقول ابن فارس 15."وأرض هامدة أي جافة عليها تراب ،همدت النار إذا طفئت وذهب لهبه
ال : وأرض هامدة. َطِفَئْت البّتة: وهمدت النار. أصٌل يدلُّ على خموِد شيء :في معجمه -)ه395ت(

: عن هذا الباب قول من قالومما شذَّ . اإلقامة بالمكان: واإلهماد. يابس: ونباٌت هامد. نباَت به
  16."السرعة في المشي: إن اإلهماد

تفسير معنى اإلهماد السرعة  ذكركقول من سبقه إال أّنه ) ه502ت(-ل الراغب األصفهانيووق
فإن يكن ذلك صحيحا فهو كاإلشكاء في كونه تارة إلزالة الشكوى، وتارة إلثبات :" في المشي

فذلك لحمله معنى الخمود والسكون مع معنى السرعة في  ،ألضدادأما قولهم إّنه من َا" 17.الشكوى
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االْنِدفاع في الطَّعام؛ وقد : في لسان العرب في معنى اإلهماد - )ه711ت(- وقال ابن منظور ،اإلهماد
   18.اْندَفعوا: َأهمدوا فيه

لها من همدت فأص ،وتغير حاله ،ومن هنا يتبين لنا أن مادة الهمد فيها داللة نهاية الشيء
فصيرورة النار إلى  ،يظهر داللة من قال أّنها تحمل معنى السرعة في اللفظ، والنار إذا صارت رمادا

فهي تدل أن  ،وفيه داللة تحول الشيء من مادة بخصائص بارزة إلى مادة مختلفة ،رماد فيه سرعة
  .إّنما كانت على خالف ذلك ،هذه األرض الهامدة لم تكن هكذا يابسة ميتة

  : العالقة بين داللة االنفرادة والوحدة الموضوعية للسورة -2

 ،للفظ داللة على تمكين عقيدة البعث في قلب المؤمن؛ وحثه على العمل الصالح طمعا وخوفا
بعث الله  ،مرئية للخلق كلهم ،فاألرض ميتة ال حياة عليها ،تبين صفة ضعف وعجز فداللة المفردة

فبعدما ضرب المثل لإلنسان بخلقه ، فنفخ فيها الحياة من جديد السماء؛فيها الحياة بماء أنزله من 
ثم بيان ما قدر على تلك النطفة من عمر في هذه  ،من تراب ثم تطور خلقه المعجز داخل األرحام

فإن أنكر الكافرون البعث  ،جاء بمثال آخر للبعث يبدأ من التراب أيضا ،الدنيا بحول الله وقدرته
فإن مشهد األرض  ،إلى الحياة -التي ما هي إال تراب -ة عودة العظام البالية؛ لعجزهم تصور فكر

هي أقوى حجة عليهم  ،وتنبت من جديد ،وهي تهتز - التي ما عليها إال التراب- القاحطة أمامهم 
  . يوم الحساب

؛ )9(سورة الحج  ﴾لَِّهلٱ سبيل عن ِليِضلَّ ِۦفِهَثاِني ِعط ﴿ :في قول تعالى" ِعَطفه"االنفرادة  - :ثانيا
  . في سياق تصوير حال المجادلين من أهل الباطل وتكبرهم عن الحق

 في اللغة " عطف"داللة مادة  -1

وانعطف  َأمْلُته،: عَطْفُت الشيَء ):ه175ت(- يقول الفراهيدي ،العطف أصله انثناء واعوجاج
وَثَنى  ،ثواني األعناق: ن عواطف؛ أيالوي عُنِقِه وه: أي ﴾﴿ ثاني ِعْطِفِه: وقوله..الشيء انعاج،

ويقول " 19....،وَتعِطف على ذي رِحم في الصلة والبر ،فالن على ِعْطِفِه إذا أعرض عنك وجفاك
العين والطاء والفاء أصٌل واحد صحيح يدلُّ على انثناء : في المقاييس) ه395ت(- ابن فارس

يقال. وِعياج :يء، إذا أمَطْفُت الشَطف، إذا انعاج. ْلَتهع20.وانع"  

ويقال العطاف الرداء؛ ذلك أن البسه يميل به من " :في التهذيب - )ه370ت(- وقال األزهري
والعطف يقال في الشيء إذا " ،"22...رخى البال ،ويقال ثنا عطفه عن الشيء،"21 ...كتف إلى آخر

  " 23...ثني أحد طرفيه إلى اآلخر، كعطف الغصن والوسادة والحبل
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وكأن الشيء انصرف ومال عن أمر أو طريق . يدل على انثناء واعوجاج نا يتبين أن اللفظوه
 ،ويقال عطف ناحيتيه عن اليمين إلى الشمال ،وأعرض عنه تكبرا ،ولم يثر اهتماما ،كان يسلكه
  .والمقصود مال بجنبه تكبرا ،على آخر ًاأي ثنى طرف ،يميل به من كتف إلى آخر ،مائال بردائه

  قة داللة اللفظ بالوحدة الموضوعية للسورة عال -2

صورة لحركة جسدية له داللة سلوكية؛ تعبر عن تصرف صنف من أصناف الناس  يظهر اللفظ
فكان إعراضهم عن الحق  ،واصفا إياهم بالكبر والغرور ،ال طلبا للحق ،المجادلة تبعا لهوى النفس

وأن دالئل  ،ارهم الناس من قيام الساعةبتلك الهيئة جحدا لحقيقة أن المرسلين صادقون بإنذ
فيميلون عن الحق  ،مقدرة الله على البعث ظاهرة واضحة في تبدل أحوال الحياة من حولهم

فيصرفون ملتوين منعطفين بأجسادهم  ،للتدليس على الناس قبل أن تنكشف بطالن حججهم
 ،باحثون عن الحق ،مو الحالبينما أصحاب عقيدة اإليمان باليوم اآلخر مستقي ،وعقولهم عن الحق

  .حريصون على اتباعه تقاة من الله

بِ ﴿في قول تعالى  "المجوس"االنفرادة -:ثالثا ْ َوٱلصَّٰ ِذیَن َھاُدوا َّ ْ َوٱل ِذیَن َءاَمنُوا َّ ِنَّ ٱل َرٰى  ِٔإ ََّصٰ یَن َوٱلن
 َٰ َوَم ٱلِقی َینَُھم ی َفِصُل ب َ ی َّ ِنَّ ٱ ْ إ ُٓوا َشَرك ِذیَن أ َّ في سياق الفصل ). 17: الحج( ﴾ َمةِ َوٱلَمُجوَس َوٱل

  .بين الملل يوم القيامة

 في اللغة" مجس"داللة مادة  -1

مجسوا  ،المجس مشتق من المجوس: -)ه175ت(–قال الفراهيدي  ،المجوس ملة من الملل
القوم سجهم وَتمَأ: " وفي الحديث ،24أوالد على الِفْطرة حتى يكون وَلدوُلوٍد يساِنه ُكلُّ مجمي واهب

جمع المجوسي، وهو معرب، : المجوس: "- )ه370ت(- وقال األزهري"25أو يَنصراِنه أو يهوداِنه
ِمْنج ُقوش، وكان رجًال صغير األذنين، كان أول من دان بدين المجوس، ودعا الناس إليه، : أصله

وربما تركت العرب صرف مجوس إذا شبه بقبيلة  ،مجوس، ونزل القرآن به: فعربته العرب؛ فقالت
 :-)ه377ت(– 27نقل عن أبي علي النحوي". 26من القبائل، وذلك أنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث

ولوال ذلك لم  ،المجوس واليهود إنما عرف؛ على حد يهودي ويهوٍد ومجوسي ومجوس: " أنه قال
ولم  ،نهما معرفتان مؤنثان فجريا في كالمهم مجرى القبيلتينيجز دخول اَأللف والالم عليهما؛ َأل

الميم والجيم والسين كلمٌة " :):ه395ت(-وقال ابن فارس 28.. "يجعال كالحيين في باب الصرف
َتمجس الرجُل، إذا صار : يقال. ما َنعرف لها قياسًا، وأظنُّها فارسية، وهي قولنا هؤالء المجوس

  30."العرب مجوس؛ كلمة أعجمية تكلم بها: - )ه540ت(–ليقي وقال الجوا.29"منهم
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؛ وقد استعمل "مجوس"مشتقة من اسم العلم األعجمي" مجس"ومن هنا يتبين لنا أن مادة 
يدل على ملة من الملل . فنقول مجوسي ومجوس ،كقولنا يهودي ويهود ،استعمال اسم الجنس

  "31.التي دانت بديانة غير اإلسالم

  االنفرادة والوحدة الموضوعية للسورةالعالقة بين  -2

ويبين عالمة من عالمات  ،جاء اللفظ في سياق تقرير حقيقة نصرة الله تعالى لدينه الحق
ثم رتبت اآلية ديانات الناس الستة من األعلى مرتبة إلى  ،وهي اليقين بنصر الله ،التقوى في القلوب

وانتهت  ،انة جمعت من كل األديان السابقةوهي دي" ،فجاءت المجوسية بالمرتبة الخامسة ،األدنى
إنما األرواح عندها تنتقل  ،فهي ديانة ال تقوم على التوحيد وال تصدق بالبعث ،بتقديس النار

فهي  ،وآخرون يقولون بالتناسخ بين األرواح ،مباشرة لمقعدها في الجنة أو لجحيم بارد ال نار فيه
  .أن العذاب للروح دون الجسدكما يؤمنون ب ،عندهم متنقلة بين ميت ومولود

ويظنون بفنائه بعد الموت وعدم عودة الروح  ،ويحرمون على أنفسهم كل ما فيه منفعة للبدن
ولهم معتقدات خرافية؛ حيث يسيطر إله الظالم على األرض فترة من الزمان، ثم عودة إله  ،إليه أبدا

ة الحج على إثبات الحساب وقيام بينما تؤكد آيات سور ،32"النور والسيطرة عليه من جديد بعد 
فكان ال بد من ذكر أصناف  ،وقد ذكرت السورة أصناف الناس ،الساعة، وتدعو الناس التقائها
ثم  ،فالصنف األول هم المؤمنون بالله وما جاء به المرسلون جميعا ،الديانات التي يدين بها الناس

  .جاءت األديان الخمسة الزاعمة أنها على الحق

   ).21(سورةالحج  ﴾ حِديدِمع ِمن ا◌ٰ ﴿وَلهم مق في قوله تعالى" مقامع "النفرادة ا -:رابعا

  في اللغة " قمع" داللة مادة . 1

أي : َقمعُت ُفالنًا فانَقمع: في كتابه -)ه175ت(-يقول الفراهيدي ،أصل القمع تذليل الشيء
شيٌء يصب : والِقمع...السناِسن من سَنام البِعير من أعاله والَقمع ما َفوق ،َذلَّْلُته فَذلَّ واخَتبَأ َفرقًا

ويكون ألشياَء كثيرٍة  ،به الشراب في القربة ونحوها وجمعه أقماع ويكون الواحد ِقمع وِقمع جميعًا
ِمسمار : ْقمعُةوالم ،والجميع المقاِمع ،َخشبة يضرب بها اإلنسان على رأِسه: والمْقمعة،مثل ذِلك

أسالر قَّفعبة مف الَخشيكون في َطر ،واُألُذنان :عانفي ) ه395ت(-يقول ابن فارس ،"33.ِقم
أحدها نزوُل شيٍء مائع في أداٍة ُتعمل له، : القاف والميم والعين أصوٌل ثالثة صحيحة"  :المقاييس

وفي . ول الِقمع معروف، يقال ِقمع وِقمعفاأل.واآلَخر إذالٌل وقهر، والثالث جنس من الحيوان
، وهم الذين يسمعون وال يعون، فكأن آذاَنهم كاألقماع التي ال يبَقى "ويٌل ألقماع القول: "الحديث

وقد  - اقَتمعُت ما في السقاء، إذا شربَته كلَّه، ومعناه أنك ِصرت له كالِقمع: ويقولون. فيها شيء
واألصل اآلَخر، وقد يمكن أن يجمع بينه وبين :" بين المعنى األول والثاني فقال جمع ابن فارس
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وسمي َقمعة بن . ومنه َقمعُته، إذا ضربته بالمْقمع. أذَلْلُته: قمعُته: األول بمعنى لطيف؛ وذلك قوُلهم
اس في هذا واألول متقاِرب؛ ألن فيه والقي. الياس ألن أباه أمره بأمر فانقمع في بيته، فسمي َقمعة

الذُّباب األزرق : الَقمع -الثالث -واألصل اآلَخر. الولوج في بيته وكذلك الماُء ينقمع في الِقمع
: وُتسمى تلك الذِّبان. تركناه يَتَقمع الذِّبان من الَفراغ، أي يُذبها كما يتقمع الِحمار: يقال. العظيم

الَقمدَته عنك: ويقال... عجل عنِّي، إذا ردعُت الره. أْقم34."وهو من هذا، كأنَّه طرد  

والناس .قهره وأذله فانقمع وتقمع: قمع خصمه:" في األساس -)ه538ت(-وقال الزمخشري
وقمعته بالمقمع والمقمعة . جلس وحده: وانقمع في بيته وقمع. على باب القاضي متقمعون

ذببت عن رءوسها القمع؛ وهي ذبان كبار زرق من ذبان : وتقمعت الدواب. رزةوبالمقامع وهي الج
 ،وهم الذين يسمعون وال يعون" ويل ألقماع القول: "ومن المجاز.قمعة: الكإل التي تغّني الواحدة

: وتركته يتقمع ،ما لكم أسماع إنما هي أقماع: وتقول ،يتتبعها ويتحدث بها: وفالن قمع األخبار
: وقمع فالن كتبي.أخذ الخير فالخير منها: وإبل مقموعة وسلع مقموعة.الذباب من فراغه يطرد

  35."شرارها أخذ خيارها وترك

والَقمعُة ذباب َأزرق عظيم يدخل في ُأنوِف ): ه711ت(-وقال ابن منظور ،وفي لسان العرب
 ،وقيل يركب رؤوس الدواب فيؤذيها ،الدواب ويقع على اإلبل والوحش إذا اشتد الحر َفيْلسعه

ومَقاِمع عَكْت ... والجمع َقمَخلت في َأنِفها فحرُة؛ ودعْتها الَقمعْت َلسععًا وَتَقمِت الظبيُة َقمعوَقم
  36.."وَتَقمع الِحمار حرك رْأسه من الَقمعِة ليْطرد النُّعرَة عن وجهه َأو من َأنفه ،رْأسها من ذلك

يظهر من داللة المادة في المعاجم أن مادة القمع أصل يدل على اإلذالل؛ فيقال قمعت فالن 
هي شبه الجزرة :؛ وقال األزهري38والمقامع جمع ِمقمعة؛ وهي كل ما يضرب به الرأس ،37أي قهرته

وقيل هو كالمحجن  ،40والقمع شيء يصب فيه الشراب المائع ،39بها على الرأس يضربمن حديد 
حديد رؤوسها  من هي سياط تعمل :)ه 637ت(وقال ابن األثير ،41.رب على رأس الفيليض

  ".42. معوجة

  عالقة داللة اللفظ بالوحدة الموضوعية للسورة  .2

 ،جاء اللفظ في سياق يبين العذاب المستحق للكافرين بحق الله على عباده أن يعبدوه وحده
فأرجع الله لهم  ،أجسادهم البالية من جديد الشاكين بعودة ،المكذبين بقدوم يوم يعذبون به

  .أجسادهم وجلودهم وكساهم أيضا ثيابا من قطع النار

هذه االنفرادة حملت شكل األداة التي تضرب بها وجوههم وأدبارهم وهم يهربون من عذاب 
ال يجدون إال  -من هول ما يصيبهم ،كلما حاولوا الخروج ،وهم يفرون من غم كذبوه ،أنكروه
في رسم المشهد  اللفظ أسهمو ،عة؛ تضربهم بعنف فيعودوا لعذابهم الذي كانوا ينكرونالمقم
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العابدون  ،فهم المجادلون بغير علم ،الذي كانوا فيه يتخاصمون ،الفظيع لهول ما يجدوه ذاك اليوم
وهذا القمع  ،فاستحقوا بأعمالهم هذا العذاب العظيم ،الهادمون بيوت الله في األرض ،على حرف

  .كانوا يقمعون أهل الحق ويكذبون يوما يجزون فيه ما كانوا يفعلون كما

سورة الحج  ﴾ضاِمر ُكلِّ ◌ٰ وعَلى ِرجاال ُتوك﴿يأ"في قوله تعالى  "ضامر" االنفرادة : خامسًا
)27.(  

  في اللغة " ضمر"داللة مادة  -1

في  -)ه175ت(–يقول الخليل بن أحمد  ،الضمر في اللغة يعني القلة والدقة في الشيء
: وَقضيب ضاِمر ،ضمر يضمر ضمورًا فهو ضاِمر :والفعُل) وُلحوق البْطن(الضمر من الهزال :كتابه

موضع ُتضمر فيه الخيل وتضميرها أن ُتعَلف ُقوتًا بعد : والمضمار ،انضمر وَذهب ماؤه
أضمرُت صرف الحرِف إذا كان : وتقول ،ضمير قلبكالشيُء الذي ُتضمره في : والضمير،السمن

المهضم البطن اللطيف  :والضمر من الرجال...والِغناُء ِمضمار الشعر أي به يْخَتبر،متحركًا فأسَكْنُته
ضمت جلدته من وتضمر وجهه أي ان،وُلؤُلؤ مضَطمر أي فيه بعض االنِضمام ،الجسم وامرأٌة ضمرٌة

: الضاد والميم والراء أصالن صحيحان -:عن أصل مادته) ه395ت(-ويقول ابن فارس"43..الهزال
ولكن األصالن حقيقة من  ،44."أحدهما يدلُّ على دّقٍة في الشيء، واآلخر يدلُّ على َغيبٍة وتستُّر

  . فدقة الشيء وخفته تساهم في سرعة حركته وغيبته عن العين ،بعضهما

: الضامر من الفرس-:موضحا الفرق بين الضامر والهازل) ه502ت(- ال الراغب األصفهانيق
إنما  ،يقصد أن الهزال من مرض؛ وليس الضامر كذلك 45."الخفيف اللحم من األعمال ال من الهزال

 -:داللة المادة ومعنى الضمير في النفس وقال رابطا بين ،هو الدقيق من العمل القوي البدن
ا ينطوي عليه القلب، ويدق على الوقوف عليه، وقد تسمى القوة الحافظة لذلك م: الضمير
  46."ضميرا

 47."إذا َأبصر َأحدكم امرَأًة َفْليْأت َأهَله فإن ذلك يضمر ما في نفسه"وجاء اللفظ في الحديث 
ن ابن عمر أن وعن نافع ع 48.يضمر ما في نفسه َأي يضِعفه ويَقّلُله - ):ه711ت(-قال ابن منظور

وَتضميرها َأن ُتعَلف ُقوتًا بعد  ،49كان يضمر الخيل يسابق بها  -الله صلى الله عليه وسلم - النبي
  50.."ِسمنها

ومن هنا يظهر أن داللة المادة تحمل معنى الدقة في الشيء حتى يكاد يختفي ويتستر عن 
 ،ت ُتسمن البعير قبل السبقوالعرب كان ،لفرس ضامر أي نحف ودق فهو هزاللفيقال  ،العين

فحمل  ،فناسب المعنى أن جموعا ستأتي تركب الضوامر وهو كل ركب للسفر ،فيكون أخف وأسرع
  .المسافات وزادت المشقة المعنى داللة تسابق الحجيج في الوصول إلى بيت الله مهما بعدت
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  للسورة  العالقة بين داللة اللفظ والوحدة الموضوعية -2

هذه الداللة ووحدة السورة تظهر فيما يحمله اللفظ من معنى تحمل المشقة الرابط بين 
وهو يعبر  ،وكل ذلك هو من عالمات تعظيم القلوب المؤمنة لشعائر الله ،والشوق من السبق إليها

والحديث عن  ،والدنيا بالنسبة لآلخرة مضمار أيضًا ،عن حال الناس في الدنيا فهم في مضمار
 ،وهذا ما أخذته السورة على عاتقها ،تبط للحديث عن البعث ومشاهده وأدلتهالحج والتهيؤ له مر

ومن سمنها وأطلقها  ،وضبطها سبق للجنة ،فناسب اللفظ حال الناس في الدنيا فمن ضمر نفسه
  .خسر

  ).27(سورة الحج  ﴾ين ِمن ُكلِّ َفج عميقِت﴿ يأ :في قوله تعالى "عميق" االنفرادة  :سادسا

   في اللغة" عمق"مادة داللة  -1

بئر عميقة، إذا بعد قعرها وأعمَقها : - )ه175ت(- قال الفراهيدي ،"البعد "العمق في اللغة 
عمق " :في الجمهرة - )ه321ت(-وقال ابن دريد ،51."تعمق الرجُل في كالمه، إذا تنطَّع. حافرها

وقال ابن 52."وَفج عميق، أي بعيد.. دالبع: والعمق. موضع: والعمق ،الشيء، وهو مسافة َغوره
وإذا اتصفت به البئر فهو طول  ،إذا اتصف الطريق بالعمق قصد فيه البعد -):ه395ت(-فارس
: وُذكرعن بعض ُفصحاء العرب.أي ما أبعد قعرها ،ويقولون ما أبعد عماَقَة هذه الركية ،جرابها

  53.." البئر الحديثة الحفر: والخليقة: قال. رأيت َخليقة فما رأيُت أعمق منها

أي مقدار  ،تدل على البعد إلى أسفل" عميق"ويتبين بعد االطالع على األقوال أن مادة 
وهذا فيه داللة المشقة لمن جاء من  ،فداللة اللفظ تعني طول المسافة من أعلى إلى أسفل ،غوره

  .طريق عميق

  عالقة االنفرادة بالوحدة الموضوعية للسورة  -2

اآلية أن الحجيج يأتون من كل بلد بعيد، وقد دعا الخليل عليه السالم، ثم من بعده معنى 
الناس إلى حج هذا البيت، فوعده الله بأفواج من الراجلين  -صلى الله عليه وسلم-محمد 

   54."وتوقر بيت الله ،تأتي تعظم شعائر الله ،والراكبين من مشارق األرض ومغاربها

ليصلوا إلى أطهر مكان  ،القادمين لمكة جاوؤا من أعماق األرض يظهر من داللة اللفظ أن
. حتى أعمقها ،فهم جاؤوا بعد أن بلغ نداء التوحيد الذي أطلقه إبراهيم عليه السالم لكل فج ،فيها

هو  - الذي بلغهم أمره -وفي هذا حجة على الناس كافة أن طريق اتقاء عذاب اآلخرة وأهوالها
والفرق بين الفريقين أن األول  ،من كذب باآلخرة والبعث فقد خسرو ،التمسك بدعوة التوحيد
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اآلخر أهلكه كثرة المجادلة والمقامرة و ،اتخذ دنياه طريًقا لآلخرة رغم المشقة ليرتقي بنفسه ويفوز
   .على نفسه فخسر

  ).29(الحج  ﴾مُنُذوره وليوُفوْا َتَفَثهم يقضوا﴿ُثم ل في قوله تعالى "تفثهم" االنفرادة  :سابعا

  " تفث"داللة مادة  -1

أن الكلمة لم  فريق ذهب إلى ،اختلف اللغويون والمفسرون على أصل كلمة التفث إلى فريقين
 -:56قوله) ه450ت(-ُنقل عن القاضي اإلمام أبو الطيب الطبري" ،55تكن معروفة من قبل عند العرب

 وأن المفسرين"57.وال أحاطوا بها خبرًاهذه لفظة غريبة عربية لم يجد أهل المعرفة فيها شعرًا، 
عن " :نقل عن ابن مجاهد أنه قال ،58أول من كشف معناها من سياق اآلية التي جاءت فيها

ورمي الجمار، وقص الشارب، وتقليم األظافر، ونتف  ،حلق الرأس؛التفث: ":مجاهد في قوله تعالى
أي  ؛60وهو معرفة األلفاظ اإلسالميةوجعله السيوطي ضمن النوع العشرين  59."اإلبط، وحلق العانة

أنه من الكلمات المعروفة عند  - الراجح وهو–وقال أخرون  ،التي لم تكن معروفة قبل اإلسالم
ورجل َتِفٌث َأي  ،التََّفُث النُّسك ِمن مناسك الحج: قوله 61) ه204ت(-العرب؛ فنقل عن ابن شميل

لم يفسر َأحد من : - )ه370ت(- منصور األزهري قال أبو ،متغير شِعٌث لم يدِهن ولم يسَتِحد
اللغويين التََّفث كما فسره ابن شميل؛ جعَل التََّفَث التَّشعَث وجعَل إْذهاب الشعِث بالحْلق َقضاًء وما 

أصل التفث في كالم العرب كل قاذورة تلحق اإلنسان فيجب عليه  :63)ه286(- وقال المبرد ،62َأشبهه
وحلق العانة، والمراد من القضاء إزالة  ،واألظفار ونتف اإلبط ،ههنا قص الشارب نقضها؛ والمراد

  . التفث

فقال ما  ؟}ُثم ْليْقضوا َتَفَثهم{ :سألت أعرابيًا فصيحًا ما معنى قوله :64)ه323ت(-قال نفطويه
-قال األصفهاني.؛ أي ما اوسخك65!أفسر القرآن ولكنا نقول للرجل ما أتفثك وما أدرنك

  .66أصل التفث؛ وسخ الظفر وغير ذلك؛ مما شأُنه أن يزال عن البدن -:-):ه502ت(

حيث نقل عن أمية بن أبي  ،والراجح القول الثاني؛ وذلك ألمرين؛ أوال أنه جاء في شعر العرب
  :الصلت

  67ولم يسلُّوا لهم َقمًال وصئبانا   حفُّوا رؤوسهم لم يحلقوا تفثًا

   68.واإلثبات مقدم على النفي ،بتوهوألن عددا من أهل اللغة أث

أريد به الدرن والمستقذر مما يعلق في بدن الناس  ،وخالصة الداللة أن التفث لفظ عربي
وقد استخدم استعماال شرعيا يتناسب مع داللته اللغوية ليدل  ،وقضاء التفث هو إزالته ،والدواب
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األعمال التي فسرها بها  ؛ حيث ال تعارض بين،عند إضافته للقضاء على بعض مناسك الحج
   69. سواء كانت أوساخا مادية أو معنوية كالذنوب ،وبين إزالة الدرن واألوساخ ،السلف

  عالقة االنفرادة بالوحدة الموضوعية للسورة  -2

ويزيلوا ما عليهم من الدرن  ،المراد باآلية أن يقطعوا التزامهم بترك الطيب وقص الشعر
ويطوفوا طواف  ،ويوفوا بما نذروا لله في حجهم ،أيام مناسكهموالشوائب؛ التي تجمعت عليهم 

   .اإلفاضة ببيت الله العتيق

وفي معناها الشرعي على عمل من  ،وقد دل اللفظ في معناه اللغوي على الوسخ والدرن
منها أن  ،وفي داللة اللفظ التركيبية معان عدة ،أعمال الحج؛ كقص الشعر ونتف اإلبط وغيرها

فالعبد ممسك عن  ،ودليل على االستسالم واالنقياد لحكم الله ،الحج الواجبة أعمالقضاء التفث 
 ،منقاد لكل ما أمر ،وهو في هذا مستسلم ألمر الله ،أعمال مباحة تحولت بأمر إلهي إلى محرمات

والسبيل لقضائه  ،وكل ما أمر بتركه هو تفث تجمعه الناس في حياتهم ،فكل ما أمر الله بعمله خير
  .من زلزلة اليوم اآلخر وتكون النجاة ،فتكون التزكية ،اإليمان باللههو 

وفي ) 29(سورة الحج ﴾ عِتيقلٱ لبيِتٱِب يطَّوُفوْاول ﴿" في قوله تعالى  )العتيق(االنفرادة : ثامنًا
  ).33(سورة الحج  ﴾ ُثم مِحلُّها إَلى اْلبيِت اْلعِتيق....﴿" قوله تعالى 

 في اللغة" عتق "ة داللة ماد -1

العتق هو اإلطالق من " -:-)ه175ت(-قال عنه الفراهيدي ،العتق في اللغة تحمل معنى القدم
إذا صار  ،عتق فالن بعد استعالج: -)ه216ت(-قال األصمعي، و"70والقديم من كل شيء ،األسر

ظر له على وما خرج عنه فين ،لها أصل واحد وفي مقاييس اللغة.71"رقيق الخلقة بعدما كان جافا
-وجمع الراغب األصفهاني . "72..وتحمل معنى القدم ،ُخُلقًاو وهو معنى الكرم ِخلقًة ،حدة

العتق هو المتقدم في الزمان أو المكان " -:فقال ،بين المعاني السابقة بجملة موجزة -)ه502ت(
  ."73..ولمن خال عن الرق عتيق ،ولذلك قيل للكريم عتيق ،أو الرتبة

والعتيق عنده الكريم الرائع من  ،خالف الرق ،هي الحرية -:فقال - ) ه711ت(- أما ابن منظور
 ،فيقال للجارية عاتق إذا أدركت البلوغ ولم تكن في خدمة أهلها أو تحت زوج يتملكها ،كل شيء

أن أبا بكر  :وعن عائشة،"74ويقال للخمر إذا مضت عليها الزمن عتقت؛ أي ازدادت لذة وسكرا
أنت عتيق الله من النار فيومئذ سمي : فقال ،-ى الله عليه وسلمصل- دخل على رسول الله 

   .75عتيقا
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وهي تقدم الشيء عن غيره في الزمان أو المكان أو  ،فداللة العتق تلخص كما أوجزها الراغب
  .-الكعبة المشرفة-كما هو حال بيت الله  ،الرتبة أو جميعهم

   بالوحدة الموضوعية "العتيق"عالقة االنفرادة  -2

فكان من  ،ءت االنفرادة في تركيب يبين صفات الساعين لرضا الله في إتمام فريضة الحججا
فالمعنى يدل  ،واإلحسان والتكرم ،واللفظ فيه داللة الحرية ،صفاتهم تعظيم شعائر الله في القلوب

 وهما طريق كرامة اإلنسانية ،والخضوع واالستسالم ألوامره هما السبيل للحرية أن العبودية لله
فكان  ،ترتبط بالتعرف على الله واالتصال به ،وتعظيمه ومعرفة قدره ،فالبيت لله عز وجّل ،وعزتها

الذي تدور حوله موضوعات السورة _ وهو دليل التصديق بالبعث ،ذلك الرابط هو طريق النجاة
  .واالحتراز من الخسارة بعده _الكريمة 

  40)علهدمت صوام(في قوله ) صوامع(اإلنفرادة  :تاسعًا

يقال أصمعت :" - )ه175ت(- قال الفراهيدي ،فالصمع في اللغة التضام" صوامع "داللة مادة 
يقال هو أصمع، إذا كان َألصق . ومن ذلك الصمع في اُألذَنين ؛76أذنه صغر حجمها وضاق صماخها

لطف : أيوامرأة صمعاء الكعبين  ،واألنثى صمعاء ،أصمع لرفعه أذنه: 77ويَقاُل للظليم.. األذنين
األصمع الضامر الذي ليس " :وجاء في تهذيب اللغة." أصمع :ومنه سمي الرمح...،كعبها واستوى

  . 78القلب الذِكي والرأي الحاِزم: واَألصمعان ،بالمنتفخ

قلب : ويقال ..ومن ذلك اشتقاق الصومعة ،الصمع؛ لطافة في الشيء وتضام:" وفي المقاييس
ِعه "79.أصمع، أي لطيف ذكيمَتجي بذلك الْنِضماِمه ومَثل كَأنه  ،سالحازم على الم كذلك الرْأي

  . 81كل منضم فهو مصمع -):ه458ت(- قال ابن سيده ،80 ..."انضم وتجمع

 ،صغير الحجم ،منضم على بعضه ،من داللة المادة تعبير عن شيء مدقق محدد ويظهر
  .واستعيرلكل شيء متآلف منسجم

  .ديث عن ربطها في الوحدة الموضوعية للسورة في المطلب القادموسيأتي الح

﴿ َفَكَأين ِمن َقريٍة َأهَلْكَناها وِهي َظاِلمٌة َفهي َخاِويٌة عَلى  -:في قوله تعالى" بئر"االنفرادة  :عاشرًا
  .)45(سورة الحج  ﴾عروِشها وبْئر معطََّلٍة وَقصر مِشيٍد

  في اللغة " بئر"مادة داللة  -1

بأرت الشيء " - )ه175ت(- يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي ،أصل البئر في اللغة الحفر

 أي" فأنه لم يبتئر عند الله خير"82 -صلى الله عليه وسلم - من حديث الرسول.وابتأرته أي خبأته
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: بأرت بؤرة، أيو ،بأرت بئرا: أصله الهمز، يقال): " ه502ت(-قال الراغب األصفهاني 83 ."يدخر
: ومنه اشتق المئبر، وهو في األصل حفيرة يستر رأسها ليقع فيها من مرعليها، ويقال لها. حفيرة

وفي ، 84بأرت بؤرة أي حفيرة.المآبر: المغواة، وعبر بها عن النميمة الموقعة في البلية، والجمع
والبئر حفرة يدخر فيها ماء  ،ا حَفرهابَأرها يبَأرها وابَتَأره:" -):ه711ت(-لسان العرب البن منظور

فإذا كثر ماؤها وزاد عمقها سميت بالجب؛ وهو البئر مذكر في ." المطر أو الجاري تحت األرض
  .85لسان العرب

وِفعل تدل على األسماء من ، 86البئر مؤنثة على وزن ِفعٌل بمعنى مفعول؛ وتجمع على آبارو
  ،88فلها داللة الدوام على الشيء ،87الدخار الماء فيها فزفالبئر اسم لحفرة تح ،المفعول ال الصفات

ذلك  ،وفيها داللة االدخار والرزق ،ويتبين من داللة المادة أنها تدل على حفرة لتجميع المياه
  .وسعة في الرزق ،ويعد امتالكه ثراء ،أنه يستخدم لتحزين الماء لحاجته

  عالقة االنفرادة بالوحدة الموضوعية للسورة  -2

 ،وزوال الحضارات لألمم البائدة ،المفردة في سياق الداللة على خراب أحوال الدنيا جاءت
ذلكم أن  ،وعودتها خرابًا بعد أن كانت عمارًا وهذا كله مرتبط بمحور السورة وشخصيتها مباشرة

هذه السورة قد أخذت على عاتقها الحديث عن البعث ومشاهد اآلخرة وأقامت األدلة األنفسية 
  .فمن يملك خراب هذا العمران قادر على بعثه من جديد ،ية على وقوع البعثواآلفاق

دالالتها وعالقتها بالوحدة الموضوعية  ،سورة الحجاألفعال التي انفردت بها  :المطلب الثاني

  .للسورة القرآنية

 -تذهل:"وهي ،تميزت سورة الحج بانفرادها بخمسة أفعال جذرا وصياغة لم ترد في غيره
  " يسلبهم -يسطون -مت صوامعهد -وجبت

: سورة الحج َأرضعت ٓ◌ عما مرِضعٍة ُكلُّ َتذهُل َتروَنها مويَ﴿ في قوله تعالى) تذهل(االنفرادة  :أوال
)2.(  

   في اللغة" ذهل"داللة مادة  -1

في  -)ه175ت(-يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي "الشغل عن شيء بشيء" أصل الذهل
الَفرس الدقيق : الذُّهول ،َترُكك الشيء َتناساه على عمد أو يشَغُلك عنه شاغل: ُلوالذَّه" كتابه 
الذال والهاء والالم أصٌل  ):ه395ت(-ويقول ابن فارس .وذلك النشغال العين عنه ،89."الجواد

. أو شِغْلت َذِهْلُت عن الشيء َأْذهل، إذا نسيَته. واحد يدلُّ على شْغل عن شيٍء بُذعر أو غيره
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مر هدٌء من : وحكي جاء بعد ُذهل من الليل وَذهل، كما تقول. هذا هو األصل. وأْذهَلِني عنه كذا
-وقال الراغب األصفهاني ،90."ويجوز أن يكون ذلك إلظالمه وأّنه يْذهل فيه عن األشياء. الّليل

الذَّهل تركك " ):ه711ت(- منظور وقال ابن"91..الذهول شغٌل يورُث حزنا ونسيانا ):ه502ت(
وقيل ........تقول ذهلت عنه أو أذهلني كذا عنه ،تناساه عن عمد أو شغلك عنه شغٌل ،الشيء

ومر ذهل من الليل أي قطعة منه،وقيل ساعة من  ،الّذهل السلو وطيب النفس عن اإللف
  92." لدقيقالجواد ا:والذهول من الخيل ،وجاء بعد ذهل من الليل أي هدء...الليل

، أو نسيانا؛ لشغل أذهب الذهن عن تذكره ،إما عمدا أو غفلة ،تحمل معنى الترك داللة اللفظ
فدقة اللفظ توحي أن الذهل حالة تصيب  ،يحمل داللة فعل وخاطر نفس وناسب السياق اآليات ألنه

شيء عمدا أو والمعنى يدل على احتمال الترك لل ،وينصرفون عنه ،الناس فيتركون أهم شاغل لهم
أي عتمة ال يميز فيها  ومن هنا تأتي داللة ذهل من الليل ،غفلة لسبب جلل أشغل الذهن عنه

والخيل الدقيق الذي ال يظهر بين  ،السالك فجج الطريق أو عقباتها فيذهل فيها عن مقصده
  . الخيول لدقته فيذهل عنه

  العالقة بين االنفرادة والوحدة الموضوعية للسورة  -2

اآلية التي انفردت باللفظ؛يوم تشهدون قيام الساعة تنشغل الوالدُة عن رضيعها الذي  معنى
ألقمته ثديها؛ من شدة الكرب، وُتسقط الحامل حملها من الفزع، وتغيب عقول الناس، فهم سكارى 

، وليسوا بسكارى من الخمر، ولكن شدة العذاب أفقدتهم عقولهم عهوفز المنظر من هول

  93".وإدراكهم

وكانت  ،وسلو النفس عما تألفه ،اء اللفظ يحمل داللة ترك شيء مهم النشغالها بشيء أهمج
حتى  ،صورة حية من انعدام اإلدراك للشيء داللة مادته وصوته وبنائه الصرفي تشخص للسامع

ورعب أذهب  ،وعظم ما تشهد ،وذلك من هول ما ترى ،يصل بالمرضعات أن تذهل عما أرضعت
  .الوعي السليم

 ،فألقى بظالله الشديدة والعنيفة على مشهد البعث الرهيب ،اللفظ جاء في مشهد عنيف رهيب
فتترك ما حوله  ،فالمشهد مزدحم بصور تشغل النفس ،واستجاش مشاعر التقوى واستسالم النفس

وهي تنذر من ضخامة  ،وهذا الشغل حصل منذ تالوة اآليات بتلك البداية المزلزلة ،لتتبع الخبر
وتوصيهم  ،وتحذير الناس من اقترابه ،الذي ما أرسل المرسلون إال لتأكيد قدومه ،الجللالحدث 

  .94باإلعداد له
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َفإَذا وجبْت جُنوبها َفُكُلوا ِمْنها وَأْطِعموا اْلَقاِنع ..." في قوله تعالى" وجبت" اإلنفرادة  :ثانيا

َلع ا َلُكمَناهخَّرس َكَذِلك َترعاْلمو ونُكرَتش 36: الحج(}لَُّكم(.  

  في اللغة " وجب"داللة مادة  -1

وَأوجبه  ،وجب الشيء وجوبًا" جاء في العين ،وجبت من الوجب؛ وهو السقوط والوقوع
بهجبًا،ووجو سمِت الشبجْقعة: وسمعت لها وجبة أي ،غابت :ووعلى  ؛و َقعمثل شيء ي
  " 95الذي يْفزع من كلِّ شيء: وابوالموجب من الد.اَألرض

أصٌل واحد، يدلُّ على سقوط الشيء ووقوِعه، ثم : الواو والجيم والباء":وفي مقاييس اللغة
  "96.سَقط، والقِتيُل واجب: ووجب الميت. حق ووَقع: ووجب البيع وجوبًا. يتفرع

وقوله .....َقَط وجبًا ووجبةوكلُّ شيٍء س:" في لسان العرب -)ه711ت(-وقال ابن منظور
 ،وقيل َخرجت َأْنُفسها فسقطْت هي ،تعالى فإذا وجبْت جُنوبها قيل معناه سَقَطْت جُنوبها إلى اَألرض

ويقال وجب الشيُء يجب  97."ومنه قوُلهم َخرج القوم إلى مواجبهم؛ َأي مصاِرِعهم ،فُكُلوا منها
فيكون معنى الواجب سقوط " 98.واسَتوجبه؛ َأي اسَتحقَّه ،وَأوجبه هو وَأوجبه الّله ،موجوبًا َأي لز

  .األمر او الحكم على الفروض عليه واستحقاق فعله

 ،فسقطت داللة أنها تنحر وهي واقفة ،فالمعنى يدل على سقوط البدن وغياب روحها عنها
حيث  ،مناسبا لمعنى السقوط" وجب"فجاء لفظ  ،ومعقودة بطريقة معينة؛ لتسقط وهي واقفة

فناسب  ،وبين أن ذبح الهدي واجب على الحاج ،التشابه بين الحروف وبين سقوطها على جنوبها
  .الوجب مع فريضة واجبة

   عالقة االنفرادة بالوحدة الموضوعية للسورة -2

وأخذها ،،تعلق بهوما ي ،جاء اللفظ في سياق الحديث عن تعظيم شعائر الله سبحانه في الحج
فليس فيه  ،بلزومه على عباده حين أوجبه عليهم الذي أشعرنا الله ؛باالهتمام والجد والتعظيم

إنما هو أمر فيه تذكير للمؤمنين  ،معنى العبثية أو العشوائية التي يلبس به المشككون على الناس
 ،- 99عليه السالم- إبراهيم ذلك البالء العظيم الذي أفلح به  ،بفداء إسماعيل عليه السالم

وتقديم  ،فاالستسالم ألمر الله والتصديق بالبعث والحساب يدعو للتسابق في اكتساب رضا الله
والرغبة في  ،دليٌل على المحبةو - وذلك لغنى الله عنها –الهدايا؛ وهي رمز للطاعة واالستسالم 

  .اكتساب التقوى للنجاة في ذلك اليوم العظيم
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فجعل الله لكل أمة منسكًا ليشكروه  ،سم الله داللة على التوحيد الخالصوفي نحر الهدي با
فالشكر على النعم من عالمات  ،وعلى ما سخر للناس في هذه األرض من أنعام ،على نعمه

  .ومن واجبات المخلوق تجاه خالقه ،اإلخالص في القلوب

اللَِّه النَّاس بعضهم ببعض َلهدمْت صواِمع  وَلوَلا دْفع... ﴿في قوله تعالى " لهدمت"اإلنفرادة  :ثالثا
اللَّه نإ هرْنصي نم اللَّه نرْنصَليا واللَِّه َكِثير ما اسِفيه ْذَكري داجسماٌت وَلوصو عيبو  يَلَقو

يزز40( لحجا ﴾ ع .(  

  .اللغة في" صمع" ومادة " هدم" داللة المادة -1

الهدم؛ قلع " جاء في كتاب العين " ،الهدم في اللغة أصله من القلع لألبنية ؛"هدم"داللة مادة 
.. .الّناقُة الضبعُة الشديدُة الضبعِة إلى الفحل: والجمع أهدام والهِدمُة ،والهدم الخلق البالي ،الدار
لها أصل : - )ه395ت(- بن فارس في المقاييس وقال ا".100وعجوز مَتهدمة أي فانيٌة هرمٌة :تقول

 ....هو إسقاط البناء"-):ه502ت(-وفي مفردات القرآن لألصفهاني.101واحد يدل على حّط البناء
: هدر، والهدم بالكسر كذلك لكن اختص بالثوب البالي، وجمعه: أي. دم هدم: ومنه استعير

 ،وهدموا بيوتهم شدد للكثرة ،مه فاْنهدم وَتهدمهدمه يهِدمه هدمًا وهد"ويقال في اللغة " 102أهدام
   103.."وهو ِفعٌل مجاوز والِفعُل الالزم منه االْنهدام ويقال هدمه ودهدمه بمعنى واحد

ويدل على  ،ويتبين من داللة اللفظ في المعاجم أنه يدل على القلع؛ وهذه فيها داللة اإلزالة
فالهدم إزالة  ،ويدل أيضا على اإلسقاط؛ وهذه فيها داللة القوة ،اللة التغييرحط؛ وهذه فيها د

ومن القوة  ،ومن العلو والرفعة إلى السفلة واالنحطاط ،للشيء فيتغير حاله من التمكين إلى الزلزلة
  .أي يدل على تغير حال شيء ثابت بقوة إلى حال أخرى. إلى الضعف

  " واِمعَلهدمْت ص" داللة التركيب -2

جاء التركيب في موقع جواب شرط لوال؛ وهي حرف امتناع لوجود؛ أي امتناع الجواب 
لهدمت صوامع  ،وهو دفع الناس؛ أي لوال تسليط الله المؤمنين على المفسدين ،لوجود الشرط

المقترن  104وجاء فعل هدمت بصيغة الماضي المثبت المضعف ،وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله
وفي بناء .105"للمبالغة في الهدم، أي لهدمت هدما ناشئا عن غيظ بحيث ال يبقون لها أثرا"؛ بالالم

ألن الغاية هنا تخيل السامع لصورة  ،وتحقيرا للفاعل ،الفعل للمجهول داللة لالهتمام به على فاعله
مار والد ،إنما هي صورة السقوط ،الهدم؛ دون محاولة تصور الفاعل أو األداة التي هدمت بها

  . الحاصل من انهدام البناء

وهي هنا  ،والفواعل جمع لصفة أو اسم ،على وزن فوعلة ،جمع تكسير لصومعة ؛والصوامع
كان الرهبان يّتخذونه  ،له شكل مستطيل مرتفع يصعد إليه بدرج وبأعاله بيت"،جمع السم بناء
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مصابيح لإلعانة على السهر للعبادة ليكونوا بعداء عن مشاغلة الناس إياهم، وكانوا يوقدون فيها 
واستخدمت فيما بعد 106".من أجل ذلك سميت الصومعة المنارة ،للعبادة وإلضاءة الطريق للمارين

   107."لبناء مآذن المسلمين

وصيغة منتهى الجموع فواعل تستخدم لجمع  ،- على الغالب-التكثير  ولجمع التكسير داللة
ات إلى أسماء؛ فتحول صفة الصمع إلى اسم صومعة الكلمات التي تحول داللتها المعجمية من الصف

لكن . "وصوامع تدل على كثرة األبنية المهددة بالهدم لوال سنة الدفع ،لتدل على اسم مكان ،108
والجمع المنكر ال يدل على أكثر من ثالثة من ذلك  "109الجمع إذا نكر حمل على أقل الجمع 

التي كانت قبل  –قليل من الصوامع أو البيع  ًاوداللة ذلك التنكير هو بيان أن عدد ،"110المجموع
وليس فيه داللة أن الصوامع والبيع خير  ،لوال سنة التدافع لهدمت -111اإلسالم يذكر فيها الله وحده

  .من المساجد لتقدمها عليها في اآلية

معروفة عند العرب أكثر من البيع؛  ذاك أن الصوامع؛وحكمة تقديم هدم الصوامع على البيع
هذا َترق من األقل إلى األكثر : وقال بعض العلماء "112،ا يهتدون بمناراتها في طرق تجارتهمفكانو

أن الصوامع و ،،إلى أن انتهى إلى المساجد وهي أكثر عمارا وأكثر عبادا وهم ذووا القصد الصحيح
كنائس  صد بهاوفيها عابدون أكثر، والصلوات يق فالبيع أوسع منها، ،المعابد أصغر حجما من البيع

   113".النصارى، والمساجد للمسلمين

  .في الوحدة الموضوعية للسورة" لهدمت "في التركيب  ةعالقة االنفراد -3

تأذن اآلية التي جاء فيها التركيب المنفرد للمؤمنين بقتال ظالميهم؛ الذين أخرجوهم من 
وتبين أن لوال سنة الله في  ،ونبذوا عبادة غيره ،ديارهم بغير حق إال أنهم آمنوا بالله الواحد

لخربت األرض، وهدمت فيها أماكن العبادة من  ،األرض بأن يدفع ظلم الفجار بسيوف المجاهدين
ومن جد . صوامع الرهبان، وكنائس النصارى، ومعابد اليهود، ومساجد يذكراسم الله فيها كثيرا

ال يغاَلب، العزيز الذي ال يرام، قد فهو اَلقوي . وعمل لنصرة دين الله، فإن الله ناصره على عدوه
  114.دبر األمر كله ويعلم ما يكيدون وهو على نصر جنده لقدير

وتغيير  ،فالهدم دل على اإلسقاط ،جاء اللفظان في تركيب منفرد بمعنى إسقاط أبنية الرهبان
قة ودلت الصومعة على اسم مكان يتعبد فيه الرهبان والسمها عال ،الهيئة وانحطاط الشيء ألسفل

فالمعنى هو معاداة األماكن التي  ،فالصمع شيء يشبه األسطوانة كمآذن المسلمين اليوم ،بشكلها
 ،وليس مقصود المكان بذاته إنما ما بني ألجله ،ومحاربة اسمه عز وجل ،يذكر فيها اسم الله

انت عبثا وحدة السورة في بيان اإلفساد الحاصل في األرض لو أن الحياة ك وهذه الداللة ترتبط مع
فإن كان الناس  ،وفي هدم الصوامع داللة على إزالة البناء الذي قصد التعبد منه ،دون حساب
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فمن العقل والمنطق  ،ثم كانوا قادرين على إعادة بنائها من جديد ،قادرين على إزالة أبنية صنعوها
عة الهدم يورث وإن كان صوت وق ،أن خالق الناس بقادر على إزالة الكون كله وإعادته من جديد

. وهدمت كل الجبال والبنيان ،فكيف الحال لو وقعت الواقعة الكبرى ،في النفس ذلك القلق والخيفة
   .ودعت الناس التقائه ،وهو ما حذرت منه السورة

الَِّذين  ﴿وإَذا ُتْتَلى عَليهم آياُتَنا بيَناٍت َتعرف ِفي وجوِه :في قوله تعالى" يسطون"اإلنفرادة : رابعا
ُكم النَّار َكَفروا اْلمْنَكر يَكادون يسُطون بالَِّذين يْتُلون عَليهم آياِتَنا ُقْل َأَفُأَنبُئُكم بشر ِمن َذِل

ِصيراْلم ْئسبوا وَكَفر الَِّذين ا اللَّههدع72(سورة الحج  ﴾ و(.  

  في اللغة " سطو"داللة مادة  -1

-)ه67ت(- قال حبر األمة ابن عباس في تفسير اآلية ،السطو في اللغة هو البطش الشديد
السْطو البسط على الناس بَقهرهم من فوق يقال سَطوٌت " :وفي العين ،115"يسطون؛ يبطشون:

على  والسْطو شدة البطش؛ وإنما سمي الَفرس ساطيًا ألنه يسطو على سائر الخيل؛ فيقوم.. .عليه
أن  :والسْطو ،السطو شدة البطش: - )ه370ت(- وفي التهذيب لألزهري." 116ِرجليه ويسطو بيديه

وقد يسَطى عَلى المرأة إذا َنشب ولدها في بطِنها ...يدِخل الرجُل اليد في الرِحم فيسَتْخرج الوَلد
 ،سطا به - ):ه338ت(-قال النحاس."117ْخَذَته َأ :أي ،اّتق سْطوَته :ويقال...ميتًا فيستخرج منها

وهو أصل يدل " -):ه395ت(-وقال ابن فارس ،.118يسطو؛ إذا بطش به كان ذلك بضرب أو شتم
   ."119على القهر والعلو؛ وأخذ الشيء بقوة وغلبة

: وقال ،السطو برفع اليد على الشخص أي التطاول عليه) - ه502ت(-وخص األصفهاني 
داللة البطش بالوثوب  وفي اللفظ أيضا ،سطا الماء وطغى: الطغو؛ يقالوتستعار السطوة للماء ك

   .120على الشيء

 ،البطش؛ لكنه أشد منه ويظهر بعد سرد داللة المادة في المعاجم أن السطو نوع من أنواع
وقد يصاحبه شتم ووثوب على ،ويقصد به اإلذالل وإلحاق األذى؛ ويغلب عليه استخدام اليد

ي لفظٌة تصور حركات جسدية وانفعاالت نفسية؛ يقصد بها القهر والتطاول على فه ،المسطو عليه
   .الغير وإذالله

  عالقة االنفرادة في الوحدة الموضوعية للسورة  -2

وإذا تلي القرآن على أسماع الكافرين ظهر اإلنكار على " التي جاءت فيها االنفرادة معنى اآلية
أأنبكم بأعظم  –صلى الله عليه وسلم –لهم يا محمد  قل ،وكادوا يبطشون بالذين آمنوا ،وجوههم

   "121.الله الكافرين بها أعدها لهم في اآلخرة، وبئس المصير من ذلك عليكم؛ نار أوعد
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اللفظ في صيغته وسياقه جاء بدالالت وإيحاءات تناسب الصورة المعبرة عن حالة الكافرين 
ويبرز بعض  ،في سياق يبين فضل الدعوة لله وجاء اللفظ ،عندما تدمغهم البينات من آيات الله

وفيها حث للمؤمنين على الصبر على أذى  ،مظاهر األذى التي تعترض الداعين لله في سبيله
وادع إلى ربك إنك لعلى "فقال له  - صلى الله عليه وسلم –كما حث الله رسوله محمدا  ،الكافرين

  .لرباني الذي أنزل عليه؛ فطمأنه بسالمة المنهج وصفاء النور ا"122هدى مستقيم

فاللفظ يشكل حالة من  ،وتظهر عالقة اللفظ بالوحدة الموضوعية للسورة في دالالت اللفظ
فهم عندما يسمعون آيات الله  ،الغليان تعتري صدور الكافرين عند تذكيرهم بالله وباليوم اآلخر

إفسادهم بين ومن أن يخسروا مكاسب حازوها ب ،تتلى يخشون على أنفسهم من الحق وأهله
  .ومنعها من اإلفساد ،وعقيدة البعث عقيدة تربوية تقوم على تهذيب النفوس ،الناس

﴿يا َأيها النَّاس ضرب مَثٌل َفاسَتمعوا َله إن الَِّذين  في قوله تعالى" يسلبهم"اإلنفرادة : خامسا
و اجَتمعوا َله وإن يسُلبهم الذُّباب شيًئا َلا يسَتْنِقُذوه َتدعون ِمن دون اللَِّه َلن يْخُلُقوا ُذبابا وَل

ْطُلوباْلمو الطَّاِلب فعض في سياق ضرب المثل بضعف ما يعبدون  ،)73(سورة الحج  ﴾ِمْنه
  .من دون الله

  في اللغة " سلب"داللة مادة  -1

كل ِلباس على : - )ه175ت(- د الفراهيدييقول الخليل بن أحم ،السلب في اللغة هو األخذ
َلبس ُلوب من الّنوق التي يؤَخُذ ولدها ،االنسانالئب ،والسوقيل هي الناقة إذا َأْلَقت  ،وجمعه س

ُلبه سوجمع ها لغير َتمامْت ،وَلدَلبَلت ذلك ويقال للشاء َأسْت َفعَلبالطِّوال  ،وَأس ُلبويقال الس
ِلبس سالقواِئم وبعير مثُله وَفر،  نبالطع نيدالي ْلبنقِلها ورجل س خفيف القواِئم ْلبس سوَفر

السين والالم والباء أصٌل واحد، وهو َأْخُذ الشيء : "-)ه395ت(-يقول ابن فارس." 123خفيُفهما
ل سلبُته ثوبه يقا" 124..من قتل قتيال له عليه بينُة فله سلبه" وفي األثر النبوي. بخّفة واختطاف

نزع الشيء من الغير : السلب-):ه502ت(-وقال الراغب األصفهاني" 125 .المسلوب: والسَلب. سْلبًا
هي الثياب السود التي يلبسها المصاب، وكأنها : وفي السلب السود؛ فقد قيل.... على القهر

الفنون : واألساليب.....أحدت: تسلبت المرأة، مثل: وقيل. سميت سلبا لنزعه ما كان يلبسه قبل
تحمل داللة الخطف واألخذ بخفة؛ ولها داللة " سلب"ويتبين هنا أن مادة  ،126.المختلفة

وتحمل داللة القهر عند األخذ؛ لذلك يسمى ما ينتزع من  ،االختالس؛ في أخذ ما للغير بخفة
   .127القتيل من ثيابه ودرعه سلبا
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  عالقة االنفرادة بالوحدة الموضوعية للسورة  -2

بعدما بارزوه بالشرك  - جاء اللفظ ضمن آية ابتدأت بنداء رباني للناس كافة من ربهم
فضرب لهم مثال ألحقر  ،جاء النداء لهم بحسن االستماع لمثل من الله يضربه لعباده -والمعصية

فكل ما تعبدون من دون الله لن تقدر على َخْلق ذبابة واحدة، فكيف  -الذبابة -مخلوق عند البشر
ضعف : ما هو أكبر؟ وال تقدر أن تستخلص ما يسلبه الذباب منها، فهما ضعيفان معا بخلق

الطالب الذي هو المعبود من دون الله أن يستنقذ ما أخذه الذباب منه، وضعف المطلوب الذي 
وعظم جرمهم أن جعلوا الخالق  ،هو الذباب، وأريد بهذا المثل بيان هوان ما يعبدون من دون الله

وهذا المثل مرتبط مباشرة بأدلة البعث والقدرة لله تعالى وهذا ما أكدت  128!!مخلوق أنداداوال
  .عليه السورة الكريمة

  :الخاتمة

 : وهي دراسةأهم النتائج والتوصيات التي توصلت لها ال
) ِعْطِفِه(و ،)ضاِمر(و ،)صواِمع(و) َتَفَثهم(و ،)بئر(وهي  ،انفردت السورة بعشرة أسماء -1

) تذهل(خمسة أفعال وهيو).اْلمجوس(، و33 ،)اْلعِتيق(و ،)هاِمدًة(، و21)مَقاِمع(و) عميق(و
  )يسلبهم(و) يسطون(و) لهدمت(و) وجبت(و

أبرزت الدراسة وجها من وجوه اإلعجاز البياني في بالغة ودقة اختيار االنفرادة القرآنية  -2
االنفرادات من طرق االستدالل  ت داللة هذهبل كان ،ومناسبتها للوحدة الموضوعية للسورة

فأظهرت هذه الدراسة نوع العالقة بين االنفرادة .والتدليل على الوحدة الموضوعية للسورة
   :والسورة تتجلى في

االختصاص؛ ذلك أن االنفرادة القرآنية تساهم في البناء الداخلي للسورة كسائر مفردات القرآن   -أ 
بمعنى أن هذه االنفرادة خصت لسورة بما تحمله من دالالت  ،وتزيد عليهم بخاصية االنفراد

 .ومعان ناسبت مقاصد السورة وأعانت على بيان وحدتها الموضوعية

فالتناسب  ،ونقصد بذلك أن هذه االنفرادات دلت على وجه من وجوه اإلعجاز القرآني ،التكاملية -ب 
ويظهر شذوذ أي لفظ آخر في  ،والتناغم الذي ظهر في مناسبة االنفرادة دون غيرها للسورة

وسيطرت االنفرادة بدالاللتها على إبراز مقصد السورة والربط بين  ،حال إحالله مكانها
 . موضوعاتها

ويظهر  ،الجمالية؛ ذلك أن انفراد السورة بكلمات جذرا واشتقاقا يبرز جمال التعبير القرآني   - ج 
 . عالقة هذا البناء مقاصد السورة ووحدتها
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ة أن داللة التركيب والصيغة تبنى على داللة اللفظ أوال متمثلة بالداللة المعجمية أكدت الدراس -3
وأن الداللة المعجمية وحدها ال  ،ثم داللة التركيب والسياق القرآني ،والصرفية والصوتية له

وأن اإلخالل في ربط هذه الدالالت ببعضها  ،تكفي في بيان مقاصد الكلمة مفردة أو مركبة
عد والضوابط التي ظهرت من دالالت المفردة والصيغ والتركيب ينتج عنه سوء ضمن القوا

 . وينتج عنه توجيه خاطئ للقيمة العقائدية أو السلوكية المرادة ،الفهم عن مراد الله
 ،ومناسبتها للمقام ،تميزت االنفرادات القرآنية غير المكررة في السورة المدروسة بسهولة النطق -4

وحدة موضوعات السورة  وترابطها مع بعضها في إبراز ،لي لهاواتساع المعنى الدال
 .وتناسقها

أن ظاهرة الترادف بمعنى التماثل التام والتطابق  -ما وصل له جلُّ الباحثين -أكدت الدراسة  -5
 ،ن كل لفظ في القرآن الكريم له استعماله الخاصإحيث  ،الكامل معدوم في القرآن الكريم ألبّتة

أن التراكيب القرآنية التي جاءت  كما أكدت ،ة التي تميزه عن غيره من األلفاظوداللته الخاص
  .همت في الكشف عن الوحدة الموضوعية للسورة وأهم مقاصدهاأسفيها االنفرادات قد 

بما يعني غنى الداللة  ،أثبتت الدراسة أن أكثر االنفرادات المدروسة استعملت في معناها الحقيقي
وبالغة القرآن في اختيار المفردات المنتظمة  ،ني المعبرة عن المراد من اللفظالمعجمية بالمعا

 129مع المقام بداللتها المستخدمة في كالم العرب
  

  الهوامش
 
لتفسير عن أبي ذر رضي الله عنه أن هذه اآلية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة نقل البخاري في كتاب ا -1

  .8/358ابن حجر، فتح الباري، . وصاحبيه يوم برزوا في يوم بدر

-1/387م، 1997، 1دار الفرقان، عمان، ط. إتقان البرهان في علوم القرآنفضل حسن، . د.عباس، أ -2
388.  

  ).78-77(و) 59-58(و) 41- 39(و) 25(اآلية  :ومن اآليات التي قالوا بمدنيتها -3

  .2365-4/2364دار الشروق،  .في ظالل القرآنقطب، سيد،  -4

قرأه وصححه . روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،اآللوسي، محمود البغدادي -5
  .10/163م،  1994محمد حسين العرب، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، طبعة سنة 

  .4/2406سيد قطب، الظالل،  -6

  .2408-4/2407المصدر السابق،  -7
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المكتبة األزهرية  ،طه عبد الرءوف -:تح ،تفسير آيات األحكام ،م2001 ،محمد علي ،ينظر السايس -8

، 73، 65، 49، 40، 27، 25، 18، 11، 8، 5، 3، 2، 1: (اآليات هي )8(.)68ص/3ج( ،للتراث
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دار  ،1ط ،كتاب العين ،بو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري ،الفراهيدي -14
  .)31ص/4ج( .ومكتبة الهالل
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 .787ص ،المقاييس في اللغة ،ابن فارس -20
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 ،محمد عبد القادر عطا :راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه ،أحكام القرآن ،م2003 -هـ  1424ـ

  ).416ص/5ج(لبنان دار الكتب العلمية،  ،3ط

 ،معاني القرآن الكريم -ه1409طباعة سنة ) هـ338ت (أحمد بن محمد أبو جعفر  ،النحاس -58
  ).400ص/4ج( -أم القرى  مكة المرمة جامعة ،محمد علي الصابون :تح

 ،1ط ،مصطفى مسلم:تح ،تفسير عبد الرازقم 1989 -  ه 1410 ،عبد الرزاق بن همام ،الصنعاني  -59
  .)392ص /4ج( ،الرياض ،المملكة العربية السعودية ،مكتبة الرشد

 المزهر في علوم اللغة ،م2005- ه1425،عبد الرحمن بن أبي بكربن محمد جالل الدين  ،السيوطي  -60

 ).301ص( ،دار الفكر ،بيروت ،وأنواعها
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العالمة اإلمام الحافظ أبو .. بن تميم... النضر ابن شمبل هو ابن خرشة بن زيد بن كلثوم بن عنزة -61

كان من فصحاء الناس وعلمائهم باألدب وأيام  ،الحسن المازني البصري النحوي، نزيل مرو وعالمه

  .)328ص/9ج(،عالم النبالءسير أ ،ينظر الذهبي ، )ه204(توفي  ،الناس

  .)266ص/14ج( ،تهذيب اللغة ،األزهري -62

 ،البصري، النحوي، صاحب كتاب الكامل أبو العباس، محمد بن يزيد بن عبد األكبر األزدي، إمام النحو -63

  ). 577ص/13ج(،سير أعالم النبالء ،ينظر الذهبي ،)ه286(ت

عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة بن سليمان،  هو اإلمام الحافظ النحوي العالمة األخباري أبو -64

سير أعالم ،ينظر الذهبي ،)ه323(ت  .األزدي الواسطي، المشهور بنفطويه صاحب التصانيف العتكي

 ).75ص/15ج(،النبالء

 .)27ص /23ج(ـ  مفاتيح الغيب: ينظر الرازي -65

  .)59ص( ،مفردات القرآن ،األصفهاني -66

 ،والقرطبي في الجامع ألحكام القرآن ،)417ص/ 5ج( ،كام القرآنأحابن العربي في احتج به  -67
عبد السالم : تح،ـ)ه255ت.(كتاب الحيوان ،أبوعثمان عمرو بن بحر،والجاحظ  ،)50ص /12ج(

  .)376ص/5ج( ،بيروت/ لبنان ،م1996 - هـ 1416،دار الجيل ،محمد هارون

  .)27ص/32ج( مفاتيح الغيب،الرازي ينظر  -68

جئت رسول الله صلى الله عليه : بالتغاير بينهما حديث عروة بن مضرس الطائي قال ودليل من قال -69
والله ما  ،وأتعبت نفسي ،أكللت مطيتي ،وسلم في الموقف فقلت جئت يا رسول الله من جبلي طيء

من أدرك  -صلى الله عليه وسلم -هل لي من حج؟ فقال رسول الله ،تركت من جبل إال وقفت عليه
والشاهد في  ،69."تم حجه وقضى تفثه ،وأتى عرفات قبل ذلك؛ ليال أو نهارا ،الةمعنا هذه الص

مما يدل على أنه يقصد به  ،جعل أتمام الحج غير قضاء التفث ،الحديث أنه صلى الله عليه وسلم 
ويرد على هذا الدليل أن . سواء تم ذلك بنسك كالحلق والنتف أو غيره ،إزالة األوساخ والدرن العالق

فجاز العطف ليبين أن الوقوف في عرفة كفت الحاج  ،ة العطف في الحديث ال يقتضي منها المغايرةدالل

 ،أحمد في مسندهأخرجه األمام ./أوجبت عليه بدء مناسك ما بعد عرفة ،المتأخرة المناسك المتقدمة
 ).18326(رقم الحديث ،من باب حديث عروة بن مضرس

 .)146ص/1ج( ،العين ،الفراهيدي -70

  .)142ص/11ج( ،تهذيب اللغة ،األزهري -71

  .)733ص( ،المقاييس ،ابن فارس -72

  .)241ص( ،مفردات القرآن ،األصفهاني -73



 ...االنفرادات اللفظية في سورة الحج   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 57

 
 .)27ص/10ج( ،لسان العرب ،ينظر ابن منظور -74

وقال )3966.(حديث رقم ،كتاب مناقب أبي الصديق رضي الله عنه وعمر ،الترمذي في سننهأخرجه  -75
 .صحيححديث : الشيخ األلباني عنه

/ 2ج( المحكم ،ينظر ابن سيده" الَخرق الباطن الذي يُفضي إلى الرأس: الصماخ من األذن" -76
 ).298ص

  ).373ص /12ج( لسان العرب ،ينظر ابن منظور" ذكر النِّعام: الظليم" -77

 .)37ص/2ج( ،األزهري ،تهذيب اللغةينظر  -78

  .)575ص( ،المقاييس ،ابن فارس -79

  ).281ص/8ج( ،العربلسان  ،ابن منظور -80

 .)58ص/2ج( ،المخصص ،ابن سيده -81
يعني  - فيمن كان سلف أو قبلكم آتاه الله ماال وولدا (عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجال  -82

 -قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا  -أعطاه 
الله يعذبه فينظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت = =يقدم على فسرها قتادة لم يدخر وإن

فأخذ مواثيقهم على ذلك  ،ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني فيها ،فحما فاسحقوني أو قال فاسهكوني
أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال : ثم قال ،فإذا رجل قائم. كن: فقال الله. ففعلوا –وربي  -

باب الخوف من الله حديث  ،صحيح البخاري ينظر)تالفاه أن رحمه الله مخافتك أو فرق منك فما
 .)6116(رقم 

 .)290ص/8ج( العين ،ينظر إلى الفراهيدي -83

  .)128ص(،مفردات القرآن،ينظر األصفهاني -84

  .)65ص/3ج( ،لسان العرب ،ينظر ابن منظور -85

 .)270ص/6ج( ،البحر المحيط ،ينظر أبي حيان -86

  ).58ص( ،معاني األبنية في العربية ،ينظر السامرائي -87

 ).58ص( ،ينظر المرجع السابق -88

  ).4/39(،العين ،ينظر الفراهيدي -89

 ).390(،المقاييس ،وينظر ابن فارس 90

  ).137( ،مفردات القرآن ،ينظر األصفهاني -91

  ).6/50( ،لسان العرب ،ينظر ابن منظور -92
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 .)562ص( ،تفسير السعدي ،ينظر السعدي -93

 .)75ص/5ج( ،في ظالل القرآن،ر قطبينظ -94

  .)193ص /6ج( كتاب العين ،الفراهيدي -95

  .)1084ص( ،المقاييس ،ابن فارس -96

  .)154ص/15ج( لسان العرب ،ابن منظور -97

  .المصدر السابق -98

  .)193ص/5ج( ،في ظالل القرآن ،ينظر قطب -99

  .)130ص/4ج( العين ،الفراهيدي -100

  .)1066ص(،المقاييس ابن فارس -101

  .)388ص( ،مفردات القرآن ،األصفهاني -102

  .)281ص/8ج( ،لسان العرب ،ابن منظور -103

 ،والحجة لمن خفف أنه أراد المرة الواحدة من الفعل . بالتخفيِف نافع وابن كثير" َلهِدمْت"وقرأ  -104

 –دار الشروق ،الحجة في القراءات السبع أبو عبد الله ،الحسين بن أحمد ،ينظر ابن خالويه
  .)254: ص(عبد العال سالم مكرم . د - :تح ،1401 ،4ط،يروتب

  .)202ص/17ج( ،التحرير والتنوير ،ابن عاشورو ،)388ص(ـ  مفردات ألفاظ القرآنينظر  -105

 .)201ص/17ج( ،التحرير والتنوير ،ابن عاشور -106

 ،الجامع ألحكام القرآن ،والقرطبي ،)154ص/4ج( ،المحرر الوجيز ،ينظر ابن عطية -107
 .)71ص/12ج(

 -هـ  1422 ،موفق الدين علي بن محمد بن علي األسدي الموصلي، أبو البقاء ،ابن(يعيشينظر  -108

 ،دار الكتب العلمية ،بيروت،1ط ،إميل بديع يعقوب.د:للزمخشري،تقديمشرح المفصل  ،م 2001
 .)252ص/ 3ج(

شاد الفحول إلي إر. م1999 -هـ 1419،)هـ1250ت ( ،محمد بن علي بن محمد ،الشوكاني ينظر -109

كفر  - دار الكتاب العربي دمشق 1الشيخ أحمد عزو عناية، ط - :تح ،تحقيق الحق من علم األصول
  .)287ص/1ج( ،بطنا

 .)309-307ص/1ج( ،ينظر المرجع السابق -110
ن ترجع والغالب في الصفة الواردة بعد جمل متعاطفة فيها أ ،صفة -يْذَكر ِفيها اسم اللَِّه َكِثيرًا-جملة " -111

إلى } يْذَكر ِفيها اسم اللَِّه{فلذلك قيل برجوع صفة . إلى ما في تلك الجمل من الموصوف بالصفة
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ابن ." }فيها{لألربعة المذكورات قبلها وهي معاد ضمير } صوامع، وبيع، وصلوات، ومساجد{

 .)201ص /17ج( التحرير والتنوير،عاشور
  ).202ص/17ج(،ينظر المصدر السابق -112

  ).304ص/3ج( ،تفسير القرآن العظيم ،ينظر ابن كثير -113

 .)539ص( ،...تيسير الكريم المنان ،ينظر السعدي -114

  .362ص ،صحيفة علي بن ابي طلحة ،الرجال -115

 .)278ص/7ج( ،لعينا ،ينظر الفراهيدي -116

  .)20ص /13ج( ،تهذيب اللغة ،األزهري -117

 .)431ص/4ج( ،معاني القرآن ،النحاس -118

 .)479ص( ،مقاييس اللغة ،ن فارسينظر اب -119

 .)383ص/14ج( ،لسان العرب ،وابن منظور ،)175ص( ،مفردات القرآن ،األصفهانيينظر  -120

  .)316-315ص/3ج( ،تفسير القرآن العظيم ، ،ينظر ابن كثير -121

  .)67(آية  ،سورة الحج -122

  .)15ص/6ج( ،لسان العرب ،ابن منظور -123

 .)2973(، )4321(رقم حديث ،في الصحيح البخاري أخرجه -124

 .488ص ،لمقاييسا،ابن فارس  -125

 .)179-178ص( ،مفردات القرآن ،ينظر األصفهاني -126

فتح الباري في شرح صحيح ه، 1418 –م 1997ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي، ينظر  -127

  .)409-408ص/9ج( ،دار السالم ،الرياض ،1ط ،البخاري

  .)316ص/3ج( ،يمتفسير القرآن العظ ،ينظر ابن كثير -128
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  قائمة المصادر والمراجع

  القرآن الكريم

المعاني في تفسير القرآن ، روح )م2005-ه1426(األلوسي، شهاب الدين محمد بن عبد الله 

 .، بيروت دار الكتب العلمية2، طالعظيم والسبع المثاني

عبد الواحد الشيباني  بو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن ،ابن األثير

ـ ،عمر عبد السالم :تح ،في الكامل في التاريخم،1997/ هـ 1417الجزري، عز الدين 
 بيروت، دار الكتاب العربي1ط

  .بيروت دار إحياء التراث العربي تهذيب اللغة ـم 2001 ،محمد بن أحمد أبو منصور ،األزهري

درة التنزيل  ،)م 2001 -هـ  1422( ،هأبو عبد الل ،محمد بن عبد الله األصبهاني ،اإلسكافي

نشر جامعة أم القرى، وزارة التعليم العالي سلسلة  ،محمد مصطفى. د :تح ،وغرة التأويل
 .معهد البحوث العلمية مكة المكرمة،1ط ،الرسائل العلمية الموصى بها

يوسف  :دراسة وتحقيق ،أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،جمال الدين عبد الله ،األنصاري
 .دار الفكر ،بيروت، الشيخ محمد البقاعي

دراسة تطبيقية على قصة موسى عليه  ،التكرار في قصص القرآن ،أمين محمد عطية ،باشا
 .السالم

 -دار المعارف  ،إعجاز القرآن ،بن القاسم أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ،الباقالني
 .السيد أحمد صقر :تح القاهرة،

دار  ،3،ط،األدب المفردحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفري أبو عبد الله،م البخاري،
  ،محمد فؤاد عبد الباقي :تح ،بيروت ،البشائر اإلسالمية

هـ، 1422، )ه256ت(الجعفري أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،

ول الله صلى الله عليه وسلم وسننه الصحيح المختصر من أمور رس الجامع المسند

 .النجاة ، جدة، دار طوق1محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: ، تحوأيامه

 .دار أمية للنشر ،الزمن في النحو ،كمال إبراهيم ،بدري
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 .للدراسات واألبحاث القرآنية ، مركز نونمعجم الفرائد القرآنيةبسومي، باسم، 

 ،بطرس عبد الملك. هيئة التحرير د ،الالهوتين د منتأليف عد ،قاموس الكتاب المقدس ،بطرس
 .الجيل القاهرة، دار ،9ط.إبراهيم مطر ،جون ألكسندر طمسن

 .لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم ،أبو عبيد القاسم بن سّالم ،البغدادي

درر نظم اله، 1427م 2006، )ه 885ت ( البقاعي، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمرو،

، "عبد الرازق غالب المهدي"خرج أحاديثه ووضع الحاشية  والسور، في تناسب اآليات
 .بيروت، دار الكتب العلمية 3ط،

أنوار  ،هـ 1418 ،بن محمد الشيرازي رناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عم ،البيضاوي

إحياء  دار ،، بيروت1ط ،محمد عبد الرحمن المرعشلي :تح ،التنزيل وأسرار التأويل
 . التراث العربي

 -هـ  1424،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسر وجردي الخراساني، أبو بكر ،البيهقي

: تح. دار الكتب العلمية ،بيروت ،3ط ،محمد عبد القادر عطا: تح ،السنن الكبرى ،م2003
 .محمد أبو الفضل إبراهيم

 .بيروت ،دار المعرفة ،على المنطقيينالرد  ،أحمد بن عبد الحليم الحراني ،ابن تيمية

 ،م2002 - هـ  1422 ،أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري ،الثعلبي

  .دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،1ـ ط الكشف والبيان

عبد السالم محمد : تح،كتاب الحيوان ،م1996- هـ 1416،الجاحظ، أبوعثمان عمرو بن بحر
 .دار الجيل، بيروت ،هارون

قرأه  ،كتاب دالئل اإلعجاز ،م1992-ه1413 ،عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد ،الجرجاني
 . شركة القدس للنشر والتوزيع. مطبعة المدني ،مصر ،3ط ،محمود محمد شاكر :وعلق عليه

 اربيروت د ،1ط ،إبراهيم األبياري: تح ،تالتعريفا ،)1405( ،علي بن محمد بن علي ،الجرجاني
 .الكتاب العربي

، النشر في القراءات العشر ،أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف ،ابن الجزري
 .دار الكتاب العلمية ،المطبعة التجارية الكبرى ،علي محمد الضباع :تح
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النهاية في غريب الحديث  ،م1979 - هـ 1399 ،أبو السعادات المبارك بن محمد ،ابن الجزري

 .محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى :تح ،بيروت ،تبة العلميةالمك ،واألثر

محمد صادق  تح ،أحكام القرآن ،ه1405 ،أحمد بن علي أبو بكر الرازي الحنفي ،الجصاص
 . دار إحياء التراث العربي ،بيروت –القمحاوي 

السعودية،  ،1ط، المعجم المفهرس الشامل أللفاظ القرآن الكريم ،)م2015( ،عبد الله ،جلغوم
 .مركز تفسير الدراسات القرآنية ،الرياض

: ، تح،دمشق –دار القلم  ،1ط ،سر صناعة اإلعراب ،م1985 ،عثمان ،أبي عبد الفتاح ،ابن جني
 .حسن هنداوي.د

دار  ،القاهرة ،الشربيني شريدة: تح ،الخصائص- م2007-ه1428 ،أبي الفتح عثمان، ابن جني
 .الحديث

 ،باب تسمية المتضادين ،شرح أدب الكاتب ،-ه1350- ،حمد أبو منصورموهوب بن أ ،الجواليقي
 . القاهرة ،مكتبة القدسي

المعرب من الكالم األعجمي على حروف  -م1969 -ه1389 -موهوب بن أحمد  ،الجواليقي

 .مطبعة دار الكتب ،2ط ،شاكر أحمد :تح ،المعجم

نزهة األعين النواظر في  ،م1984 - هـ 1404 ،جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن ،ابن الجوزي

 .مؤسسة الرسالة ،بيروت ،1ط ،محمد عبد الكريم كاظم الراضي: تح ،علم الوجوه والنظائر

دار العلم  ،بيروت4، ،ط، تاج اللغة وصحاح العربية -م1990- ،إسماعيل بن حماد ،الجوهري
 .للماليين

موسى : تح ،ية في نظم الكافيةالوافشرح  ،م1980-ه  1400 ،أبي عمرو ،عثمان ،ابن الحاجب
 . مطبعة دار اآلداب ،النجف ،1ط ،العليلي

المستدرك على  ،م1990 –ه 1411 ،محمد بن عبدالله أبو عبدالله ،الحاكم النيسابوري

 .مصطفى عبد القادر عطا: تح ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،1ط ،الصحيحين
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اإلصابة في هـ،  1415بن أحمد،  دابن حجر العسقالني، أبو الفضل أحمد بن علي بن محم

، بيروت دار 1أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، ط عادل :تح تمييز الصحابة،
 .الكتب العلمية

فتح الباري في شرح صحيح ه، 1418 –م 1997ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي، 

 .دار السالم ،الرياض ،1ط ،البخاري

مصر  ،3ط ،ساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددةالنحو الوافي مع ربطه باأل ،عباس ،حسن
 دار المعارف

دار  ،1ط ،إحسان عباس: تح ،معجم إرشاد األديب إلى معرفة األديب - 1993- ،ياقوت ،حموي
 . الغرب اإلسالمي

 ،م1995 -هـ 1416 ،محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني أبو عبد الله ،ابن حنبل

 .دار الحديث ،القاهرة، 1ط ،شاكرأحمد محمد  :تح ،المسند

 .القاهرة، دار السالم،1ط ،األساس في التفسير ،م1985 ،سعيد ،حوى

تفسير ، ه1420أبو حيان، أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين األندلسي، 

 .بيروت دار الفكر:صدقي محمد جميل،: تح ،البحر المحيط

لباب التأويل في معاني ، م1979 ،إبراهيم البغدادي عالء الدين علي بن محمد بن ،الخازن

 .دار الفكر ،بيروت ،1، طالتنزيل

دروس في  ،مع قصص السابقين في القرآن ،م2007-ه1428 ،صالح عبد الفتاح ،الخالدي
 .دار القلم - دمشق ،5ط ،اإليمان والدعوة والجهاد

 ،جامعة الجزائر "أنموذجاسورة النور  ،ألنسجام في القرآن الكريما" .م2007 ،نوال ،خلف
  .محمد رتيمة.د، أشراف ،قسم اللغة العربية ،كلية األداب واللغات

عبد . د :تح ،الحجة في القراءات السبع ،ـه1401أبو عبد الله  ،الحسين بن أحمد ،ابن خالويه
  .دار الشروق ،بيروت ،4ط ،العال سالم مكرم
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 ،بيروت ،2ط ،ني، في منطوقه ومفهومهالقصص القرآ ،م1975 -ه1395 ،عبد الكريم ،الخطيب
 .دار المعرفة

وفيات األعيان -م1972-،أبو العباس ،شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر ،ابن خلكان

 .دار صادر: الناشر بيروت ،إحسان عباس: تح ،وأنباء أبناء الزمان

 .األفكار الدوليةدار  ،لبنان ،سنن أبي داود -م2004 -سليمان بن األشعت السجستاني ،أبو داود

  .دار الثقافة ،الدوحة ،نظرات جديدة في القرآن ،النبأ العظيم ،محمد عبد الله ،دراز

بيروت ،1ط ،رمزي منير بعلبكي :تح ،جمهرة اللغة ،م1987 ،أبو بكر ،محمد بن الحسن ،ابن دريد
 .دار العلم للماليين

عبد : ،تح،3ط ،القاهرة ،الخانجيمكتبة  ،كتاب االشتقاق ،أبو بكر ،محمد بن الحسن ،ابن دريد
 السالم محمد هارون

مجموعة : تح ،سير أعالم النبالء -م1996-،أحمد شمس الدين أبو عبد الله محمد ،الَذهبي
 .مؤسسة الرسالة ،11محققين بإشراف شعيب األرناؤوط،ط

يح مفات ،م 2000 -هـ 1421 - الرازي، فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي، ،

 .الكتب العلمية ،بيروت ،1ط ،الغيب

اعتقادات فرق  ،الملقب بفخر الدين ،محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي ،الرازي

 .دار الكتب العلمية ،بيروت ،علي سامي النشار تح ،المسلمين والمشركين

مشق د ،4، طالجدول في إعراب القرآن الكريم ،هـ 1418 ،الرصافي، محمود بن عبد الرحيم
 .بيروت مؤسسة اإليمان -دار الرشيد، 

شرح الرضي على الكافية البن  ،م1975 - ه 1395 ،محمد بن الحسن االستراباذي ،الدين رضي

 .جامعة قار يونس ،ليبيا. يوسف حسن عمر. د. أ: تح ،الحاجب

 - هـ 1425حسن بن محمد بن شرف شاه الحسيني ركن الدين األستراباذي،  ،ابن الحاجب

 .مكتبة الثقافة الدينية،1ط ،عبد المقصود محمد. د :تح ،شرح شافية ابن الحاجب ،م2004
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 ،محمد شعباني: تح ،البرهان في تناسب سور القرآنم  1990 -ه 1410 ،الثقفي ،ابن الزبير
 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،المغرب

 ،معاني القرآن وإعرابه -م1988 -هـ 1408- ،إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق ،الزجاج
 .بيروت عالم الكتب ،1ط ،عبد الجليل عبده شلبي: تح

 ،دمشق 2ط ،التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ،هـ 1418 ،وهبة مصطفى ،الزحيلي
 .دار الفكر المعاصر

 ،بيروت ،15ط ،األعالم) م2002( خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، ،الزركلي
 . العلم للماليين دار

أساس  ،م1998 - هـ  1419 ،أبو القاسم ،محمود بن عمرو بن أحمد، جار الله ،الزمخشري

 .دار الكتب العلمية:بيروت ،1ط ،محمد باسل :تح ،البالغة

مجلة  ،دراسة بالغية ،آيات صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان ،م2006 ،نايل ،أبو زيد

 .2العدد ،33المجلد  ،نونالدراسات، علوم الشريعة والقا

 .دار عمار ،األردن ،2ط ،معاني األبنية - م 2007- السامرائي، فاضل صالح 

دار  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،محمد بن محمد العمادي - أبو السعود 
 .بيروت –إحياء التراث العربي 

دار النهضة العربية  ،بيروت ،1ط ،تاريخ أوروبا في العصور الوسطى ،عاشور ،د الفتاحبسعيد ع
 .للطباعة

 -م1987 -،السكاكي، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي الحنفي أبو يعقوب

 )171ص (،،دار الكتب العلمية ،بيروت ،2نعيم زرور ط :تح ،مفتاح العلوم

 :)عجم في المعانيأقدم م(كتاب األلفاظ م، 1998 ،أبو يوسف ،يعقوب بن إسحاق ،ابن السكيت
 .مكتبة لبنان ،1ط ،فخر الدين قباوة. د :تح

محمود .د: تح ،بحر العلوم ،أبو الليث ،نصر بن محمد بن إبراهيم الفقيه الحنفي ،السمرقندي
 . دار الفكر، بيروت ،مطرجي
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: تح، كتاب سيبويه ،م 1988 -هـ  1408أبو بشر،  ،عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي ،سيبويه
 . مكتبة الخانجي ،القاهرة 3ط ،لسالم محمد هارونعبد ا

المحكم والمحيط  - م 2000 -هـ  1421أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي ،  ،ابن سيده

 .الناشر بيروت، دار الكتب العلمية، 1هنداوي، ط عبد الحميد :، تحاألعظم

 ،الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي األندلسي أبو ،م1996هـ 1417 ،ابن سيده

 .خليل إبراهم جفال: تح ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،1ط، المخصص

، اإلتقان في علوم القرآن ،م1974/ هـ1394جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر،  ،السيوطي
 .الهيئة المصرية العامة: الناشر ،محمد أبو إبراهيم: تح

عبد القادر :تح ،أسرار ترتيب القرآن ،ضلأبو الف ،عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ،السيوطي
 .القاهرة –دار االعتصام  ،أحمد عطا

المزهر في علوم اللغة  ،م2005- ه1425عبد الرحمن بن أبي بكربن محمد جالل الدين، ،السيوطي

 .دار الفكر ،بيروت ،وأنواعها

  .المكتبة التجارية الكبرى ،مصر ،االعتصام، أبو إسحاق الشاطبي  ،الشاطبى 

كمال : تح ،المصنف في األحاديث واآلثار -ه1409 -أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد  ابن
 .مكتبة الرشد ،الرياض ،1،ط. يوسف الحوت

 .مصطفى حسين أحمد، دار الفكر ترتيب، حاشية الصبان ،محمد بن علي الصبان،

م  2000 -هـ  1420 ،الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر

 .مؤسسة الرسالة 1ط ،أحمد محمد شاكر :، تحجامع البيان في تأويل القرآن

دار نهضة مصر للطباعة  ،القاهرة ،1ط ،للقرآن الكريم التفسير الوسيط ،محمد سيد ،طنطاوي
 .والنشر والتوزيع

التحرير م 2000/هـ1420ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر، التونسي، 

 . ، تونس، دار سحنون للنشر والتوزيع1، طوالتنوير

 .دار النفائس ،2ط ،أساليب البيانم  2009عباس، فضل، 
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 دار الفرقان ،األردن ،11ط ،أسسها وعلومها وفنونها البالغة العربية،)م2007( ،فضل ،عباس

 .دار النفائس ،األردن ،3ط ،قصص القرآن الكريم ،م2009-ه1430 ،فضل ،عباس

محمد  :تح.مجاز القرآن -هـ 1381 -ة ، معمر بن المثنى التيمى البصري أبو عبيد
 .مكتبة الخانجى ،فواد،القاهرة

دار الكتب  ،بيروت ،البحر المديد ،أحمد بن محمد بن المهدي الحسني اإلدريسي ،ابن عجيبة
 .العلمية

 .يفيةالمكتبة التوق ،مصر ،تح عماد البارودي ،الفروق اللغويةأبي هالل،  ،العسكري

في  المحرر الوجيزم، 1993هـ ـ 1413ابن عطية، عبد الحق بن غالب األندلسي،أبو محمد، 
 .عبد السالم عبد الشافي محمد: ، لبنان، دار الكتب العلمية، تح1تفسير الكتاب العزيز، ط 

   ،دار الشروق ،مصر القاهرة ،4ط ،نحو تفسير موضوعي لسور القرآن ،م1335 ،محمد ،الغزالي

الصاحبي في  ،م1997-هـ1418 ،أحمد بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ارس بنابن ف

 . محمد علي بيضون: نشر ،ومسائلها وسنن العرب في كالمهافقه اللغة العربية 

 :تح ،معجم مقاييس اللغةم 1979 -هـ 1399 ،أحمد بن فارس بن زكريا، أبو الحسين ،ابن فارس
 .دار الفكر ،وتبير ،عبد السالم محمد هارون

بدر الدين  ،تح ،للقراء السبعة الحجة ،م1999 ،أبي علي الحسن بن عبد الغفار ،الفارسي
 .دار المأمون للتراث ،دمشق ،1ط ،ودققه عبد العزيز رباح ،وبشير جويجاني ،قهوجي

أحمد  ::تح ،معاني القرآن ،أبو زكريا ،يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي ،الفراء
دار المصرية  ،مصر ،1ط ،يوسف النجاتي و محمد علي النجار و عبد الفتاح إسماعيل

 .للتأليف والنشر

دار  ،1ط ،كتاب العين ،بو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم البصري ،الفراهيدي
 .ومكتبة الهالل
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لتمييز في لطائف بصائر ذوي ا: الفيروزآبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب، الكتاب

 - المجلس األعلى للشئون اإلسالمية  :تح محمد علي النجار، القاهرة الناشر الكتاب العزيز،
 .لجنة إحياء التراث اإلسالمي

: تح ،محاسن التأويل ،ه1418 ،محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحالق ،القاسمي
 .بيروت دار الكتب العلمية،1ط ،محمد السود

حققه  ،هاني الحاج: تقديم ،الجامع ألحكام القرآن ،محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،القرطبي
 .طباعة مصر المكتبة الوقفية ،عماد زكي و خيري سعيد:وأخرج أحاديثه

 .دار الشروق ،بيروت القاهرة ،4ط ،خصائص التصوير الفني في القرآن ،م1997 ،سيد ،قطب

إنباه الرواة على أنباه .م1982 - هـ  1406 ،وسفالقفطي جمال الدين أبو الحسن علي بن ي

  النحاة

 ،تفسير القرآن العظيم ،)م1998(،عماد الدين إسماعيل أبي الفداء القرشي الدمشقي ،ابن كثير
 .دمشق دار الفيحاء ،الرياض دار السالم ،4ط ،عبد القادر األرناؤوط: قدم له

معجم في ( كتاب الكليات. م1998 -هـ 1419 ،الكفومى أبى البقاء أيوب بن موسى الحسيني
عدنان درويش و محمد : تح ،–مؤسسة الرسالة : المصطلحات والفروق اللغوية، بيروت

 .المصري

 النكت والعيونعلي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي أبو الحسن،  ،،الماوردي
 .ةبيروت، دار الكتب العلمي ،السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم :تح

 ،م 2002 -هـ 1423،فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد الحريملي النجدي ،المبارك

 . الرياض دار العاصمة،1عبد العزيز بن عبد الله، ط:تح ،تطريز رياض الصالحين

 ،عبد العزيز الدسوقي. د: تح ،لعربيةالوسيلة األدبية إلى العلوم ا ،م1991 ،حسين ،مرصفي
 .للكتب الهيئة المصرية العامة

محمد فؤاد عبد : تحقيق ،مسلم صحيح ،أبو الحسين النيسابوري ،ابن الحجاج القشيري ،مسلم
 بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر ،الباقي
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الجامع الصحيح المسمى  ،أبي الحسين ،ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري. مسلم

 .لجديدة ـ بيروتدار األفاق ا -دار الجيل بيروت  ،صحيح مسلم

اللغوي و البياني في القرآن  في كتاب اإلعجاز ،جزالته وتناسقه ،النظم القرآني ،مصطفى ،مسلم
  .دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت ،1علي بن نايف الشحود،ط :جمع وإعداد ،الكريم

موسوعة التفسير الموضوعي لسور م، 2010 - هـ 1431مسلم، مصطفى، ونخبة من العلماء، 

 .، الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة الشارقة1ط القرآن الكريم،

مطبعة ، القاهرة ،1ط ،صالح الدين المنجد: تح ،اللغات في القرآن ،إسماعيل بن عمرو ،المقرئ
 .الرسالة

النظم "م، رسالة ماجستر في اللغة العربية وآدابها، بعنوان 2004المالح، عائشة أبراهيم حسن، 

  .محمد أبو حمدة، الجامعة األردنية. د: ، إشرافالقرآني في سورة النور

محي الدين : تح ،الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحجها ،بن أبي طالب ،مكي
 مؤسسة الرسالة ،رمضان

، محمد علي الصابوني :تح ،الكريم معاني القرآن -ه1409 ،أحمد بن محمد أبو جعفر ،النحاس
 .مرمة جامعة أم القرىمكة ال

 ،إحسان الصالحي: تح ،إشارات اإلعجاز في مظان اإليجاز -م2002- بديع الزمان  ،النورسي
 .القاهرة، شركة سوزلر للنشر، 3تقديم محسن عبد الحميد،ط

 ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجه 1392 ،أبو زكريا ،يحيى بن شرف بن مري ،النووي
 .اث العربيدار إحياء التر ،بيروت،2ط

محمد محي الدين  :تح ،شرح قطر الندى - ه1383 -عبد الله جمال الدين األنصاري ،ابن هشام
 .المكتبة العصرية ،1ط ،عبد الحميد

 ،االستيعاب في بيان األسباب ،هـ1425 ،محمد بن موسى ،آل نصر) و(سليم بن عيد  ،الهاللي
 .دار ابن الجوزي ،المملكة العربية السعودية ،1ط
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 -هـ  1422 ،موفق الدين علي بن محمد بن علي األسدي الموصلي، أبو البقاء ،يعيش ابن

دار  ،بيروت،1ط ،الدكتور إميل بديع يعقوب :قدم له(، شرح المفصل للزمخشري ،م 2001
 . الكتب العلمية

األنساق األسلوبية المهيمنة "م أطروحة دكتوراه بعنوان 2012حسناوي، خالد توفيق مزعل، 

  .د سيروان الجنابي، جامعة الكوفة، قسم اللغة العربية. أ: إشراف ور المكية،على الس

 -بحث محّكم -أسماء الله الحسنى في فواصل سورة الحج  -م  2009 -جهاد  ،النصيرات
 ). 5(مجلد ) 2(مجلة دراسات، الجامعة األردنية، عدد 

 -م2015 - داللية موضوعية األلفاظ التي انفردت بها سورة األحزاب دراسة ،جهاد ،النصيرات
 ).30(مجلد ،)4(عدد ،سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،مجلة مؤتة للبحوث والدراسات

داللة األلفاظ التي انفردت بها سورة يوسف  ،م2015 ،واحمد حسين ،جهاد ،النصيرات

  .شرمقبول للن ،مخطوط ،آل البيت ،مجلة المنارة ،ةوعالقتها بالوحدة الموضوعية للسور

  



 124 -71، ص ص 2019، 1العدد  20المجلد   مجلة جرش للبحوث والدراسات

71 

اعيِتمل اِالجاصكات التَّوبش رباِئعاِت عالش جيورة ِلمائينة الجؤولياَلمس  
 "ةونياُنة َققهيراسة َفِد"

The Criminal Responsibility of Rumors Promoters through Social 
Networks  

“Jurisprudent a Legal Study” 
  

  ** حمد َأحمد القضاةم و * اترادامة جسيرين ُأِس

  

  4/12/2018 تاريخ القبول    1/8/2018 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

اَلمسؤولية " اآلن أال وهو ة المثارة على الساحِةمهالموضوعات الم نالدراسة واحدًا ِم تناولت هذِه
فإن كثيرًا ممن يرتادون شبكات التَّواصل ؛ "ماعي الجَنائية ِلمروجي الشاِئعاِت عبر شبكات التَّواصل اِالجِت

االجِتماعي، ال يدركون جسامة جرمهم وما يَقترَفونه ِمن شاِئعات، كما أّنهم ال يعلمون ما مدى المسؤوّلية 
راء هذِه اَلشة التي قد َتَقع على عاتقهم جنائيات،الجتناول هذِه  اِئع ء وقد تموكمها على ضَأُلة ببيان حسالم

دُنيوالقانون اَألر عرنصوص الش.  

راسة في سبيلقت الدذلك إلى ِع وقد تطرِةد ماور َتحات، وبيان اآلثار بيان  :ت فيْلثَّماِئعأنواع الش
  . عات وعقوبتهاموقف الشريعُة اإلسالمية ِمن الشاِئعرضت الدراسة و كما ،الناتجة عنها

عن موقـف القـانون اَألردُنـي ِمـن الشـائعات وعُقوبـة مروجـي الشـاِئعة فـي قـانون           راسة ت الدَفشَكوأخيرًا 
عـن   راسـة ت الدَفشـ وَك العقوبات اَألردُني، وقـانون الجـرائم اإللكترونيـة اَألردُنـي، وقـانون المْطبوعـات والَنشـر،       

  .لضوابط ِلحرية الكلمة عبر مواقع التَّواصل االجِتماعي، وضوابط مَتَلّقي المعلومة أيضًاَأهم ا

ــاعي،    :الكلمــات الدالــة  ِتمــل االجاصكات التَّوــب ات، شــاِئع ــة، الش ة الجنائيــؤوليــانون   المس الفقــه اإلســالمي، الَق
دنياَألر.  

  

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  .، عمان، األردنجامعة البترا، كلية الحقوق، دكتوراه في القضاء الشرعي   *
  .، عمان، األردنالجامعة األردنية ،كلية الشريعة ،الفقه المقارناستاذ    **
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Abstract 
This study address one of the important issues recently raised "The criminal 

responsibility of the rumors promoters through social networks". Many people who visit 
social networks do not realize the negative effect of their rumors, or know the extent of 
criminal responsibility which may fall upon them as a result of these rumors. This issue 
has been addressed to know what the Islamic rules, with regards to Islamic legislations 
and Jordanian law. 

In order to address that issue, this study includes several aspects, such as: types of 
rumors and the negative effects of rumors. Also it explain the position of theology and 
Islamic of rumors and the suitable punishment for them. 

Finally, the study revealed the position of the Jordanian law of rumors and the 
suitable punishment for its promoters in the Jordanian Penal Code, the Jordanian 
Cybercrime Law and Press and Publications Law. The study revealed the most important 
restrictions for information promoters through social networks and the restrictions of the 
information received. 

Key words: Criminal liability, Rumors, Social networks, Islamic Jurisprudence, 
Jordanian Law. 

  

َقالمدةم:   

الحمد للِه رب اْلعالمين، والصالة والسالم على من بعثه الله هاديًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله 

محنيرًا نبينا ماجًا مِسرحسان  ،)صلى الله عليه وسلم(د بإذنه ون تبعهم بإموعلى آله وصحبه و
  ...إلى يوم الدين، وبعد

ة واجة وفطريُة دينيوررل ضْقواض والعرة النَّْفس واَألعايِحم ي إنعأو س عمل ة، وأياعيِتم
لعْقل المعصوم يمقته اإلسالم ويحرم ِمن فرٍد أو جماعة يهدر الدم والعرض أو يعتدي بِه على ا

وسائله المؤدية إليِه، إال أنَّه يظهر في كلِّ عصر ُأناس تدعو إلى مخالفة الدين المستقيم، وذلك 
اعيِتمل االجاصبَكات التَّوات عبر شاِئعالش جيُاصل ،بَتروبَكات التَّوستمر ِلشالم رى الَتَطووقد أد 

االجِتماعي، إلى َتزايد عدد المْقبلين عليها؛ ِلسهولة وانخفاض كلفتها، وقد ترتب على ذلك وجود 
بعض اَألشْخاص الذين قد ال يحسنون أستخدامها، َفُفَتحت الطريق أمامهم لِنشر اَألْخبار الَكاِذبة 

في س اعيِتماصل االجَكات التَّوباهمت شلَّلة، وقد سضرعِة انتقال هذِه األخبار، وتأثيرها على الم
الناس البسطاء على وجه الخصوص، وبذلك زاد خطرهم وضررهم في اآلونة األخيرة، حيُث َتبين 
بأن مروجي اَلشاِئعات هم أكثر الِفَئاُت المسَتِخِدمة لشبَكات التَّواصل االجِتماعي؛ لتحقيق َأهدافهم 

   .اَلشاِئعات وتضليل الرأي العام، وإثارة الفتن بين الناس في نشر تلك
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والتَّحديات النَّاِشَئَة عن سوء ِاسِتعمال شبَكات التَّواصل االجِتماعي ال تقف عند حد اْلمساس 
ردن كغيرِه ِمن وقد َناَل اُأل. بالحُقوق الخاصة باألفراد؛ بل َتَتعدى إلى ما يهدد سالمة الدولة أحيانًا

اَلمسؤولية الجَنائية ِلمروجي الشاِئعاِت عبر شبكات ( الدول نصيب ِمن الشاِئعات فكان هذا البحث

اعيِتمل اِالجاصس ، )التَّور الناس منها ِليتجنبوا ِلمن التَّبِذيائعات؛ وِلتَّحكم هذِه الشحاولة لبيان حم
  . مرعليهم األ

شِكمراسةلة الد:   

 األسئلة عن إلجابةعلى هذا الموضوع، عبر االضوء إللقاء مزيد ِمن راسة د هذه الدقتنع
   :اآلتية

 ؟ما مدى تأثير الشاِئعات على الرأي العام .1

2. وا م الميات، وعقوبتهاالموقف الفقه اإلساِئعالش ِمن دُني؟قانون اَألر 
 ؟مسؤوّلية الجنائية التي قد َتَقع على عاتق مروج الشائعة جراء هذِه اَلشاِئعاتما مدى ال .3

4. اعيِتمل االجشبكات التَّواص ربات التي تنشر عاِئعالش رسوم الكاريكتير ِمن ؟هل ُتعد  

5. ا ماعيِتمل االجواقع التَّواصر مبة الكلمة عيرط حابوتلقي وما ه ؟هي ضي ضوابط م
 المعلومة؟

ة الدتبرز أهمية :راسةأهمي األمور اآلتية تحقيقفي  راسةالد:   

تسليط الضوء على أهم شبكات التَّواصل االجِتماعي، والتي ِمن خالل  ظهرِللدراسِة أهميٌة ت .1
الخطير في تزويد ُتعد من أخطر الوسائل في نشر الشاِئعات في اُألردن، وبيان دورها الكبير و

 . الجمهور باألخبار الكاذبة
التي قد َتمس األشخاص ، خطر االنتهاكات التي يتسبب بها مروجي الشاِئعاتأّكيد ُت .2

الجنائية التي قد  والمسؤولية، في مقابل عدم العلم بالحكم الشرعي والقانوني، والمؤسسات
  .وربما عدم الالمباالة َتَقع على عاتقه،

 في كونَّها جاءت ِلُتعالج قضيٌة مهمة ِمن قضايا المجتمع، وهي قضية ظهرأهميٌة ت وِللدراسِة .3
اعيِتمل االجواقع الَتواصر مبات عاِئعل نشر الشحيُث بيان خطرها، وضرورة تحم ِمن ،

  .اَلمسؤولية ِتجاها

ن اَألردُني ِمن مروجي الشاِئعة، القانويقتصر البحث على دراسة موقف  :راسةالد حدود
قانون الجرائم اإللكترونية (، و)قانون العقوبات اَألردُني(وهذا سيكون من ِخالل دراسة 

دُني(، و)اَألرات والَنشر األردنيوعْطبقانون الم(.  
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ابقةراسالدستج: ات السالم سائلالم راسة ِمند هذِه الددة، والتي ال تزال في طور البحث، ُتع
ومن تلك البحث عن الشاِئعات، وجاءت هذه الدراسة متممة لما سبقها ِمن جهود في إطار 

   :الدراسات التي سبقت هذِه الدراسة وبنيت عليها

، بحث منشور أحكام الشائعات في القانون العقابي المقارن، )2001(الشرفي، علي حسن،. 1
أساليب مواجهة الشائعات، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، مركز : ؤتمر بعنوانضمن م

  .الرياض، السعودية: الدراسات والبحوث

كما وعرض نماذج  ،عرض الباحث في هذه الدراسة مفهوم الشاِئعة واآلثر النفسي الناتج عنها
د أفاد هذا البحث دراستي فيما يُخص قانون ِمن القوانين العربية المنظمة ألحكام الشاِئعات، وق

 األردنية العقوبات األردني، إال أن دراستي افترقت عن تلك الدراسة في كونها تناولت التَّشريعات
كاملة؛ ولم تقتصر فقط على قانون العقوبات بل وأشارت إلى قانون الجرائم اإللكترونية وقانون 

ضوابط حرية الكلمة عبر مواقع التَّواصل االجِتماعي زت بعد ذلك على المطبوعات والنشر، ثم رّك
اعيِتمل االجواقع التَّواصم ربتلقي المعلومة عذلك وضوابط م راسة ِمنفي حين خلت تلك الد.   

في نشر الشائعات في المواقع اإلخبارية األردنية وتأثيرها ،)م2015(أكحيل، رضا عيد،. 2

، كلية اإلعالم، )غير منشورة(، رسالة ماجستير،األخبار من وجهة نظر الصحفيين األردنيين
  .صباح المفرجي. د: عمان، األردن، إشراف: جامعة الشرق األوسط

، عرض الباحث فيها مفهوم الشائعة، والمواقع اإلخبارية اإللكترونية، والتَّطور التَّاريخي للشائعة
وقد أفاد هذا البحث دراستي في اإلطالع على كافة أنواع الشاِئعات، كما وأفاد وأنواع الشاِئعات 

هذا البحث دراستي في بيان مدى اعتماد الصحفيين األردنيين على الشاِئعات في َنشر األخبار؛ 
تي افترقت عن تلك الدراسة وبالتالي بيان مدى إلتزامهم بقانون المطبوعات والنشر، إال أن دراس

في التَّركيز على رأي الشريعة في الشاِئعات وبيان كافة التَّشريعات اَألردنية، في حين لم تتطرق 
   .الرسالة إلى ذلك

في هذه الدراسة المنهج االستقرائي والتحليلي، حيُث سيتم استقراء  تاتبع: ةراسالدمنهجية 
بالشائعات، مع البحث في كل ما له عالقة بالموضوع، ومن َثم تحليل  اآلراء المتعلقة

النصوص القانونية المتعلقة بالمسألة، كما اعتمدت في هذه الدراسة على تحليل اآلراء 
  . الفقهية المتعلقة بالمسَألة

  :، وخاتمة على النحو اآلتيحُثامبقسمت هذا البحث إلى مقدمة، وأربعة  :خطة البحث
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المسؤولية الجنائية، مروجي الشاِئعات،  :التَّعريف بمْفاهيم ومصَطَلحات الدراسة: التَّمهيد
اعيِتمل االجَكات التَّواصبش.   

  .الشاِئعات َأنواعها وَأثارها: اْلَأوُل اْلمبحُث

  اِئعاتوسائلها الِتكنولوجيا الحديثة في َنِشر الش :اْلمبحُث الثَّاني

  موقف الشريعُة اإلسالمية من الشاِئعات وعقوبتها : اْلمبحُث الثَّاِلُث

ابعبحُث الراِئعات : اْلممن الش موقف القانون اُألردني 

  . التي َتوصَلُت إليها النتائجوفي نهاية هذه الدراسة َأودعُت َأبرز 

المسؤولية الجنائية، مروجي الشاِئعات،  :صَطَلحات الدراسةالتَّعريف بمفاهيم وم :التَّمهيد
اعيِتمل االجَكات التَّواصبش:   

ِلكل عنوان مفاهيمه الخاصة بِه، وحتى نحكم على المسألة ال بد أن يكون لنا تصور عنها، 
هذا التَّمهيد ِلتكتمل الصورة في والحكم على الشيء فرع عن تصوره، فكان ِمن الضروري عقد 

  :الَذهن، وهذه المفاهيم على النحو اآلتي

تحمل التَّبعية أو المؤاخذة، وتدل على  :تعني المسؤولية في َأبسط معانيها :المسؤولية: أوًال
  . )1(إلزام شْخصي بتحمل عواقب ِفعله الذي َأخل بقاعدة ما

 "زام شخص بضمان الضرر الواقع بالغير، نتيجة لتصرف قام بهإل: " المسؤولية اصطالحًا: ثانيًا
)2.(  

يقصد بها استحقاق مرتكب الجريمة العقوبة المقررة لها، وتتعلق : المسؤولية الجنائية: ثالثًا
هذِه المسؤولية بفاعل أخل بما خوطب بٍه من تكليف جنائي فحقت عليه العقوبة المقررة 

  .)3(لحماية هذا التكليف

اإللتزام بتحمل اآلثار القانونية المترتبة على توافر " :وتعني المسؤولية الجنائية أيضًا
آركان الجريمة وموضع هذا اإللتزام الجزائي فرض عقوبة، أو تدبير احترازي حددها المشرع 

   .)4("الجزائي في حالة قيام مسؤولية أي شْخص

روجه غيره َترِويجًا و راج الشيء يروج رواجًا بالفتح أي نفق، روج ِمن": لغة المرِوجي :رابعًا
الراء والواو والجيم ليس أصًال وإنما ) روج(ومرِوج من  )5("نفقه، وفالن مروج بكسر الواو

   .)6(" هي دخيلة
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َأي مقسوم، وَأشاع  شاع الخبر يشيع شيعوعًة ذاع، وسهم مشاع، وشاِئع: الشاِئعات لغة: خامسًا
ويقال شاع  ،)7(َأذاعه، وشيعه عند رحيلِه َتشييعًا وِشيعُة الرجل َأتباعه وَأنصاره: الخبر

واإلشاعُة ،)10(انتشر فيه: َتشيع الشيب شعره )9(ورجل ِمشياع )8(رالحديث، إذا ذاع وانتش

َ ج والشاِئعُة " :اَء في المعجم الوسيط أن اإلشاعُة هيمفهومان يحمالن معنى واحد فقد
، وهكذا )11("الَخبر ينتِشر وال َتَثبَت فيه" :أما الشائعُة فهي ،"الَخبر ينتِشر غير متثبٍت منه

  .نجد أن المعنى المشترك بين المعاني السابقة هو األنتشار والتَّكاثر

ر مختلق ال َأساس له من الواقع، أو المبالغة أو هي ترويج لخب: "الشاِئعة اصطالحًا: سادسًا
التَّهويل أو التَّشويه في سرِد خبر في جانب ضئيل ِمن الحقيقة، أو إضافة معلومة كاذبة أو 

  .)12("مشوهة لخبر معظمه صحيح وذلك بهدف التأثير النفسي

بين الحق والباطل؛ مما يؤدي ال يستطيعون التمييز فهم أشخاص :مروجي الشاِئعات أما: سابعًا
إلى وقوعهم ضحية إلصحاب األهداف المشبوهة، فيعملون ضد وطنهم دون أن يدركوا 

  .)13(الضرر الذي يتسببون به

واشَتبك  ،ومنه َتشبيك األصابع ،داخلالخلط والتَّويعني الشبك ِمن : الشبَكات في اللغة: ثامنًا

ارتباط بين أكثر من نظام إلتاحة البيانات : هي شبكة المعلوماتيةوال) 14(" الظالم اختلط
  .)15(والمعلومات والحصول عليها

وصلت الشيَء بغيره وصًال فاتصل به، والوصل ضد الهجر وبينهما : "التَّواصل في اللغة: تاسعًا
  . )16("تواصل أي اتصال مستمر ال ينقطع

هي منظمومة من الشبكات، والمواقع اإللكترونية التي  :شبَكات التَّوَاصل االجِتماعي: عاشرًا
َتسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع خاص بٍه، ومن ثم ربطِه ِمن خالل نظام اجِتماعي إلكتروني 
مع أعضاء آخرين لديهم نفس االهتمام والميول والهويات، ومن ثم تُتيح للفرد إنشاء رسائل 

ء الموقع والمواقع المشتركة على الشبكات بحرية إلكترونية ونشرها بين أعضا

تلك الوسائل التقنية الحديثة التي : "وعرفت شبكات التَّواصل االجِتماعي أيضًا.)17(تامة
يستخدمها األشخاص فيما بينهم لتحقيق التَّواصل االجِتماعي المشاع عبر شبكة االنترنت 

  .)18("كالفيس بوك، وتوتير

ِمن ) 4(في المادة  لتَّواصل االجِتماعي عبر شبكة اإلنترنتا: المشرع الفرنسيوقد عرف 
بروتوكول اتصال مفتوح، أو ربط بيانات وتبادلها بأي شكل : " بأنه 575- 2004القانون رقم 

  .)19("يصل إلى الجمهور من دون قيد على أي محتوى تبادلي من قبل مقدمي الخدمات التقنية
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عملية إصدار عمل مكتوب بالوسائل " :تعرف عملية النشر اإللكتروني بأنَّها: ادية عشرالح
، وعرفت )20("اإللكترونية، وخاصة الحاسوب اآللي سواء مباشرة أم ِمن ِخالل شبكة االتصال 

أيضًا بأنها األختزان الرقمي للمعلومات وعرضها إلكترونيًا عبر شبكة االتصال، وهذه 
  .)21)ومات قد تكون على شكل نصوص، رسومات، صور، يتم معالجتها آليًاالمعل

ِتماعيل االجاصمواقع التَّو رات عباِئعمكن تعريف الشَكات التوتير : وهكذا يبش َ بأنَّها
 عل مللتَّوُاص دنياُألر عَتمجوالفيس بوك والوآتس آب، والمنتديات التي يستخدمها أفراد الم
اآلخرين ونشر آرائهم وأخبارهم بحريٍة تامَة، وتوجيه رسائل للعامة سواء كانت تحتوي أخبار 

   .صادقة أم كاذبة

  ثارهاآالشاِئعات َأنواعها و :المبحث اَألول

 أنواع الشاِئعات :األولالمطلب 

ا ِسياسية واقِتصادية ، بأنَّهوْفق موضوعهاللشاِئعات َأشكال وَأصناف ويمكن إجمال الشاِئعات 
  : كل َأوساط الحياة وكل المجتمعات اإلنسانية وهي على النحو اآلتي واجِتماعية، وتشمل

يعد عالم السياسة ِمن أهم المجاالت للشاِئعات، ففي  :الشاِئعات الِسياسية: الفرع األول

اِئعات دائمًا عن إعفاء الحكومة، أو إعادِة تشكيلها، أو تكليف تظهر الش اِلسياِسي الداِخليالمجال 
وزارة جديدة، كما وتظهر الشاِئعات بشكل كبير والفت حول األسماء المرشحة لتولي المناصب 

كالشاِئعات التي تدور حوَل حلَّ بعد نهاية حكومة ما، أو نهاية تكليف رئيسها وأعضائها، أو 
ان، واألخطر ِمن ذلك وجود شاِئعات تتناول الِسياسين وَأسرهم وَذممهم المالية، فهي ال تقف البرلم

عند الشخص المسؤول بل َتَتعداه إلى أوالدِه وأخوانه، وأحفاده وعن استغاللهم النفوذ وتمتعهم 
   .عات في عالم الِسياسِة الداِخِليِةوهذه إشارة سريعة إلى الشاِئ. )22(بإمتيازات َتَتعدى ما يستحقون

فإن الشاِئعات ُتعد ِمن أهم األسلحة في الحرب  أما على مسَتوى الِسيَاسِة الخاِرجيِة
) مصعب بن عمير( في غزوة ُأحد عند استشهاد النفسية، وكانت الشاِئعة التي أطلقها أبو سفيان

،نبأ رضي الله عنه فوِف  )صلى الله عليه وسلم(ه النبيَلة في صْلبحداث البدور كبير في إ
إلى الجبل  المسلمين فألقى الكثير منهم السالح، وبعضهم هرب إلى المدينة؛ ولكن صعود النبي

 ميروقاتل مصعب بن ع" فقد ورد في عيون األثر، )23(ِليكذب تلك الشاِئعة َأعاد الِثَقة إلى المسلمين

تل وكان الذى قتله ابن قمئة حتى ُق )صلى الله عليه وسلم(دون رسول الله  -له عنه رضي ال -

فجعل  تلت محمدًاَق :فرجع إلى قريش فقال )صلى الله عليه وسلم(وهو يظنه رسول الله  يالليث
أنشدك الله يا عمر  :ُقتل محمد، قُتل محمد، فقال أبو سفيان لعمر رضي الله عنه: الناس يقولون
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. )24("!أنت أصدق من ابن قمئة: اللهم ال، وإنه ليسمع كالمك، فقال: قتلنا محمدًا؟ فقال عمرأ
ونرى ِمن المثال السابق أن مروجي الشائعات أختاروا َأحرج األوقات في غزوة ُأحد؛ لكي تنتشر 

أنواع الحرب النفسي حاصرتها والسيطرة عليها وهي ِمنم بعصة والتَّالعب باألعصاببسرعة وي .  

، فهي ِمن الشاِئعات التي ُتستخدم للتبؤ بشاِئعات التبؤويدخل تحت هذا الجانب بما يسمى 
كالشاِئعات التي َأطلقتها أمريكا بأن العراق . )25(بوقوع َأحداث عسكرية أو سياسية في وقت األزمات

مالقة، وبناًء على هذه الشاِئعة التي َثبت كذبها قامت تمتلك َأسلحة الدمار الشامل والمدافع الع
   .الحرب على العراق ودمرت دولة بإكملها وزرعت فيها بذور الشقاق

وهي الشاِئعات التي َتهدف إلى إحداِث حالة ِمن : "الشاِئعات االقتصادية: الفرع الثاني
، والشاِئعات االقتصادية ال تِقل أهمية عن الشاِئعات الِسياسية، )26("يالَقَلق والبْلبَلة في السوق المال

بل على العكس تمامًا فقد تؤدي الشاِئعة إلى َكساِد ِسْلعُة ما، أو إْفَلاس شركة معينة، أو ضرب 
بقر، وما زاد ِمن تأثر كالسوق البريطانية التي عانت الكثير عند ِاْنِتشار مرض جنون ال :سوق معينة

 ريابوق استمرت حتى بعد ِاتَِّخاذ جميع التَّدقاطعة لهذِه السات كثيرة، ولكن الماِئعار شذلك؛ ِاْنِتش
  . الالَِّزمة إلحتواء ذلك المرض

ما يروجها الُتجار ورجال األعمال عن ُقرب ارتفاع ِسْلعة، أو  وِمن الشاِئعات االقتصادية
ص في بعض المواد أو ُقرب فقدانها وما إلى ذلك من هذِه األساليب التي يقصد منها الحصول نق

ِمن شاِئعات في ارتفاع َأسعار البنزين، وهذا ما يواجهه األردن . )27(على األرباح الكبيرة والعاجلة
ماحالمواطنيين يَتز تجددَة حيُث َنجد أنات كثيرة ومأِئعهذِه الش وَقات وتعدرححطات اْلمون لدى م

   .)28(بمجرد ِاْنِتشار الخبر؛ على الرغم ِمن عدم وجود جهة رسمية ُتؤكد هذا الموضوع

فقد ُتشاع أخبار  زعزعِة األمن االقتصاديويمكن القول بأن الشاِئعات االقتصادية َتعمل على 

اهتمام العامة ِمن الناس؛ وقد يؤدي ذلك إلى سحب  مثًال؛ مما يثير انهيار العملة الوطنيةعن 
  .)29(اَألرِصدة أو الهجرة

وهي الشاِئعات التي ُتشيع أخبار عن اَألشْخاص  :الشاِئعات االجِتماعية: الفرع الثَّالث
صل االجِتماعي باآلخرين، والمتأمل لواقع مواقع التَّوا) 30(ويدخل في الشاِئعات االجتماعية التَّشهير

يجد أن مسألة التَّشهير باَألشْخاص ِمن َأبرز األمور الواقعة، بل هنالك العديد ِمن المواقع صممت 
لقد مرت بي حاالت ألشخاص شهر بهم :" ِخصيصًا ِمن َأجل التَّشهير باآلخرين، ويقول السنباطي

هم، ووقع عليهم بذلك ضرر عظيم، وتأذوا بهم ونبذوهم بمثالب ليست في وُقدح.. .في اإلنترنت

فالَّتشهير بالناس بذكر عيوبهم  .)31(" في مجال عملهم، وكذلك عند عوائلهم وُأسرهم وأبناِئهم
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رضي الله -فإن كان المشهر به بريئًا مما يشاع عنه كان الضرر كبيرًا فعن أبي الدرداء  أمر منكر

ما رجل أشاع على رجل مسلم بكلمة وهو : " قال )لمصلى الله عليه وس(، عن النبي - عنهأي
منها بريء سبه بها في الدنيا َكان حقًا على الله أن يذيبه يوم القيامة في النار حَتى يَأتي بنَفاِد ما 

 وهي ِمن َأخطر الجرائم التي )33(وأيضًا يدخل في الشاِئعات االجّتماعية التَّهديد واإلبتزاز .)32("قال
تتم عبر شبكات التَّواصل االجِتماعي، حيُث يقوم الجاني بتهديد المجني عليه إما بنشر أخباٍر، أو 

ونتيجًا لإلستخدام ) 34(ويقوم بَطلب مقابل مالي حَتى ال ينشر تلك الشاِئعات غير صحيحةصوٍر 
اجتماعيًا على و ْخص نفسيًاأو أخبار ملفقة تؤثر على الش )35(السيء يقوم العديد بنشر صور

  . )36(اُألسر؛ فتظهر المشكالت بسبب تلك الشاِئعات كالطالق والخالفات اُألسرية

الخطيرة ما يعمد إليِه المشِعوِذين والدجاُلون، حينما  وِمن أنواع الشاِئعات االجِتمَاعية
شر ِادعاِءات ومقوالت وَقصص خيالية بأن فالنًا يقومون بزج بعض عمالئهم وأعوانهم ِمن الناس، ِلن

وفالن يستطيع ! وهو يعالج ِمن مرض كذا وكذا! يستطيع ِشَفاء الناس وقد شَفي على يدِه كثيرون
حلِّ المشاكل، وَتْنَطَلي هذِه الشاِئعات في الغالب على البسطاء، لذلك يعمد مروجوها على بثها في 

 ِمن أمور الدين،ما يتم ترويجه  وقد يدخل في هذا النوع. )37(لتي يغلب عليها الجهلاألوساط ا

 نشره ِمن أو ما يتم ،ِتماعيل االجاصمواقع التَّو ستخدميأحاديث موضوعةكَنشر البدع بين م ،
والتَّكرار يُظن الناس وكثيرًا ما ُنشاهد هذا األمر على مواقع التَّواصل االجِتماعي؛ ونتيجة للتَّداول 

 . بأنَّها أحاديثَ صحيحة وهنا َتبرز المخاِطر ِلهذِه الشاِئعات

   وآثاِرها الشاِئعات :المطلب الثاني

في مجَتمعنا يعتبر اإلنترنت وشبكات التَّواصل االجِتماعي مثل أي شيء له إجَابياته وسْلبياته؛ 
أنَّه يسهل االتصال بين الناس في كل قارات العالم، فقد َألغى المساَفات واختصر  فمن إيجابياته

الوقت؛ ِوِمن سْلبياتِه بّأّنه ّأَتاح الَفرصة ِلعِديمي الُنضج وجدانيًا وَفْكريًا لكي يستغله استغالًال سيَئًا 
  .مضادًا للدين واألخالق ولآلدب والقانون

اِئعْخص، والشة الشهمًا في التأثير على نفسيم دوار َتلعب ِتماعيل االجواقع التَّواصم ربات ع
وخاصة السياسين ومتَّخذي القرار بالدرجِة األولى، وتؤثر الشاِئعات كذلك على المؤسسات اَألمنية 

  . ِعدائيةفهي وِسيَلُة والحكومية عامة والرْأي العام للخصم، 

فالشاِئعات لم يتوقف تأثيرها على مستوى آثر الشاِئعات على اَألشْخاص : الفرع األول
المؤسسات، بل تعدتها إلى مستوى اَألشْخاص المهمين أو الناجحين، ويمكن أن تضر بشخصياتهم 

لك ِمن ِخالل وضع صور وأن تغتالهم نفسيًا كحدوث إتهامات وحشية لألفراد ويمكن أن يكون ذ
وتدمرها سواء َأكان رجًال أم ) 38(فاضحة عنهم، أو قصص ومعلومات وهمية ُتسيء إلى سمعتهم
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، ويمكن أن ُتدمر اُألسرة بَأكملها، وُتمزف َأواِصر العالقات اإلنسانية واُألسرية التي تقوم )39(أمرأة
إذا جاءكم من ترضون : " ، كما في الحديِث الشريف)40( على الِثَقة واإلحترام والسمعة الحسنة

وهذا الرضا نتاج السمعة الحسنة التي يمكن للشاِئعات أن َتعصف بها  )41("دينه وخلقه فزوجو
   .وتجعلها سمعة سيئة منفرة

ع بأن سقراط عنه تلك الشاِئعة، فقد ُأشي قتل الشخص الذي ُتشاعوقد تؤدي الشائعات إلى 
 ْأي العام ضدهباب بما يطرح عليهم من تساؤالت، وقد َأدى ذلك إلى حشد الرفسد عقول الشي

   .)42(ومطالبته بقتلِه وقد تم فعًال ذلك

ُنْكَتة أو رسم  وال تقف الشاِئعات بأن تكون َأخبار ُتذاع بل َقد تكون الشاِئعة على شكل

َثمة عالقة تربط بين النُّْكَتة والشاِئعة، فالنُّْكَتة هي الشكل المفضل  ، وفي الحقيقةكاريكاتير
للشاِئعات، والَغرض ِمنها هو السخرية ِمن فكرٍة أو شخص، وهي إشاعة هدامة بكل معنى الكلمة 

ن على شكل ُنْكَتة إلى فقد تمتد الشاِئعات التي تكو ،)43(َبما تحتويه ِمن نقٍد َالِذع وسخرية جاِرجة
كباِر الشخصياِت ورجال الدينِ، حتى تحصل فجوة وهوة بين العلماء وبين الناس فَتهُتز الِثَقة بين 
 هن شوهُنالك م عندهم علم؛ ويتركون علماء البلد؛ ألن ن ليسالعلماء والناس، فيستفتون ِمم

   .سمعتهم وطعن في ِمصداقيتهم وعلمهم

خطورة الشاِئعات هنا نتيجة االرتباط بالجوانب التي َتمس حياة اإلنسان وحاجاته، وقت وتأتي 
األزماْت أي عندما تكون الظروف السيكولوجية واالجتماعية مضطربة ومهددة ِمما يجعل اإلنسان 

في حِدها والتَّدقيق  شديد الحساسية قابًال للتَّصديق وتكون ُقدرته على المقاومة أو التَّفحص

  .)44(األدنى

يجورا منَّهم أمات فإاِئعالش يلََّغَتسون حرَةي ْأالروالتَّ يعبر التي َتيسود المَتجمَف عْليُأجون لى إ
ثِّب ا القاتلة بين أفراِدهموِمس المَتجمعر باألهمية كون) 45(عشها يجيوصدرًا للمعلومات وعند َتره م

  .)46(وكون اآلخرين يصُغون ِلما يحدثهم بِه 

قد ُتحاول تغير  هنا فالشاِئعات :آثر الشاِئعات في التأثير على الرْأي العام: الفرع الثاني
الصورة الراسخُة لدى اَألشْخاص بصورة إيجابية مستحدثة، ويكون ذلك في مواسم اإلنتخابات في 

بالد العالم، عندما تلجأ األحزاب ِلتجميل صورتها وتحسينها َأمام الجماهير، وقد تؤثر  شتى
ويرى بعض الداِرسين أن الشاِئعات ترصد  .)47(الشِائعات في صرف الرْأي العام عن أمر ِمن األمور

ياسي الذي يطلق تلك الشاِئعات الرْأي العام وتوجهاته، وهنا ال يمكن لنا استثناء المصدر الِس
  .)48(بشكل متعمد، كما حدَث في اُألردن وآخرها ما يتعلق بالذهب المستخرج ِمن عجلون



 ...اَلمسؤولية الجَنائية ِلمروجي الشاِئعاِت   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 81

وذلك عند  توجيه الرأي اْلعام في اُألردنونجد بأن الشاِئعات قد َلِعبت دورًا كبيرًا في 
 2014ليكون لهم موقف كما حدث في اُألردن عام تسليط الضوء على قضية مست مصالح الناس 

ال يوجد توقيت  -حيُث أثر نظام التَّوقيت الثابت أي"نور العوضات "أثر حادثة مقتل الطالبة 
وشتوي ى بالنتيجة  -صيفيمس وذلك أدوق الشربكرًا قبل شى إلى ُخروج الطالب إلى دوامهم مأد

إلى اعتراض الكثير ِمن األهالي  م بعد قتل الطالبة والذي ربطهعلى هذا التَّوقيت خوفًا على أبنائه
بالتوقيت وبناًء عليِه قامْت الحكومة بالتَّراجع عن قرارها –بعد نشر الشاِئعات  –الرأّْي العام 

بناًء على هذه الشاِئعة التي أثارت الرأي  -صيفي شتوي -والعودة إلى العمل على النظام التوقيت 
   .)49(اْلعام

فما أن يسمع اإلنسان أي شيء له  آثر الشاِئعات على الوضع االقتصادي :الفرع الثالث
عالقة باألزمة االقتصادية الراهنة حتى يسارع بنقلِه إلى اآلخرين دون تَّفحص وتدقيق، فيتداول 

، فالشاِئعات )50(المحدقة بهم األفراد الشاِئعات ويتصورون السلبيات التي تحملها، واألخطار
االقتصادية كما أشرنا سابقًا َتكثر في وسط القطاع االقتصادي، بسبب التَّنافس الشديد بين 
المؤسسات المالية، فقد تؤدي الشاِئعات إلى إْفَالس شركة، أو هبوط َأسهمها، وسحب المودعين 

   .)51(عة شركة ماألرصدتهم ِمن بنك معين، أو اإلساءة إلى سم

فكما األشخاص عرضة للشاِئعات؛ وقد الوطني  منآثر الشاِئعات على اَأل :الفرع الرابع
الوطني للشاِئعات عبر  منتلحق بهم األذى النفسي كذلك الحال في األمن الوطني، فقد يَتعرض اَأل

زعبقصد ز اعيِتمل االجاصكات التَّوبضللة عن شات الماِئعواالستقرار، فمثًال قد ُتنشر ش نِة األمع

 رمكن أن َتضة ِمن الناس التي يعأعمال تخريبية تثير اهتمام العامَتمجالم نات بأماِئعكما ُأثير ش ،
 حوَل انفجار شاحنة الغاز أثر اصطدامها بجسر يقع على َتَقاُطع طريق خريص مع طريق الشيخ

والتي َأدت إلى انفجاٍر ضخم هز المدينة نتيجة انفجار صهريج  2012جابر بشرق الرياض في سنة 
غاز مسال تحمله شاحنة وأثر اصطدامها بالجسر، فهنالك من َنشر شاِئعات أنَّها طائرة َألقت 

للشاِئعة أثر كبير في زعزعِة  وهكذا كان! ُقنبلة فجرها اإلرهابيون وهَناِلك من ذكر أنَّها! متفجرات
   .)52(في المجَتمع مناَأل

ل اصوالتَّعبر شبَكات  والتي انتشرْتبأمن المجَتمع اُألردني ومثال للشاِئعة التي َأضرْت 
ِتاالجمداِث البقعة اعيَفب) رويتروكالة ( فقد ُنشر َخبر عن )53(عن َأحالحكومة " رِكبعنوان م
ملة الواردة لكن الجو ،"ن الفلسطينيين في عمانم لالجئييَخل خمسة في هجوم على مَتَقم: ةنيدراُأل

كلت َّفي العنوان شصدتن ةمقلتها وسائل إعاِلالم على مستوى عمي، ،دنين اُألرْت باَألمركما وَأض 
من الواضح حجم وكان  ،ةباعتبارها عائدة لوكالة أنباء دولي اعيمِتل االجاصوطاء التَّشُن اتناقلهو
. كومي، ثم تقديم ذلك العنوان كتصريح ح)جوم على مخيم لالجئينه(في العنوان والشاِئعة يلِلضالتَّ
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: عبارةعلى عنوان التقرير بوضع  كي ُتجري الوكالة تغييرًاً  ؛كامال يومًانفي الَّشِائعة وقد تطلب 
)هجوم على مركز أمني َخفي الممي(، بدًال ِمن )َخهجوم على الممي.(  

ويمكن َأن َنرى أن الشاِئعات لها خطر عظيم، فيكفي أنَّها تدخل في باِب الغيبِة التي َنهى عنها 

:" لالله ورسوله أعلم، قا: قالوا" أتدرون ما الغيبة:" فقال )صلى الله عليه وسلم(الرسول 
إن كان فيه ما تقول فقد : " أفرأيت إن كان في أخي ما أقول، قال: قيل" ذكرك أخاك بما يكره

لم يكن فيِه فقد بهّته (، ويقول النووي والمقصود)54("اغتبته، وإنهتان ): "فقد اغتبتههو الب

، الشَخص )وسلمصلى الله عليه (وقد وصف النبي  )55("والباطل والغيبة وذكر اإلنسان بما يكره

ال يدخل الجنة ): " صلى الله عليه وسلم(، يقول )القتات(الذي ينقل الكالم بقصد اإلفساد بــ 
والقتات هو الذي ينقل الكالم من شْخص إلى شْخص، أو من قوم إلى قوم على " ، )56("قتات

   .)57("سبيل اإلفساِد

وسائل الِتكنولوجيا الحديثة : المبحث الثَّانيالش اتفي َنِشراِئع  

لقد َأسَفر التَّطور التقني ِلشبكات اإلنترنت إلى إبتكار شبكات التَّواصل االجِتماعي كوسائل 
اتصال فعالة زاد اإلْقبال عليها؛ نتيجة سهولة ِاِسْتِخدامها واِنْخِفاض كلَفتها ِمما ترتب عليه؛ َتَناِمي 

ِلشبكات التَّواصل االجتماعي ت وترتب على ذلك االستخدام المَتَنامي استخدام هذِه الشبكا

التي فتحت الباب َأمام َنشر األخبار الَكاِذبة  )Social Communication Networks( المَتعددة
  .المضلََّلة التي َتضر بَأمن المجَتمع

ْ المتوقع أن تتراجع  الشاِئعات مع انتشار شبكات التَّواصل وِمن الناحية النظرية كان ِمن

َأْثبَت أن الشاِئعات َتزايدْت باستمرار مع  ولكن الواَقعاالجِتماعي حيُث لم يبق هنالك شيئًا مْخِفيًا، 
   .)58(ظهور تلك الشبَكات

ن في سهولة َنشر الشائعات ولك من في استخدام شبكات التَّواصل االجِتماعي؛كواُلمشكلة ال ت

في العالم العربي ) Twitter Network(عبرها، فمثًال وصل عدد مستخدمي شبكة توتير 

" 900"عن )Face book(مليون مستخدم، بينما زاد عدد مستخدمي الفيس بوك "7.2"حوالي
  .)59(مليون مستخدم في العالم

َأن ينشر عبر هذِه الشبكات، وما يمكن َأن ينتقل ِمن  وِمن َناِحية ُأخرى َتكمن فيما يمكن
سلبيات ومخاطر بواسطة هذِه الشاِئعات عبر هذِه الشبكات، ِمما قد يترتب عليه ارتفاع الَنزعات 

والسلوك العدوانية وسرعة اِالسِتجابة للعْنف والتأثر بأفكار اآلخرين واالِسَتهاَنة بالجريمة 
رامي60(اإلج(.   
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وفي الحقيقة يمكننا تخيل األمر َفشبَكات التَّواصل االجِتماعي تَقوم على الِحوار وتبادل األفكار 
ومن َناِحية أخرى َنجد أن مرِوجي الَّشِائعات يسعون مباشرة الى تلك المواقع ِلَنشر تلك  واآلراء،

ّان أي موضوع غير صحيح ينتشر بسرعة إلى جميع َأعضائها، وهؤالء اَألعضاء الشاِئعات حيُث 
ة-فينقلون نفس موضع ! يمكن أن يكون لديهم موقع أو حسابات أخرىاِئعالذي ينتقل  -محل الش

 َطِنيهدد اَألمن الوا يجعلها خطرًا يمه كل مرة ينتقل فيها ِممِخيإلى عدة مواقع ويتم َتض
  . ستقرارهوا

  َأْنواع شبكات التَّواصل االجِتماعي الحديَثة :المطلب اّألول

تختلف شبكات التَّواصل االجِتماعي بحسب الَغرض ِمن استخدامها وطبيعتها، ولذلك حرصت 
التَّواصل  أفراد كل مجموعة على عمل رقم ِسري لكل فرد؛ لكي يسْتَطيع الوَلوج بِه إلى مواقع

االجِتماعي، وَأهم شبكات التَّواصل االجِتماعي التي ِمن الممكن أن تكون منبرًا ِلنشر تلك الشاِئعات، 
  : مع ذكر أمثلة عليها على النحو اآلتي

وهذه الشبكة اكتسبت شهرة كبيرة، وهي  ):Facebook( شبكة الفيس بوك: الفرع األول
ت التَّواصل االجِتماعي على اإلطالق، ومتاحة للدخول مجانًا وبْإمكان المستخدمين ِمن َأهم شبكا

اإلنضمام إلى الشبكة، ِمن أجل االتصال باآلخرين والتَّفاعل معهم، وكذلك يمكن للمستخدمين 
َأكثر من إضافة َأصدقاء إلى قائمِة أصدقاِئهم وإرسال الرسائل إليهم، ويضم موقع الفيس بوك 

مليون مستخدم على مستوى العالم، وفي الحقيقة فقد َأثار الموقع جدًال؛ لذلك حْظرت " 750"
  . )61(بعض الدول استخدام الموقع كسوريا وإيران

قد تكون ِمْنبرًا ِلَنشر الشاِئعات، فمن الشاِئعات التي أنتشرْت ) Facebook(وشبكة الفيس بوك
اِئعنالك ذئبًا مسعورًا يأكل عامل بشرق " ة تحمل صورة وتعليقًا مثل على الفيس بوك شه بَأن

مدينة عفيف، وتم تأكد من عدم صحة الخبر عن طريق البحث عن مصدر الصورة، واتضح بإّنها 
  .)62("مرفقة مع خبر عن قيام الكالب بأكل جثث الموتى في محافظة تعز اليمنية

ة مليع الشاِئعة التي انتشرت عبر الفيس بوك في اُألردن عن َأحداث وعلى سبيل المثال أيضًا

الكرك اإلهَاربة كانت على شكل؛ ةياِئعفالش ْنمَئاِطخبار َخورات وَأشَق فقد ملةة بالجون ُطاِشالَن اد
على مع التَّقوواصِتل االجمالفيس بوك( اعي( المشهد اإلعفي  الميمتابعة عملية الكرك اإلرهابة في ي

 أهم نوِمكة، برَفم ًاصور وان األخطاء ونشرون بالعديد ِمُطاِش، حيث وقع َن2016كانون األول 
 وراتشْنلى الطفيلة، ومهاجمين إة، وهروب المليمايا العحصل بأرقام ضا يَتالمنشورات م هذِه

ماكن ن َأخرى ِموُأ ،غير صحيحةر شرت صوَنوة، كما ليمالع يِذِفنَّت ماة عن جنسيَئاِطَخ ُأخرى
  !)63(كالكر ِةليملى ععود إها َتردستان على أنَّدن مثل ُكرخارج اُأل
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وبدَأ موقع " 2007"وهذه الشبكة َظهرت عام  ):Twitter(شبَكة تويتر : الفرع الثاني
التَّدوينات المصغرة، وُتعد شبكة تويتر ِمن أهم شبكات التَّواصل تويتر باالنتشار ِمن حيُث تَقديم 

ويستخدم " المغرد " االجِتماعي في الوقت الحاضر، وهي عبارة عن موقع اجِتماعي يطلق عليِه
 َأو التَّدوين القصير، وتركز فكرته على َأن تؤسس مجموعة) micro blogging(هذا الموقع تقنية 

ِمن َأصدقائك وزمالئك في العمل أو َأصدقائك وأقاربك شبكة لالتصال المباشر عبر جمل قصيرة 
وسريعة، وهذِه الخدمة مجانية، ويتم استخدام هذا الموقع في الوقت الحالي ِمن ِقبل االشْخاص أو 

  . )64(المجموعات ِلتبادل األفكار واَألخبار وغيرها

أيضًا قد تكون منبرًا ِلَنشر الشاِئعات، فمن َأكثر الشاِئعات التي َتمTwitter(  (وشبكة تويتر

فقد ُأشيع  التَّعِديَلات التي طالت المْناهج المدرِسية اُألردنية،تداولها عبر التويتر في اُألردن 
مدرِسي احتوت على فقرة تتحدث بـ  لفقرة ِمن مْنهاج َأخبار كاذبة حول التَّعِديَلات ِمن َأبرزها صورة

أن الُقدس عاصمة إسرائيل، وقد تم نسب الصورة إلى ِمْنهاج الصف الثالث في المدارس اُألردنية، 
ولكن َتبين فيما بعد َأن الصورة تعود لمْنهاج إسرائيلي وقد َتَنَاَقَل اُألردنييون على التويتر أخبار 

  . )65(المْناِهج المعدلة ولكن أغلبها غير صحيحكثيرة حول 

على الهواتف  تحميله مَتآب تطبيق ي الواتس :(what’s up) برَنَامج الواتس: الفرع الثالث
أو  ،ُةيرِصالَق سائلالر ل عن طريقواصالواتس آب في التَّ جرنامويستخدم ب، متنقلة فقطاُل

المصوُةر ،مكن وكما يإعند تحميل هذا البرنامج، يَطلع على ، وع فيديو عن طريقهاِطَقرسال م
قائمة األسماء المو ؛سبقاوجودة مااستيحاء  تمسم البرنامِم جعبارة باللغة اإلنجليزية وهي ن 

(what’s up) وكانت فكرتهمد، ستخدم بين األصدقاء للسؤال عن كل جديوالتي ُت جالبرنام ِمن 
يجاِدإ سائل النَّبديل للرِصة الَقصية التَّير66(ةديقلي(. 

َأَخَذت الشاِئعات َتعلو وتسيطر على المشهد ) الواتس آب(ونالحظ بأّنه مع ظهور تقنية 
ونالحظ  .ثقافة فهذا يرسل، وذلك يستقبل يوميًا) الواتس آب(اليومي فباَتت الشاِئعة عبر برنامج 

 اْت؛نية الواتس آب تقكذلك بأناِئعمنبرًا للش دفي ُق تاَقَف ُتعكاتر اِئدرتها سبوُاالتَّ شل ص
ِتاالجمابقة اعيوَأبل  ،السَأ ولعلَّ خيف،ثبتت انتشارها بشكل ما فيها تلكخطر م المموعات التي ج

يشترك فيها عرات األعضاء،ش هولة الَنوبالتالي سوالتَّ رشرويج إيجًااب ْلوسًاب.  

إغالق شوارع عمان  عن"فعلى سبيل المثال الشاِئعة التي انتشرت عبر الواتس آب في اُألردن 
 ة أنعاِئت الشمع، وز2016نهاية كانون األول  فيانتشرت  الشاِئعة وهذه ةَنس السْأة رَليوالزرقاء َل

شوارع عمان والزرقاء والمحافظات  غالقة يتحدث عن إدنيرة اُألصادر عن وزارة الداخلي بيانًا

المدة، ِمحيطة بهما، ومراقبتها بشبل ِق نوذلك بالتَّفرع األمن الداخلي ،زامن مرَأ احتفاالِت عس 
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ائعةة، َنالسبمواطنين لل ًابيان وتضمنت الشحتى نهاية العام حفاظًا على )مول( عدم الذهاب ألي 
ة بهذا دنيرة اُألوزارة الداخلي نِم بيان رسمي يصدر أي والخبر غير صحيح، ولم. سالمتهم

الخصوص، عالوة على ذلك ال يوجد ما يمىس 67(فرع األمن الداخلي(.  

 التي تنتشر عبر وسائل التَّواصل االجِتماعي، فالشاِئعات ُخطورة الشاِئعاتوهكذا يظهر لنا 
هنا َتتَّسم بعدم التَّْغيير مقارنًة مع الشاِئعات التقليدية التي يَتداولها الناس باألْلسن في مجاِلسهم 
الَخاصة، فإن الشاِئعة يعَتريها التَّْغيير، واإلضاَفة والتَّبِديل؛ لكن في الشاِئعات اإللْكُترونية تأخذ 

فاْلمَتّلِقي يتحول إلى مرِسل ال يقوم ِسوى بدور واحد هو اَلَنسخ واللَّصق ر الشاِئعة منحى آخ

   وإعادة التَّوجيه مرة ُأخرى

وفي الحقيقة فإن التَّطور المستمر الذي يطرأ على هذه الشبكات وإمكانية استخدام اإلنترنت 
فاعلية هذه الشبكات، وِمن َناِحية ُأخرى َنجد على الهاتف المحمول واألجهزة اللوحية زَاد ِمن 

الوجه السْلبي لهذه المواقع إذ َأنه زاد ِمن ُقدرتها على نقل وَترويج الشاِئعات وتداولها بل 
وَتضخيمها أيضًا في َأقصر وقت ممكن وفي َأقل َتْكلَفَة وجهد، وبالرغم ِمن تلك السْلبيات؛ إال َأننا 

ال ي ِتماعيل االجكات التَّواصبات شابييجيات مكن أن نغفل عن إابتلك اإليج َأهم على النحو وِمن
  :)68(اآلتي

التَّواصل مع األهل واألصدقاء كالفيس بوك، والتويتر؛ َفتسهم في التَّواصل بنفقاٍت منخفضٍة، ال  .1
 .ةُتقارن بَتْكلَفة المكالمات الهاتفية الباِهَظ

التََّقارب االجِتماعي والثقافي حيُث ُتسهم شبكات التَّواصل االجِتماعي في التَّقارب الثقافي بين  .2
اعيِتمهم في التقارب االجختلفة، وكذلك تسجتمع المالم ائحرش. 

يساعد على تكوين رأي عام واحد تجاه قضية معينة مع عرض وجهات النظر المختلفة؛ مما  .3
 .نشر الديمقراطية

َتعدي الحواجز الجغرافية؛ فيمكن ِلشبكات التَّواصل االجِتماعي الوصول إلى المواقع االتصال  .4
  .في َأي مكان في العالم، بعكس وسائل االتصال التَّقليدية

  بتهاموقف الشريعة اإلسالمية من الشاِئعات وعقو: المبحث الثَّالث

الشريعة اإلسالمية واكبت التَّطور بكل أشكاله، وبكافة الميادين، كالتَّعبير عن الرأي عبر مواقع 
وإال فسيعود بالضرر  ؛ولكن هذا التَّطور ال بد أن يساج بالشرع الّتواصل االجِتماعي إذ هو مباح،

اِئعالجرائمالمحقق على الفرد والمجتمع كانتشار الش اِئعات وعظم . ات ونحوها ِمنولخطورة الش
شرها فقد أشارت الشريعة اإلسالمية إليها محذرة منها وموضحة ضررها على المجتمع المسلم، 

أو األمني أو االجتماعي ،كانت اإلشارة . سواء كان ذلك على الصعيد الحربي ففي الصعيد الحربي
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نجد ) صلى الله عليه وسلم(ين وسعيهم بالشاِئعة، ففي سيرة الرسول واضحة إلى ُخبِث المشرك

ودعوته كنوع  )صلى الله عليه وسلم(أن مشركي ُقريش قد استخدموا الشاِئعات ضد الرسول 
من الحرب النفسية، وكان القصد منها إحداث البلبلة واالضطراب في المجتمع المسلم، كما حصَل 

اِئعش ا ترتب عليه اضطراب واستشهاد عدد ِمنالمعركة انتهت ِمم ماة، بأنات في غزوة ُأحد بين الر
  )69( كبير منهم

وعلى المستوى األمني نجد أن األخبار والشاِئعات وتداولها كانت السبب في مقتل عثمان 
 أمير المؤمنين عثمان بن عفان عدد ِمن الوشاية والمكائد جميعها رضي الله عنه، فقد حكيت ِضد

 والشاِئعات غير صحيح ِمما أدى إلى قتل أمير المؤمنين ذي النورين ظلمًا بسبب الوشاية الكاذبة
فكان عبد الله بن سبأ يهوديًا ِمن أهل صنعاء وكان  ،اللسان دورًاوقد لعب هـ،  35الباطلة عام 

ين بلدان المسلمين يحاول ضاللتهم، وقد قد أسلم زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم تنقل ب
ِمن أجل ذلك  )70(...سعى عبد الله بن سبأ في نشر الشاِئعات ِضد عثمان بن عفان رضي الله عنه

لزم التَّنبيه لخطر الشاِئعات ِمن خالل بيان موقف الشريعة منها، وفي هذا المبحث سنتناول التَّكييف 
ات ِمناِئعللش خالل بيان المطالب اآلتية الفقهي:   

  :تصديق الشاِئعات :المطلب األول

كيفية  وبينت لنا حرصْت الشريعة اإلسالمية على تهيئة المسلمين في حال ورود الشاِئعات،
اِئعة إلى الرد على تلك الشالميسريعة اإلاِئعات والتَّصدي لها، بل ودعت الشالش ات التَّعامل مع

بأمر المسلمين بالتثبت ِمن الخبر قبل نشره، وتجنب االستماع للغو : المضللة بأساليب عدة منها
تلك الشاِئعة بإبراز الحقيقة، ولقد وردت آيات كثيرة وأحاديث ُترشد  ِمن القول، والرد المباشر على

ق كل ما يقال وهي على النحو المسلم إلى كيفية التَّعامل مع الشاِئعات، ودعت إلى عدم تصدي
  :اآلتي

يا َأيّها الَِّذين آمُنوا إن جاَءُكم َفاِسق بَنبإ َفَتبيُنوا [قوله تعالى  :آيات تأمر بالتثبت من الخبر) أ(
َناِدِمين ْلُتما َفعَلى موا عحباَلٍة َفُتصهجا بموا َقوُتِصيب هذه اآلية  إن :قيل }6:الحجرات{] َأن

صلى (وسبب ذلك ما رواه سعيد عن قتادة أن النبي ،أبي معيط نزلت في الوليد بن عقبة بن

بعث الوليد بن عقبة مصدقا إلى بني المصطلق، فلما أبصروه أقبلوا نحوه  )الله عليه وسلم

 فأخبره )صلى الله عليه وسلم(فرجع إلى النبي  ،إلحنة كانت بينه وبينهم :فهابهم في رواية
وأمره أن يتثبت  رضي الله عنه فبعث نبي الله خالد بن الوليد ،أنهم قد ارتدوا عن اإلسالم

حتى أتاهم ليال، فبعث عيونه فلما جاؤوا أخبروا  رضي الله عنه وال يعجل، فانطلق خالد
خالدا أنهم متمسكون باإلسالم، وسمعوا أذانهم وصالتهم، فلما أصبحوا أتاهم خالد ورأى 
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 وسمي الوليد فاسقًا؛ أنزل الله تعالى هذه اآليةف ه، فعاد إلى نبي الله فأخبره،صحة ما ذكرو
   )71("أي كاذبا

َلو َخرجوا ِفيُكم ما زادوُكم إلَّا [لقوله تعالى  :آيات تعاتب الذين يبادرون بتصديق الكالم) ب(
 ]واللَّه عِليم بالظَّاِلمين ◌ۗ يُكم سماعون َلهم َخباًلا وَلَأوضعوا ِخَلاَلُكم يبُغوَنُكم اْلِفْتَنَة وِف

هو تسلية للمؤمنين  ]ِفيُكم ما زادوُكم إلَّا َخباًال َلو َخرجوا[:قوله تعالىوالمراد ب }47:التوبة{
وهذا  ،الفساد والنميمة وإيقاع االختالف واألراجيف: والخبال. في تخلف المنافقين عنهم

  .)72(منقطع، أي ما زادوكم قوة ولكن طلبوا الخبال استثناء

وإَذا سمعوا اللَّْغو [لقوله تعالى  :حثت على اإلعراض عن االستماع لقول اللغو آيات) ج(
]  َأعرضوا عْنه وَقاُلوا َلَنا َأعماُلَنا وَلُكم َأعماُلُكم سَلام عَليُكم َلا َنبَتِغي اْلجاِهِلين

اإلعراض عن اللغو، وهو الكالم العبث الذي ال فائدة  : "والمراد باللغو هنا.}55:لقصصا{
فيه، وهذا الخلق من مظاهر الحكمة، إذ ال ينبغي للعاقل أن يشغل سمعه ولبه بما ال جدوى 

  .)73("له وباألولى يتنزه عن أن يصدر منه ذلك

الشاِئعات ال تنتشر في الغالب، وال تجد  ألن :بالرد على الشاِئعات المضللة آحاديث أمرت) د(
روجًا إال عندما تكون الحقيقة غائبة، فالوسيلة الوحيدة لمنع انتشار الشاِئعات بالرد عليها، 

 : والنصوص التي تدل إلى ذلك على النحو اآلتي

 عن النبي: هرضي الله عن عن أبي الدرداءرضي الله عنها عن أم الدرداء ف جزاء رد الشاِئعة .أ

 )74("من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة" :قالصلى الله عليه وسلم 
رد الله عن وجهه "، أي منع غيبة عن أخيه": من رد عن عرض أخيه ": قولهوالمراد ب

 .)75(" نار جهنم وجه الرادأي صرف الله عن ": النار

فما حدَث في غزوة ُأحد عة مقتلِه مباشرة؛ على شائ)صلى الله عليه وسلم(رد الرسول . ب

كان للخبر؛ اَألثر الكبير في نفوس ) صلى الله عليه وسلم(خبر مقتل النبي  عندما ُأشيع

صلى الله (وكان رد النبي .. .المسلمين فخارت قواهم، وألقى الكثير منهم ما معه ِمن سالح

وهكذا نجد ) 76(ليرد إليه الثقة في أنفسهم على شائعة مقتله أن صعد على الجبل) عليه وسلم
أن صعود النبي ليثبت للمسلمين بأنه ال يزال حيًا أبلغ رد على ما ُأشيع عن مقتله وحتى ال 

  .الشاِئعة رواجًا تجد

ونتذكر هنا حديث عمر بن  :لزوجاته) صلى الله عليه وسلم(رد شائعة طالق الرسول . ج

صلى الله عليه (على صحته حين بلغه أن رسول الله الخطاب رضي الله عنه، المتفق 

 قال :عن ابن عباس قالطلق نساءه، فلم يصبر حتى استأذن على الرسول وسأله، ف) وسلم
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األنصار فكنا نتناوب النزول إلى رسول  نجار ِم يكان ل...: "رضي الله عنه عمر بن الخطاب

بخبر الوحى وغيره وآتيه بمثل  يفيأتين ومًاوأنزل ي فينزل يومًا) صلى الله عليه وسلم(الله 
ثم  يعشاء فضرب باب يثم أتان يذلك وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحب

ماذا أجاءت غسان قال ال بل أعظم من ذلك  :قلت ،عظيم فخرجت إليه فقال حدث أمر ينادان

بت حفصة وخسرت قد كنت فقلت قد خا ،نساءه )صلى الله عليه وسلم( يوأطول طلق النب
ثم نزلت فدخلت على حفصة وهى  يأظن هذا كائنا حتى إذا صليت الصبح شددت على ثياب

فدخلت  .....فقالت ال أدرى ها هو ذا معتزل فى هذه المشربة فقلت أطلقكن رسول الله يتبك

فإذا هو متكئ على رمل حصير قد أثر فى  )صلى الله عليه وسلم(فسلمت على رسول الله 
فقام .....الله أكبر :فقلت ،)ال( :نبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رأسه إلى وقالج

 والشاهد من  .)77(عمر على باب المسجد ونادى بأعلى صوته لم يطلق رسول الله نساءه

فلما بلغته الشائعة، لم يكتف بسماعها بل ذهب إلى ) رضي الله عنه(فعل عمر  هذه القصة
   !ستفهامه مباشرة، ورد الشاِئعة عند باب المسجدرسول الله، وا

أغلقت الشريعة اإلسالمية باب الشاِئعات المضللة بطرق  :إثارة الشاِئعات :المطلب الثاني
عدة وذلك؛ بتحريم الكذب أوًال، فالشاِئعة عادًة تبدأ من الذين يؤلفون الكالم المخالف للواقع وهذا 

الكلمة أمانة؛ لتريث كثيرًا قبل أن ينطق الكلمة وينقلها، في الحقيقة ي عد كذبًا، فلو علم اإلنسان أن
 .}119:التوبة{] يا َأيها الَِّذين آمُنوا اتَُّقوا اللَّه وُكوُنوا مع الصاِدِقين [ يقول الله عز وجلَّ

إن الِّصدق يهدي :" قال) سلمصلى الله عليه و( وعن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي
إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنَّة وإن الرجَل ليصدق حتَّى يكون ِصديقًا وإن الَكِذب يهدي إلى 

 وقد تواترت ،)78("الُفجور وإن الُفجور يهدي إلى النَّاِر وإن الرجَل َليْكذب حتَّى يكتب عْند الله كذابًا
النصوص للتحذير من إثارة الكلمة التي قد تكون سببًا في الشائعة، وأحاديث دعت المسلمين إلى 
تجنب الشبهات؛ لكي ال ُتثار الشائعات، ونصوص ُأخرى بينت عقوبة إثارة الكلمة، وهي على النحو 

   :اآلتي

  :عةأحاديث حذرت ِمن إثارة الكلمة التي قد تكون سببًا في إثارة الشاِئ) أ(

قال كنت  :رضي الله عنه عاذ بن جبلعن مف )صلى الله عليه وسلم(فقد َأشار إلى ذلك النبي ) أ(

مهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على : "...وقال )صلى الله عليه وسلم(النبي  ع
شبه ما فقد  أي محصوداتها،: "سنحصائد أالوالمراد ب )79("ألسنتهم مناخرهم إال حصائد

المحصود بالمنجل وهو من بالغة النبوة، فكما أن المنجل يقطع وال  كلم به اإلنسان بالزرعيت
يميز بين الرطب واليابس والجيد والرديء، فكذلك لسان بعض الناس يتكلم بكل نوع من 
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والمعنى ال يكب الناس في النار إال حصائد ألسنتهم من الكفر والقذف . وقبيحًا الكالم حسنًا
  .)80(" لغيبة والنميمة والبهتان ونحوها والشتم وا

إن "  :قال) صلى الله عليه وسلم(وفي حديث أخر عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ) ب(
. )81("العبد ليتكلَّم بالكلمِة ما يَتبين فيها يزلُّ بها في النَّاِر َأبعد ِمما بين اْلمشرق والمغرب

ما أحق من علم أن عليه حفظًة موكلين به، يحصون عليه سقط كالمه " : طالابن بقال وقد 
وعثرات لسانه، أن يحزنه ويقل كالمه فيما ال يعنيه، وما أحراه بالسعى فى أن ال يرتفع عنه 
ما يطول عليه ندمه من قول الزور والخوض فى الباطل، وأن يجاهد نفسه فى ذلك ويستعين 

: " فقال الكبائرذلك من  وقد اعتبر ابن حجر الهيتمي .)82(" بالله ويستعيذ من شر لسانه
صاحبها  الكلمة التي تعظم مفسدتها وينتشر ضررها ِمما يسخط الله تعالى وال يلقى لها

ويمكن أن تكون .)83("أو ِفراق زوجته أو نحو ذلك.... ومنه كلمة تضمنت مذمة سنة.... باًال
َكات التَّواصبات عبر شاِئعابقة التي ذكرها ابن الشور المفاسد الستشمل كل ص ِتماعيل االج

   .حجر الهيتمي

رسول الله  سمعُت:قال رضي الله عنه كثير عن أبي قالبة عن أبي مسعود يحيى بن أبي عن) ج(

إنما ذم : "وقال البغوي، )84("بئس مطية الرجل زعموا"  :يقول )صلى الله عليه وسلم(

ما هو شيء يحكى ، إنَّوال ثبت فيه في حديث ال سند له، ا تستعمل غالبًاه، ألنَّاللفظة هذِه

ما يقدمه الرجل أمام كالمه، ليتوصل به  )صلى الله عليه وسلم( عن األلسن، فشبه النبي
الذي يؤمه،  التي يتوصل بها الرجل إلى مقصدِه )المطيةب(زعموا "  :إلى حاجته من قولهم

فيما يرويه، فال يروي  بالتثبت فيما يحكيه، واالحتياطم صلى الله عليه وسل فأمر النبي
   .)85(" رويا عن ثقٍةم حتى يكون حديثًا

ومن األمور التي شددت فيها الشريعة ومنعت من إثارة الشاِئعات فيها القدح في انساب 

صلى الله (سوُل اللَِّه َقاَل ر :َقاَل رضي الله عنهعن َأبى هريرَة اآلخرين، كما في الحديث الشريف ف

وقال  ).86("اْثَنَتان ِفى النَّاس هما بهم ُكْفر الطَّعن ِفى النَّسِب والنِّياحُة عَلى اْلميِت  "): عليه وسلم
وفى هذا الحديث  وفيه أقوال أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخالق الجاهلية" :النووي

   ).87( "النسب والنياحتغليظ تحريم الطعن فى 

ويجب علينا أن نتذكر بأن منهي عنه ذلك أمر الم حرم االعتداء باليد وعدحرم  وكذلك ،اِلإس
 :عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، رضي الله عنهما،وعن عبد الله بن عمراالعتداء باللسان، ف

الحض على ترك أذى "الحديث  والمراد بهذا، )88("ويدهلسانه المسلم من سلم المسلمون من "
 .)89(" المسلمين باللسان واليد واألذى كله
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  :ومنها اآلتي :الشبهات لكي ال تثار الشاِئعات آحاديث أمرت بتجنب) ب(

 ..." :)صلى الله عليه وسلم(النبي  قال :قال ،جابر بن عبد الله رضي الله عنهمافعن ) أ(
بن أبي فقال فعلوها ما والله لئن رجعنا إلى المدينة  دعوها فإنها منتنة فسمع بذلك عبد الله

 :فقال رضي الله عنه فقام عمر )صلى الله عليه وسلم(ليخرجن األعز منها األذل فبلغ النبي 

دعه ال  صلى الله عليه وسلميا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال النبي 

يتحدث الناس أن وال. )90("يقتل أصحابه حمدًام سرَقْتل النبي صلى الله عليه  في عدم

دعه، ال "  ،ِلمْثل هذه المصلحةبأعياِنهم ولكنه كان يساِمحهم  علمِه عالمنافقين، م وسّلم
  .)91("يتحدُث الّناس أن محمدًا يْقتُل أصحابه

صلى (بي أن صفية زوج الن رضي الله عنهماأخبرني علي بن الحسين، : عن الزهري، قال) ب(

أخبرته أنها جاءت رسول الله تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر ) الله عليه وسلم

معها  )صلى الله عليه وسلم(فقام النبي  ،رمضان فتحدثت عنده ساعة ثم قامت ناألواخر ِم
حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مرجالن ِم راألنصار فسلما على رسول  ن

إنما هي صفية بنت حيي فقاال  على رسلكما : "صلى الله عليه وسلم :قال لهما النبيف ،الله

إن الشيطان يبلغ  )صلى الله عليه وسلم( سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما فقال النبي
   .)92("  ن يقذف في قلوبكما شيئًامن اإلنسان مبلغ الدم وإني خشيت َأ

 ،سبحان اللَِّه، يا رسوَل اللَِّه: ى ِرسِلُكما، إنَّما ِهى صِفيُة، َقاالعَل ونجد هنا أن النبي قال لهما

تعظيم الله وتنزيه من التكبير والتسبيح معناهما " : ابن بطال في شرحهقال  .وَكبر عَليهما

 ،فيه تمرين اللسان على ذكر الله، واستعمال عند التعجب واستعظام األمور حسن، والسوء
  .)93("وذلك من أفضل األعمال

  :أحاديث بينت عقوبة مثير الكلمة التي قد تكون سببًا في إثارة الشاِئعة) ج(

صلى الله ( أعظم وأشد إثمًا، فقد ذكر ذلك النبيبين الناس  فالكذب الذي يثار وينتشر) أ(

الكذبة تبلغ اه فيكذب أنه رأى في المنام، أنه مر به مع ملكين على متسلق لقف )عليه وسلم

مما  )صلى الله عليه وسلم(رسول الله  نَأ: سمرة بن جندب رضي الله عنه، قال، فعن اآلفاق
قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص،  ؟هل رأى أحد منكم من رؤيا: يكثر أن يقول ألصحابه

انطلق، وإني انطلقت : ال ليإنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قا :وإنه قال ذات غداة
فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد ...معهما

ثم يتحول إلى  :قال، شقي وجهه، فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه
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ذلك الجانب حتى يصح ذلك  الجانب اآلخر، فيفعل به مثل ما فعل بالجانب األول، فما يفرغ من
سبحان الله، ما : قلت: الجانب كما كان، ثم يعود عليه، فيفعل مثل ما فعل المرة األولى، قال

، فما هذا فإني قد رأيت منذ الليلة عجبًا: قلت لهما......انطلق، فانطلقنا: قاال لي: قال ؟هذان
رجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه وأما ال........ ،أما إنا سنخبرك: قاال لي: قال ؟الذي رأيت

فيكذب الكذبة تبلغ إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته، 

فيكذب الكذبة تبلغ  ،يخرج منه مبكرًا يغدو من بيته أي: " والمراد بقوله )94(......."،اآلفاق

وهو فيها مختار غير مكره المفاسد  نبة ِمما ينشأ عن تلك الكذنما استحق التعذيب ِلإو....اآلفاق

 ةلما كان الكاذب يساعد أنفه وعينه لسانه على الكذب بترويج باطل :وال ملجأ قال بن هبيرة
  .)95(وقعت المشاركة بينهم في العقوبة

 أغلقت الشريعة اإلسالمية الباب أمام ترويج الشاِئعات ِمن: ترويج الشاِئعات :المطلب الثالث

من حدث عني بحديث " فقد نهى النبي عن ذلك بقوله عن نقل الكالم غير الموثوقِخالل النهي 
، وإن كانت الشريعة اإلسالمية قد أباحت الكالم؛ ولكنها قيدته )96("يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين

ْلِفُظ [ :و جلَّبأن يقتصرعلى الكالم الذي يعود بالنفع ألن كالم اإلنسان محصاه عليه لقوله عزا يم
ِتيدع ِقيبِه ريلَّا َلدإ لَقو وقد تواترت النصوص  )97(أي ما يتكلم بشيء إال كتب عليه }18:ق{] ِمن
   .للتحذير من ترويج الشائعة

نشر اي خبر أمنًا كان أم  بالحث على عدموقد تعامل القرآن الكريم مع ترويج الشاِئعات 

الستنباط ما فيه ِمن خير أو شر ليتخذوا القرار المناسب  ردة الى أولي األمرطلب منا بل  ،خوفًا
وَلو ردوه إَلى الرسول  ◌ۖ وإَذا جاَءهم َأمر من اْلَأمن َأِو اْلَخوِف َأَذاعوا بِه [ :بشأنه قال عز وجل

عَليُكم ورحمُته َلاتَّبعُتم  َفضُل اللَِّه وَلوَلا ◌ۗ ن يسَتنبُطوَنه ِمْنهم ُأوِلي اْلَأمر ِمْنهم َلعِلمه الَِّذي ◌ٰ وإَلى
والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئا من األمور فيه أمن نحو ظفر  .}83:النساء{] الشيَطان إلَّا َقِليًلا

ي أفشوه وأظهروه وتحدثوا به أ: وهو ضد هذا َأذاعوا بِه) َأِو اْلَخوِف(المسلمين وقتل عدوهم 
هو في المنافقين فنهوا عن ذلك لما يلحقهم : وقال الضحاك وابن زيد. قبل أن يقفوا على حقيقته

   .)98(من الكذب في اإلرجاف

عز وجلَّ قد جعَل  فالله ):بمشيع الفاحشة(آيات وصفت الذين يقومون بترويج الشاِئعات ) أ(
إن الَِّذين يِحبّون َأن َتِشيع [ :إشاعة الفاحشة لقولِه عز وجلَّ ترويج الشاِئعات من قبيل

] موناْلَفاِحشُة ِفي الَِّذين آمُنوا َلهم عَذاب َأِليم ِفي الدّْنيا واْلآِخرِة واللَّه يعَلم وَأْنُتم َلا َتعَل
وهذا تأديب ثالث لمن سمع شيئا من "  :ويرى ابن كثير إن المراد بهذه اآلية.}19:النور{
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: وتكلم به، فال يكثر منه ويشيعه ويذيعه، فقد قال تعالى الكالم السيئ، فقام بذهنه منه شيء،
َتِشيع َأن ونِحبي الَِّذين نإ...99(..."يختارون ظهور الكالم عنهم بالقبيح: أي(.   

وَلوال َفضُل اللَِّه عَليُكم [:لقوله عز وجلَّ آيات عاتبت الذين يبادرون بترويج الشائعات) ب(
 ِظيمع ذابِفيِه ع ُتمِفيما َأَفض ُكمسِة َلماْلآِخرْنيا وِفي الد ُتهمحر14(و ( َأْلِسَنِتُكمب َنهْذ َتَلقَّوإ

وَنهبسَتحو ِه ِعْلمب َلُكم سما َلي َأْفواِهُكمب َتُقوُلونو  ِظيماللَِّه ع ِعْند وهًنا ويْذ  (15)هال إَلوو
ِظيمع تانههذا ب حاَنكبهذا سب َنَتَكلَّم َلنا َأن ُكونما ي ُقْلُتم وهُتمعم16( س(  َأن اللَّه ِعُظُكمي

ِمِنينؤم ُكْنُتم نا إدْثِلِه َأبوا ِلمودوفي هذه اآلية : "ل سعيد بن جبيرقا .}17-14:النور{ ]َتع
عبرة عظيمة لجميع المسلمين اذا كانت فيهم خطيئة فمن أعان عليها بفعل أو كالم أو عرض 
لها أو أعجبه ذلك أو رضي فهو في تلك الخطيئة على قدر ما كان منه واذا كان خطيئة بين 

 . )100(..".المسلمين فمن شهد وكره فهو مثل الغائب ومن غاب ورضي فهو مثل شاهد

عن عبد الله بن  :الشائعات ترويج ولذلك حرص سلفنا الصالح على التثبت والحذر من

  .)101("تستنظف العرب، قتالها في النار، اللسان فيها أشد من وقع السيف تكون فتنة" :عمرو، قال

ول رسالقال : حذيفة قالفعن : أحاديث أمرت بالتثبت لكي ال ُنساهم في ترويج الشاِئعات) ج(

ة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا عمال تكونوا إ:")سلمو صلى الله عليه(
ال  " :قولهو )102("ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا فال تظلموا

تكونوا إمهو الذي يتابع كل ناعق ويقول و ،بكسر الهمزة وتشديد الميم والهاء للمبالغة"ة ع
المقلد الذي يجعل دينه تابعا لدين غيره : ومعناه. أحد أنا معك ألنه ال رأي له يرجع إليه لكل

ألن الشاِئعات ال ُتنتشر، وال  –هو إمعة – فمروج الشاِئعات) 103("بال رؤية وال تحصيل برهان

ذين باإلمعات وهم أولئك القوم ال )صلى الله عليه وسلم(ُتروج إال عند من وصفهم النبي 
 . )104(ينقلون كل قول دون النظر في حسن القول أم ال

العقوبة المقررة  :العُقوبة المترتبة على الشاِئعات في الشريعة اإلسالمية :المطلب الرابع
تقدر بقدر الضرر الذي تخلفه الشاِئعات وراءها واآلثار التي تتركها في الجسد، والنفس، المجتمع، 

 ائعات هي اإلضرار بالمجتمع؛ فكان العقاب اإللهي متواكبا مع وال شك بأنالش الهدف الحقيقي ِمن
َلهم عَذاب [: الضرر الذي تحدثه الشاِئعات فيقول عز وجلَّ في معرض العقاب لمروجي الشائعات

َلمَلا َتع َأْنُتمو َلمعي اللَّهِة واْلآِخرا وْنيِّفي الد َأِليماِئعات في  }19:النور{ ]ونوقطعًا لداء الش
المجتمع جعل الشارع االعتداء محرمًا سواء كان االعتداء باليد أو اللسان ودليل ذلك قوله 

والمراد بهذا  )105("المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه  " :)صلى الله عليه وسلم(
  ) 106(واألذى كله الحديث الحض على ترك أذى المسلمين باللسان واليد
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وقد وضع الفقهاء ضابطًا لتحديد السبب الذي يوجب التعزير فكل من ارتكب منكرًا أو أذى 

 أو إشارةغيره بغير حق أو فعل التَّعزير بقول 107(يلزمه( ية على كفالمريعة اإلسالش وحرصًا ِمن ،
تَّعزيرية الموكلة ِلنظر القاضي عند الخلق عن اإلقدام على القدح في اعراض الخلق قررت العقوبة ال

وهكذا نجد أن الشريعة  .)108(اإلقدام على القدح في اآلخرين أو اإلفساد بينهم كفًا إلذاهم عنهم
اإلسالمية جاءت بوسائل ِلمحاربة الشاِئعات المؤثرة في المجتمع؛ ِمن ِخالل إعطاء الحاكم الحق في 

على مروجي الشاِئعات ومثيريها التي تضر بأمن األمة والنصوص  النظر بإنزال العقوبة المناسبِة
  :على النحو اآلتي

الحاكم له الحق وجلَّ هنالك من العلماء من قال بأن في قتلهم انطالقًا من قولِه عز: ] َلم َلِئن
ُفونجراْلمو ضرم مهِفي ُقُلوب الَِّذينو َناِفُقونْنَتِه اْلما  يِفيه وَنكاِورجَلا ي ُثم مهب نَّكيِديَنِة َلُنْغرِفي اْلم

سنََّة اللَِّه ِفي الَِّذين َخَلوا ِمن َقبُل  )61(مْلعوِنين َأيَنما ُثِقُفوا ُأِخُذوا وُقتُِّلوا َتْقِتيًلا  )60(إلَّا َقِليًلا 
وذكر الماوردي ) 109(من الرجف: وأصل األرجاف }62-60:األحزاب{ ]وَلن َتجد ِلسنَِّة اللَِّه َتبِديًلا

م الذين يذكرون ه واْلمرجُفون ِفي اْلمِديَنِةفي تفسيره عن ابن عباس إن األرجاف التماس الفتنة، 

   .)110( وتقوى به قلوب المشركين قاله قتادة قلوب المؤمنين األخبار ما يضعف بهمن 

رضي الله (ما فعله الخليفة عمر بن الخطاب  وجي الشاِئعاتاألمثلة على عقوبة مر ومن
عندما سجن الحطيئة الشاعر المعروف من أجل قوله الشعر في ذكر معاقب الناس وهجائه، ) عنه
واقعد فإنك أنت .. .دع المكارم ال ترحل لبغيتها: قد حبس عمر رضي الله عنه الحطيئة لما قالف

  .)111(بالنساء في أنهن يطعمن ويسقين ويكسونألنه شبهه ؛ الطاعم الكاسي

  موقف القانون اُألردني ِمن الشاِئعات وعقوبتها :المبحث الرابع

تعاملت التَّشريعاِت اُألردنيِة مع جريمة الشاِئعات بكَافة التَّدابير الوقائية ِمن منع، وتجريم، 
ونية على تكييف الشاِئعات؛ جرائم، بعقوباٍت مناسبة، وعقاب؛ ِمن أجل ذلك دأبت النصوص القان

ولقد تعاملت القوانين اُألردنية مع مرتكبي الشاِئعات ومروجيها بكل حزم؛ نظرًا ِلصرامة الُنصوص 
   .ونظرًا ِلخطورتها على المجَتمع ِمن ناحية ُأخرى ،المجرمة لها من ناحية

الش لنا بأن تطور وقد تبين عر، وتطورت ميباإلنسان في التَّع رت؛ إلرتباطها بحقاِئعات قد َظه
وسائل التَّواصل االجتماعي، وحرية التَّعبير في اُألردن هي ِمن أهم الحريات المصونة لكل إنسان، 

ر هذِه قد تفتح الباب أحيانًا إلى إيبرية التَّعح ة، إال أننشأ عنها وأكثرها شرعير؛ وييبساءِة التَّع
شاِئعة؛ وهذا ينشئ بلبلة في الفكر، وأثرًا سلبيًا على الرأي العام، وقد تلحق ضررًا في المجَتمع، 
وهذا بالطبع ما يواجهه القانون اُألردني بالتَّجريم والعقاب، وفي هذا المبحث سنتناول موقف 

   :ن ِخالل المطالب اآلتيةالقانون اُألردني ِمن الشائعات ِم
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أركان جريمة الشاِئعات وعُقوبتها والِعلَّة في كونِّها جريمة في قانون العقوبات : المطلب األول

األردني  

  التي تقوم عليها جريمة الشاِئعات في قانون العقوبات اُألردني  )112(األركان: الفرع األول

توفر أركانها وقد اعتاد الفقه الجنائي القانوني على تحديد ذلك ال تقوم الجريمة قانونًا حتى ت
كن المعنويوالر ،كن الماديوالر ،رعيكن الشوبهذه األركان الثالثة نستطيع أن نحكم )113(بالر ،

ثة ِلجريمة على أن نشر الشاِئعات وَترويجها جريمة، وبذلك فإن هذا المطلب سيتناول األركان الثال
  : مروجي الشاِئعات على النحو اآلتي

دنيات في قانون العقوبات اُألراِئعمة الشيرِلج ِعيركن الشة  :الريمرالج كما هو معلوم فإن
ل تتحقق بإرتكاب اإلنسان إلفعال محظورة، ونظرًا ِلكثافة األعمال التي يقوم بها اإلنسان، فقد تدخ

القانون لتحديد تلك المحظورات التي ُتشكل تهديدًا وخطرًا على سالمة وأمن األفراد 
والمجَتمعات، وحدد لها العقوبات المالئمة وذلك بموجب ُنصوص عقابية، فال جريمة وال عُقوبة إال 

114(بنص(.   

َتَكف بها َأْلِسنة وَأعمال  وِمن حق كل دولة أن تضع على مصالحها العامة حدودًا وسياجًا،
العابثين ِمن مروجي الشاِئعات، فتحرم وتجرم كل عمل يضر بتلك المصالح، سواء َأكان ذلك الفعل 

وكان لها أيضًا الحق بالتَّعقب  قد وقع ِمن مواطن أو أجنبي، وسواء كان داخل البالد أم خارجها،
ولهذا نجد  ،)115(مثيرة بهدف اإلضرار باي مصلحة وطنيةوالجزاء لكل شخص أو فئة تبث أخبارًا 

 ةأنعات والقوانين  الدولة األردنيالتَِّشري رية الَنشر، ووضعت ِمنناسبة على حقد وضعت قيودًا م
ما ينظم أعمال الَنشر، وبيت كذلك الجزاءات لكل فعل ضار، وهذا ُكله في إطاِر الشرعية العامَة، 

  . حدود الضوابط والقوانين وفي

إذًا فالركن الشرعي للجريمة هو النصوص المحددة للجريمة والمبينة لعقوبتها، ووصف 
ترويج الشاِئعات بأنَّها جريمة، يعني أن نصوص الشرع والقانون قد وضعت لها أحكامًا محددة، 

حكام الشاِئعات، ووضع لمواجهتها ُنصوص قانونية وعقابية، ونجد أن المشرع األردني قد اهتم بأ

   :في موضعين هما فقد جَاَء الحديث عن أحكام الشاِئعات

وهي الجرائم التي تقع على أمن الدولة تحت  :جرائم ماسة بأمن الدولة: الموضع األول) أ(

   :)116(ء في النصفقد جا ."النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي" عنوان

إلى إضعاف  بدعاية ترميمن قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها " :)130(لمادة ا
  . الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب باألشغال الشاقة المؤقتة
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كة في األحوال في المملمن أذاع يستحق العقوبة المبينة في المادة السابقة " :)131/1( المادة
  ".عينها أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية األمة

وقب بالحبس مدة وهو يعتقد صحتها، ع هذه األنباء ذاعإذا كان الفاعل قد أ" :)131/2( المادة
  ."ال تقل عن ثالثة أشهر

ألمر أنباء كاذبة أو مبالغ فيها في الخارج وهو على بينة من ايذيع  كل أردني" :)132/1( المادة
من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها، يعاقب بالحبس مدة ال تنقص عن ستة أشهر 

  ." وبغرامة ال تزيد على خمسين دينارا

دة ال تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجهًا ضد جاللة يعاقب بالحبس م" :)132/2( المادة
  ."الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش

النيل من مكانة " تحت عنوان :جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي: الموضع الثاني) ب(
  " الدولة المالية

) 73(لثانية والثالثة من المادةبإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين ا من أذاع" :)152( المادة
لفقة أو مزاعم كاذبة إلحداث التدني في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في قائع مو

متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع األسناد ذات العالقة بالثقة المالية العامة يعاقب بالحبس 
  .")117(ارمن ستة أشهر إلى ثالث سنوات وبغرامة ال تزيد على مائة دين

يادكن المالر دنياِئعات في قانون العقوبات اُألرمة الشيرلج:  اديويقصد بالركن الم
هو مظهرها الخارجي المتمثل بنشاط الفاعل اإليجابي أو إمتناعه عن النشاط أي ":للجريمة

  . )118("الموقف السلبي، وما يترتب على ذلك من نتيجة

قول بأن الركن المادي يقصد بِه القوام الذي تقوم عليه الجريمة المتمثل وهكذا يمكني ال
   .، فيظهر ِمن اإلنسان سلوك يَترتب عليه نتيجة إجرامية)119(بالفعل الحقيقي، والنتيجة

سواء  وإذا طبقنا الركن المادي على جريمة الشاِئعات فنجد أن الفعل الذي يصدر ِمن إنسان
   ).120(وَقع باليد كالكتابة أو الرسم أو اإلشار، أو وَقع بالفم على هيئة قول أو صوت ونحو ذلك

" وقد نظم قانون العقوبات الجزائي األردني بوصف الفعل الذي تقوم به جريمة الشاِئعات بــ 
عور القوميضعاف الشإلى إ 121(...." من قام بدعاية ترمي(.  
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ويكون الفعل الذي تقع بِه الشاِئعات باألخبار القولية أو الكتابية كتحرير المقروء مباشرة عبر 
رسائل بواسطة اإلنترنت أو وسائل التَّواصل االجَتماعية، أو اإلخبار باالشارة كالرموز ويلحق بهذا 

   .)122(َكافة الرسومات أو العالمات

ردني في اإلخبار أن يكون علنًا، وقد عدد الوسائل العلنية، القانون العقوبات األ ولقد أشترط

  : )123( ِمن قانون العقوبات اُألردني )73(وحدد صفة العلنية إذ نص في المادة 

األعمال والحركات إذا حصلت في محل عام، أو مكان مباح . 1: ُتعد وسائل للعلنية"
حصلت في مكان ليس من المحال المذكور غير أنَّها جرت على للجمهور، أو معرض لألنظار، أو 

الكالم أو الصراخ  .2صورة يستطيع معها أن يشاهدها أي شخص موجود في المحال المذكورة
. 3سواء جهر بهما أو نقًال بالوسائل اآللية بحيث يسمعها في كال الحالتين من ال دخل له في الفعل

م والصوسوة واألفالمالكتابة والرِسيمُة والشويدرضت في ؟ر اْلي؟ والتَّصاوير على أختالفها إذا ع
محل عام، أو مكان مباح للجمهور، أو معرض لألنظار، أو بعيت أو عرضت للبيع أو وزعت على 

  . "شْخص أكثر من 

اعة أو العرض أو التَّوزيع هي الجهر، أو الَنشر، أو اإلذ )العالنيَة(وهكذا نجد أن المقصود بـ
  . على األشْخاص في المكان العام أو المباح

َنويعكن المالر دنيات في قانون العقوبات اُألراِئعة الشيمرفي هذِه  :ِلج كن المعنوييتخذ الر
اعة ونشر األخبار الجريمة صورة القصد الجنائي، وضابط العمد، وهي أن يكون الجاني قد َقصد إذ

أو الشاِئعات مدركًا أنَّها كاذبة، أو جزئيًا، أو مدركًا ما تنطوي عليها ِمن مبالغة أو أنَّها مغرضة 
  ).125(ومتواقعًا آثارها الضارة، ومريدًا إحداث تلك اآلثار أو على األقل راغبًا فيها ،)124(

   :)126(اآلتي)مروج الشاِئعات(ي وحتى يتوفر ركن العمد، ال بد أن يعلم الجان

حقيقة الفعل، فيعلم بأنَّه يقوم بأعمال إذاعة ونشر األخبار وترويجها، والعلم بحقيقة الفعل  .1
  .تتحقق بكون الشخص بالغًا عاقًال مميزًا بين الحسن والقبيح

كاذبة ومبالغًا فيها، أو  العلم بحقيقة المواضوع محل النشر، فيدرك الجاني أنَّه ينشرًا أمورًا .2

  . أنَّها صادقة لكن لم يكن نشرها في ذلك الوقت مناسبًا

  . توقع النتائج الضارة، فيدرك أن ما ينشره أو يذيعه هو ِمن األمور ذات النتائج السلبية .3

  )127(نصه ومن هذا المنطلق جاءت داللة النص القانوني ِمن قانون العقوبات األردني ما

  ..."ترمي إلى إضعاف الشعور القوميبدعاية / ""...130
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أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها من أذاع في المملكة في األحوال عينها / " 131

  ."أن توهن نفسية األمة 

 وقائع ملفقة ومزاعم كاذبة إلحداث التدني في أوراق.... من أذاع بإحدى الوسائل/ " 152

   .... "النقد الوطني أو لزعزعِة الثقة في متانة نقد الدولة

 ابقة أنقد أشترط أن يكون الفعل عمدًاوهكذا نرى من النصوص الس شرع األردنيالم ،
وقائع ..."152، وكما في المادة " أنباء يعرف أنها كاذبة ومبالغ فيها" 131كقوله في المادة 

  ".كاذبة ملفقة ومزاعم

ن المشرع األردني قد أشترط أن يكون الخبر من شأنِه كذلك من النصوص السابقة أ ونرى

وفي المادة  ،...ترمي إلى إضعاف الشعور القومي...130كما في المادة  ،إحداث أثر معين
النقد إلحداث التدني في أوراق ...152 وكذلك في المادة ،ِمن شأنها أن توهن نفسية األمة...131

  . الوطني، أو ِلزعزعِة الِثَقة في متانة نقد الدولة

ات  :الفرع الثَّانياِئعمُة الشيرِلج نيداُألر قوبات الجزائيالع قررة في َقاُنونالعُقوبة الم  

داء على كما هو معلوم فإن الشاِئعات وصفت على أنَّها جرائم، وهي ِمن الجرائم التي فيها اعت
فكان ال بد ِمن عقاٍب رادع يمنع اآلثم ِمن أن يستمر في إثمه  مصالح الناس، وعلى أمن الدولة،

ومن هنا فقد وضع المشرع األردني في قانون العقوبات الجزائي، عقوباٍت وجزاءاٍت  ،)128(وغيه
  : متفاوتة في المقدار، ومختلفة في األوصاف على النحو اآلتي

فقد جعل المشرع  :عقوبة األشغال الشاقة المؤقتة لمروجي الشاِئعات زمن الحرب -
األردني جريمة األشغال الشاقة المؤقتة، إذا وَقعت الشاِئعة ِضد أمن الدولة، وكان وقوعها زمن 

ئم أمن الدولة، كما في الحرب، وجعل حالة الحرب شرطًا لقيام الجريمة وأتصافها بأنَّها من جرا
ن قام في المملكة زمن الحرب أو عند توقع نشوبها بدعاية ترمي إلى م): " 130( نص المادة

إضعاف الشعور القومي أو إيقاظ النعرات العة نصرية أو المذهبيعاقة وقب باألشغال الش

ؤقتةالم." 

ون جريمة الشاِئعات قد وقعت داخل ونرى هنا بأن المشرع األردني قد أشترط بأن تك

رع ... "من قام في المملكة:" الدولة، كما في النصشالم ات في الخارج فإناِئعفإن وقعت الش ،
 جفي الخاِر يذيع كل أردني" :)132/1(األردني قد وضع لها عُقوبة الحبس فقط، كما في المادة
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هيبة الدولة أو مكانتها،  نشأنها أن تنال ِم نبالغ فيها ِمكاذبة أو م وهو على بينة من األمر أنباء

يدة ال تنقص عن ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين دينارًاعاقب بالحبس م ."  

، وتؤثر على ن شأنها أن تنال من هيبة الدولةِم عقوبة الحبس لمروجي الشاِئعات -

شرع األردني الشاِئعات التي ِمن شأنها التأثير على هيبة الدولة، وكانت فقد جعل الم :الِثَقة المالية
الشاِئعة قد ُأذيعت ِمن أردني يتمتع بالجنسية األردنية وقد ُأذيعت في الخارج، كانت العقوبة هي 

كل  ":)132/1(المادة الحبس ِلمدة ال تنقص عن ستة أشهر وغرامة مالية تقدر بخمسون دينارًا
يذيع في الخاِر أردنيباء كاذبة أو مبالغ فيها ِموهو على بينة من األمر أَن جشأنها أن تنال من  ن

عاقب بالحبس مدة ال تنقص عن ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين هيبة الدولة أو مكانتها، ي
 ." ًدينارا

ِلمن يروج ) عن سنة واحدةمدة ال تقل (كما أن المشرع األردني جعل عقوبة الحبس 
 وجهة ضد جاللة الملك أو ولي العهد، أو أحد أوصياء العرش، كما في نصات أو أخبار ماِئعش

مدة ال تقل عن سنة واحدة إذا كان ما ذكر موجهًا ضد عاقب بالحبسُ ي" : )132/2(المادة 
   ."جاللة الملك أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش

  في كون الشاِئعات جريمُة يعاقب عليها قاُنون العقوبات اُألردني ) 129(الِعلَّة :لثالفرع الثَّا

أو  ترويج ِلخبر مختلق ال َأساس له ِمن الواقع، أو َتعمد المبالغة،" :إن وصف الشاِئعات بإنَّها
أنَّها ال بد أن تكون محبوكة بخبث، ؛ فإن ذلك يعني )130(...." التَّهويل أو التَّشويه في سرِد الخبر

 بإن يم، وال شكِمن أجل ذلك كانت موضعًا للتَّجررر باآلخرين، والض دهاء؛ لتوقع أشدرسلة بوم
، ومن هذا المنطلق يمكن )131(ِعّلة تجريم الشائعات كانت ِلكونها ضارة بمصلحة جديرة بالحماية

الشاِئعات كانت، ِلكون الشائعة محدثة ضررًا بمصلحة، أو أكثر ِمن  فهم أحكام التَّجريم في َنشر
  .)132(المصالح العامة أو الخاصة، أو أن ِمن شأئنها إحداث ذلك الضرر

، نجد أن الشاِئعات يمكن أن تستخدم ِلتشويه صورة اْلَفرِدي اَألمن فمثًال على مستوى
وبين اآلخرين من أهلِه وزمالئه ورؤسائه فتكون نوعًا ِمن الحقد  أو إفساد ما بينه )133(الشْخص

، وبذلك )135(، وقد تكون ِمن أساليب الغيبة والسب، وقد تصل إلى حد القذف)134(والكيد واإلفتراء
ت نجد أن الشاِئعات عبر مواقع التَّواصل االجِتماعي قد تكون سببًا في فَتح األبواب ِلجرائم كان

   .مغلقة

، فإن الشاِئعات يمكن أن تكون سببًا إلثارة الحرب بين الفئات اْلجماعي َألمناوعلى مستوى 
وسبيًال لبث روح اْلُخصومَة والعداوة والُفرَقة، كما أنَّها قد تكون  )136(االجتماعية ووسيلة ِلَتْأجيجها
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وقد تكون سببًا في زعزعِة َأمن  )137(عية وتوجيه الرأي اْلعامسببًا في إثارة الفتن السياسية واالجما
  . ِمن قانون العقوبات األردني..... الدولة وَتعكَّير صْفو الحياة فيها كما أشارت المادة

وتبدو الِعلَّة التي ِمن أجلها اعتبرت الشاِئعات وسائل إجرامية بالنظر إلى األهداف التي  
سعى مات ياِئعارة التي َتَتجه تلك الشات إلى تحقيقها وبلوغها، وبالنظر إلى النتائج الضاِئعْطِلُقوا الش

أو الدولي ،اعيمأو الج ،ديتصلة باألمن اْلَفر138(إلى تحقيقها، سواء كانت تلك النتائج م(.  

ا إدراك الِعلَّة التي ِمن أجلها وبتأمل كل هذا الضرر الذي يمكن أن ُتحدثه الشاِئعات يمكن لن
  . اعتبرت الشاِئعات أعمًال إجرامية تستحق المواجهة

  الشاِئعات وعُقوبتها في قانون الجرائم اإللكترونية األردني: المطلب الثاني

 كرس الدستور األردني األهمية للتَّعبير، فقد كفل حرية الرأي والتَّعبير في موادِه
، في المقابل رية الرأياللتين أكدتا على ح )141( 15و )140( 7سيما في المادتين ال ،)139(يةالدستور

عضو صل  - قانون الجرائم اإللكترونية -القانون األردنيرية التعبيرفي مواقع التَّوقيود وضوابط ِلح
ِلمنع سوء استخدامها االجتماعي .  

 :2015لسنة ) 27(ن الجرائم اإللكترونية األردني رقم ِمن قانو) 11( فقد نصت المادة
يعاقب كل من قام قصدًا بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة "

نظام معلومات تنطوي على ذم أو القدح أو تحقير أي  المعلوماتية أو المواقع اإللكترونية أو أي
مائة دينار وال تزيد على ) 100(ثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ال تقل عن ثال شخص بالحبس مدة

  .)142("ألفي دينار) 2000(

عترض على نصن ينالك مه ونالحظ أن ِم )11(ة المادبأنها  ؛لكترونيةقانون الجرائم اإل ن

، بيروالتع ية الرأيفل حرالذي َك ردنيخالفة للدستور اُأل؛ وبأنَّها محجر على العقل والفكر
بأن الحق المقصود هنا يختلف عن المصلحة، ففي الشاِئعات على وجه التحديد قد يكون  ُنجيب
مصلحة معينة في توجيه الرأي العام توجيهًا غير صحيح، أو غير سليم،  - مروج الشاِئعة -للفاعل

إذ أن مصلحة قد يفضي إلى فوضى، وهذا ما يعرض مصلحة أولى باالعتبار من مصلحة الفاعل، 
  . )143(المجتمع في دوام السلم واألمن واالستقرار أولى، وهذا وحده سببًا في تجريم الشائعة

 ستخدميهامو اصل االجتماعيوواقع التَّخضع ميلكترونية الجرائم اإل أن قانون ونجد

وفقًا ،جرائموالتَّحقير  تبرالقدح والذمُتع، التي )11(ة ألحكام الماد القانون لنص الل ن ِخِمو
وقيف وفرض لى التَّإلكترونية، والتي قد تصل عقوبتها قانون الجرائم اإل نِم )11(ة حكام المادأ

اِئعاتةالغرامة الماليوالّتحقيروغيرها يدخل في باب التَّشهيروهو ِمن الش الّذم ؛ وذلك ألن.   
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برية نقل الكلمة عإقرار القانون ِلح عموالحديثة، فإن ل االجتماعيمواقع التَّواص رية  رتلك الح
غير مطلقة، وإّنما هي مقيدة بمجموعة ِمن الُقيود واَلضوابِط، إذ إن عدم اإللتزام بها يعد جريمة، 

   :ويمكن إجمال هذه الضوابط على النحو اآلتيويصبح الناشر داخًال تحت المسؤولية الجنائية، 

التَّيُقن ِمن ِصدق المعلومة، وتحري اّلدقة والنزاهة في نقلها، والحصول عليها بطريق مشروع  .1
   ).144(ومن مصادر موثوقة

2.  ثيرة تضرعدم التَّضليل ونشر البدع والضاللة، أو إذاعة أخبار كاذبة أو إشاعات أو دعايات م
راعاة المبادئ اإلسةبالمصلحة العامة للمجتمع، بل يلزم م145(المي( .  

 َفصاحب الرأي حر في حدودأّال يكون في إبداء الرأي ونشرِه تعٍد على حريات اآلخرين،  .3
عدم اإلضرار باآلخرين وتعرضهم للخطر، فينبغي التَّصدي لكل كلمة َتخض على اإلضرار 

  .)146)بالمجَتمع

على وجٍه معتدل ال إفراٍط وال  ماعيال بد أن تكون حرية الرأي عبر مواقع التَّواصل االجت .4
والموضوعي 147(بعيدًا عن االختالقات واألكاذيب ،تفريط، بل تسمح بالنقد الذاتي(.   

حجب أي معلومة فيها إضرار بالمصلحة العامة، وحفظ ُخصوصية الفرد في حياتِه الخاصة عن  .5
 بد من التَّحري في تقصي المعلومات وتحري الصدق والنزاهة واألمانة، إذ ال. )148(اآلخرين

  .)149(وفهمها قبل بناء الرأي عليها

ِمما سبق نلحظ أَّن حرية الرأي ونشر الرأي عبر مواقع التَّواصل االجتماعي حق مكفول 
ا يصبح وإن عدم اإللتزام به ،ِلصاحبِه، لكنه غير مطلق بل مْقيد بمجموعة من الُقيود والضوابِط

  .ناشرها مرتكبًا لجريمة، ومسؤول جَنائيًا عن تلك الشاِئعات التي يروجها

 طوِابود وضل  وكما أننا وضعنا ُقيواقع التَّواصم ربالمعلومة ع ومروجي ِلناشري

االجِتماعي، فيمكننا وضع قيود لمتلقي المعلومة عبر مواقع التواصل أيضًا وهي على النحو 

   :آلتيا

1. ر ويرفضهوما اليصلح، بحيث يقبل الخير ويترك الش ،ستقبل واعيًا لما يصلح لهيكون الم أن . 

شعور مستقبل المعلومة بالمسؤولية الملقاه عليِه، فهو مسؤول عن سمعِه، وبصره وعلمه، وال  .2
وَلا َتْقف ما [: ِلقولِه تعالى امتثاًال )150(بد أن تكون عنده رقابة ذاتية على نفسِه، وعلى أهله

  .}36:إلسراءا{ ]َليس َلك بِه ِعْلم إن السمع واْلبصر واْلُفؤاد ُكلُّ ُأوَلِئك َكان عْنه مسُئوًلا

وفي النهاية يجب أن نذكر بأن التَِّشريعات اُألردنية قد اهتمْت بحرية الرأي عبر مواقع 
االجِتماعي، ولكننا نجدها أيضًا قد حرصت على عدم تحريرها ِمن الُقيود والضوابط، إذ التَّواصل 
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فالتَّعبير عن الرأي يعني ظهور هذه األفكار إلى العالم الخارجي، وهو أمر  أن تحررها يعد جريمة،
 جَتمع ومبادئه151(يستوجب أّال تخرج عن قيم الم(.  

  الشاِئعات وعُقوبتها في قانون المطبوعات والنشر اُألردني :المطلب الثالث

ِتماعيل االجواقع التَّواصللكلمة  باإلضافة إلى الحديث عن دور م اِئعات؛ فإنفي نشر الش
المطبوعة َأَثرها البالغ في َنشر الشاِئعات بين الناس، َفمعظم الناس يثق ثقة عمياء بالكلمة 

وال يخضعها للنقاش وهذا األمر قد يفسح المجال َأمام الشاِئعات ِلتصل إلى الجمهور  المطبوعة
وتحظى بالتأييد، وِمن أبرز الوسائل التي يمكن َأن ُتروج الشاِئعات ِمن خاللها المواقع اإلخبارية 

  .وقد تدعم الخبر بالصور، أو الرسم الكاريكاتير

أن البيئة السياسية اإلعالمية اُألردنية قد ساهمت في اتساع هامش وال يمكننا أن ننكر أيضًا ب
الحريات؛ خصوصًا مع توفر بيئة مناسبة النتشار المواقع اإلخبارية اإللكترونية، فقد بَلَغ عدد 

) 239(موقعًا، في حين تم حجب ) 157( 2014المواقع اإلخبارية األردنية المرخصة حتى عام 
وتعديالته  1998لسنة ) 8(ِمن قانون المطبوعات والنشر رقم) 49(لمخالفتها المادة  )152(موقعًا
  .)153(م2012لسنة ) 32(رقم

ونتيجًة النتشار المواقع اإلخبارية اإللكترونية؛ َأدى ذلك إلى انتشار بعض األخبار دون التأكد 
ًا لِنشر الشائِعات، وبالتالي لم تراعي ِمن ِمصداقيتها، ودون ذكر مصادرها، َفباتت المواقع مصدر

للمعايير  هذهِ المواقع حق المواطن في الحصول على المعلومة الصحيحة، ِمن خالل عدم تطبيقها

ة في العمل اإلعالميهنية واألخالقي154(الم(  نيستور اُألردة فقد ورد في الدالماد في نص
لكل ُأردني َأن يعرب بحرية عن رأيِه بالقول والكتابة تكفل الدولة حرية الرأي، و" :)15/1(

الصحافة والطباعة ":)15/2( "والتَّصوير وسائر وسائل التَّعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون
ال يجوز تعطيل الصحف وال إلغاء إمتيازها إال وفق ):" 15/3" (حرتان ضمن حدود القانون

   )155("أحكام القانون

أداب مهنة  2012لسنة ) 32(في قانون المطبوعات والنشر وفقًا للقانون المعدل رقم  وورد

 ،حفية  وتشملالصحافة وأخالقياتها ملزمة للص7(في الماد (هما نص:) "احترام الحريات ) أ
اعتبار حرية الفكر والرأي ) ب(العامة لآلخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة 

التَّوازن والموضوعية والنزاهة في ) ج(عبير واالطالع حقًا للصحافة والمواطن على السواء والتَّ
االمتناع عن نشر كل ما ِمن شأنه التَّحريض على العْنف أو الدعوة إلى ) د(عرض المادة الصحفية 

  ) 156("إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل ِمن األشكال
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المشكل للسلوك المادي في جرائم الشاِئعات الُطرق التي يُنفذ بها  التَّعبييروالمراد بطرق 

تشمل كل  والكتابة) 157(النشاط اإلجرامي للجريمة، ويمكن حصرها في القول، والكتابة، أو الرسم
وك ما هو مكتوب بخطِ اليد، أو مطبوعًا ومن المطبوعات التي سيتم استخدامها في تجسيد السل

   ).158(المادي لجريمة الشائِعات الُكتب والمنشورات اإلعالمية والرسائل اإللكترونية

وما ننتجه من فنون الرسم والكاريكاتير، هي ِمن  الرسوم والصورالَقول بأن وال ننسى 
ر عن الرأييب159(تعتمد َأسلوب اجتذاب النظر الُطرق المألوفة في التَّع (سوم والصور في وتحل الر

  .)160(كل منها محل األلفاظ والعبارات في الداللة على المعنى الذي يقصده الفنان

ِمن قانون المطبوعات والنشر اعطت حرية الفكر والرأي، وجعلته ) 7(وهكذا نجد أن المادة
جب على ، ولكنها أشارت إلى آداب ي)7/ب(حقًا للمواطن والصحفي ال فرق بينهما كما في الفقرة

أ (الصحفي اإللتزام بها حتى ال يكون الرأي المنشور شائعة ُتوقع في المسؤولية كما في الفقرة 
التي أشارت على عدم المساس بالحياة الخاصة، فهذا األمر من أساليب ترويج ) 7/

  .الذي أشرت إليه في المبحث األول )التَّشهير(الشائعات

الزمت الصحفي بالموضوعية والنَّزاهة في عرض المادة ) 7/ج(في حين نجد أن الفقرة 
الصحفية حتى ال يكون عرض المادة يشكل شائِعَات توقع الصحفي والصحيفة بشكل عام في 

على الصحفي في عرض المادة الصحفية بأن ال يكون ) 7/د ( المسؤولية، في حين اشترطت الفقرة
شأنها التَّحريض على الع نكر ِمنمكن ألحد أن يْنف أو الدعوة إلى إثارِة فتنة بين المواطنين، وال ي

ليس هنالك من شغب :" بأن الشاِئعات َتلعب دورًا مهمًا في إحداِث الشغب، ويرى أحد الباحثين
  . )161("يمكن أن يحدث بغير ما إشاعات ُتثير العْنف وتصاحبه وتغذيه

على المطبوعة اإللكترونية " :فانَّه) 49/هـ(لنشر في المادة وحسب قانون المطبوعات وا
يتضمن هذا السجل جميع المعلومات المتعلقة  االحتفاظ بسجل خاص بالتعليقات المنشورة على أن

ال : " فأنه) 49/و(وفي المادة " التعليق ِلمدة ال تقل عن ستة أشهر  وبمادة بمرسلي التعليقات
ة اإللكترونية ومالكها وتحريرها وكاتب المادة الصحفية عند مخالفتها ألحكام هذا ُتعفى المطبوع

   .)162("القانون َكاتب التَّعليق منْ المسؤولية القانونية وُفق التَّشريعات النافذة عما ورد في تعليقِه 

   تتضمن النتائج :الخاتمة

   :ي على النحو اآلتيهإليها و انأهم النتائج التي توص ُنبرزا وبعد فإنن

للشاِئعات َأشكال وَأصناف ويمكن إجمال الشاِئعات وْفق موضوعها، بأنَّها ِسياسية واقِتصادية  :أوًال
  .واجِتماعية
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برز األمور المتأمل لواقع مواقع التَّواصل االجِتماعي يجد أن مسألة التَّشهير باَألشْخاص ِمن َأ: ثانيًا
الواقعة، بل هنالك العديد ِمن المواقع صممت ِخصيصًا ِمن َأجل التَّشهير باآلخرين، ويدخل 

  . التَّشهير في الشاِئعات االجتماعية

ميزت الدراسة بين ما يعد جريمة شاِئعات، وما يعد حرية رأي وتعبير ِمن َخالل مجموعة  :ثالثًا
   .ِمن الضوابط

ُنْكَتة، أو رسم  ال تقف الشاِئعات بأن تكون َأخبار ُتذاع بل َقد تكون الشاِئعة على شكل :ابعًار
  . كاريكاتير

  . للشاِئعات آثر بالغ في التأثير على الرْأي العام :خامسًا

: ًا ِلنشر تلك الشاِئعاتِمن َأهم شبكات التَّواصل االجِتماعي التي ِمن الممكن أن تكون ِمنبر :سادسًا
  .شبكة الفيس بوك، وشبَكة تويتر، وبرَنَامج الواتس آب

 مع إقرار القانون اُألردني ِلحرية نقل الكلمة عبر مواقع التَّواصل االجتماعي الحديثة، فإن :سابعا
  . واَلضوابِطتلك الحرية غير مطلقة، وإّنما هي مقيدة بمجموعة ِمن الُقيود 
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الفراهيدي، أبي . 354، ص )باب الشين(،1، جمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر الرازي،  )7(

،ص 2، دار ومكتبة هالل،ج)إبراهيم السامرئي. د: تحقيق(،كتاب العينعبد الرحمن الخليل بن أحمد، 

، دار )محمد عوض مرعب: تحقيق(، تهذيب اللغةاألزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، . 190
 . 113، ص 2م،ج2001، )1ط(بيروت، لبنان،: إحياء التراث العربي

. 235ص ) شيع) (باب الشيم(،3، جاللغة معجم مقاييسابن فارس، أبي الحسين بن فارس بن زكريا، ) 8(

بيروت، : ، دار الهداية)مجموعة من المحققين: تحقيق(لقاموس، تاج العروس من جواهر االزبيدي، 
 .427، ص 28، ج)ط.د(لبنان، 

بيرون، : ، دار صادرلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور المصري، ) 9(
 . 188، باب شيع، ص 8،ج)ت.د(،)1ط(لبنان،

 .503،ص2تركيا، استنبول،ج: المكتبة اإلسالمية المعجم الوسيط،، )وآخرون(مصطفى، إبراهيم، )10(

  .503،ص2ج المعجم الوسيط،، )وآخرون(مصطفى، إبراهيم، )11(

م، 2003،)1ط(القاهرة، مصر،: دار الفجر للنشر والتوزيع الموسوعة العلمية،حجاب، محمد منير، ) 12(
 . 4ص

، لشائعاتاألساليب الحديثة في التحصين النفسي واالجتماعي ضد االبكور، نايل محمود،  :انظر) 13(

، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، مركز أساليب مواجهة الشائعات: بحث منشور ضمن مؤتمر بعنوان
 . 110م ص 2001، )ط.د(الرياض، السعودية،: الدراسات والبحوث

 .354،ص1، جمختار الصحاح ،محمد بن أبي بكر بن عبدالقادرلرازي، ا )14(

ويعمل به  ائم اإللكترونية المنشور في الجريدة الرسمية،قانون الجر 2015لسنة )27(قانون رقم )15(
 . 1من تاريخ نشره، ص

 .393م، ص2000/الفيومي )16(

الرياض، السعودية،ع : ، جريدة الرياضالشبكات االجتماعية لم تعد للمراهقينالشهري، علي فايز،  )17(
  12م، ص 2008، )14776(

المسؤولية الجنائية عن استخدام وسائل لح، المحمود، محمد بن عبد العزيز بن صا: انظر )18(

بحث لمتطلب الحصول على الدكتوراه، جامعة نايف التواصل الحديثة دراسة تأصيلية تطبيقية، 
 .11م، ص 2014العربية للعلوم األمنية، الرياص، 

)19(Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, 
JORF no.143 du 22 juin 2004, P.11168, texto no.2. TITRE ler: DE LA LIBERTE 
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DE COMMUNICATION EN LIGNE CHAPITRE II: les prestataires techniques , 

http//www.legifrance. gouv. Fr  
ر بحث منشو، "مستقبل الصحيفة المطبوعة والصحيفة اإللكترونية " شريف، أسامة محمود، ) 20(

 . 25م، ص 2000ضمن أعمال المؤتمر العام التاسع التحاد الصحفيين العرب، عمان، األردن، 

القاهرة، : ، دار غريبدراسات في النظرية واالرتباطات الموضوعيةبدر، أحمد، : انظر )21(
 . 309م، ص 1996،)1ط(مصر،

أساليب : مؤتمر بعنوان، بحث منشور ضمن اإلسالم والشائعةالحارثي، ساعد العرابي، : انظر )22(

الرياض، : ، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوثمواجهة الشائعات
 . 17-15م ص 2001، )ط.د(السعودية،

: ، مركز الدراسات والبحوثالتَّطور التاريخي: ماهية الشاِئعةالجحني، علي بن فايز، : انظر) 23(
 .226صم، 2001، )1ط(الرياض، السعودية،

عيون االثر في فنون المغازي والشمائل  ،)هـ734:ت(،محمد بن عبد الله بن يحي ،ابن سيد الناس )24(

 . 415،ص1م،ج1986، )1ط(بيروت، لبنان،: للطباعة والنشر، دار الحضارة روالسي

 . 13، ص اإلسالم والشائعةالحارثي، ساعد العرابي،  )25(

 . 18، صلشائعةاإلسالم واالحارثي، ساعد العرابي،  )26(

 .12ص لتأصيل الشرعي لإلعالم الدعائي وترويج اإلشاعات، ا: انظر )27(

الشائعات في المواقع اإلخبارية األردنية وتأثيرها في نشر األخبار من  أكحيل، رضا عيد،: نظر ا)28(

 رسالة ماجستير،غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة الشرق وجهة نظر الصحفيين األردنيين،
  .35م، ص 2015األوسط، عمان، 

، بحث منشور ضمن مؤتمر استخدام التقنيات الحديثة في الشاِئعاتالبداينة، ذياب موسى، : انظر )29(

: أكاديمية نايف للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث أساليب مواجهة الشائعات،: بعنوان
 .66م ص2001، )ط.د(الرياض، السعودية،

)30 (رهالناسِم: ش شهرهنعة حتى يهرة ظهور الشيء في شالش ابن منظور، محمد بن مكرم بن منظور . ن

 .431باب شهر، ص  4،ج)ت.د(،)1ط(بيرون، لبنان،: دار صادر، لسان العربالمصري، 

دار موقف الشريعة اإلسالمية من جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت، السنباطي، عطا عبد العاطي،  )31(
 . 218هـ، ص 1422، )1ط(القاهرة، مصر،: لعربيةالنهضة ا

بيروت، : ، دار الفكرمجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي، الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر، ) 32(
 . 234، ص4، ج)7040(، حدريث رقم)15(م، باب الشهود رقم 1992/ هـ1412،)ط.د(لبنان، 
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ابن . وتعني القصر والسلب والتَّغلب وأخذ َأموال بغير حق بكسر الباء وتشديد الزاي األولى: اإلبتزاز 33)(

بيرون، : ، دار صادرلسان العرب منظور، محمد بن مكرم بن منظور المصري،
 . 311 ، ص5،ج)ت.د(،)1ط(لبنان،

المسؤولية المدنية إلنتهاك الخصوصية في نظام مكافحة السلمي، منصور بن صالح، : انظر) 34(

أيمن . د: ، إشراف)غير منشورة(، رسالة ماجستير،راسة تأصيلية مقارنةجرائم المعلوماتية د
م، ص 2010الرياض السعودية، : هيكل، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة الجنائية

81 . 

،أستاذ موقف الشريعة اإلسالمية ِمن جرائم األخالق عبر اإلنترنتقطب، محمد علي، : انظر )35(

 .11، ص)ن.د(، )ت.د(مركز اإلعالم األمني، األكاديمية الملكية للشرطة،الجنائي،  القانون

، في المجتمع واألمن: ، ورقة عمل مقدمة لندوةلخوف من جرائم الجوالالزبن، محمد إبراهيم، ا) 36(
 . 244هـ، ص 1428الرياض، السعودية، : دورته الخامسة، كلية الملك فهد األمنية

 . 12، ص ل الشرعي لإلعالم الدعائي وترويج اإلشاعاتالتأصي: انظر )37(

 .27ص، اإلسالم والشائعةالحارثي، ساعد العرابي، : انظر)38(

  .8، صموقف الشريعة اإلسالمية ِمن جرائم األخالق عبر اإلنترنتقطب، محمد علي، : انظر )39(

 .69، صاِئعاتاستخدام التقنيات الحديثة في الشالبداينة، ذياب موسى، : انظر) 40(

بيروت، : ، دار إحياء الُتراث العربيسنن الترمذيالترمذي، محمد بن عيسى الترميذي،  )41(
باب إذا جاءكم من ترضون دينه ) 2(، باب رقم)1084(، حديث رقم)أحمد شاكر: تحقيق(لبنان،

 . قال أبو عيسى حديث أبي هريرة مرسًال.394،ص3كتاب النكاح ج) 9(فزوجه، كتاب رقم

محمد مهدي . ، د)الشاِئعات في عصر المعلومات(: مقال منشور على اإلنترنت بعنوان :نظرا )42(
 www.elazzyem.comاستشاري الطب النفسي على الموقع التالي

 . 13ص، اإلسالم والشائعةالحارثي، ساعد العرابي، : انظر )43(

، لنفسي واالجتماعي ضد الشائعاتالتحصين ا في األساليب الحديثةالبكور، نايل محمود، : انظر) 44(
 . 81ص

تم نشره  ،"حرية الرأي زادت االشاعات في األردن: مختصون"جريدة المدينة، مقال بعنوان:انظر )45(
 .مساًء 03:29 2014أكتوبر / تشرين األول  02الخميس 

 . 83ص : المرجع السابق: انظر) 46(
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أساليب  :، بحث منشور ضمن مؤتمر بعنواناإلسالم والشائعة، ساعد العرابي، الحارثي: انظر) 47(

مثل صرف نظر نقابة العمال عن المطالبة بزيادة الرواتب على سبيل . 23، صمواجهة الشائعات
 .المثال وذلك ببث شائعات بزيادة الرواتب

د عصام سليمان الموسى، نشر .أ ،)الشائعة وأخطارها وكيف نواجهها(: مقال منشوربعنوان: انظر) 48(
: م، في صحيفة الرأي األردنية، على الموقع التالي1/10/2014: ل بتاريخالمقا

http://alrai.com/article/672763.html 
الشائعات في المواقع اإلخبارية األردنية وتأثيرها في نشر األخبار من أكحيل، رضا عيد، : انظر )49(

اإلعالم، جامعة الشرق ، رسال ماجستير غير منشورة، كلية وجهة نظر الصحفيين األردنيين
 .29م، ص 2015األوسط، 

، التحصين النفسي واالجتماعي ضد الشائعات في األساليب الحديثةالبكور، نايل محمود، : انظر )50(
 . 81ص 

 . 49، ص استخدام التقنيات الحديثة في الشاِئعاتالبداينة، ذياب موسى، : نظرا) 51(

توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التَّوعية األمنية السديري، تركي بن عبد العزيز، : انظر )52(

د عباس أبو شامة، جامعة نايف .، إشراف أ)غير منشورة: (رسالة ماجستير من خطر الشائعات،
 .6م، ص 2014هـ، 1435الرياض،: العربية للعلوم األمنية، كلية العدالة الجنائية

،على موقع "م2016كاذبة في االردن لعام  شائعات 10أشهر " :مقال بعنوان: نظر مقال بعنوان )53(
 :عمان اليوم الربط اآلتي

http://www.ammanalyoum.com/article/73282/%D8  مرصد (مصدر المعلومات صادرة من
 .اإلعالم األردنيأكيد وهو أحد مشاريع معهد ، و)»أكيد« يمصداقية اإلعالم األردن

بيروت، : ، دار الجيل، صحيح مسلملنيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوريا) 54(
، كتاب )46(باب تحريم الغيبة، كتاب رقم) 20(، باب رقم)6758(هـ، حديث رقم1392) 2ط(لبنان،

 .21، ص8البر والصلة واآلدب،ج

بيروت، : ، دار إحياء الُتراث العربيصحيح مسلم لمنهاج شرحالنووي، أبو زكريا يحيى بن شرف، ا) 55(
 . 142،ص 16ج لبنان، باب تحريم الغيبة،

باب ) 47(، باب رقم)304(، حديث رقم، صحيح مسلملنيسابوري، مسلم بن الحجاج بن مسلما )56(
 .71، ص1، كتاب اإليمان، ج)2(بيان غلظ تحريم النميمة، كتاب رقم

،ص 2ج باب غلظ تحريم النميمة،لمنهاج شرح صحيح مسلم، رف، االنووي، أبو زكريا يحيى بن ش )57(
112. 
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محمد مهدي . ، د)الشاِئعات في عصر المعلومات(: مقال منشور على اإلنترنت بعنوان :انظر )58(
 www.elazzyem.comاستشاري الطب النفسي على الموقع التالي

، مركز ن وجهة نظر المجتمع السعوديواقع اإلعالم وسبل تطويره م، )وآخرون(جمعة، علي :انظر) 59(
  .8م، ص 2012، )ط.د(الرياض، السعودية، : الملك عبد العزيز للحوار الوطني

توظيف شبكات لتواصل االجتماعي في التَّوعية األمنية من السديري، تركي بن عبد العزيز، : انظر) 60(

 . 5ص  خطر الشائعات،

فلسطين،  غزة،: ، مركز شؤون المرأةاالجتماعي واصلوشبكات التَّ الشبابمحمد، نائلة، :انظر) 61(
  .7م، ص2011، )ط.د(

، )الواقع وسبل المواجهة: الشائعات في عصر وسائل التَّواصل االجتماعي(مقال منشوربعنوان )62(
على  smt studies center /م، مركز سمت للدراسات2016اكتوبر  19عمر غازي، األربعاء 

  www. Smt center.netالموقع

 ". م2016شائعات كاذبة في االردن لعام  10أشهر " :مقال بعنوان: انظر مقال بعنوان )63(

ورقة عمل مقدمة ضمن اإلعالم اإلسالمي بين األصالة والمعاصرة، مكتبي، محمد غياث، : نظرا )64(
على الربيع ال: فعاليات مؤتمر اإلعالم اإلسالمي عربي،جامعة بنزرتتأثير شبكات التَّواصل االجتماعي :

 . 7-6م، ص11- 2تونس، 

 ."م2016شائعات كاذبة في االردن لعام  10أشهر " :مقال بعنوان: انظر مقال بعنوان) 65(

 .http://weziwezi.com: الموقع التالي: انظر )66(

 ."م2016بة في االردن لعام شائعات كاذ 10أشهر " :مقال بعنوان: انظر مقال بعنوان )67(

جدة، : ، مكتبة الملك فهد الوطنيةنظم المعلومات اإلداريةكتوعة، هشام صالح، : انظر) 68(

واقع اإلعالم وسبل ، )وآخرون(جمعة، علي ::انظر أيضًا.494م، ص2004، )ط.د(السعودية،

المي بين اإلعالم اإلسمكتبي، محمد غياث، . 62،صتطويره من وجهة نظر المجتمع السعودي

 . 4،صاألصالة والمعاصرة

غلطة الرماة (سماها صاحب الكتاب بـ  الرحيق المختوم،المباركفوري، صفي الرحمن،: انظر) 69(
 .233، ص1،ج)الفظيعة

بيروت، لبنان، : ، دار الكتب العلميةلثالثا ذي النورين عثمان بن عفان الخليفةرضا، محمد، : انظر )70(
 .ما بعدهاو 145، ص )ت.د(، )ط.د(
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، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدينالقرطبي، )71(

 :دار عالم الكتب ،)سمير البخاري: تحقيق(،الجامع ألحكام القرآن،)هـ 671: المتوفى(
  311.،ص16،جم 2003 ،هـ 1423،)1ط(،الرياض،السعودية

 ،الجامع ألحكام القرآن ،)هـ 671: ت( ،مد بن أبي بكر بن فرحأبو عبد الله محمد بن أح القرطبي، )72(
 .156،ص8ج

مؤسسة  ،التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور )73(
 78.، ص20، جم2000/هـ1420،)1ط(،بيروت،لبنان :التاريخ العربي

، حديث الصحيح سنن الترمذيالجامع محمد بن عيسى أبو عيسى،  اخرجه الترمذي، )74(
كتاب البر )28(، كتاب رقمباب ما جاء في الذب عن عرض المسلم) 20(، باب رقم)1931(رقم

قال /قال أبو عيسى هذا حديث حسن  .327، ص4، جعن رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلة

 .صحيح: الشيخ األلباني

جامع  تحفة األحوذي بشرح، مباركفوريمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم ال ،المباركفوري )75(

 . 156،ص5،جالترمذي

عيون االثر في فنون المغازي والشمائل  ،)هـ734:ت(،محمد بن عبد الله بن يحي ،ابن سيد الناس )76(

ابن : انظر ايضًا. 415،ص1م،ج1986، )1ط(بيروت، لبنان،: للطباعة والنشر،دار الحضارة روالسي

،دار الكتاب الكامل في التاريخ،)هـ630: ت(ى بن محمد الجزري،األثير، عز الدين أبو الحسن عل
 .295، ص 1م، ج1986،)6ط(بيروت، لبنان،: العربي

باب فى ) 5(، باب رقم)3768(، حديث رقمالصحيح المسمى صحيح مسلم الجامعاخرجه مسلم، )77(
، كتاب الطالق) 19(، كتاب رقم)تظاهرا عليه وإن(اإليالء واعتزال النساء وتخييرهن وقوله تعالى 

 . القصة طويلة واكتفيت بذكر الشاهد فقط: مالحظة. 192، ص4ج

، الجامع الصحيح، )هـ256: المتوفى(أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري،  )78(
باب قوله ) 69(، باب رقم)6094(م، حديث رقم1987هـ، 1407، )1ط(القاهرة، مصر، : دار الشعب

كتاب ) 82(، كتاب رقم )ها الذيم آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقينيا أي: (تعالى
 .30،ص8األدب،ج

: تحقيق(، الجامع الصحيح سنن الترمذي ،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميالترمذي،  )79(
، باب )2616(، لبنان، حديث رقمبيروت: دار إحياء التراث العربي، )أحمد محمد شاكر وآخرون

قال أبو عيسى هذا . 11،ص5،جكتاب اإليمان )41(، كتاب رقمما جاء في حرمة الصالةباب  )8(رقم
 . حديث حسن صحيح
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تحفة األحوذي بشرح ، )هـ1353: ت(،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، أبو العال )80(

 .415،ص 6م، ج1984، )3ط(بيروت، لبنان،: ،دار الكتاب العربيجامع الترمذي

باب ِحْفِظ اللَّسان، كتاب ) 23(،باب رقم)6477(، حديث رقم الجامع الصحيحرجه البخاري، اخ )81(
 . 125،ص8كتاب الرقاق،ج) 85(رقم

شرح صحيح  ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي ،بن بطالا )82(

هـ، 1423 ،)2ط( ،السعودية، اضالري :الرشد مكتبة،)أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق(، البخارى
 .186- 185، ص 10، جم2003

هـ، 1400، )ط.د(القاهرة، مصر،: ، دار الشعبالزواجر عن اقتراف الكبائرالهيتمي، ابن حجر،  )83(
  .174، ص)58(م، الكبيرة1980

 تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري، جمال الدين، الزيلعي، )84(

، ص 1هـ، الحديث الرابع عشر، ج1414،)1ط(الرياض،: دار ابن خزيمةبد الله السعد، ع: تحقيق
47 . 

شعيب : تحقيق(، سويا،دمشق :المكتب اإلسالمي، شرح السنة ،الحسين بن مسعودالبغوي،  )85(
 . 362-361،ص 12،ج1983هـ، 1403،)2ط(،)محمد زهير الشاويش ،األرناؤوط

باب إْطَالق اسم اْلُكْفر عَلى الطَّعن ) 32(، باب رقم)236(رقم حديث ،صحيح مسلم خرجه مسلم،ا )86(
 . 58،ص1كتاب اإليمان، ج) 2(، كتاب رقمِفى النَّسِب والنِّياحِة عَلى اْلميِت

المنهاج  )شرح النووي على صحيح مسلم(،أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النوويالنووي،  )87(
،ص 2هـ، ج1392، )2ط(، لبنان، بيروت: دار إحياء التراث العربي، جشرح صحيح مسلم بن الحجا

57 . 

باب المسلم من سلم المسلمون ) 4(، باب رقم)10(، حديث رقمالجامع الصحيحخرجه البخاري،ا )88(
 . 9،ص1كتاب اإليمان، ج) 2(من لسانه ويده، كتاب رقم

شرح صحيح ، لبكري القرطبيبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال اابن بطال،  )89(

هـ 1423 ،)2ط(، لسعوديةالرياض، :مكتبة الرشد، )أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق(،البخارى
 . 62،ص1،جم2003

 باب ما ينهى من دعوة الجاهلية،) 8(، باب رقم)4905(،حديث رقمالجامع الصحيحخرجه البخاري،ا )90(
 .223، ص4كتاب المناقب، ج) 64(كتاب رقم

: ، دار المعرفةالبخاريصحيح  على فيض الباريكشميري، محمد أنور شاه، ال )91(
 . 415، ص6، ج)4905(، حديث رقم )ت.د(،)ط.د(بيروت،
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باب هل يخرج المعتكف ) 8(، باب رقم)6777(، حديث رقم الجامع الصحيحخرجه البخاري،ا )92(
 .64، ص3، جكتاب االعتكاف) 37(، كتاب رقملحوائجه إلى باب المسجد

 )67( ،كتاب رقمباب التكبير والتسبيح عند التعجب)8(،باب رقمشرح صحيح البخارىابن بطال،  )93(
 . 364ص ،9ج األدب، كتاب

باب تعبير الرؤيا بعد صالة ) 48(، باب رقم)7047(،حديث رقمالجامع الصحيح،خرجه البخاري،ا )94(

اطول من ذلك ولكن مالحظة الحديث . 57+56، ص9، جكتاب التعبير) 95(، كتاب رقمالصبح

 . اكتفي بالشاهد فقط

فتح الباري شرح ، الفضل العسقالني الشافعي أحمد بن علي بن حجر أبوابن حجر العسقالني،  )95(

 :، دار المعرفة)أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي: تحقيق(،صحيح البخاري

 . 445+444،ص12ج، بعد صالة الصبحتعبير الرؤيا  باب،م2003هـ 1423 ،)2ط(بنان، لبيروت، 

) 1(،حديث رقمباب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين)1(باب رقم ،الصحيح الجامع مسلم، )96(
 . 7،ص1جمن حدث عنى بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين 

 . 12، ص17، جالجامع ألحكام القرآند، أبو عبد الله محمد بن أحمالقرطبي، )97(

 . 291، ص 5،جالجامع ألحكام القرآند، أبو عبد الله محمد بن أحم،القرطبي )98(

فسير القرآن تـ ،)ـه 774ت(،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ،بن كثيرا )99(

هـ، 1420 ،)2ط(السعودية،: دار طيبة للنشر والتوزيع ،)سامي بن محمد سالمة: تحقيق(،العظيم
 .29، ص6،جم 1999

: تحقيق(،الدر المنثور في التفسير بالماثور، )هـ911:ت( يوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،الس )100(
  .671،ص10م،ج2003هـ،1424،)ط.د(القاهرة، مصر، :،دار هجر)مركز هجر للبحوث

مصنف ابن أبي  ،أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي أبي شيبة، )101(

كتاب الفتن، ) 40(، كتاب رقم )38274(،حديث رقمدار القبلة بعةط،)محمد عوامة: تحقيق(،شيبة

سنن الترمذي، : انظر أيضًا.11،ص 15باب من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها، ج) 1(باب رقم

كتاب الفتن عن رسول الله صلى الله ) 34(بيروت،كتاب رقم : ، دار إحياء التراث العربيالترمذي
،ص 4، ج)2178: (جاء كيف يكون الرجل في الفتنة، حديث رقم ما) 15(عليه وسلم، باب رقم 

 . هذا حديث غريب: ، قال أبو عيسى473

 الجامع الصحيح سنن الترمذي ،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي اخرجه الترمذي، )102(
كتاب البر )28(، كتاب رقمباب ما جاء في اإلحسان والعفو) 63(، باب رقم)2007(حديث رقم
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قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب  .327، ص4، جلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلموالص

 . ال نعرفه إال من هذا الوجه

جامع  تحفة األحوذي بشرح، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ،المباركفوري )103(

 .256،ص5،جالترمذي

 .225صر التاريخي، التطو: ماهية الشائعةالجحني، علي بن فايز، : انظر )104(

باب المسلم من سلم ) 4(كتاب اإليمان، باب رقم) 2(كتاب رقمح،لجامع الصحياالبخاري،  )105(
 .9،ص 1،ج)10(، حديث رقم.المسلمون

 . 62، ص1،جيشرح صحيح البخارابن بطال،  )106(

دمشق، : ، مطبعة جامعة دمشقالمدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أحمد، ) 107(
 .624،ص 2، ج)7ط(م،1961سوريا،

مطبعة عيسى  المهذب،الشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي، . 116،ص2جالهداية،المرغيناني، : انظر) 108(

نهاية المحتاج إلى شرح الرملي، شمس الدين محمد الرملي، .288،ص2القاهرة، ج: البابي الحلبي

فق الدين ابن قدامة ابن قدامة، مو. 23،ص 8هـ، ج1386القاهرة، : ، مطبعة مصطفى الحلبيالمنهاج

المرداوي، عالء الدين أبي . 178،ص 9، مطبعة مكتبة القاهرة لعلي سليمان،جالمغنيالمقدسي،

/ هـ1375، مطبعة السنة المحمدية، إلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالحسن على المرداوي، ا
 . 242، ص 10، ج)1ط(م، 1955

)109(  فججذرها ر)يججوفًا، ورفًا، ورجَفانًارجوفالن لم . تحرك واضطراب، اضرابًا شديدًا): فَا، ور
وفالنًا َأرعشته والشيَء . والقوم تهيُئوا للحرب. اضطرب من الفزع: والقلب. يستقر لخوِف عرض له

المكتبة  المعجم الوسيط،، )وآخرون(مصطفى، إبراهيم، : انظر. حركه فهو راجف، ورجاف، ورجوف
 . 331، ص 1استنبول، تركيا، ج: للطباعة والنشراإلسالمية 

 ،)تفسير الماوردى(النكت والعيون ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الماوردي )110(
 . 424، ص4،جلبنان،بيروت:دار الكتب العلمية،)السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم:تحقيق(

 . 174، ص12، جالجامع ألحكام القرآن القرطبي، )111(

كأركان البيت، وهي " الجانب القوي الذي يمسك الشيء: األركان مفردها الركن، والركن في اللغة )112(
خضع وهو على الجمع بين اللغتين وركن الشيء جانبه  َكن من بابور. زواياه التي تمسك بناءه

محمد بن  لرازي،ا، األقوى وهو يأوي إلى رْكن شديد أي إلى عز ومنعة وجبل ركين له أركان عالية

مكتبة لبنان : الناشر، )محمود خاطر: تحقيق(، مختار الصحاح ،أبي بكر بن عبدالقادر الرازي

اصطالح وفي.267، ص1م، ج1995 هـ، 1415الطبعة طبعة جديدة، ، لبنان، بيروت: ناشرون
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الرافعي، أحمد بن محمد بن " ما يكون قوام الشيء بحيث يعد جزءًا داخًال في ماهيته" :الحنفية

، المطبعة المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )هـ770: ت(علي المقري الفيومي،

، علم أصول الفقهخالف،عبد الوهاب، . 109م، ص 1928، 1، ج)7ط(القاهرة، مصر،:األميرية

هو ما البد : " وأما عند غير الحنفية فالركن. 133هـ، ص1377، )ط.د(، )ن.د: (مطبعة النصر

المصباح المنير في غريب الشرح " ووجوده، سواء أكان جزءًا منه أم مختصًا بهمنه لتصور الشيء 

 .109ص، 1،جالكبير

: جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية القانون الجنائي العام،عبد السالم، بغانة، : انظر )113(
 .12ص، 2014، )ط.د(الجزائر، مطبوع بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

، مؤسسة 1ج التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي،عودة، عبد القادر، : انظر )114(
 . 112م،ص 1985، )6ط(دمشق، سوريا، : الرسالة

بحث منشور ضمن  ":أحكام الشائعات في القانون العقابي المقارن" الشرفي، علي حسن،: انظر) 115(
: ات، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوثأساليب مواجهة الشائع: مؤتمر بعنوان

 . 141م، ص2001، )ط.د(الرياض، السعودية،

وجميع تعديالته  16/1960رقم  قانون العقوبات اُألردني: )132-131-130(مرجع المادة :انظر )116(
 8/2011انون رقم والمعدل بآخر ق 1/1/1960تاريخ  1487والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 
 2، ص2/5/2011تاريخ 5090والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 

وجميع تعديالته والمنشورة في  16/1960قانون العقوبات اُألردني رقم ): 152(مرجع المادة  )117(
والمنشور في  8/2011والمعدل بآخر قانون رقم  1/1/1960تاريخ  1487الجريدة الرسمية رقم 

 24، ص2/5/2011تاريخ 5090سمية رقم الجريدة الر

كلية الدراسات  قانون العقوبات القسم العام،) 1(النظام الجزائيعيسى، رضا محمد، : انظر) 118(
 . 20هــ، ص 1435،)ط.د(التطبيقية، 

النتيجة اإلجرامية ويُقصد بها أثر مادي محسوس كالموت في جريمة القتل، وإنتقال المال إلى ) 119(
في جريمة السرقة، وقد ينظر إلى النتيجة اإلجرامية على أنَّها العدوان الذي يمس حقًا  حيازة الجاني

شرح قانون حسني، محمود نجيب، : أو مصلحة حماها الشرع والقانون، أو منع المساس بها، انظر

وانظر . 280م، ص 1989، )6ط(القاهرة، مصر، : دار النهضة العربية، )القسم العام(العقوبات،

: ،رسالة دكتوراهالنظرية العامة للنتيجة اإلجرامية في قانون العقوباتحربة، علي يوسف، : ضًاأي
 . 19م، ص 1995جامعة القاهرة، : غير منشورة، كلية الحقوق

 .151ص  أحكام الشائعات في القانون العقابي المقارن،الشرفي، علي حسن، : انظر) 120(
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والمنشورة في  وجميع تعديالته 16/1960وبات اُألردني رقم قانون العق): 130(المادة : انظر )121(
والمنشور في  8/2011والمعدل بآخر قانون رقم  1/1/1960تاريخ  1487الجريدة الرسمية رقم 
 .21، ص2/5/2011تاريخ  5090الجريدة الرسمية رقم 

 . 153، ص نأحكام الشائعات في القانون العقابي المقارالشرفي، علي حسن، : انظر) 122(

والمنشورة في الجريدة وجميع تعديالته  16/1960قانون العقوبات اُألردني رقم ): 73(المادة ) 123(
والمنشور في الجريدة  8/2011والمعدل بآخر قانون رقم  1/1/1960تاريخ  1487الرسمية رقم 
 . 13، ص2/5/2011تاريخ  5090الرسمية رقم 

القاهرة، : دار النهضة العربية، )القسم العام(ح قانون العقوبات،شرحسني، محمود نجيب، : انظر )124(
 . 584م، ص 1989، )6ط(

 . 378ص  النظرية العامة للجريمة،الشرفي، علي حسين، : انظر) 125(

 . 161-160ص : "أحكام الشائعات في القانون العقابي المقارن"الشرفي، علي حسن، : انظر )126(

وجميع تعديالته  16/1960رقم  قانون العقوبات اُألردني: )152-131-130(مرجع المادة :انظر )127(
 8/2011والمعدل بآخر قانون رقم  1/1/1960تاريخ  1487والمنشورة في الجريدة الرسمية رقم 
 .24، ص2/5/2011تاريخ 5090والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 

القاهرة، : ، دار الفكر العربياإلسالمي الجريمة والعقوبة في الفقهأبو زهرة، محمد، : انظر) 128(
 . 18م، ص 1998، )ط.د(مصر،

ما يتوقف عليه ذلك الشيء وهي قسمان األول ما تقوم به الماهية من أجزائها " :علة الشيء )129(
وتسمى علة الماهية والثاني ما يتوقف عليه اتصاف الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي 

وعلة الماهية إما ألنه ال يجب بها وجود المعلول بالفعل بل بالقوة وهي العلة وتسمى علة الوجود 
المادية وإما ألنه يجب بها وجوده وهي العلة الصورية وعلة الوجود إما أن يوجد منها المعلول أي 
 يكون مؤثرا في المعلول موجودا له وهي العلة الفاعلية أوال وحينئذ إما أن يكون المعلول ألجلها وهي

علي بن الجرجاني، " العلة الغائية أو ال وهي الشرط إن كان وجوديا وارتفاع الموانع إن كان عدميا

، بيروت:دار الكتاب العربي، )إبراهيم األبياري: تحقيق(، التعريفات، محمد بن علي الجرجاني
 .202، ص1هـ،ج1405 ،)1ط(لبنان،

، )ط.د(عمان، األردن،: الفرقان للنشر والتوزيع، الكتاب األول، دار الحرب النفسيةنوفل، أحمد، ) 130(
 .99م، ص1989

حربة،علي يوسف، : أنظر أيضًا. 255، ص النظرية العامة للجريمةالشرفي، علي حسين، : انظر )131(

رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، غير  النظريات العامة للنتيجة اإلجرامية في القانون العقوبات،
 . 43م، ص 1995منشورة، 
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 . 141ص ،"أحكام الشائعات في القانون العقابي المقارن" الشرفي، علي حسن،: انظر )132(

إذ أن إشاعة خبر مناٍف لألداب العامة بقصد نشر فضيحة أو إثارة فتنة ما تعتبر اإلشاعة هنا  )133(

أحكام الشائعات في القانون العقابي "الشرفي، علي حسن، :ممنوعة حتى مع صدق ذلك الخبر، انظر

 . 155، ص"المقارن

 .22ص ،"اإلسالم والشائعة "الحارثي، ساعد العرابي، : انظر) 134(

 - رضي الله عنها –مثال ذلك ما أشاعه المنافقون من حديث األفك في حق أم المؤمنين عائشة  )135(
  . 20ص:القصة ُذكرت في المبحث الثالث

، )ط.د(القاهرة، مصر، : ، دار المعارفالرأي العام والحرب النفسيةالتهامي، المختار، : انظر) 136(
ويرى بأن الشائعات أحد الوسائل المهمة في الحرب النفسية إلفتعال األزمات في . 122م،ص1967

بعض األحيان وإلثارة الرعب وخلق حالة من الذعر ِمن جهة ُأخرى، وقد حدث ذلك ِلمصر أثناء 
عن سوء -صر رصيدها من الذهب تعبيرًا م بشكل كبير كشائعة بيع ِم1956العدوان الثالثي سنة 

 . -وضعها االقتصادي

الشائعات في المواقع اإلخبارية األردنية وتأثيرها في نشر األخبار من أكحيل، رضا عيد، : انظر) 137(

رسال ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة الشرق  وجهة نظر الصحفيين األردنيين،
باحث بأن الشاِئعات تلعب دورًا في توجيه الرأي اْلعام وذلك ويرى ال.29م، ص 2015األوسط، 

أثر  2014بتسليط الضوء على قضية تمس مصالح الناس ليكون لهم موقف كما حدث في اُألردن عام 
ال يوجد توقيت صيفي  -حيُث أثر نظام التوقيت الثابت أي"نور العوضات "حادثة مقتل الطالبة 

الطالب إلى دوامهم مبكرًا قبل شروق الشمس وذلك أدى بالنتيجة إلى أدى إلى ُخروج  - وشتوي
اعتراض الكثير من األهالي على هذا التوقيت خوفًا على أبنائهم بعد قتل الطالبة والذي ربطه الرأي 

لى بالتوقيت وبناًء عليِه قامْت الحكومة بالتَّراجع عن قرارها والعودة إ–بعد نشر الشاِئعات  –العام 
 . بناًء على هذه الشائعة التي أثارت الرأي اْلعام -صيفي شتوي -العمل على النظام التوقيت 

، )ط.د(القاهرة، مصر، : مكتبة ابن سيناء الشائعات وكالم الناس، الخشت، محمد عثمان،: انظر) 138(
 .68م، ص 1996

شرح القواعد العامة لقانون  مهدي، عبد الرؤوف،: فحق التعبير مقرر بمقتضى القانون، انظر )139(

 . 112م،ص 1997، )2ط(القاهرة، : دار الفكر العربيالعقوبات، 

" حقوق األردنيين وواجباتهم في الدستور األردني بأن: الفصل الثانيمن ) 7(ورد في المادة ) 140(

، صادر من الدستور األردني مع جميع التعديالت التي طرأت عليه" الحرية الشخصية مصونة
 .2وزارة الداخلية، ص
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" حقوق األردنيين وواجباتهم في الدستور األردني بأن: الفصل الثانيمن ) 15/1(ورد في المادة  )141(
تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل ُأردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر 

األردني مع جميع التعديالت التي  الدستور" وسائل التعبير بشرط أن ال يتجاوز حدود القانون

 . 3، صادر من وزارة الداخلية، صطرأت عليه

 م، المنشور في الجريدة الرسمية رقم2015لسنة ) 27(قانون الجرائم اإللكترونية رقم ) 142(

  .4، ص 11، المادة )5631(

 ، الرياض،)ن.د(،تجريم الشائعة في التَّشريعات والقانون الدوليولد باباه، عبد الفتاح، :انظر )143(
 . 9م، ص 2013هـ، 1434السعودية، 

، )3ط(القاهرة، مصر،: ، مكتبة األنجلو المصريةاإلعالم واالتصال بالجماهيرإمام، إبراهيم، : نظرا) 144(
  12م، ص 1984

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصريةالوسيط في تشريعات الصحافة، النجار، عمار عبد المجيد،  )145(
 .134، ص)ط.د( م،1984

، الجامعة )غير منشورة(رسالة ماجستير،الجريمة اإلعالمية في الفقه اإلسالمي، بركة، ايمان،:نظرا )146(
 .24م، ص2008مازن هنية . د: غزة، فلسطين، إشراف: اإلسالمية

دراسات وآراء في تشريعات  -الموجب والسالب في الصحافة العربيةالفهد، ياسر،:نظرا )147(

 .96م، ص 1986،)1ط(دمشق، سوريا،: ع األديبمطاب -الصحافة

 .244م،ص2005، )2ط(القاهرة،مصر،: ، مكتبة الفالحأخالقياْت اإلعالمصالح، سليمان، : انظر )148(

، المعهد العالمي دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمينالنجار، عبد المجيد، : نظرا )149(
 .47م،ص1992، )1ط(للفكر اإلسالمي،عمان، األردن،

 . 10صالجريمة اإلعالمية في الفقه اإلسالمي، بركة، ايمان،:نظرا )150(

عمان، :، دار الثقافةحقوق اإلنسان -موسوعة القانون الدوليالفتالوي، سهيل حسين، : نظرا )151(
 ..155م،ص2007، )1ط(األردن، 

يم عملية اإلصالح دور المواقع اإلخبارية اإللكترونية في تدعبني حمدان، أحمد، :نظرا )152(

رسالة  دراسة ميدانية من وجهة نظر الصحفيين األردنيين،: 2014-2011السياسي بين 
 . 44م،ص2014عمان، األردن، :، جامعة الشرق األوسط)غير منشورة(ماجستير

المادة نص  م،2012لسنة ) 32(قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم ) 49(فنص المادة ) 153(
ن نشاط المطبوعة اإللكترونية نشر األخبار والتحقيقات والمقاالت والتعليقات ذات إذا كان م): " 49(
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العالقة بالشؤون الداخلية أو الخارجية للمملكة فتكون هذه المطبوعة ملزمة بالتسجيل والترخيص 
بقرار من المدير، وعلى مالك المطبوعة اإللكتورنية توفيق أوضاعه وفق أحكام هذا القانون خالل مدة 

  .التزيد على تسعين يوما من تاريخ تبليغه قرار المدير بذلك

الشائعات في المواقع اإلخبارية األردنية وتأثيرها في نشر األخبار من اكحيل، رضا عيد، : نظرا )154(

صباح مفرجي،جامعة . د: ،إشراف)غير منشورة(، رسالة ماجستير،وجهة نظر الصحفيين األردنيين
 .74م،ص2015عالم،عمان، األردن،الشرق األوسط، قسم اإل

حقوق األردنيين : ،الفصل الثانيالدستور األردني مع جميع التعديالت التي طرأت عليه )155(
  3وواجباتهم، صادر من وزارة الداخلية، ص

م المنشور في 2012لسنة ) 32(قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم ) 7(المادة : انظر )156(

 . 2الجريدة الرسمية، ص 

، )ن.د(،تجريم الشائعة في التَّشريعات والقانون الدوليولد باباه، عبد الفتاح، :نظرا )157(
 .10م، ص 2013هـ، 1434الرياض،السعودية، 

 . 11، ص تجريم الشائعة في التَّشريعات والقانون الدوليولد باباه، عبد الفتاح، :نظرا )158(

م،ص 1964، )ن.د( خصومة من تأثير النشر،الحماية الجنائية لل الدين، العطيفي، جمال :انظر) 159(
31.  

: ، مكتبة االنكلو المصريةاتجاهات حديثة في فن التصوير الصحفيخليفة، إجالل، : انظر )160(
 .111م،ص1981، )ط.د(القاهرة،مصر،

، دار )صالح مخيمر، وعبده رزق: (ترجمة سيكولوجية اإلشاعة،جوردن ألبرت، وليو بوستمان، ) 161(
 .311م،ص1964،)ط.د(اهرة، مصر،الق: المعارف

م المنشور في 2012لسنة ) 32(قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم ) 49(المادة :انظر )162(

 . 4الجريدة الرسمية، ص 
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  : قائمة المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم

شرح فتح الباري ، الفضل العسقالني الشافعي أحمد بن علي بن حجر أبوابن حجر العسقالني، 

، دار )أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي: تحقيق( ،صحيح البخاري
 .م2003هـ 1423 ،)2ط(بنان، لبيروت،  :المعرفة

دار  ،الكامل في التاريخ ،)هـ630: ت( ابن األثير، عز الدين أبو الحسن على بن محمد الجزري،
 .م1986 ،)6ط( بيروت، لبنان،: الكتاب العربي

شرح صحيح  ،أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي ،البن بطا

 ،)2ط( ،السعودية، الرياض :الرشد مكتبة،)أبو تميم ياسر بن إبراهيم: تحقيق(، البخارى
 .م2003هـ، 1423

عيون االثر في فنون المغازي  ،)هـ734:ت(،محمد بن عبد الله بن يحي ،ابن سيد الناس

 .م1986، )1ط(بيروت، لبنان،: للطباعة والنشر، دار الحضارة ريوالشمائل والس

مؤسسة  ،التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور ،محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور
 .م2000/هـ1420،)1ط(،بيروت،لبنان :التاريخ العربي

عبد السالم محمد : المحقق(، غةلمقاييس ال، أبي الحسين أحمد بن فاِرس بن زَكريابن فارس، ا
 .م2002 ،هـ 1423 ،)1ط(،اتحاد الكتاب العرب: الناشر،)هارون

فسير القرآن تـ ،)ـه 774ت( ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي ،بن كثيرا

 ،)2ط(السعودية،: دار طيبة للنشر والتوزيع ،)سامي بن محمد سالمة: تحقيق( ،العظيم
 .م1999هـ، 1420

 ،)1ط( بيرون، لبنان،: ، دار صادرلسان العربمنظور، محمد بن مكرم بن منظور المصري،  ابن
 ).ت.د(

تحفة األحوذي ، )هـ1353: ت( ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، أبو العال

 .م1984، )3ط( بيروت، لبنان،: دار الكتاب العربي ،بشرح جامع الترمذي
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 القاهرة، مصر،: ، دار الفكر العربيوالعقوبة في الفقه اإلسالميالجريمة أبو زهرة، محمد، 
 . م1998، )ط.د(

 ،مصنف ابن أبي شيبة ،أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي أبي شيبة،
  ).ت.د(، )ط.د(، دار القبلة طبعة ،)محمد عوامة: تحقيق(

، دار إحياء )محمد عوض مرعب: تحقيق( ،تهذيب اللغةاألزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، 
 . م2001، )1ط( بيروت، لبنان،: التراث العربي

الشائعات في المواقع اإلخبارية األردنية وتأثيرها في نشر األخبار من اكحيل، رضا عيد، 

صباح . د: إشراف ،)غير منشورة( ، رسالة ماجستير،وجهة نظر الصحفيين األردنيين
 .م2015 عمان، األردن، ألوسط، قسم اإلعالم،جامعة الشرق ا مفرجي،

الرياض، السعودية، : ، مكتبة المعارفضعيف الترغيب والترهيباأللباني، محمد ناصر الدين، 
  ).ت.د( ،)ط.د(

، بحث منشور ضمن مؤتمر استخدام التقنيات الحديثة في الشاِئعاتالبداينة، ذياب موسى، 

يمية نايف للعلوم األمنية، مركز الدراسات أكاد أساليب مواجهة الشائعات،: بعنوان
 . م2001، )ط.د( الرياض، السعودية،: والبحوث

، الجامعة )غير منشورة( رسالة ماجستير،الجريمة اإلعالمية في الفقه اإلسالمي،  بركة، ايمان،
 .م2008مازن هنية . د: غزة، فلسطين، إشراف: اإلسالمية

شعيب : تحقيق( ، سويا،دمشق :المكتب اإلسالمي، لسنةشرح ا ،الحسين بن مسعود البغوي،
 . م1983هـ، 1403 ،)2ط( ،)محمد زهير الشاويش ،األرناؤوط

، األساليب الحديثة في التحصين النفسي واالجتماعي ضد الشائعاتالبكور، نايل محمود، 

منية، ، أكاديمية نايف للعلوم األأساليب مواجهة الشائعات: بحث منشور ضمن مؤتمر بعنوان
 .م2001، )ط.د( الرياض، السعودية،: مركز الدراسات والبحوث

دور المواقع اإلخبارية اإللكترونية في تدعيم عملية اإلصالح السياسي بني حمدان، أحمد، 

 رسالة ماجستير دراسة ميدانية من وجهة نظر الصحفيين األردنيين،: 2014- 2011بين 
 . م2014ان، األردن، عم:، جامعة الشرق األوسط)غير منشورة(
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، الجامع الصحيح سنن الترمذي ،محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميالترمذي، 
، )ط.د( ، لبنان،بيروت: دار إحياء التراث العربي، )أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق(
 ). ت.د(

الرياض، : لبحوث، مركز الدراسات واالتَّطور التاريخي: ماهية الشاِئعةالجحني، علي بن فايز، 
 .م2001، )1ط( السعودية،

دار الكتاب ، )إبراهيم األبياري: تحقيق(، التعريفات، علي بن محمد بن علي الجرجانيالجرجاني، 
 .هـ1405 ،)1ط( ، لبنان،بيروت :العربي

، مركز واقع اإلعالم وسبل تطويره من وجهة نظر المجتمع السعودي، )وآخرون(جمعة، علي 
 .م2012، )ط.د(الرياض، السعودية، : ز للحوار الوطنيالملك عبد العزي

، دار )صالح مخيمر، وعبده رزق: (ترجمة سيكولوجية اإلشاعة،جوردن ألبرت، وليو بوستمان، 
 .م1964 ،)ط.د( القاهرة، مصر،: المعارف

أساليب مواجهة : ، بحث منشور ضمن مؤتمر بعنواناإلسالم والشائعةالحارثي، ساعد العرابي، 

 الرياض، السعودية،: ، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوثعاتالشائ
 . م2001، )ط.د(

القاهرة، : دار النهضة العربية، )القسم العام( شرح قانون العقوبات،حسني، محمود نجيب، 
 . م1989، )6ط(

، )ط.د(، مصر، القاهرة: مكتبة ابن سيناء الشائعات وكالم الناس، الخشت، محمد عثمان،
 .م1996

 القاهرة،: ، مكتبة االنكلو المصريةاتجاهات حديثة في فن التصوير الصحفيخليفة، إجالل، 
 .م1981، )ط.د( مصر،

حقوق األردنيين : ،الفصل الثانيالدستور األردني مع جميع التعديالت التي طرأت عليه
 . وواجباتهم، صادر من وزارة الداخلية

: الناشر، )محمود خاطر: تحقيق( ،مختار الصحاح ي بكر بن عبدالقادر،محمد بن أب ،الرازي
 .م1995هـ،  1415، )طبعة جديدة(، لبنان، بيروت :مكتبة لبنان ناشرون
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المصباح المنير في غريب ، )هـ770: ت(الرافعي، أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،

  . م1928، 1، ج)7ط( القاهرة، مصر، :، المطبعة األميريةالشرح الكبير

بيروت، لبنان، : ، دار الكتب العلميةلثالثا ذي النورين عثمان بن عفان الخليفةرضا، محمد، 
 ). ت.د(، )ط.د(

: مطبعة مصطفى الحلبي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملي، شمس الدين محمد الرملي، 
 .هـ1386، )ط.د(القاهرة،مصر،

، في المجتمع واألمن: ، ورقة عمل مقدمة لندوةرائم الجواللخوف من جالزبن، محمد إبراهيم، ا
 .هـ1428الرياض، السعودية، : دورته الخامسة، كلية الملك فهد األمنية

: ، دار الهداية)مجموعة من المحققين: تحقيق(تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، 
 ). ت.د( ،)ط.د(بيروت، لبنان، 

 ،)7ط( دمشق، سوريا،: ، مطبعة جامعة دمشقالفقهي العامالمدخل الزرقا، مصطفى أحمد، 
 .م1961

توظيف شبكات التواصل االجتماعي في التَّوعية األمنية من السديري، تركي بن عبد العزيز، 

د عباس أبو شامة، جامعة نايف .، إشراف أ)غير منشورة: (رسالة ماجستير خطر الشائعات،
 .م2014هـ، 1435 الرياض،: ة الجنائيةالعربية للعلوم األمنية، كلية العدال

المسؤولية المدنية إلنتهاك الخصوصية في نظام مكافحة جرائم السلمي، منصور بن صالح، 

أيمن . د: ، إشراف)غير منشورة(، رسالة ماجستير،المعلوماتية دراسة تأصيلية مقارنة
 .م2010الرياض السعودية، : هيكل، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، قسم العدالة الجنائية

موقف الشريعة اإلسالمية من جرائم الحاسب اآللي واإلنترنت، السنباطي، عطا عبد العاطي، 
 .هـ1422، )1ط( القاهرة، مصر،: دار النهضة العربية

: تحقيق(،الدر المنثور في التفسير بالماثور، )هـ911:ت( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،
  .م2003 هـ،1424 ،)ط.د( القاهرة، مصر، :ار هجر،د)مركز هجر للبحوث
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بحث منشور ضمن مؤتمر  ":أحكام الشائعات في القانون العقابي المقارن" الشرفي، علي حسن،
: أساليب مواجهة الشائعات، أكاديمية نايف للعلوم األمنية، مركز الدراسات والبحوث: بعنوان

 . م2001، )ط.د( الرياض، السعودية،

الجزائر، : جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية القانون الجنائي العام،الم، بغانة، عبد الس
 . م2014، )ط.د(مطبوع بدعم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،

: ، مؤسسة الرسالة1ج التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنًا بالقانون الوضعي،عودة، عبد القادر، 
 .م1985 ،)6ط(دمشق، سوريا، 

كلية الدراسات التطبيقية،  قانون العقوبات القسم العام،) 1( النظام الجزائيعيسى، رضا محمد، 
 . هــ1435 ،)ط.د(

عمان، األردن، :، دار الثقافةحقوق اإلنسان - موسوعة القانون الدوليالفتالوي، سهيل حسين، 
 .م2007، )1ط(

، دار )إبراهيم السامرئي. د: تحقيق( ،تاب العينكالفراهيدي، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد، 
 ). ت.د(، )ط.د(ومكتبة هالل، 

دراسات وآراء في تشريعات الصحافة  -الموجب والسالب في الصحافة العربية  الفهد، ياسر،

 .م1986 ،)1ط( دمشق، سوريا،: مطابع األديب -

 ي الجريدة الرسمية رقمم، المنشور ف2015لسنة ) 27(قانون الجرائم اإللكترونية رقم 

)5631.( 

وجميع تعديالته والمنشورة في الجريدة الرسمية  16/1960قانون العقوبات اُألردني رقم 

والمنشور في الجريدة  8/2011والمعدل بآخر قانون رقم  1/1/1960تاريخ  1487رقم 
 .2/5/2011تاريخ 5090الرسمية رقم 

 م المنشور في الجريدة الرسمية، 2012لسنة ) 32(قانون المطبوعات والنشر المعدل رقم 

، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي،

 :دار عالم الكتب ،)سمير البخاري: تحقيق( ،الجامع ألحكام القرآن ،)هـ 671: المتوفى(
  . م 2003 ،هـ 1423 ،)1ط( ،السعودية الرياض،
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،أستاذ القانون موقف الشريعة اإلسالمية ِمن جرائم األخالق عبر اإلنترنتعلي،  قطب، محمد

 ،ن.د(، )ت.د( مركز اإلعالم األمني، األكاديمية الملكية للشرطة،الجنائي.( 

 عمان، األردن،: دار النفائس معجم لغة الفقهاء،قلعة جي، محمد رواس، قنيني، حامد صادق، 
 .هـ1405، )ط.د(

، )ط.د( بيروت،: ، دار المعرفةالبخاريصحيح  على فيض الباريي، محمد أنور شاه، الكشمير
 ). ت.د(

 ،)تفسير الماوردى(النكت والعيون ، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب، الماوردي
، )ط.د( ،لبنان ،بيروت :دار الكتب العلمية ،)السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم:تحقيق(
 ). ت.د(

المسؤولية الجنائية عن استخدام وسائل التواصل محمد بن عبد العزيز بن صالح، المحمود، 

بحث لمتطلب الحصول على الدكتوراه، جامعة نايف الحديثة دراسة تأصيلية تطبيقية، 
 .م2014العربية للعلوم األمنية، الرياص، 

، ن الخالفاإلنصاف في معرفة الراجح مالمرداوي، عالء الدين أبي الحسن على المرداوي، 
 .م1955/ هـ1375، )1ط(مطبعة السنة المحمدية، 

استنبول، : المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر المعجم الوسيط،، )وآخرون(مصطفى، إبراهيم،
 ).ت.د( تركيا،

ورقة عمل مقدمة ضمن فعاليات اإلعالم اإلسالمي بين األصالة والمعاصرة، مكتبي، محمد غياث، 
: جامعة بنزرت تأثير شبكات التَّواصل االجتماعي على الربيع العربي،: سالميمؤتمر اإلعالم اإل

 .م2012تونس، 

، المعهد العالمي دور حرية الرأي في الوحدة الفكرية بين المسلمينالنجار، عبد المجيد، 
 .م1992، )1ط( عمان، األردن، للفكر اإلسالمي،

، )ط.د( عمان، األردن،: ار الفرقان للنشر والتوزيع، الكتاب األول، دالحرب النفسيةنوفل، أحمد، 
 .م1989
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  مدى سلطة القاضي في اإلثبات بالشهـادة بني اإلطالق والتقييد
 دراسة في القانون األردني واملقارن

The Courts Discretionary Role in Testimony 
  

  * ةعالء الدين عبابن

  

  18/10/2017 تاريخ القبول   11/9/2017 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

ع، لتجنـب نعتـه بالتشـدد وعـدم المرونـة، إذ جـاءت       ال شك أن اإلثبات بالشـهادة يشـكل مخرجـا للمشـر    
اليمين الحاسمة واإلقرار القضائي وحتى األدلة الكتابية كامتداد للنظام المقيد في اإلثبات، فلم تمنح القاضي 

  .السلطة التقديرية الواسعة حول اإلثبات من خاللها

ع القاضي في مجال اإلثبـات بهـا   وعلى النقيض تماما جاء المشرع بشهادة الشهود كوسيلة إثبات، فتمت
بسلطات تقديرية واسعة، اختلف مـداها مـن تشـريع آلخـر بحسـب مبـدأ اإلثبـات الـذي اعتنقـه ذات التشـريع،           
واستنادا على ذلك جرى تقسيم هذا البحث إلى ثالثة مباحث، طرح أولها سلطة القاضي حـول طلـب اإلثبـات    

مـر باإلثبـات بالشــهادة مـن تلقـاء نفســه، أمـا الثالـث حــول       بالشـهادة، والثـاني ســلطة القاضـي حـول إمكانيــة األ    
ــة          ــبعض التشــريعات العربي ــة ب ــك فــي التشــريع األردنــي مقارن ــيم شــهادة الشــهادة، وذل ســلطة القاضــي فــي تقي
واألجنبية، مستعينا في النصوص القانونية، ومدعما في التطبيقات القضائية الرتباطها الوثيق بهذه الدراسـة،  

تمثلـت ببيـان الحـدود الفاصـلة بـين سـلطة القاضــي        اسـة إلـى عـدد مـن النتـائج والتوصــيات     وقـد توصـلت الدر  
  . التقديرية والمطلقة ومحاولة بيان فكرة الرقابة الباهته التي يمكن لها تجنب عيوب اإلطالق

  القانون األردني، الشهادة، اإلثبات، سلطة القاضي التقديرية، البينة: المفتاحيةالكلمات 

  

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  

  .، اإلمارات العربية المتحدةجامعة أبو ظبي، كلية الحقوق، القانون الخاصفي أستاذ مشارك    *
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Abstract 
There is no doubt that evidence by testimony came as a sign that legislator wants to 

give judges full power to weigh the evidence, unlike the situation in other kind of 
evidences where the judge is restricted upon a kind of evidence.  

This article shows that even the law has given wide authority to the judge upon 
testimony; the extent of this authority differs from legislation to another in different 
countries according to the adopted principle of evidence. Accordingly, this article has 
been divided into three sections; the first examines the judge's authority upon evidence 
by testimony, while the second examine the judge's power to govern the case by 
testimony without demand from litigants. The third one evaluates such authority in the 
Jordanian law and other comparative laws such as Arab and foreign laws. 

Keywords: Jordan, law, court discretion, testimony, evidence. 
  

 المقدمة

الشهادة هي إخبار اإلنسان في مجلس القضاء بحق على غيره لغيره، وألنها خبر فهي تحتمل 
الصدق والكذب، ولكن يقوي احتمال الصدق على الكذب فيها أن الشاهد يحلف على صدق ما 
يقول، وانه إنما يشهد بحق لغيره على غيره فال مصلحة له بالكذب، وان كان احتمال العكس ال 

   .)1(ي بها انتفاء تامينتف

أنها البيانات التي يدلي بها شخص بعد أداءه اليمين، عما  )2(وقد عرفها جانب من الفقه
  . يدركه بحواسه الخاصة، من أمور تتعلق بأمور الحق المتنازع فيه

التصريح الشفهي للشهود أمام المحكمة، والتي  :بأنها )3(وقد عرفها الفقه االنجلوسكسوني
  .إلثبات الحقيقة وتأكيدها تقدم كدليل

والشاهد يختلف عن الخبير، فهو غير مطالب باستخالص النتائج القانونية والمنطقية في 
مجال شهادته في الدعوى محل النزاع، كما هو حـال الخبير، فالخبير يلزم باإلخبار عن وقائع معينة 

فإنه يذكر وقائع مجردة دون أي في الزاوية التي طلبت المحكمة شهادته وخبرته فيها، أما الشاهد 
والشاهد أيضا غير المقر، فالشهادة إخبار عن إلتزام في ذمة الغير لصالح  .)4(وصف قانوني لها

   .)5(الغير، أما في حالة اإلقرار فيكون التزام في ذمة المقر نفسه

والشهادة تجوز في أي مرحلة تكون عليها الدعوى، إال في مرحلة ما أن تكون الدعوى 
نظورة أمام محكمة التمييز، فال تجوز هنا الشهادة، فمحكمة التمييز ليست محكمة درجة ثالثة، بل م

هدفها مراقبة تطبيق المحاكم للقانون، والعمل على توحيد المنطق  ،)6(هي محكمة قانون فحسب
رار وقد جاء ذلك جليا في ق ،)8(كما وال يجوز تقديم أي بيانات أمام هذه المحكمة ،)7(القضائي



 ...مدى سلطة القاضي في اإلثبات بالشهـادة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 127

تعتبر محكمة التمييـز محكمـة قانون ال  - 2(... إذ نص على  2007لعام  )9(محكمة التمييز األردنية
تتدخل فـي إستخالصات محكمـة الموضوع إذا كان لهـا أصـل ثابت في األوراق ومستمدة مـن بينات 

  ..). .مقبولـة قانونـا في الدعوى

البد أن ترد على واقعة معينة، وان تكون هذه  ،والشهادة كأي دليل من أدلة اإلثبات األخرى
وممكنة  ،وان تكون منتجة فيهـا ،وان تكون هذه الواقعة متعلقة بالدعوى ،الواقعة محـل النزاع

  . الحدوث

والشهادة  ،)السماعية أو المنقولة(والشهادة قد تكون شهادة مباشرة أو شهادة غير مباشرة 
هي التي تكون وصف من قبل شخص على حالة أدركها ، ومدار الدراسة هي الشهادة المباشرة

الشهادة الغير المباشرة أو أما  ،)10(كحقيقة في موقف معين بإستخدام أحد حواسه الخمس
فال تقبل إال في حاالت  ،)11(السماعية فيمكن تشبيهها باإلثبات بصورة السند عند غياب األصل

والنسب والوقف الصحيح الموقف لجهة  الوفاة :ثالثة أوردها المشرع على سبيل الحصر وهي
وقد  ،)12(من قانون البينات األردني) 39(خيرية منُذ فترة طويلة، وهذا واضح في منطوق المادة 

الشهادة على ( :حيث قررت أن )13(جاءت قرارات محكمة التمييز األردنية بما يؤيد هذا النسق
 ،)رة قد تخلت عن مأجور لشركة أخرىالسماع غير مقبولـة إلثبات واقعـة أن الشركة المستأج

إن الشهادة على السماع ال تقبل إال في حاالت ثالث حصرًا ( :)14( وجاء كذلك في قرارًا آخر لها
الوفاة والنسب والوقف الصحيح لجهة خيرية منذ مدة طويلة وليس من بين هذه األمور إثبات 

  ). تاريخ الوالدة

قاعدة عامة ال يمكن تقديم الشهادة السماعية إال وك ،ونجد انه في ظل القضاء االنجليزي
على سبيل االستثناء، كونها كالم منقول ينقله الشاهد للقضاء، غير متحرى مدى صحته، وعليه 
فيمكن تعريفها على أنها أي شهادة بخالف الحاالت التي تقدم فيها األدلة مباشرة تحت القسم 

أجاز القانون اإلنجليزي تقديم الشهادة السماعية ولكن ، وقد )15(سواء شفاهة أو كتابة أو باإلشارة
  .)1( )16(بضوابط معينة

  

وأجاز المشرع اإلثبات بالشهادة على سبيل األصل في حاالت نص عليها في التشريع، وأجاز 
اإلثبات بها كذلك على سبيل االستثناء في حاالت حددها نفس ذاك التشريع، حيث كان يجب 

، ولكن أجيز اإلثبات بالشهادة على سبيل االستثناء، وألسباب مبررة لدى اإلثبات فيها بالكتابة
من  )30ـ  28ـ  27(المشرع، وهذه الحـاالت بمجملها تطرق لها المشرع األردني في المواد 

ونجد أن المشرع األردني قد أورد حاالت على سبيل االستثناء وكان  ،)17(قانون البينات األردني
ومع ذلك منع إثباتها بالشهادة، وهذا ما نظمه المشرع  ،يقل عن النصاب القانونيفيها قيمة االلتزام 
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وقد تناول قانون اإلثبات المصري الحاالت  ،)18(من قانون البينات األردني) 29(األردني في المادة 
   .)20(وكذلك فعلت أغلب التشريعات العربية والمقارنة ،)19(بنسق يقارب القانون األردني أعاله

وأيدتها في ذلك أحكام وتطبيقات القضاء أن الشهادة حجة  ،قد اعتبرت اغلب التشريعاتو 
فيجوز إثبات عكسها بنفس  ،وغير قاطعة الحجية ،وبمعنى آخر أنها غير ملزمة للقاضي ،مقنعة

حيث  ،واعتبرت الشهادة كذلك ذات حجية متعدية ،أو بأي طريقة إثبات أخرى ،)الشهادة(الطريقة 
فالمشرع احتمل كذبها  ،والشهادة كذلك دليًال مقيدا ،)21(ت بها يعتبر ثابت بالنسبة للكافةأن ما يثب

   .ففضل الكتابة عليها في مجال اإلثبات

لقاضي لوهنا  ،واإلثبات بشهادة الشهود قد يكون بناءًا على التماس وطلب من احد الخصوم 
دوى اإلثبات بالشهادة من عدمه، لتحسس مدى ضرورة وج ،تقديرية واسعة في هذا المجال ةسلط

  .أو أن يأمر القاضي من تلقاء نفسه الخصوم اإلثبات بالشهادة إن رأى ما يوجب ذلك

 ،يكون للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تقدير قيمة هذه الشهادة ،وبعد أداء الشهادة
  .وإمكانية األخذ بها أو طرحها

ى سلطة القاضي التقديرية في اإلثبات مد في الوقوف علىمشكلة الدراسة ومن هنا تتمثل 
 ،وهل يمكن للقاضي األمر بالشهادة من تلقاء نفسه ،وما دور الخصوم في ذلك ،بواسطة الشهادة

وهل أحسن المشرع في األحكام الناظمة للشهادة في قانون  ،وما هي سلطة القاضي في تقييمها
  .طة التقديريةوهل وازن المشرع بين اإلطالق والتقييد في السل ،البينات

وحول طلب اإلثبات ، للوقوف على مدى سلطة القاضي التقديرية حول الشهادة وحجيتها
  : سوف يتم تقسيم هذا البحث إلى ثالث مباحث ،ومدى سلطة القاضي ،بواسطتها

  . سلطة القاضي حول طلب اإلثبات بالشهادة :المبحث األول

  . باإلثبات بالشهادة من تلقاء نفسهسلطة القاضي حول إمكانية األمر  :المبحث الثاني

  . سلطة القاضي حول تقييم شهادة الشهادة :المبحث الثالث

  سلطة القاضي حول طلب اإلثبات بالشهادة: المبحث األول

عند النزاع فإن الخصم قد يلجأ إلى االلتماس أو الطلب من القاضي اإلذن له باإلثبات بشهادة 
وهنا البد للخصم أن يوضح  ،و االلتماس مكتوبا أو شفاهةسواء كان شكل هذا الطلب أ، الشهود

على أن يراعي الخصم أن تكون هذه الوقائع من  ،وبدقة الوقائع التي يريد إثباتها بشهادة الشهود
  . على سبيل األصل أو االستثناء كما سبق التوضيح ،الوقائع الجائز إثباتها بالشهادة
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والشروط الواجب توفرها في  ،لتماس وجدارتهفالقاضي آنذاك يراقب مدى جدية هذا اال
فال بد أن  ،إليجاز إثبات هذه الواقعة بالشهادة ،الواقعة من خالل سلطة تقديرية واسعة ومطلقة

وذلك حتى يتسنى  ،يوضح الخصم في طلبه الوقائع المراد إثباتها بالشهادة ويحددها بشكل واضح
وبالتالي الحكم بإجابة هذا الطلب أو  ،طلبللقاضي تقدير توافق الشروط ومدى الجدية من ال

ويجب كذلك أن يبين الخصم أسماء الشهود المراد سماع شهادتهم ومحال إقامتهم  ،)22(رفضه
  . وباقي البيانات الالزمة

فإن القاضي هنا يعمل سلطته  ،وعليه فبعد التماس الخصم تمكينه من اإلثبات بالشهادة
ومن حيث مدى الحاجة  ،لب من حيث مدى توافر شروط الواقعةالتقديرية إزاء هذا االلتماس والط

فله أن يرفض  ،ومدى جدواها حيث يتمتع القاضي هنا بسلطة تقديرية مطلقة ،لإلثبات بالشهادة
   .)23(طلب الخصم بشكل كلي أو جزئي

وقد يرفض القاضي طلب اإلثبات بالشهادة لعدم استساغته لإلثبات بالشهادة في الواقعة  
فال يجد القاضي سبيًال لالقتناع بالشهادة كوسيلة  ،كأن تكون الواقعة بعيدة االحتمال ،نزاعمحل ال

أو أن  ،)24(أو أن تكون الواقعة محل طلب اإلثبات بالشهادة مستحيلة التصديق ،إلثبات هذه الواقعة
لواقعة تكون الواقعة محل طلب اإلثبات بالشهادة قد طال العهد عليها بحيث يتعذر إثبات هذه ا

 ،ففي كل األحوال سالفة الذكـر يرى القاضي أن البينة غير مستساغة إلثبات الواقعة ،)25(بالشهادة
على الرغم من أن القانون يجيز إثبات هذه الوقائع بالبينة  ،فال يجيز القاضي للخصوم اإلثبات به

  . أصال

وذلك  ،ثبات بالشهادةوقد يرفض القاضي طلب اإلثبات بالشهادة لقناعته بعدم الحاجة لإل
وأنها كافية  ،لالكتفاء بظاهر الدعوى طالما أن عناصر اإلثبات متوفرة في القضية محل النزاع

والقاضي في حال رفضه  ،لتكوين عقيدة القاضي وقناعته وصالحة لإلنتاج والتأسيس في الحكم
   .)26(طلب الخصم لإلثبات بالشهادة ملزم بأن يسبب حكمـه

ز وتقدم، فال يكفي أن تكون الواقعة محل طلب اإلثبات بالشهادة مما يجوعطفًا على ما  
 ،بل يجب أن يكون طلب اإلثبات بالشهادة مبررًا حسب تقدير القاضي ،القانون إثباته بالشهادة

متى كان حكمه مسببًا  ،)27(من محكمة التمييز عليه وهذه سلطة يتمتع بها القاضي بال معقب
إذا لم يواجه دفاع الخصم ولم يحققه مع  ،عد تسبيب القاضي قاصراوعليه في ،بأسباب سائغة
  . كحق من حقوق الدفاع )28(حاجته للتحقيق

فغالبا ما  ،للمحكمة أن تسمح للشاهد عند تقديم شهادته العودة لوثائق معينة نكذلك يمك
اصل خصوصا عندما يكون هناك ف ،يواجه الشاهد صعوبة في تجميع األحداث المتصلة بالدعوى

أولها أن تكون الوثائق أنتجت  ،لكن السماح للشاهد بذلك يجب أن يكون بضوابط ،زمني طويل
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 ،وثانيها أن تكون الوثيقة متاحة للفحص من قبل المحكمة ،بشكل متعاصر مع الحدث محل الشهادة
وقبل التأكد من هذه  ،وثالثها أن يكون السند المستعان به في القضية المنظورة هو األصل

وليس السند الذي  ،شروط يجب التأكيد على أن شهادة الشاهد الشفوية هي التي يتم إثباتهاال
  .)29(يتضمن الدليل

أما بخصوص ما يتعين على القاضي من أن يبني حكمه على أسباب مسوغة في حال رفض 
فض فمرد ذلك لتمكين محكمة التمييز من مباشرة رقابتها على سالمة الر ،طلب اإلثبات بالشهادة

  . )30(وخالف ذلك يكون حكم القاضي مشوبًا بالقصور مما يجعله باطال ،بلللط

المحكمة إذا رفضت طلب اإلحالة إلى ( :بأن )31(وبهذا االتجاه قضت محكمة النقض المصرية
 ،فان ذلك ال يعيب حكمها ،وأسست ذلك باكتفائها بما هو بين يديها من عناصر الدعوى ،التحقيق

وبأن الحكم إذا  ،تخرج عن رقابة محكمة النقض عناصر وكفايتها مسألة موضوعيةالن تقدير هذه ال
كان الحكم هنا معيبًا  ،رفض طلب اإلحالة إلى التحقيق دون بيان سبب مقبول لذلك الحكم

  ). بالقصـور

غير أن هذا ال ينفي أن رفضه  ،ورغم عدم نص المشرع األردني على وجوب التسبيب صراحة
والغاية من ذلك هو إيجاد نوع من الرقابة الشكلية التي يمكن تسميتها . بايجب أن يكون مسب

فاإلطالق . بالرقابة الباهتة على السلطة التقديرية حتى ال يتعسف القاضي في استخدام سلطته هذه
. ينبغي له من مراقبة، ثم أن التسبيب يظهر عدم انحراف القاضي بسلطته، وعدم مخالفته للقانون

ذلك رفض القاضي لالستماع لشهادة شاهد إذا كان من شأنها أن تجلب مغنما أو أن  خذ مثال على
أال يجب على القاضي في . من القانون المدني األردني) 80(تدفع مغرما استنادا إلى نص المادة 

الحالة السابقة إذا ما رفض لتوافر الحالة المشار إليها أن يشير إلى السند القانوني ويبين المغرم 
  .المغنم الذي حال دون الشهادة؟ أو

ومن هنا هذه دعوة للمشرع األردني إلضافة نص للقانون األردني مؤداه أن رفض القاضي 
والسبب في توجهنا . لطلب االستماع لشهادة يجب أن يكون مسببا، وهو أمر متعلق بالنظام العام

الستماع لشهادة دون تسبيب هذا أنه من الناحية العملية وعلى فرض اتخاذ القاضي قرارا برفض ا
قراره وعلى فرض عدم تعلق ذلك بالنظام العام وال بد من التمسك به، ال يتصور معها اآللية التي 
يمكن للخصم االعتراض عليها كأن يلتمس من المحكمة تسبيب قرارها، حتى يتمكن من الطعن 

 . على الحكم من هذه الزاوية فيما بعد
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فيجوز  ،يلزم أن يكون رفض طلب الخصم اإلثبات بالشهادة صريحاوتجدر اإلشارة هنا انه ال 
   .)32(وهنا فال بد من تسبب الرفض الضمني على أن يكون واضحا ،كذلك أن يرد ضمنيا

إال إن وجد  ،ومن الجدير بالذكر أيضا أن القاضي ال يجيب طلب الخصم لإلثبات بالشهادة
ومرد  ،الواقعة محل طلب اإلثبات بالشهادة من ظروف الدعوى وقرائنها ما يرجح احتمال ثبوت

يح جبتر ةعلى أن القرائن المقصود ،ذلك تجنيب الخصم احتمال كذب الشهود أو ضعف ذاكرتهم
ن وجدت القرائن بالمعني القانوني فإنها إف ،إجابة الطلب هنا ليست هي القرائن بالمعنى القانوني

   .)33(شهادةتكفي وحدها للحكم بموجبها فيما يجوز إثباته بال

فانه وهذه الحالة يجيب الخصم إلى  ،أما إن وجد القاضي ما يبرر طلب اإلثبات بالشهادة
كما هو عليه الحـال في حالة رفض القاضي لطلب الخصم  ،وال حاجة هنا إلى تسبب الحكم ،طلبه

  . اإلثبات بالشهادة

وال  ،ضاع المقررة قانوناوفي مجلس القضاء طبقًا لألو ،وال بد أن ترد الشهادة أمام القاضي
ولو صدرت أمام موظف عام مهما علت درجته طالما انه ليس  ،عبرة بورودها خارج مجلس القضاء

   .)34(والية قضاء

فقد نص التشريع األردني على انه تجوز شهادة كل إنسان ما  ،أما من حيث شخص الشاهد 
اضي أن يأخذ بشهادة الصبي الذي ال ويجوز للق ،لم يكن مجنونًا أو صبيًا ال يفهم معنى اليمين
من قانون البينات ) 32(وهذا ما أتت به المادة  ،يفهم معنى اليمين على سبيل االستدالل فقط

تسمع المحكمة شهادة كل إنسان ما لم يكن مجنونًا أو صبيًا ال يفهم ( :فقد نصت على انه األردني
 ،)م معنى اليمين على سبيل االستدالل فقطولها أن تسمع أقوال الصبي الذي ال يفه ،معنى اليمين

وان كان صبيًا ال يعرف معنى اليمين فيجوز للقاضي  ،وعليه فال بد أن يكون الشاهد أهًال للشهادة
  .االعتداد بأقواله وهذه الحالة على سبيل االستئناس فقط

اإلثبات من قانون ) 64(المصري في المادة  القانوناستقراء  وعندوتجدر اإلشارة هنا انه 
على انه يجوز أن تسمع  ،ةسن 15ال يكون أهال للشهادة من لم يبلغ سنه ( :نجد أنها تنص على

 ذات الموقف في القانون وهو ،)أقوال من لم يبلغ هذا السن بغير يمين على سبيل االستدالل
   .العراقي

ين وسن إذ لم يربط بين فهم اليم حسن،في هذه الجزئية ونرى أن موقف المشرع األردني 
فله أن يقبل اإلثبات بها أو  ،فان كانت الشهادة بمجملها تخضع لسلطة القاضي التقديرية ،الصبي

وتقدير مدى إنتاجيتها تخضع لمطلق سلطة القاضي  ،وبعد الشهادة فتقدير قيمة البينة ،أن يرفضه
ومن  ،ذا من جهةأو أن يستبعدها كال أو جزاءا ه ،فله أن يأخذ بها كال أو جزءا ،التقديرية أيضا
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ومن جهة  ،جهة أخرى لعدم وجود معيار دقيق لتحديد وقياس مدى فهم اليمين من صبي آلخر
يميزه صبي قد ال و فما قد يلحظه ،ثالثة الختالف القدرات العقلية واإلدراكية بين صبي وآخر

ظر فمن المنطق ترك هذا األمر لسلطان القاضي نا ،يلحظه ويميزه صبي آخر قد يكبره سننا
من قانون أصول المحاكمات الجزائية األردني والذي ) 74(السيما إذ دققنا في نص المادة  ،النزاع

تسمع على سبيل المعلومات إفادة األشخاص الذين لم يبلغوا الرابعة عشـرة من ( :جاء فيها انه
أنهم ال إذا رأى المدعي العام ) 71(عمرهم بدون أن يحلفوا اليمين المنصوص عليها في المادة 

من قانون اإلثبات ) 82(السيما أن المشرع المصري قـد نص في المادة  ،)يدركون كنه اليمين
ال يجوز رد الشاهد ولو قريبـا أو صهرا ألحد الخصوم إال أن يكون غير قادر على ( :على انه

   ).يز بسبب هرم أو لحداثة أو مرض أو ألي سبب آخريالتم

 ،دة ترتبط بسالمة عقل وإدراك ذلك الشاهد وال ترتبط بسنهوعليه فان أهلية اإلنسان للشها
والذي أنكر على القاضي استبعاد شهادة شاهد ألنه  )35(وهذا ما جاء بقرار محكمة التمييز األردنية

ال يوجد في القانون أي نص يربط أهلية اإلنسان للشهادة ( :تجاوز السبعين من العمر فجاء فيه
من قانون البينات جعلت أهلية اإلنسان للشهادة مرتبطة بسالمة ) 32(بل أن نص المادة  ،بالسن
وعلى ذلك فيكون استبعاد المحكمة .. .اإلدراك إذ نصت على أن المحكمة تسمع شهادةو العقل

لشهادة الشاهد بحجة انه ليس أهال للشهادة من ناحية السن ألنه في السبعين من العمر مخالفا 
والذي جاء  )36(2008القاضي هنا نالحظ قرار محكمة التمييز لعام  وتأييدا لمدى سلطة ،)للقانون

ال يوجد ما يمنع من سماع شهادة الوكيل لموكله واعتماد الشهادة المذكورة بينة في  -1(به 
  ).الدعوى إذا ما ارتأت المحكمة فيها دليال ترتاح إليه

عيدة في النزاعات المدنية على الرغم من أنه وفي ظل القانون االنجليزي وحتى فترة ليست بب
ولكن طبقا لقانون األطفال  ،لم يكن مسموح لألطفال الذين لم يفهمون كنه القسم أداء الشهادة

والتي جاء مؤداها بإمكانية سماع أقوال الطفل من قبل ) 96(وفقا للمادة رقم  ،1989 لسنة
والحالة الثانية  ،حالة أولىالمحكمة إذا وجدت المحكمة بان الطفل يدرك بان واجبه قول الحقيقة ك

  .)37(إذا وجدت المحكمة أن إدراك الطفل كاف لتبرير الدليل الذي سمعه

فذلك ال يمنع قبول شهادته طالما  ،على الرغم مـن أنـه قد تربط الخصم عالقة بأحـد الشهودو
نات الذي بدوره سوف يقيمها ويزنها عند وزن البي ،أن وزن هذه الشهادة يخضع لسلطة القاضي

أو قـد يأخذ بجزئية منها ويطرح  ،أو يرجح شهادة أخـرى ،فقد يرجحها على غيرها ،في النهاية
   .كما سيتضح في الصفحات القادمة ،فهذا منوط بسلطته التقديرية الواسعة والمطلقة ،أخرى

ونجد أن هناك بعض األشخاص الذين قد تم منعهم من الشهادة ألسباب أخرى غير الجنون 
ومنهم أولئك األشخاص الذين يتحصل لديهم معلومات بحكم  ،هم اليمين بالنسبة للصبيأو عدم ف
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وكذلك الحـال بالنسبة  ،إال أن أذنت لهم الجهات المختصة بالشهادة ،وظائفهم تتعلق بأسرار الدولة
للموظفين والمستخدمين المكلفين بخدمة عامة ولو بعد تركهم وظيفتهم إال بعد أن تأذن لهم 

باستثناء حالة ما إذا كان موكله يسعى  وكذلك بالنسبة للمحامين ،المختصة بالشهادة السلطة
أو الوكالء أو األطباء بما يتعلق بالمعلومات المتحصلة لهم عن  إلخفاء جريمة أو سلوك احتيالي

وكذلك األمر بالنسبة ألحد الزوجين بما يتعلق بأسرار اآلخر والمتحصل لديه أثناء  ،طريق مهنتهم
فكل هذه األدلة يمكن استثناء بعضها تحت مظلة وعلى أساس من مقتضيات النظام  ،لزوجيةا

 ،)39(من قانون البينات األردني) 38- 37- 36 -35(وهذا ما نظمته أحكام المواد  ،)38(العام
  .وبنسق مشابه إلى حـد ما أتت أحكام التشريع المصري والعراقي

  انية األمر باإلثبات بالشهادة من تلقاء نفسهسلطة القاضي حول إمك: الثاني المبحث

هو سلطته  ،كدليل من أدلة اإلثبات لعل أهم ما يميز دور القاضي في موضوع شهادة الشهود
بحثا عن الحقيقة  ،والفاعلية األكبر في الخصومة المدنية ،ودوره االيجابي ،التقديرية الواسعة

فسلطة  ،كام وقواعد توزيع عبء اإلثباتوبهذا يتم صرف النظر عن مراعاة أح ،واستخالصها
القاضي المطلقة بهذا الشأن تتجلى باإلجازة للقاضي بأن يكلف أي خصم في الدعوى محل النزاع 

  .بتقديم أي شاهد بغية إظهار الحق ويكون ذلك من تلقاء نفس القاضي

زما فللقاضي أن يستدعي من الشهود من يراه ال ،فالخصومة هنا لم تعد ملكًا إلطرافها
  .ولو لم يتم استدعاء هذا الشاهد من قبل الخصوم في الدعوى ،وضروريا إلظهار الحقيقة

 :من قانون اإلثبات المصري التي نصت على انه) 7(وبهذا االتجاه جاء منطوق المادة 
أن تستدعي للشهادة من ترى لزوما  ،للمحكمة مـن تلقاء نفسهـا أن تأمـر باإلثبات بشهادة الشهود(

  ).شهادته إظهارا للحقيقة لسماع

حيث أن  ،فإن موقف القانون اإلنجليزي مختلفا ،وإذا كان هـذا موقف القانون المصري
أو  ،وما إذا كان الشاهد ضروري ،)وزن الشهادة(السلطة الوحيدة للمحكمة تكون في وزن البينة 

ود إذا لـم يوافق ففي القضايا المدنية ال يملك القاضي دعــوة شه ،شهادته منتجة في القضية
ولكن للقاضي في كل األحوال  ،ما عدا في قضايا التحقير واإلهانة المدنية ،األطراف على ذلك

   .)40(سلطة إعادة سماع شاهد كان قد تم دعوته من قبل األطراف

واقتصر  ،أما عن موقف القانون األردني فنجد أن المشرع لم يمّكن القاضي من هذه السلطة
اإلثبات فنص في فقرة و متواضعة وردت في مواد بعيدة عن مجال البينات في ذلك على نصوص

للمحكمة في أي دور من  -4(...من قانون أصول المحاكمات المدنية على ) 81(من المادة ) 4(
أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من األسئلة وعلى رئيس الجلسة 
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وللمحكمة في  ،ادته أن يسأل القضاة إذا كانوا يريدون توجيه أسئلة لهبعد انتهاء الشاهد من شه
فقصر المشرع  ،)أي وقت أن تستدعي أي شاهد سمعت شهادته من قبل الستجوابه مرة ثانية

على أن يكون قد استمع القاضي  ،بناءًا على النص السابق مكنة إعادة االستجواب ألحد الشهود
أن يأمر القاضي من تلقاء نفسه  يستطيعال فوعليه  ،تقاضيلشهادته في مرحلة سابقة من ال

وال تمنح القاضي سلطة سماع من يريد القاضي من شهود إذ ارتأى في  ،باإلثبات بالشهادة
  . شهادتهم كشفًا للحقيقة في الدعوى محل النزاع واإلثبات

من ) 185(وال يمكننا كذلك التعويل في هذا الصدد على نص الفقرة الثانية من المادة 
رأت المحكمة المستأنف إليها أن من  -ب (... :والتي نصت على انه, المحاكمات المدنية األردني 

الالزم إبراز مستند أو إحضار شاهد لسماع شهادته لتتمكن من الفصل في الدعوى أو ألي داع 
ي الذي وتتعلق بالموظف الرسم ،حيث أن هذه الصالحية أنيطت بمحكمة االستئناف ،)جوهري آخر

  . حرر سندا رسميا في حكم وظيفته فال تفيد في هذا المجال فهي بعيدة االنطباق علـى الشهادة

وهنا نقول أنه كان ينبغي على المشرع أن يطلق يد القاضي في مكنة األمر باالستماع إلى 
ن إن رأى مبررا لذلك على غرار ما فعله المشرع المصري، على أ من تلقاء نفسه شهادة الشهود

يضع قيد على ذلك وهو جواز ذلك في الحاالت التي يحق لخصوم اإلثبات بالشهادة، فالخصوم متى 
ما رفعوا دعواهم أمام القضاء أضحى للمحكمة والية على النزاع وهو ما يبرر إعطاء المحكمة 

رع وهو ما يدعونا إلى مطالبة المش. سلطة تقديرية لألمر باإلثبات بالشهادة إن رأت مبررا لذلك
  .بالنص على ذلك في تعديل قادم

هذه السلطة ال يضع نفسه مكان الخصم في لو أعطي وتجدر اإلشارة هنا إلى أن القاضي 
مّكنه إذا أرد أن توالتي  ،فالقاضي يمارس هذا الصالحية الجوازية ،الدعوى محل اإلثبات بالشهادة

وان  ،أن يكون في الدعوى أدلة فالبد .واطمئنان عقيدته ،يستكمل الوسائل المؤدية إلى قناعته
فيلجأ القاضي الستكمال هذه األدلة الناقصة بشهادة  ،تكون هذه األدلة غير كاملة في اإلثبات

فال يجوز للقاضي األمر باإلثبات بالشهادة من  ،فان كانت الدعوى دون أدلة وخاليه منها ،الشهود
كاملة كالكتابة أو اإلقرار القضائي أو وكذلك األمر في حالة أن تكون أدلة الدعوى  ،تلقاء نفسه

  .)41(فال يجوز للقاضي عندها األمر باإلثبات بالشهادة ،اليمن الحاسمة

مرتبط في أن تكون أدلة الدعوى  ،فاستخدام القاضي سلطته هنا من حيث األمر بالشهادة
مما  ،لطمأنة عقيدتهفال يكتفي القاضي بهذه األدلة  ،محل اإلثبات والنزاع أدلة ناقصة أو أشباه أدلة

  .)42(يلجئه لتكملة هذه األدلة الناقصة بشهادة الشهود نفيا أو إثبات في نفس الدعوى محل النزاع

فللقاضي أن يمارس هذه السلطة فيأمر  ،وسلطة القاضي في هذا الصدد سلطة جوازية
وهذا يعود  ،وله في نفس الوقت أن يتركها فال يأمر بذلك ،باإلثبات بالشهادة ومن تلقاء نفسه



 ...مدى سلطة القاضي في اإلثبات بالشهـادة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 135

وبهذا الصدد جاء قرار محكمة النقض  .العليامحكمة البسلطة ينأى بها عن رقابة  ،لتقديره وحده
وتقديرها تقديرا ال تخضع فيه لرقابة  ،وهذا الحق جوازي لها متروك لمطلق رأيها( :)43(المصرية

الشق منها بمخالفة محكمة النقض فإن النعي على الحكم فيما انتهى إليه من رفض الدعوى في هذا 
  ).القانون يكون غير سديد

يتعين  ،أو بناء على طلب أحد الخصوم ،والقاضي إذا أمر باإلثبات بالشهادة من تلقاء نفسه
 ،هنا أن يحدد في منطوق حكمه كل واقعة من الوقائع التي يتضمنها أمر اإلثبات بالشهادة يهعل

فإذا خال حكم القاضي  ،باإلثبات بالشهادة يحدد حدود التحقيق واألمر) أي القاضي(وهو بذلك 
من تحديد الوقائع أو  ،أو بناءا على طلب احد الخصوم ،اآلمر باإلثبات بالشهادة من تلقاء نفسه

ولكن هذا البطالن ال يتعلق  ،فان حكم القاضي هنا يقع باطال ،البيانات المراد إثباتها بالشهادة
كأن يحضر  ،)44(لم يتمسك الخصم المتضرر بهذا البطالنبالنظام العام فيزول البطالن وأثره إذا 

الخصم جلسة استماع الشهود دون أن يبدي اعتراض أو تحفظ على عدم تحديد الوقائع المراد 
  .)45(والتي لم يتطرق لها حكم القاضي اآلمر باإلثبات بالشهادة ،إثباتها بالشهادة

لنزاع ومحل األمر باإلثبات بالشهادة وعليه فإذا سمع القاضي شهادة الشهود بالدعوى محل ا
قبل أن يصدر حكمه في األمر باإلثبات بالشهادة من تلقاء نفسه أو بناء على التماس احد 

وكانت النتيجة أن حكم القاضي وفصل في الدعوى بناءًا على هذه الشهادة فان حكم  ،الخصوم
  .)46(القاضي يقع باطال

أن  ،أو بناءا على طلب احد الخصوم ،تلقاء نفسه وللقاضي إذا أمر باإلثبات بالشهادة من
ولكن البد على القاضي  ،دون حاجة إلى يصدر القاضي حكم جديد للعدول ،يعدل عن هذا األمر

ومرد ذلك لتمكين الخصم الذي  ،أن يبين األسباب التي دفعته للعدول عن األمر باإلثبات بالشهادة
في طعنه في الحكم الذي  ،اضي في هذا العدوللحقه الضرر نتيجة العدول أن يطعن بحكم الق
  .)47( سيصدره القاضي في الدعوى محل النزاع الحقا

إذا قررت المحكمة استماع بينة الخصم ( :)48(وبهذا الخصوص جاء قرار محكمة تمييز العراق
  ).فليس لها توجيه اليمين لخصمه إال بعد أن تستمع إلى البينة ويتبين لها عجزه عن اإلثبات

عطفا على ما تقدم فإن القاضي إذا عدل عن إجراء تحقيق دون أن يبين األسباب التي و
ورغم ذلك حكم في  ،أو غير سائغة ،أو في حالة أن يبدي أسباب غير حقيقية ،ذلك حملته على

وهذا ما أتت به  ،)49(كان قضاؤه باطًال مستوجبًا للنقض ،موضوع النزاع دون إجراء ذلك التحقيق
  .)50(القضائية المصرية واللبنانيةالتطبيقات 
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إنما  ،القاضي من سلطة األمر باإلثبات بالشهادة تمّكن التشريعات التي وتجدر اإلشارة إلى أن
يتعين على القاضي عدم اإلقتصار على سماع  ،وبغية ذلك ،ة القاضيلتعزيز قناعسلكت هذا الطريق 

بل يتوجب عليه أن يسمع  ،ات بالشهادةالشهود الذين يثبتون صحة الواقعة محل النزاع واإلثب
  .)51(وبعدها يكون وزن البينات والشهادات ويكون الترجيح ،شهود نفي الواقعة أيضا

فإن  ،يشهدوا شخصا معينا يعد ثقة لكال الخصمين وأبعد من ذلك فلو اتفق الخصوم على أن
فال يوجد ما يمنع  ،لشاهدالقاضي وهذه الحالة غير مقيد بالحكم بما أثبتته أو نفته شهادة هذا ا

إن مجرد (:)52(القاضي من استدعاء غير ذلك الشاهد وهذا يتضح في حكم محكمة النقض المصرية
تراضي طرفي الخصومة على أن يشهدوا شخص معين ثقة فيه واطمئنان إليه فذلك ال يكون اتفاق 

يها على مقتضى هذه على قاعة اإلثبات في الدعوى فتتقيد بها المحكمة وتتحتم عليها الفصل ف
هذا ال يمنع الخصوم أن يشهدوا غير من تراضوا على شاهدته وال المحكمة من األخذ  ،الشهادة

  ).بشهادة سواه

فال ضير من أال يتضمن قرار  ،وطالما أن كل التحقيق يلزم حتما جواز إجراء تحقيق مناقض
 ،إجراء هذا التحقيق المناقضبإجراء تحقيق مناقض إلجازة  ،القاضي باألمر باإلثبات بالشهادة

اإلجازة ( :من قانون البينات األردني حيث نصت على أن )31(وبهذا الصدد جاء منطوق المادة 
على احد الخصوم إلثبات واقعة بشهادة الشهود تقضي دائما أن يكون للخصم اآلخر الحق في 

ليس ( :للبناني على أنمن قانون أصول المحاكمات ا) 255(ونصت المادة ,  )دفعها بهذا الطريق
من الضرورة أن يجيز القرار صراحة للمدعي عليه استحضار شهود النقض إذ أن كل تحقيق 

  ).يستلزم حتما تحقيق مناقض

يتضمن بيانات وأمور تنفي الوقائع  ،وعليـه فالبد أن تأتي شهادة شهود النفي كدليل معاكس
فال تقتصر شهادة شهود النفي  ،ةة المدعاحول صحة الواقع ،التي جاءت بها شهادة شهود اإلثبات

بل يجب أن تأتي شهادة شهود النفي ببيانات وحجج  ،على القول بعدم صحة أقوال شهود اإلثبات
ولكن ال يجوز للقاضي أن يقاضي شاهد النفي على  .تنفي ما أتى به شهود اإلثبات في شهادتهم
شهادة شهود اإلثبات في التحقيق من مجرد سماع  ،أساس أن الدعوى قد ثبت صحتها أو عدمه

وكنتيجة تمخضت عن شهادات شهود اإلثبات قبـل سماع شهادات التحقيق  ،الذي تم إجرائه بداية
  .المناقض

ودون  ،دون أن يسمع شهود النفي ،فالقاضي هنا يصدق شهود اإلثبات ويكذب شهود النفي
فان رفض القاضي سماع  ،صحيحمما يجعل حكم القاضي غير  ،أن يجري الموازنة بين الشهادتين

وهذا البطالن ال يتعلق بالنظام العام وعليه فالبد  ،)53(شهود النفي وقع حكمه وهذه الحالة باطال
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وال يجوز التمسك به ألول  ،فال تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ،أن يتمسك به الخصم المتضرر
   .)54(العليامحكمة المرة أمام 

القاضي يتثبت من بيانات الشاهد مثل االسم والمهنة ومحل اإلقامة ولدى أداء الشهادة فان 
يحلف الشاهد اليمين  ة بالخصوم ومدى درجة القرابة أو االستخدام لدى احد الخصوم ثمتوصل

ويكون سماع الشاهد بغير حضور باقي الشهود الذين لم يتم سماعهم  .على أن يقول الحقيقية
يانات الشاهد يوجه القاضي من األسئلة للشاهد لما يراه مفيد فعند االنتهاء من ب ،)55(بالدعوى

وبعد ذلك يوجه الخصوم األسئلة للشاهد عن طريق المحكمة حيث يبدأ الخصم  ،لكشف الحقيقية
وللمحكمة كامل السلطة في أن تمنع توجيه أي أسئلة للشاهد ال  ،الذي استشهد بالشاهد أوال

) 81(وهذا ما فصلته المادة  ،ل األمر باإلثبات الشهادةمحو تتعلق بموضوع الدعوى محل النزاع
   .)56(من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني

ومن الجدير بالذكر انه ثمة فرق بين موقف القاضي من الشاهد في القانون الفرنسي 
 ،رىوبين القانون األمريكي والبريطاني من جهة أخ ،ويماشيه في ذلك التشريعات العربية من جهة

في حين انه  ،حيث أن الشاهد في نظر القانون الفرنسي والتشريعات العربية يعتبر شاهد محكمة
وفي ظل التشريع األمريكي والبريطاني فان الشاهد يستنطق من قبل محامي الخصم المستشهد 

   .)57(والشك أن هذا يفقد الشاهد عفويته أمام المحكمة ،بهذا الشاهد

زي وتطبيقاته القضائية تنقسم مرحلة مناقشة الشهود إلى ثالثة ففي ظل القانون االنجلي
والثانية مناقشـة الشاهـد مباشرة  )examination in chief(االستجواب  :مراحل األولى

)examination cross( والثالثة إعادة المناقشة)أما عن المرحلة األولى وهي اإلستجواب  ،)58
وفي هذه المرحلة يحاول الخصم الذي دعا الشاهد  ،الذي يقوم به الخصم الذي دعا الشاهد

أما  ،)58(وكقاعدة عامة غالبا ما يكون مؤيدا للطرف الذي دعاه ،إستنباط الدليل الذي يدعم دعواه
ل بأو من ق ،المرحلة الثانية فتتمثل بمناقشة الشاهد مباشرة بعد تقديمه شهادته من قبل الخصم

   .)59(المحكمة

  القاضي حول تقييم شهادة الشهود سلطة: المبحث الثالث

فان وزن هذه الشهادات وتقدير  ،لدى انتهاء القاضي من التحقيق وسماع أقوال الشهود
 ،تعد سلطة مطلقة مناطة بالقاضي وحده مدى إنتاجيتها في الدعوى وبالتالي تأسيس الحكم عليها

وبالتالي تأسيس  ،و لنفيهافللقاضي اعتبار شهادات الشهود أو جزء منها كافي إلثبات الواقعة أ
من قانون البينات األردني بفقرتيها األولى والثانية ) 33(وهذا منطوق المادة  ،الحكم بموجبها

تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث عدالتهم وسلوكهم وتصرفهم  -1(حيث جاء فيها 
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هادة الدعوى أو لم تتفق إذا لم توافق الش - 2.وغير ذلك من ظروف القضية دون حاجة إلى التزكية
  ).أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته

للمحكمة أن ترجح بينه  -أ (من قانون البينات األردني على انه ) 34(وكذلك نصت المادة 
تمييز وبهذا االتجاه جاءت أحكام محكمة ال ،)على أخرى وفقا لما تستخلصه من ظروف الدعوى

من ) 34و33(لمحكمة الموضوع بمقتضى المادتين  – 3.. .( القرار حيث جاء في )60(األردنية
قانون البينات صالحية وزن البينات وتقديرها وترجيح بينه على أخرى واألخذ بما يطمئن وطرح 

انتهت مادامت البينة المعتمدة في قضائها بينة قانونية  ،دون رقابة من محكمة التمييز ،ما سواه
وبنفس االتجاه  ،)إليها لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى ومستخلصه استخالص سائغا ومقبوال

للمحكمة أن تناقش الشهود وان تقدر ( :من قانون المدني العراقي على أن) 500(نصت المادة 
  ...).قيمة شهادتهم من حيث موضوعها

وال يتقيد كذلك بالجنس  ،سيس الحكموالقاضـي ال يتقيـد بعـدد شهادات الشهود كأساس لتأ
إال انـه  ،)61(كبيرا أو صغيرا طالما انه ال يوجد مانع من قبول شهادته ،الشاهد رجل أو امرأة

وحسب التشريع العراقي يتوجب على القاضـي عنـد األخـذ بشهادة شخص واحـد أن يقـوم بتحليف 
  .)62(المـدعي يمينا

من المناسب وجود قاعدة عامة تتطلب من الخصم الذي  ويرى جانب من الفقه اإلنجليزي أنه
أو  ،يرغب بإثبات حقائق معينة بواسطة شاهد واحد تقديم دليل إضافي منفصل بأي طريقة تؤكد

أو  ،بحيث يكون اإلثبات في المحاكمة تأكيد مزدوج قبل الوصول إلى قناعة ،تدعم شهادة الشاهد
   .)63(حكم لمصلحة طرف معين

يع األردني قـد أجاز للقاضي أن يصدر حكمه ويؤسسه استنادًا إلى شهادة ونجد أن التشر
أو أن تؤيد هذه  ،شريطة أال يعترض على هذه الشهادة الخصم اآلخر المتضرر ،شخص واحد

وهذا واضح  ،مادية أخرى يجد فيها القاضي ما يكفي إلثبات صحة الشهادة ةالشهادة الفردية بين
ال  - 2( :من قانون البينات األردني حيث نصت على انه) 34(المادة  في منطوق الفقرة الثانية من

يجوز للمحكمة أن تصدر حكم في أية قضية باالستناد إلى شهادة شاهد فـرد إال إذا لم يعترض 
وعلى هذا  ،)عليها الخصم أو تأيدت ببينة مادية أخرى ترى المحكمة أنها كافية إلثبات صحتها

بالتدقيق تبين أن المدعي قـدم ( :إذ جاء فيها )64(التمييز األردنيةالنسق استقرت أحكام محكمة 
شاهد واحد إلثبات دعواه ولم يعترض عليه المستأنف ولهـذا أصبح من الجائز الحكم بشهادته وان 

   ).من قانون البينات) 34(كانت فردية وفقًا ألحكام البند الثاني من المادة 
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بعد التدقيق نجد انه وان كانت ( :)65(يز األردنيةوجاء كذلك في حكم آخر لمحكمة التمي
الشاهدة التي أثبتت وقوع البيع هي شهادة فردية إال أن هذه الشهادة قد تأيدت ببينة مادية أخرى 

  ).وهي استعمال المبيع من قبل المشتري مدة تقارب السنة

القاضي حكمه  وعلية فان شهادة الفرد الواحد في ظل التشريع األردني قد تصلح الن يؤسس
 ،أو إن أيدتها بينة مادية أخرى ،طالما أنها لم تكن محل اعتراض الخصم المتضرر ،على أساسها

  . ارتأى القاضي كفايتها إلثبات الواقعة في الدعوى محل النزاع

قد أجاز للقاضي أن يؤسس حكمه بناءا على  )66(ونجد نظام اإلثبات المدني االنجليزي
ولكن نجد انه اشترط أن تؤيد البينة  ،لم تؤيد هذه الشهادة بالبينةوان  ،شهادة شاهد واحد

الشهادة كأساس لتأسيس حكم القاضي في قضايا ادعاء شخصية الغير في االنتخابات واليمين 
  .الكاذبة واإلخالل بوعد الزواج وقضايا عدم شرعية النسب فقط

اإلقناع واإلثبات معتمدا في فقوة الدليل في القانون االنجليزي يعتمد على مدى قوته في 
ذلك على الحس العام والخبرة في مختلف الظروف المحيطة بالنزاع فإلى أي مدى تدعم أو تناقض 
الشهادة أدلة أخرى؟ وفي حالة الشهادة المباشرة يتوقف األمر على سلوك تصرف الشخص العادي 

   .)67(ومدى موثوقية الشاهد وكل الظروف التي يدعي الشاهد انه شاهدها

إذ يقدر قيمة شهادة الشهود فمرجع ذلك  ،وبينما نجد أن القاضي في ظل التشريع المصري
تقدير أقوال ( :)68(بهذا الصدد تقول محكمة النقض المصريةو ،التقدير وجدان القاضي نفسه

الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان المحكمة وإذن فمتى كان ما استخلصه الحكم من أقوال 
فان الجدل في ذلك ال يعدو أن يكون جدال موضوعيا مما ال  ،ائغا ويودي إليها مدلولهاالشهود س

   ).يجوز إثارته أمام محكمة النقض

إن التطبيقات السابقة لمحكمة النقض المصرية ال تتناول فحسب عدد من الشهود وإمكانية 
أن يؤسس القاضي حكمه  بل تتعدى ذلك إلى إمكانية ،االطمئنان إلى بعضهم دون البعض اآلخر فقط

كما وان القاضي ليس ملزم بتصديق الشاهد في كل أقواله  ،على أساس شهادة شاهد واحد فقط
تقدير ( :والذي جاء فيه )69(وهذا يتجلى في قرار آخر لمحكمة النقض المصرية ،وبيانات شهادته

ر ملزم بتصديق شهادة الشهود واستخالص الواقع منها مما يستقل به القاضي الموضوع فهو غي
كما أن له أن يأخذ بمعنى  ،بل له أن يطرح ما ال يطمئن إليه وجدانه ،الشاهد في كل أقواله

للشهادة دون معنى أخر تحتمله أيضا متى كان المعنى الذي اخذ به ال يتجافى مع مدلولها ومن ثم 
  ).تكون المجادلة في ذلك جدًال موضوعيًا ال تجوز إثارته أمام محكمة النقض
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ففي حين  ،وطريقة إعطاء الشاهد للشهادة في كثير من األحيان مهم بنفس درجة ما يقول
 ،أو حتى عدائيين ،مرتبكون يظهر آخرون أنفسهم مترددون، ،يظهر بعض الشهود بأنهم صادقين

فإن سلوكهم وتصرفهم  ،وأيا تكن الطريقة التي يمكن أن يستدل منها على الشهود أمام المحكمة
  .)70(حقيقية على صلة في تقييم شهادتهم وإعطائها وزنا بشأن ما يقول تعتبر أدلة

وتجدر اإلشارة إلى انه وفي ظل القانون االنجليزي يمكن للمحكمة فحص أهلية الشاهد 
وأبعد  ،والتأكد من عدم وجود مشكلة تؤثر في عقله وشهادته كما هو الحـال في حالة شهادة طفل

ؤال الشاهد بطريقة تمكنه من أثبات صدق أو كذب من ذلك نجد انه يسمح للخصم بس
  .)71(الشاهد

وهذا ما نص  ،وعليه فال يجوز للقاضي تقدير الشهادة بما ال يتفق مع مدلول هذه الشهادة
انه لما كان تقدير أقوال الشهود ( :حيث جاء فيه )72(عليه حكما آخر محكمة النقض المصرية
فيها وجب أن يكون سلطان المحكمة في ذلك مطلقا غير مرهونا بما يطمئن إليه وجدان المحكمة 

وقوة الدليل يخضع لقوة إقناعه  ،)وأن ال تخرج بهذه األقوال إلى ما ال يؤدي إليه مدلولها ،محدود
 ،ويعتمد على مختلف الظروف والعوامل ،وذلك يعتمد بشكل أساسي على الحس العام والخبرة

كما لو كان هناك عدة شهود وتساوى  ،)73(أخرىأو تناقض أدلة  ،وألي مدى تدعم الشهادة
  .)74(شهود اإلثبات والنفي

أو تأسيس  ،أما من حيث مسالة انه يتعين على القاضي في حال ترجيح بينة على بينة أخرى
فإننا نجد انه ولدى استعراض  ،أن يبين سبب هذا الترجيح ،حكمه على شهادة دون شهادة أخرى

ردني والعراقي وفي معرض إقرارهما للقاضي بسلطتـه فـي ترجيح أحكام القضاء أن القضاء األ
البد له  ،من خالل الوقائع القانونية المتحصلة فـي الدعوى محـل النزاع ،إحدى البينة على أخرى

حيث نجد في قرار محكمة  ،من أن يبين األسباب القانونية المؤدية إلى هـذا الترجيح) أي القاضي(
على القاضي أن يبين في قراره األسباب التي دعته لعدم قبول شهادة ( :انه )75(التمييز األردنية

الشهود وعليـه أن يشير إلـى هؤالء الشهود فـي قراره بتصديق شهاداتهـم أو عدم تصديقهـا إذ أن 
وبهـذا االتجـاه جـاء قـرار محكمـة تمييـز  ،)مناقشة هذه ضرورية قبل إصدار القرار النهائي

  .)76(العراق

ر أن الرأي عندي هو أن ترجيح المحكمة لشهادة على أخرى ال يلزمه تسبيب مفصل حول يغ
بل . ما توصلت إليه المحكمة من كذب شاهد أو عدم ارتياحها إليه، في حين تصديق آخر وهكذا

يكتفى في هذا الشأن من المحكمة بالقول أن المحكمة ولدى استعراض الشهادات المختلفة، فإن 
إلى شهادة دون أخرى من دون تفصيل، وهو ما يتوافق ومبدأ الرقابة الباهتة الذي ضميرها ارتاح 

  .نسعى إلى تأسيسه في بعض الفروض
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انه ال يتوجب على  لهوفي نفس الوقت نجد أن القضاء المصري قد جاء في بعض تطبيقات 
اه القاضي والذي كان أساسًا حكم بمقتض ،القاضي أن يبين في حكمه سبب ترجيح بينة على أخرى

تجري الشهادة مجرى التمليكات بما ( :انه )77(فجاء بقرار محكمة النقض المصرية ،في الدعوى
وقد جرى قضاء  .كأن الشاهد قد ملكه الحكم .فيها من معنى أن القاضي يملك الحكم بالشهادة

 هذه المحكمة على أن ترجيح شهادة الشاهد على شهادة آخر وهو من أطالقات قاضي الموضوع
  ).وال تثريب عليه إن لم يبين أسباب هذا الترجيح ،ال شأن فيه ما يطمئن إليه وجدانه

حيث نصت , إال أننا نجد وفي أحكام أخرى لمحكمة النقض المصرية ما يناقض هذا التوجه 
عند ترجيح بينة على أخرى أو األخذ بأقوال شاهد واحد  ،وبصراحة على انه يتعين على القاضي

فتقول محكمة استئناف  ،فالبد أن يكون لهذا الترجيح ما يسببه ويسوغه, لباقين أو أكثر دون ا
للمحكمة أن تّكون عقيدتها عن الواقعة المراد إثباتها ونفيها بالبينة ( :)78(القاهرة بهذا الصدد

حسبما يتراءى لها من ترجيح أقوال شهود احد طرفي الخصومة على شهادة الطرف األخر طالما 
  ).ترجيح ما يسوغهأن لهذا ال

فله الحق كذلك في  ،والقاضي إذا ملك سلطة مطلقة في ترجيح البينات وشهادات الشهود
وهذا ال يعتبر تحلًال من القاضي لنتيجة قراره باألمر  ،)79(طرح أقوال الشهود لعدم االطمئنان لها

عليه من محكمة بل هو تقديرًا للشهادة يمارسه بحدود سلطته دون رقابة  ،باإلثبات بالشهادة
ولكن  ،)80(فليس لمحكمة التمييز أن تتدخل في تقدير القاضي للدليل المعروض في النزاع ،التمييز

على القاضي إذا قرر ترك أقوال الشهود وعدم األخذ بها أن يؤسس حكمه على أسباب مسوغة 
  .)81(قانونا

دم االطمئنان للبينـة أو كمـا أنـه يحـق لمحكمة التمييز التدخل إذا أبدى القاضـي أسباب ع
وكانت هـذه األسباب مبنية علـى ما يخـالف الثابت فـي األوراق أو علـى تحريـف األقـوال أو  ،الشهادة

   .)81(الخـروج علـــى مدلولها

وعليه فال يوجد ما يمنع القاضي في معرض نظر الدعوى من األخذ بأقوال أي شاهد 
ة بأحد الخصوم طالما أن تقدير هذه الشهادة متروك فـي ولـو كانت تربطه عالق ،واالعتداد بها

وهذا ما جاءت به قرارات  ،لدى وزن وترجيح البينات نهايـة األمر إلـى سلطـة القاضي التقديرية
ال يوجد قانونا ما يمنع من سماع شهادة  -1( :ذهبت إلى أنهحيث  )82(محكمة التمييز األردنية

لمذكورة بينة في الدعوى إذا ما ارتأت المحكمة فيه دليال ترتاح اعتماد الشهادة او الوكيل لموكله
   ).إليه

فيتمخض عن هذه الشهادة  ،إما إن كانت الشهادة تجر مغنمًا للشاهد أو تدفع عنه مغرما
فعلى القاضي رد  ،وهذه الحالة أن يترتب حق للشاهد أو أن تحلله الشهادة من االلتزام بحق
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من ) 80(وهذا ما أتى به منطوق المادة  ،وعدم تأسيس الحكم عليها ،وعدم االعتداد بها ،الشهادة
كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم ( :القانون المدني األردني حيث نصت على انه

  ).عنه ترد

فان ذلك يعود  ،وان تقدير فيما إذا كانت الشهادة تجر مغنما للشاهد أو تدفع عنه غرم
وهذا ما جاء به قرار  ،والتي يخرج بها عن رقابة محكمة التمييز ،المطلقة لسلطة القاضي التقديرية

لمحكمة الموضوع تقدير فيما إذا كانت (: حيث جاء فيه ،)83(2007محكمة التمييز األردنية لعام
من القانون  80الشهادة تجر مغنما للشاهد أو تدفع مغرما عنه وفقا لما تقضي به المادة 

إن تقدير ما أذا كانت الشهادة مستوجبة الرد من ( :)84(حكما أخر لها وجاء في, ...) المدني
من القانون المدني األردني يعود لمحكمة الموضوع ويخرج عـن  80عدمه وفقا لما تقضي المادة 

  .)85(وبهذا االتجاه استقر اجتهادها) رقابـة محكمـة التمييز

ستماع لشهادة تجر مغنم أو تدفع مغرم عدم اال غير أننا نرى أن القاضي وعند تطبيقه لقاعدة
أي أن التسبيب من عدمه يجب . ملزم بالتسبيب، وإن كان تسبيبه ال يخضع لرقابة محكمة التمييز

أما عن قناعة القاضي أو األسباب التي وصل إلى . أن يكون إجباريا ويعرض حكمه للنقض بفواته
فال تثريب عليه ما دام إستخالصه سائغا  نتيجة معها بأن هذه الشهادة تجر مغنما أو تدفع مغرما

ولعل ما يدفعنا إلى ذلك هو الرغبة في وضع ضوابط للسلطة التقديرية التي يتمتع بها . ومقبوال
   .القاضي

فسلطة  ،وال تثريب على القاضي المدني إن اخذ بشهادة شاهد لم يعتد بها قاضي الجزاء
  .)86(عيد عن شخوصهمب ،القاضي المدني تنصب على تقدير أقوال الشهود

  الخاتمة

إن دور القاضي يتحلل من الجمود الذي كان يعتريه بخصوص سلطته التقديرية في وسائل 
فللقاضي في  ،)اإلقرار القضائي وحتى األدلة الكتابية والقرائن القانونيةو اليمين الحاسمة(اإلثبات 

الفعالية في و اضي اإليجابيةمما يضفي على دور الق ،هذا المجال سلطة تقديرية واسعة ومطلقة
  .مبدأ أن الخصومة المدنية ملك ألطرافها ارسىالخصومة، فزعزعت بذلك البرج الحصين الذي 

وحيث أن القاضي هنا يملك سلطة تقديرية واسعة في مجال أجازة اإلثبات بالشهادة من 
مر الخصوم باستدعاء وأ ،وابعد من ذلك إذ مّكنه المشرع من سلطة األمر باإلثبات بالشهادة ،عدمه

وذلك من تلقاء نفس  ،الشهود الذين يرى في سماع شهادتهم مساهمة كبيرة في كشف الحقيقة
الستكمال أدلة ناقصة في الدعوى محل النزاع ومحل اإلثبات ) كما في تشريع المصري(القاضي 
دير وتقيم مدى ووجدنا له سلطة واسعة في تق ،بغية أثبات الواقعة المزعومة أو نفيها ،بالشهادة
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إنتاجية البينة والشهادة لتأسيس الحكم في الدعوى بصرف النظر عن عدد الشهود أو حتى 
  .صالتهم بالخصوم أو أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم

ووجدنا أن القاضي وفي هذا المضمار وفي ظل ممارسته لهذه السلطة والمّكنة التي نص 
حيث يمكن له األخذ بأي  ،ا لرقابة محكمة التمييزينأى بها وال يخضع بشأنه, عليها القانون 

وطـرح هـذه البيـنة أذا ساوره  طالما ارتاح واطمئن إليها وجدانه, شهادة أو بينـة ولو كانت فردية 
  . كل ذلك بال معقب من محكمة التمييز طالما أن حكمه مسبب بأسباب سائغة شك حول هذه البينة

  التوصيات

  :خذ بعين االعتبار ما يلياأل المشرع األردني نوصي

إضافة نص للقانون األردني مؤداه أن رفض القاضي لطلب االستماع بلمشرع األردني ا نوصي: أوال
والسبب في توجهنا هذا أنه من . لشهادة يجب أن يكون مسببا، وهو أمر متعلق بالنظام العام

دة دون تسبيب قراره الناحية العملية وعلى فرض اتخاذ القاضي قرارا برفض االستماع لشها
وعلى فرض عدم تعلق ذلك بالنظام العام وال بد من التمسك به، ال يتصور معها اآللية التي 
يمكن للخصم االعتراض عليها كأن يلتمس من المحكمة تسبيب قرارها، حتى يتمكن من 

  .الطعن على الحكم من هذه الزاوية فيما بعد

. كان تسبيبه ال يخضع لرقابة محكمة التمييز بالتسبيب، وإن يجب أن يكون ملزماالقاضي ف
أما عن قناعة . أي أن التسبيب من عدمه يجب أن يكون إجباريا ويعرض حكمه للنقض بفواته

فال تثريب عليه ما دام إستخالصه سائغا  للرفضالقاضي أو األسباب التي وصل إلى نتيجة معها 
ضوابط للسلطة التقديرية التي يتمتع بها ولعل ما يدفعنا إلى ذلك هو الرغبة في وضع . ومقبوال
   .القاضي

من تلقاء  المشرع أن يطلق يد القاضي في مكنة األمر باالستماع إلى شهادة الشهود نوصي: ثانيا
إن رأى مبررا لذلك على غرار ما فعله المشرع المصري، على أن يضع قيد على ذلك  نفسه

ات بالشهادة، فالخصوم متى ما رفعوا وهو جواز ذلك في الحاالت التي يحق لخصوم اإلثب
دعواهم أمام القضاء أضحى للمحكمة والية على النزاع وهو ما يبرر إعطاء المحكمة سلطة 

وهو ما يدعونا إلى مطالبة المشرع . تقديرية لألمر باإلثبات بالشهادة إن رأت مبررا لذلك
  .بالنص على ذلك في تعديل قادم

ى أخرى ال يلزمه تسبيب مفصل حول ما توصلت إليه المحكمة ترجيح المحكمة لشهادة عل: ثالثا
بل يكتفى في هذا . من كذب شاهد أو عدم ارتياحها إليه، في حين تصديق آخر وهكذا

الشأن من المحكمة بالقول أن المحكمة ولدى استعراض الشهادات المختلفة، فإن ضميرها 
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ق ومبدأ الرقابة الباهتة الذي ارتاح إلى شهادة دون أخرى من دون تفصيل، وهو ما يتواف
  .نسعى إلى تأسيسه في بعض الفروض

طالما أن  ،النص على تمّكين القاضي من أن يملك األمر باإلثبات بالشهادة من تلقاء نفسه :رابعا
ومن جهة أخرى  ،المشرع منحـه هذه السلطة التقديرية والواسعة في اإلثبات بها من جهـة

  .سبب حكمه بأسباب سائغة أسوة بالتشريعات المقارنةطالما أن القاضي ملزم بأن ي

  

  الهوامش
 
: ، ص1، ط)القاهرة، د ون تاريخ ودار نشر(احمد إبراهيم، طرق القضاء في الشريعة اإلسالمية،.د )1(

، )1951بغداد، دون دار نشر، (حسين المؤمن، نظرية اإلثبات، : كذلك د وانظر. وما بعدها 207
 .15: ، ص2ج

 .77: ، ص1، ط)1974بغداد، دون دار نشر، (سعدون العامري، موجز نظرية اإلثبات،  .د )2(

)3( Adrian Keane, The Modern Law of Evidence, Butter worth’s, London, Third, 
Edition, 1994,p8 

عمان، األردن، الدار العلمية (ادم وهيب النداوي، دور الحاكم المدني في اإلثبات، دراسة مقارنة،  .د )4(
 .314: ، ص)2001للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر التوزيع، 

عمان، األردن، دار الثقافة (مفلح عواد القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية،دراسة مقارنة، : د )5(
 .158: ، ص)2007شر والتوزيع، للن

بحث منشور في مجلة (أنيس منصور المنصور، مدى سلطة القاضي في اإلثبات باليمين الحاسمة، .د )6(
. 245: ، ص)2009، الجامعة األردنية، 1، العدد36علوم الشريعة والقانون، المجلد , دراسات 

مـن مجلة نقابة  8-7العدد  ،1988سنة  428/88الحظ بنفس االتجاه تمييز حقوق أردني رقم 
تاريخ  2943/2007وكذلك تمييز حقوق أردني رقم . 1374: المحامين األردنيين، ص

26/5/2007. 
: ، ص)1988عمان، األردن، (مفلح القضاة، أصول المحاكمات المدنية ونظام القضاء في األردن، . د )7(

370. 

: من مجلة نقابة المحامين األردنيين، ص 8-7، العدد 1988سنة  428/88تمييز حقوق أردني رقم  )8(
1437. 

 .26/5/2007تاريخ  2943/2007تمييز حقوق أردني رقم  )9(

)10( Adrian Keane, The Modern Law of Evidence, Butter worth’s, London, Third, 
Edition, 1994, p 8  
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)11( Sir Richard Eggleston, Evidence , Proof and Probability ,Weidenfeld and 

Nicolson,London,1997p 46.  
النسب  -  2.الوفاة -1: الشهادة بالسماع غير مقبولة إال في الحاالت التالية): (39(فقد نصت المادة  )12(

 ).الوقف الصحيح لجهة خيرية منذ مدة طويلة - 3
 .700:، ص1977، سنة مجلة نقابة المحاميين األردنيين، 452/576تمييز حقوق أردني رقم  )13(

 .مجلة نقابة المحاميين األردنيين – 1979سنة  – 1782صفحة  235/79تمييز حقوق أردني رقم  )14(

)15( Keane8 :، المرجع السابق، ص. 

)16(   

  :على 1995حيث نص قانون األدلة المدنية المطبق قي انجلترا وويلز لسنة  -1

1 evidence  
(1) In civil proceedings evidence shall not be excluded on the ground that it is hearsay.  
(2) In this Act—  
(a) “hearsay” means a statement made otherwise than by a person while giving oral 

evidence in the proceedings which is tendered as evidence of the matters stated; and  
(b) references to hearsay include hearsay of whatever degree.  
(3) Nothing in this Act affects the admissibility of evidence admissible apart from this 

section.  
(4) The provisions of sections 2 to 6 (safeguards and supplementary provisions relating 

to hearsay evidence) do not apply in relation to hearsay evidence admissible apart 
from this section, notwithstanding that it may also be admissible by virtue of this 
section. Admissibility of hearsay. 

  :من ذات القانون على 4أما عن تقدير وزن الشهادة السماعية فقد نصت المادة 

4 Considerations relevant to weighing of hearsay evidence  
(1) In estimating the weight (if any) to be given to hearsay evidence in civil proceedings 

the court shall have regard to any circumstances from which any inference can 
reasonably be drawn as to the reliability or otherwise of the evidence.  

(2) Regard may be had, in particular, to the following—  
(a) whether it would have been reasonable and practicable for the party by whom the 

evidence was adduced to have produced the maker of the original statement as a 
witness;  

(b) whether the original statement was made contemporaneously with the occurrence or 
existence of the matters stated;  

(c) whether the evidence involves multiple hearsay;  
(d) whether any person involved had any motive to conceal or misrepresent matters;  
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(e) whether the original statement was an edited account, or was made in collaboration 

with another or for a particular purpose;  
(f) whether the circumstances in which the evidence is adduced as hearsay are such as to 

suggest an attempt to prevent proper evaluation of its weight.  
ونصت المادة ). يجوز اإلثبات بالشهادة في االلتزامات غير التعاقدية): (27(فقد نصت المادة  )17(

 – 1: في االلتزامات التعاقدية، تراعى في جواز اإلثبات بالشهادة وعدم جوازه األحكام اآلتية): (28(
في غير المواد التجارية يزيد على مائة دينار أو كان غير محدد المقدار إذا كان االلتزام التعاقدي  -أ

. فال تجوز الشهادة في إثبات وجود االلتزام أو البراءة منه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك
مع مراعاة أحكام أي قانون خاص يجوز اإلثبات بالشهادة في االلتزامات التجارية مهما بلغ . ب

يجوز اإلثبات )): 30(ونصت المادة  -). ي االلتزامات المدنية إذا لم تزد على مائة دينارمقدارها وف
إذا وجد  -  1: بالشهادة في االلتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار

أن تجعل ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها .مبدأ ثبوت بالكتابة
إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل  - 2. وجود المدعى به قريب االحتمال

يعتبر مانعًا ماديًا أن ال يوجد من يستطيع . كتابي أو إذا كان العرف والعادة ال يقضيان بربطها بسند
تعتبر مانعًا أدبيًا القرابة . قدكتابة السند أو أن يكون طالب اإلثبات شخصًا ثالثًا لم يكن طرفًا في الع

بين الزوجين أو ما بين األصول والفروع أو ما بين الحواشي إلى الدرجة الثالثة أو ما بين أحد 
إذا طعن  - 4. إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب ال يد له فيه - 3. الزوجين وأبوي الزوج اآلخر

لبيان الظروف التي أحاطت  - 5. لعام أو اآلدابفي العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام ا
في حال االدعاء  - 7. لتحديد العالقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر - 6. بتنظيم السند

بأن السند أخذ عن طريق الغش أو االحتيال أو اإلكراه على أن يتم تحديد أي من هذه الوقائع 
  ).بصورة واضحة

 يجوز اإلثبات في االلتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب ال تزيد ال(): 29(فقد نصت المادة  )18(
فيما إذا كان  - 2. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي -  1: قيمته على مائة دينار

إذا طالب أحد الخصوم في  - 3. المطلوب هو الباقي أو هو جزءًا من حق ال يجوز إثباته بالشهادة
 ).يد قيمته على مائة دينار ثم عدل طلبه إلى ما يزيد على هذه القيمةالدعوى بما تز

في غير المواد التجارية إذا كان التصرف (من قانون اإلثبات المصري على ) 60(فقد نصت ماده )19(
فال يجوز شهادة الشهود في , القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة 

من ) 61(ونصت المادة  -, انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقتضى بغير ذلكإثبات وجوده أو 
ال يجوز إثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيه معدله (نفس القانون على 

إذا كان المطلوب هو )  ب(, فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي )  أ: (18/99بالقانون 
إذا طالب احد الخصوم في الدعوى بما ) ج(, هو جزء من حق ال يجوز إثباته إال بالكتابة الباقي أو

من  62ونصت الماده -. تزيد قيمته على مائتي جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ماال يزيد على هذه القيمة
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ثبوت  يجوز اإلثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ(نفس القانون على 

وكل كتابه تصدر من الخصم يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب . بالكتابة
يجوز كذلك اإلثبات (من نفس القانون على ) 63(ونصت المادة , االحتمال يعبر مبدأ ثبوت بالكتابة

ل دون أذا وجد مانع مادي أو ادبى يحو)  أ(, بشهادة الشهود فيها كما يجب إثباته بدليل كتابي
 ).إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب اجتبى ال يد له فيه)  ب. (الحصول على دليل كتابي

في ( -يرد على القواعد السابق ذكرها: ((من التقنين المدني الفرنسي على 1348فنصت المادة  )20(
أو عن جنحة  أيضًا استثناء وذلك عندما يكون االلتزام ناشئًا عن شبه عقد، -)وجوب الدليل الكتابي

أو شبه جنحة، أو عندما ال يكون ألحد األطراف القدرة المادية أو المعنوية من الحصول على دليل 
كتابي للتصرف القانوني أو إذا فقد السند الذي يستخدمه كدليل كتابي على أثر حالة مفاجئة أو قوة 

ألطراف أو المودع لديه بالسند ويرد أيضًا على القواعد السابقة استثناء إذا لم يحتفظ أحد ا. قاهرة
ويعد دائمًا كل نسخ ثابت لألصل ينشأ عن . األصلي، وقدم صورة تعد نسخًا مطابقًا ودائمًا لألصل

 )).إحداث تغيير تصعب إزالته في مادة الدعامة
: ، ص1ط) 1968األردن، بدون دار نشر،  –عمان (انس الخمرة، الدعوى من البداية إلى النهاية .د )21(

 :ص .)1972القاهرة، دون دار نشر، (احمد نشأت، رسالة اإلثبات . كذلك انظر د. وما بعدها 76
381 

 .463: ص) دمشق، بدون دار وسنة نشر(اسعد المحاسني، الوجيز في أصول المحاكمات . د )22(

 1ج) نشربدون سنة  -لبنان/ بيروت (ادورد عيد، قواعد اإلثبات في القضايا المدنية والتجارية، . د )23(
 141ـ ص  1ـ مجموعة عمر ـ ج 1932نوفمبر  10وانظر كذلك نقض مصري رقم . 26ـ ص 

إجراء التحقيق إلثبات وقائع يجوز إثباتها بالشهادة ليس حقًا للخصوم يتحتم ( 42القضية رقم 
إجابتهم إليه في كل حـال بل أمر متروك لمحكمة الموضوع ترفض اإلجابة عليه متى رأيته غير 

 ..)..مجدي

 .420، ص 2عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ج.د )24(

  .317مرجع سابق، ص  ادم وهيب النداوي، .د )25(

 .421السنهوري،مرجع سابق، ص .د )26(

) 1966 - تونس ـ بدون دار نشر(محمد المالقي،محاضرات في شرح القانون المدني التونسي، . د )27(
 .74: ص

 .27ادورد عيد، مرجع سابق، ص . وانظر كذلك د. 323سنهوري ـ مرجع سابق، صال. د )28(

)29( keaneفيسمح للشاهد تقديم األدلة على الحقائق المتصلة بالموضوع، . 107، المرجع السابق، ص
تفصيالت المحيطة بالظروف المتصلة بالقضية، حتى يبث الحياة في شهادته، اابحيث يأتي ببعض 

حتى لو كانت هذه التفصيالت ال صلة مباشرة لها بالحقائق المنظورة، فهذا ال يعني  ويعطيها ألوانا،
أن الحقائق المحيطة ال أهمية لها، وليس لها عالقة بالموضوع، وذلك ألنها تزود بالوسائل واإلتساق 
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 ، المرجعEgglestonأنظر . الداخلي المتكامل للقضية المنظورة والتي يدلي فيها الشاهد بشهادته

 .63السابق، ص 

ـ  473مجلة التشريع والقضاء المصرية ـ،السنة األولى، ص  1944فبراير  1نقض مصري مدني،  )30(
 .6، هامش 318مشار إليه لدى ادم وهيب النداوي، مرجع سابق، ص 

سليمان مرقس، شهادة الشهود والقرائن وحجية الشيء المحكوم فيه والمعاينة . مشار إليه لدى د )31(
وبنفس . 22: ص، 1ط ،.)1974القاهرة، بدون دار نشر، ( رة في تقنينات البالد العربية،والخب

 182، ص 20،مجموعة أحكام النقض السنة 1969يناير  28االتجاه انظر كذلك نقض مصري مدني 
 203و 202رقم  1296ـ ص  20ـ مجموعة أحكام النقض السنة  1969ديسمبر  23نقض مدني 

 .92حكم رقم  666ـ ص 17م النقض، السنة مجموعة أحكا 1967مرس 
 .617ـ ص  9ـ مجموعة أحكام النقض السنة  1958يونيه  19نقض مصري مدني  )32(

 .وما بعدهـا 21سليمان مرقس، مرجع سابق، ص . د )33(

 .108، ص 2حسين المؤمن، مرجع سابق، ج. د )34(

مجلة نقابة  909الصفحة  21/10/1987تاريخ  799/1987قرار محكمة التمييز األردنية رقم  )35(
 .1/1/1990المحاميين تاريخ 

 .منشورات مركز عدالة 28/7/2008تاريخ  1876/2008تمييز حقوق رقم  )36(

)37( Keane والطفل بهذا المفهوم وفي ظل هذا القانون هو الذي لم يبلغ سن . 96، المرجع السابق، ص
لطة القاضي وعليه أن يضع أسئلة تمهيدية للطفل الثامنة عشرة والمسالة برمتها تقديرية تعود لس

يقدر من خاللها أن الطفل مؤهال للشهادة أم ال فهي سلطة تقديرية محضة مناطه للقاضي بغض النظر 
  عن سن الطفل

)38( Egglesto, 58، مرجع سابق، ص. 

ن الدولة ال يجوز أن يشهد أحد عن معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤو):(35(نصت المادة  )39(
ونصت ).إال إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في إذاعتها

الموظفون والمستخدمون والمكلفون بخدمة عامة ال يشهدون ولو بعد تركهم العمل ):(36(المادة 
 بقرار من بما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات وال يجوز إفشاؤها إال

من علم من المحامين أو الوكالء أو األطباء عن طريق مهنته أو ):(37(ونصت المادة ).المحكمة
صنعته بواقعة أو بمعلومات ال يجوز له أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن 

ن تلك الواقعة أو ذكرها له مقصودًا به ارتكاب جناية أو جنحة ويجب عليهم أن يؤدوا الشهادة ع
). المعلومات متى طلب منهم من أسرها إليهم على أن ال يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم

ال يجوز ألحد الزوجين أن يفشي بغير رضى اآلخر ما أبلغه إياه أثناء الزوجية ):(38(ونصت المادة 
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مة دعوى على أحدهم بسبب ولو بعد انفصامها إال في حالة رفع دعوى من أحدهما على اآلخر أو إقا

 ).جناية أو جنحة وقعت على اآلخر
)40( keane، 101المرجع السابق، ص. 

ادورد عيد، مرجع سابق، . انظر كذلك د. وما بعدها 24، ص3سليمان مرقس، مرجع سابق، ج . د )41(
 .144وبهذا الصدد أيضا جاءت المذكرة اإليضاحية من قانون البينات السوري في فقرته . 38ص 

 .25سليمان مرقس، مرجع سابق، ص. د )42(

 .499: ، ص10، مجموعه أحكام النقض لسنة 1959\6\25نقض مدني مصري،  )43(

ال يجوز أن يتمسك بالبطالن إال من (من القانون األردني والذي جاء فيه انه ) 25(الحظ نص المادة )44(
الذي تسبب فيه وذلك كله فيما عدا وال يجوز التمسك بالبطالن من الخصم . شرع البطالن لمصلحته

ويزول البطالن إذا نزل عنه صراحة أو ضمنا من شرع . الحاالت التي يتعلق فيها البطالن بالنظام العام
 ).لمصلحته وذلك فيما عدا الحاالت التي يتعلق فيها بالنظام العام

 . 39 – 38ق، صادورد عيد، مرجع ساب. د –نقال عن . 553كار سونية، سيزار، وبرو، ص  )45(

 .38رقم  – 266ص  – 7لسنة  –مجموعه أحكام النقض  – 1956نقض مدني أول مارس  )46(

 .32، ص3سليمان مرقس، مرجع سابق، ج . د )47(

قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الثاني،  1964\6\30تاريخ  1964، حقوقية، 673قرار رقم  )48(
 .5ص

 .323بق، صادم وهب النداوي، مرجع سا .د )49(

  . 68، حكم رقم 490: ، ص14، مجموعة أحكام النقض، لسنة 1963ابريل  4نقض مدني مصري  )50(

، النشرة القضائية اللبنانية لسنة 1964أيلول \17تاريخ  11تميز محكمة لبنان قرار رقم  –انظر كذلك 
 .381: ، ص5، عدد 1965

 .وما بعدها 325، ص 2جع سابق، جالسنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، مر.د )51(

، 3سليمان مرقس، مرجع سابق، ج. ، مشار إليه لدى د197أحكام النقض في ربع قرن، اإلثبات، رقم  )52(
 .38: ص

، ص 7ط) بدون دار ومكان وتاريخ نشر(احمد أبو الوفاء، الوسيط لمرافعات المدنية والتجارية، . د )53(
سليمان . وكذلك انظر د. 30، ص 2عيد، مرجع سابق، ج ادورد. انظر كذلك د. وما بعدها 788

 .35: ص -3مرقس، مرجع سابق، ج 

ادم وهيب النداوي، مرجع . وانظر كذلك د. من القانون المدني األردني) 25(انظر نص المادة  )54(
 .224سابق، ص 
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الفكر، دون مكان دار (عبد الوهاب العشماوي، إجراءات اإلثبات في المواد المدنية والتجارية .د )55(

 .549: ص) 1985نشر، 
يحلف الشاهد قبل اإلدالء  -1: (من قانون أصول المحاكمات المدنية األردني على) 81(نصت المادة )56(

اقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل الحق وال شيء غير الحق، وتستمع ( -:بشهادته اليمين التالية
للفريق الذي استدعى شاهدا أن  - 2. لم تسمع شهاداتهمالمحكمة ألقواله دون حضور الشهود الذين 

يستجوبه، ثم يجوز للفر قاء اآلخرين حينئذ أن يناقشوه وبعدئذ يجوز للفريق الذي استدعاه أن 
يستجوبه ثانية في النقاط الناشئة عن مناقشة الخصم له ويشترط في ذلك أن ال يخرج االستجواب 

دي أي اعتراض على سؤال ألقي على شاهد فعلى إذا أب -3.والمناقشة عن موضوع الدعوى
المعترض أن يبين سبب اعتراضه ومن ثم يرد الفريق الذي ألقى السؤال على االعتراض وعلى 
المحكمة أن تقرر بعدئذ إذا كان من الجائز توجيه السؤال أم ال، ويترتب عليها أن تسجل في 

ي أصدرته في صدده إذا طلب إليها أي فريق المحضر السؤال والمناقشة التي دارت حوله والقرار الذ
للمحكمة في أي دور من أدوار المحاكمة أن تلقي على الشاهد ما تراه يتفق مع الدعوى من  -4. ذلك

األسئلة وعلى رئيس الجلسة بعد انتهاء الشاهد من شهادته أن يسأل القضاة إذا كانوا يريدون توجيه 
ي أي شاهد سمعت شهادته من قبل الستجوابه مرة أسئلة له، وللمحكمة في أي وقت أن تستدع

تؤدى الشهادة شفاها وال يجوز االستعانة بمفكرات مكتوبة إال فيما صعب استظهاره ومن ال  -5. ثانية
إذا تبلغ الشاهد  -6.قدرة له على الكالم يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو باإلشارة

ور ولم يكن للشاهد معذرة مشروعة في تخلفه يجوز للمحكمة أن تبليغا صحيحا وتخلف عن الحض
تصدر مذكرة إحضار بحقه تتضمن تفويض الشرطة إخالء سبيله بالكفالة وإذ حضر الشاهد ولم تقنع 
المحكمة بمعذرته فلها أن تحكم عليه بالحبس لمدة ال تزيد على أسبوع أو بغرامة ال تزيد على عشرة 

 .من قانون المرافعات العراقي) 121(كذلك انظر نص المادة ). يادنانير ويكون قرارها قطع
)57( A.lennoff, ,، ص)وانظر كذلك . 40ص  –مرجع سابق  –ادوارد عيد : مشار إليه لدى د -)372

 –هامومن . ج. وكذلك س). 1954القاهرة، (، 2موانتسيلكو، روح الشرائع، ترجمة عادل زعيتر، ج
مقال منشور  –ترجمة الدكتور أكرم الوتري  –عات في انجلترا وفرنسا دراسة مقارنة لقواعد المراف

 .1971نيسان ومارس وحزيران  –في مجلة القضاء العدد الثاني 
. 344، ص)1954القاهرة، دون دار نشر، (ادموندس، ملكا، شرح القانون االنجليزي، الطبعة األولى  )58(

 .128و 101 :، المرجع السابق، صKeaneللمزيد حول ذلك انظر 

)58( keane101، المرجع السابق، ص . 

)59( keane128، المرجع السابق، ص. 

 .منشورات مركز عدالة 2008\9\29تاريخ  2008/  2128تمييز حقوق رقم  )60(
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. 352: السنهوري، مرجع سابق، ص. انظر كذلك د. 376: ، ص1احمد نشأت، مرجع سابق، ج. د )61(

ادورد . وانظر كذلك د. 5هامش  – 64: ، ص3مرجع سابق، ج  سليمان مرقس،. وانظر كذلك د
 .47: ، ص1عيد، مرجع سابق، ج

 .من القانون المدني العراقي) 500(الحظ نص المادة  )62(

)63( keane145، المرجع السابق، ص. 

مجلة نقابة المحاميين،  15/5/1961تاريخ  1961- 199تمييز حقوق لدى محكمة استئناف رقم  )64(
 .229: ، ص1961تشرين الثاني  9السنة  11، العدد

مجلة نقابة المحاميين  2/10/1961تاريخ  1961-226تمييز حقوق محكمة استئناف عمان رقم  )65(
 .562: ، ص11األردنيين العدد 

 .429: ملكا، المرجع السابق، ص.ادموندس )66(

)67( Keane20: ، المرجع السابق، ص. 

 – 166في القضية  3/1964/ 5نقض مدني  9، 28في القضية  1946نوفمبر  28نقض مدني  )68(
مجموعة عمر،  1946نوفمبر  28انظر كذلك نقض مدني . 46مجموعة سمير أ بو شادي، ص  29
االطمئنان إلى شهادة الشهود أو عدم االطمئنان لبها (حيث جاء فيه  115حكم رقم  261، ص2ج

وانظر كذلك القرار المرقم  - ).حاكم الموضوعمرده وجدان القاضي وشعوره وهو أمر يستقل به 
 .2937ص 2 – 1العدد  – 1960 –مجلة القضاء  – 1959\8\24في  1959 –ج  – 1284

 .175حكم رقم  105: ، ص13، مجموعة أحكام النقض، السنة 1962ديسمبر  13نقض مدني  )69(

)70( keaneوأنظر أيضا 190، المرجع السابق، ص ،Eggleston60سابق، ص ، المرجع ال . 
)71( Eggleston 61و 60، المرجع السابق، ص. 

 .2194، القضية 1248، ص 8، العدد 33، مجلة المحاماة، السنة 1952يناير  10نقض مدني  )72(

)73( keane20، المرجع السابق، ص. 

)74( Eggleston 152، المرجع السابق، ص. 

، 2، العدد 5بة المحامين األردنيين، السنة ، صلح حقوق، مجلة نقا56/  257تمييز حقوق رقم  )75(
 .124، ص 1951شباط 

، قضاء محكمة تمييز العراق، المجلد الثاني، 1964\10\30في  1946، ص 1348رقم القرار  )76(
لدى التدقيق والمداولة وجد أن المحكمة إتباعا محكمة التمييز سارت في (وجاء فيه . 238ص

فين رجحت بينة المميز عليه النطباق شهادات الشهود المقدمين الدعوى ونتيجة استماع بينات الطر
وحيث أن محكمة ...بيمنا الشهود الذين قدمهم المميز لم يكون كذلك... من قبله على دفعه



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  عبابنة

  152

 
في حكمها المميز فيكون حكمها المذكور أوردتها الموضوع قد رجحت بينة المميز عليه ألسباب التي 

 ).صحيحا وموافقا للقانون
مجموعه أحكام النقض المدني لسمير أبو  29 -  39في القضية  1962\5\23نقض مدني مصري  )77(

 .406شادي، ص 

، ص 2، العدد 43، المحاماة، السنة 1961ابريل  18 – 120استئناف القاهرة رقم الحكم  )78(
 .القضائية 77السنة  94 – 93،القضيتين 235

، 3سليمان مرقس، مرجع سابق، ج. كذلك انظر د - .560، ص 2العشماوي، مرجع سابق، ج . د )79(
 .66ص

، مجموعه أحكام النقض، السنة 20سنة 40في الطعن رقم  1951ديسمبر  6نقض مدني مصري  )80(
 .37، حكم رقم 206،ص2

 .407، ص3، العدد 1957، مجلة القضاء، السنة 1957\5\9تاريخ  1957، ص541رقم القرار  )81(

 .منشورات مركز عدالة – 2008\7\28تاريخ  2008/  1876 تمييز حقوق أردني رقم )81(

 .منشورات مركز عدالة – 2008\7\28تاريخ  2008/  1876تمييز حقوق أردني رقم  )82(

 .، منشورات مركز عدالة2007\6\6تاريخ  2007/  791تمييز حقوق رقم  )83(

 .عدالة ، منشورات مركز2005\10\11تاريخ  2005/  1711تمييز حقوق رقم  )84(

  : انظر تأكيدا هذا االستقرار القضائي األحكام التالية )85(

  .منشورات مركز عدالة - 2008\9\4تاريخ  2008/ 2203تمييز حقوق رقم  -

  .منشورات مركز عدالة -2008\9\23تاريخ  2007/  3372تمييز حقوق رقم  -

  .دالةمنشورات مركز ع -2002\1\28تاريخ  2001/  2858تمييز حقوق رقم  -

  .منشورات مركز عدالة -2001\9\30تاريخ  2001/  2451تمييز حقوق رقم  -

  .منشورات مركز عدالة -2001\7\26تاريخ  2001/  1571تمييز حقوق رقم  -

  .منشورات مركز عدالة -1997\9\30تاريخ  1997/  1512تمييز حقوق رقم  -

  .مركز عدالة منشورات 1980\12\24تاريخ  1980/  478تمييز حقوق رقم  -

  .منشورات مركز عدالة – 1980\12\15تاريخ  1980/ 468تمييز حقوق رقم  -

  .منشورات مركز عدالة – 1980\8\24تاريخ  1980/  334تمييز حقوق رقم  -

  .منشورات مركز عدالة-2007\2\18تاريخ  2006/  2425تمييز حقوق رقم  -

 .نشورات مركز عدالةم2006\11\15تاريخ  2006/  1374تمييز حقوق رقم  -
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، القضائية، فهرس أحكام النقض في 15سنة – 68، في الطعن 1946مارس 29نقض مدني مصري  )86(

وهو ذات موقف القانون األسترالي، حيث أنه باستثناء قضايا االعتداء الجنسي . 225ربع قرن، رقم 
ون اإلنجليزي موقف مختلف ال يمكن االستناد إلى ماضي الشاهد لالنتقاص من شهادته، غير أن للقان

استخدام ماضي الشاهد لوزن شهادته، وهو  1968حيث يجوز وفقا لقانون األدلة المدنية لسنة 
، المرجع Egglestonللتفصيل في ذلك أنظر . الموقف الذي كانت تتبناه المحاكم االسكتلندية دائما

  .62السابق، ص 
  

  قائمة المراجع

  :المراجع العربية* 

  .1ط ) ، دون دار وتاريخ نشرالقاهرة( ،طرق القضاء في الشريعة اإلسالمية ،داحم ،إبراهيم

  .7ط) سنة نشرمكان ودار و دون(، الوسيط لمرافعات المدنية والتجارية ،احمد ،أبو الوفاء

، دون دار القاهرة( ،ثمانية أجزاء في مجلد واحد، شرح القانون االنجليزي ،ملكا ،ادموندس
  .1ط  )1954 نشر،

  . 1ط )1968 دون دار نشر، ،األردن –عمان ( الدعوى من البداية إلى النهاية ،انس ،رةالخم

  .2ج  )1966 دون مكان ودارنشر،( ،الوسيط في شرح القانون المدني ،عبد الرزاق ،السنهوري

  .1ط )1974 ،دون دار نشر ،العراق/ بغداد ( موجز نظرية اإلثبات ،سعدون ،العامري

  .2005)،التوزيعو دار الثقافة للنشر –عمان ( ،حكام قانون اإلثباتشرح أ ،عباس ،العبودي

دون مكان  ،دار الفكر( ،إجراءات اإلثبات في المواد المدنية والتجارية ،عبد الوهاب ،العشماوي
  . )1985 ،نشر

دار وسنة بدون  - لبنان/ بيروت ( قواعد اإلثبات في القضايا المدنية والتجارية ،ادورد ،عيد
 . 1ج  )نشر

 دار الثقافة للنشر( البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة ،مفلح عواد ،القضاة

  .)2007 ،األردن/ عمان  –التوزيع و
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 ،تونس ـ بدون دار نشر( محاضرات في شرح القانون المدني التونسي ،محمد ،المالقي
1966(.  

  . )ون دار وسنة نشربد دمشق،( الوجيز في أصول المحاكمات ،اسعد ،المحاسني

شهادة الشهود والقرائن وحجية الشيء المحكوم فيه والمعاينة والخبرة في  ،سليمان ،مرقس

  . 1ط ) 1974 ، دون دار نشر،مصر/ القاهرة ( ،تقنينات البالد العربية

  . 2ج )1954 دون دار نشر، ،القاهرة( ،ترجمة عادل زعيتر ،روح الشرائع ،موانتسيلكو

 .2ج  )1951 ،دون دار نشر، بغداد( ،نظرية اإلثبات ،حسين ،المؤمن

  .7ط  )1972 دون دار نشر، ،القاهرة( ،رسالة اإلثبات ،احمد ،نشأت

  

  :المراجع باللغة االنجليزية* 

Eggleston, Sir Richard, Evidence, Proof and Probability,Weidenfeld and 
Nicolson, London,1997.  

Keane, Adrian, The Modern Law of Evidence, Butter worth’s, London, Third, 
Edition, 1994. 

 

  :الرسائل والدوريات والمجالت* 

علوم  ،مجلة دراسات ،مدى سلطة القاضي في اإلثبات باليمين الحاسمة ،أنيس منصور ،المنصور

  .2009 ،الجامعة األردنية ،1العدد ،36المجلد  – الشريعة والقانون

تم  –رسالة ماجستير  - دور الحاكم المدني في اإلثبات دراسة مقارنة ،وهيبادم  ،النداوي
 –الدار العلمية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر التوزيع  -تحديثها من قبل المؤلف بكتاب 

 .2001 - عام

 ترجمة الدكتور أكرم ،دراسة مقارنة لقواعد المرافعات في انجلترا وفرنسا –.ج .س ،هامومن

  .1971نيسان ومارس وحزيران  ،العدد الثاني ،مجلة القضاء ،ريالوت
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  : المصادر* 

  .2001لسنة ) 37(والمعدل بموجب القانون رقم  1952لسنة ) 30(قانون البينات األردني رقم 

في صيغته المعدلة بموجب القانون  1988لسنة  24قانون أصول المحاكمات المدنية األردني رقم 
  .2002لسنة ) 26(لقانون المعدل رقم وا 2001لسنة  14رقم 

  .لسنة 23معدال بالقانون  1968لسنة  25قانون رقم  قانون اإلثبات المصري

  .1979لسنة ) 107(رقم  قانون اإلثبات العراقي

  .1947لعام  359الصادر بالمرسوم رقم  قانون البينات السوري

   .1995قانون األدلة المدنية المطبق قي انجلترا وويلز لسنة 

  

  :التطبيقات القضائية األردنية* 

 . منشورات مركز عدالة2005\10\11تاريخ  2005/ 1711تمييز حقوق رقم 

  .منشورات مركز عدالة 2008\9\4تاريخ  2008/ 2203تمييز حقوق رقم 
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  .منشورات مركز عدالة 2002\1\28تاريخ  2001/  2858تمييز حقوق رقم 

  .منشورات مركز عدالة 2001\9\30تاريخ  2001/  2451تمييز حقوق رقم 

  .منشورات مركز عدالة 2001\7\26تاريخ  2001/  1571تمييز حقوق رقم 

  .منشورات مركز عدالة 1997\9\30تاريخ  1997/  1512تمييز حقوق رقم 

  .منشورات مركز عدالة 1980\12\24تاريخ  1980/  478 تمييز حقوق رقم

  .منشورات مركز عدالة 1980\12\15تاريخ  1980/ 468تمييز حقوق رقم 

  .منشورات مركز عدالة 1980\8\24تاريخ  1980/  334 تمييز حقوق رقم

  .منشورات مركز عدالة2007\2\18تاريخ  2006/  2425 تمييز حقوق رقم

 .رات مركز عدالةمنشو2006\11\15تاريخ  2006/  1374تمييز حقوق رقم 
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مـن مجلة نقابة  8- 7العدد  – 1437ص  – 1988سنة  428/88تمييز حقوق أردني رقم 
  . المحامين األردنيين

من مجلة نقابة  8-7العدد  – 1437ص  – 1988سنة  428/88تمييز حقوق أردني رقم 
 .المحامين األردنيين

  . 26/5/2007تاريخ  2943/2007تمييز حقوق أردني رقم 

  .62ص  ،بق  .26/5/2007تاريخ  2943/2007حقوق أردني رقم  تمييز

مجلة نقابة المحاميين  – 1977سنة  – 700صفحة  452/576تمييز حقوق أردني رقم 
 .األردنيين

مجلة نقابة المحاميين  – 1979سنة  – 1782صفحة  235/79رقم  تمييز حقوق أردني
 .األردنيين

مجلة نقابة  909الصفحة  21/10/1987تاريخ  799/1987قرار محكمة التمييز األردنية رقم 
 . 1/1/1990المحاميين تاريخ 

 .منشورات مركز عدالة 28/7/2008تاريخ  1876/2008تمييز حقوق رقم 

مجلة نقابة المحاميين  2/10/1961تاريخ  1961-226تمييز حقوق محكمة استئناف عمان رقم 
 . 562ص  11األردنيين العدد 

  .منشورات مركز عدالة 2008\9\29تاريخ  2008/  2128تمييز حقوق رقم 

مجلة نقابة المحاميين  15/5/1961تاريخ  1961-199تمييز حقوق لدى محكمة استئناف رقم 
 .229ص  – 1961تشرين الثاني  9السنة  11 –العدد  –

 – 5السنة  –مجلة نقابة المحامين األردنيين  –صلح حقوق  - 56 – 257تمييز حقوق رقم 
  . 124ص  – 1951شباط  – 2العدد 

 11العدد  – 31السنة  –مجلة المحامون  – 1966\10\23في  2289أساس  1427 قرار رقم
 .347ص  – 1966تشرين الثاني  –

  .منشورات مركز عدالة – 2008\7\28تاريخ  2008/  1876تمييز حقوق أردني رقم 

  . عدالةمنشورات مركز  – 2007\6\6تاريخ  2007/  791تمييز حقوق رقم 
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  :التطبيقات القضائية العربية* 

فهرس أحكام  –القضائية  – 15سنة – 68في الطعن  – 1946مارس 29نقض مدني مصري 
  . 225رقم  –النقض في ربع قرن 

نقض مدني  182ـ ص  20ـ مجموعة أحكام النقض السنة  1969يناير  28نقض مصري مدني 
  .1296ـ ص  20ـ مجموعة أحكام النقض السنة  1969ديسمبر  23

 . 92حكم رقم  666ـ ص 17مجموعة أحكام النقض، السنة  1967مرس  203و 202نقض رقم 

  .617ـ ص  9ـ مجموعة أحكام النقض السنة  1958يونيه  19نقض مصري مدني 

   .499ص  – 10مجموعه أحكام النقض لسنة  - 1959\6\25 - نقض مدني مصري 

 .38رقم  – 266ص  – 7لسنة  –ام النقض مجموعه أحك – 1956 أول مارس نقض مدني

المجلد  –قضاء محكمة تمييز العراق  1964\6\30تاريخ  1964 –حقوقية  – 673قرار رقم 
  .5ص –الثاني 

حكم رقم  – 490ص – 14لسنة - مجموعة أحكام النقض  – 1963ابريل  4نقض مدني مصري 
68 .  

   42القضية رقم  141ـ ص  1ـ مجموعة عمر ـ ج 1932نوفمبر  10نقض مصري رقم 

مجلة التشريع والقضاء المصرية ـ السنة األولى ـ ص  1944فبراير  14نقض مصري مدني ـ
473.  

 – 166في القضية  3/1964/ 5نقض مدني  9 - 28في القضية  1946نوفمبر  28نقض مدني 
  .46ص  –مجموعة سمير أبو شادي  29

   261ص – 2ج –مجموعة عمر  1946نوفمبر  28نقض مدني 

 – 1العدد  – 1960 –مجلة القضاء  – 1959\8\24في  1959 –ج  – 1284القرار المرقم 
 .2937ص 2

حكم رقم  105ص – 13السنة  –مجموعة أحكام النقض  – 1962ديسمبر  13نقض مدني 
175 . 
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القضية  – 1248ص  – 8العدد  - 33السنة  - مجلة المحاماة  - 1952يناير  10 نقض مدني
2194.  

النشرة القضائية اللبنانية لسنة  – 1964أيلول \17تاريخ  11لبنان قرار رقم  مةتميز محك
  .381ص  – 5عدد  -1965

مجموعه أحكام النقض المدني لسمير أبو  29 - 39في القضية  1962\5\23نقض مدني مصري 
 .406ص  –شادي 

 – 2العدد  – 43السنة  –المحاماة  – 1961ابريل  18 – 120استئناف القاهرة رقم الحكم 
 .القضائية 77السنة  94 – 93القضيتين  235ص

 –مجموعه أحكام النقض  – 20سنة 40في الطعن رقم  1951ديسمبر  6نقض مدني مصري 
 .37حكم رقم  – 206ص– 2السنة 

 – 3العدد  – 1957السنة  –مجلة القضاء  – 1957\5\9تاريخ  1957ص 541رقم القرار 
 .407ص

حكم رقم  - 980ص – 5السنة  –مجموعة أحكام النقض  – 1954يونيو 24نقض مدني مصري
151.  

حكم  – 395ص  – 5السنة  –مجموعه أحكام النقض  – 1964مارس 26نقض مدني مصري
  . 66رقم 
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 - في الفكر االقتصادي اإلسالمي - نقل الزكاة من بلد إلى آخر 

The Transfer of Zakat from One Country to Another  

- In Islamic Economic Thought - 
  

  * محمد أحمد القضاة

  

  19/6/2018 تاريخ القبول   28/3/2018 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

أقـوال الفقهـاء، وأدلـتهم،    : زكـاة مـن بلـد آلخـر مستعرضـاً     حكـم نقـل ال  : يتناول هذا البحث الحديث عـن 
  .ومناقشتها، والراجح منها

ومن خالل هذا البحث ترجح للباحث أن األصل في الزكاة أن تفرق حيث جمعت، إال أنه ال يوجد مـانع  
عتبار من الخروج عن هذا األصل إذا رأى اإلمام العادل بمشورة أهل الشورى أن تنقل الزكاة إذا كان ذلك ال

كأن يكون ذلك بعد استغناء البلد الـذي فيـه المـال، أو وجـود مـن هـم       : صحيح وكانت هنالك مصلحة شرعية
  .أحوج إليها، أو وجود قرابة للمزكي وغير ذلك من الحاالت المعتبرة

  

Abstract 
This research paper discusses the legitimacy of moving Zaqat from one country to 

another included a discussion of scholars points of view and their evidence. 

The researcher finds that the origin of Zaqat is to be collected and distributed in the 
same country; however, it is permitted to be distributed in different country under certain 
conditions like the case of no need for Zaqat’s money in the origin country, the case of 
urgent need for Zaqat on another country, or the case of Zakat need for the giver’s 
relatives in another country and other cases. 

  

  

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  .، عمان، األردنجامعة األردنية ،كلية الشريعة ،ه واصولهقسم الفقأستاذ مشارك،    *
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  :المقدمة

إن اإلسالم تنظيم شامل وكامل، وهو دين التعاون والتكافل، أكرم الله اإلنسان وشرفه به، 
لكي يعيش سعيدًا في حياته، وال تتوفر لإلنسان أسباب عيش كريم، إال عن طريق التعاون والتكافل 

ن أن يكون ذلك بجميع مساراته ومنها االجتماعية واالقتصادية، على أساس االحترام المتبادل، ودو
ذريعة بيد أحد لظلم أو استغالل، واإلسالم هو التنظيم اإللهي الذي يحقق هذه الحاجة األساسية 
والخطيرة لإلنسان، في التئام مع فطرته وتوافق مع نفسيته، وهو يحقق هذه الحاجة من خالل نظام 

تقويم الُخُلق، ثم وضع متكامل يبدأ بتقديم العقيدة، ثم تقويم النظرة إلى الكون والحياة، ثم 
  .الضوابط المنظمة والمقومة للسلوك

وليس تشريع الزكاة إال ضابطًا من جملة الضوابط الكثيرة التي شرعها الله تعالى لتقويم 
السلوك اإلنساني بما يتالئم مع شروط السعادة للمجموعة اإلنسانية بوصفها التركيبي المتآلف، 

  .مته وسعادته الشخصية في هذه الحياةوبوصفها أفرادًا ينشد كل منهم كرا

وظيفة الزكاة في نظرة كلية شاملة هي مراقبة الدخل الفردي أن ال يطغى في نموه على  إن
ميزان العدالة بين األفراد، وأن يظل نموه خاضعًا ألساس االكتفاء الذاتي للجميع، نالحظ هذا في 

ادعهم إلى شهادة أن : "إلى المدن والقبائل قوله عليه الصالة والسالم ألصحابه الذين كان يرسلهم
فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة  ،ال إله إال الله وأني رسول الله

  .)1("تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم

إلى جهده وطاقته الشخصية وحدها في تدبير أمر  اإلنسان دعوهكذا الشريعة اإلسالمية، ال ت
توفير أسباب اكتفائه، كما ال تكله إلى ضميره اإلنساني وحده في مد يد التعاون العادل نفسه و

رسي القواعد والنظم التي تمد جهد الفرد ونشاطه والتناصر اإلنساني إلى أيدي إخوانه، بل إنها ُت
 الذاتي بعون يضمن له كرامة العيش ومستوى االكتفاء، وترسي التشريعات الكافية لمراقبة ضمير

واالستقامة مع  ،وتطغيه نوازع البغي واألنانية، ولضبطه ضمن خط العدل ،الفرد أن ال يتمرد
وكيفية جمعها وسبل تشريع عبادة الزكاة، اآلخرين، ولسوف تبدو لك هذه الحقيقة من خالل 

ي تؤديه من دور فاعل إيجابي، ألنها تمثل جانبًا واسعًا من العمل الخيري واإلغاثي فتوزيعها، وما 
  .كل زمان ومكان، ومهما تغيرت األحوال والعصور

لقد تضمن المنهاج اإلسالمي قواعد تكفل التراحم بين الناس، وإقامة المجتمع على أسس من 
حقًا للسائل والمحروم، إنه حق ال صدقة وال  التعاون والمودة واإلخاء، فجعل من أموال األغنياء

الحركية في اقتصاد اإلسالم، والمال في نظر اإلسالم تفضل وال من، هذا الحق من أهم العوامل 
ليس من مالك إال ما : "يؤدي وظيفة اجتماعية خطيرة ألنه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم
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أما ما زاد على ذلك فأنت مسؤول عنه من  )2("أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت
ته؟ وماذا أفاد إخوة لك في البشرية منه؟ وعلينا أن نذكر أين اكتسبته، وفيم أنفقته؟ وأين وضع

دائمًا أن تشريع الزكاة في اإلسالم فيه المصلحة الحقيقية للمجتمع، وفيه صالح معاشهم ومعادهم، 
وما أرسلناك إال رحمة : "وفيه الرحمة كل الرحمة لعباد الله، ألن الله يقول لرسوله الكريم

كاة في نفس بلد المزكي، أم نقلها إلى بلد آخر، وعلينا أن نعلم أن ، سواء وزعت الز)3("للعالمين
المال مال الله، وال بد أن يوجه إلى ما يرضي الله غاية كل مسلم، والعمل الخيري هو أوسع 

  .أبواب الرضا للخالق عز وجل

  :أهمية البحث

اة من بلد تظهر أهمية هذا البحث في حاجة كل مسلم إلى معرفة الحكم الشرعي لنقل الزك
آلخر، كما تظهر أهميته في أنه يتناول إحدى مسائل الزكاة التي هي أحد أركان ديننا اإلسالمي 

  .الحنيف وفريضة هامة في تحقيق التكافل االجتماعي بين المسلمين

  :مشكلة البحث

  :تظهر مشكلة هذا البحث في محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية

 بينها وبين الضريبة؟ما مفهوم الزكاة؟ وما الفرق  -1

 ما معنى الزكاة؟ وما تحرير محل النزاع بين الفقهاء في حكم نقلها؟ -2

 ما أقوال الفقهاء وأدلتهم في حكم نقل الزكاة من بلد آلخر؟ -3

 ما القول الراجح في حكم نقل الزكاة من بلد آلخر؟ -4

  :الدراسات السابقة

  :تناولت عدة دراسات سابقة هذا الموضوع فمن ذلك

 .220ص-219أحكام الزكاة والصدقة من ص: محمد عقلة في كتابه الدكتور -1

 .51ص-50التلخيصات لحل أحكام الزكاة من ص: الشيخ عبد العزيز السلمان في كتابه -2

ويالحظ على هاتين الدراستين أنهما لم يستوفيا أدلة الفقهاء في هذه المسألة ومناقشتها 
  .والترجيح

  :منهج البحث

نهج االستقرائي، والوصفي، والتحليلي، حيث قمت باستقراء وتتبع ما اتبعت في هذا البحث الم
يتعلق بالموضوع من أحكام في الكتب الفقهية، ونقل أقوال الفقهاء من مصادرها األصلية، ونسبتها 
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إلى أصحابها، ودراسة أقوال الفقهاء وتحليلها؛ لمعرفة مواطن االتفاق فيها، واالختالف، مع بيان 
ن االختالف، وعرض أدلتهم، وتوجيهها، ومناقشة هذه األدلة، وصوًال إلى القول مذاهبهم في مواط

  .الراجح الذي تعضده األدلة

  :خطة البحث

  :هذا وقد قسمت البحث إلى ثالثة مطالب وخاتمة

  .مفهوم الزكاة وأساس فكرة الزكاة: المطلب األول

  ة؟الزكاة وموارد الدولة اإلسالمية، وهل هي ضريب :المطلب الثاني

  :نقل الزكاة من بلد آلخر، وفيه ثالثة فروع: المطلب الثالث

  .معنى نقل الزكاة، ومحل اتفاق الفقهاء: الفرع األول

  .نقل الزكاة إلى بلد آخر وفي بلد الوجوب من يستحقها: الفرع الثاني

  .أدلة الفقهاء في المسألة والرأي الراجح: الفرع الثالث

  .لبحثلخصت فيها أهم نتائج ا: الخاتمة

  .والله أسأل أن يتقبل مني هذا الجهد وينفع به المسلمين

  

  مفهوم الزكاة وأساس فكرة الزكاة: المطلب األول

  :مفهوم الزكاة في اللغة: أوًال

فالزكاة في . يوحي مفهوم الزكاة اللغوي بكونها من أهم وسائل تحقيق التكافل االجتماعي
  .)4("الطهارة والنماء"اللغة بمعنى 

ومن يوق شح : "ونها طهارة فألنها تطهر النفس من رذيلة األنانية والشح قال تعالىأما ك
  .)5("نفسه أولئك هم المفلحون

وأما كونها تنمية فألنها تنمي في مؤديها شعور المشاركة الوجدانية الذي يدفعه إلى حرمان 
ة أو الفقيرة روح نفسه لمنفعة غيره من الفرد والمجتمع ثم هي تنزع من نفوس الطبقات العاجز

خذ "الحقد والحسد وتبث روح األلفة والتضامن، وتتمثل هذه المعاني اللغوية في قوله سبحانه 
  .فهي تطهر مؤديها من اإلثم وتنمي أجره )6("من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها
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  :مفهوم الزكاة في الشريعة اإلسالمية: ثانيًا

  :ها جوامع مشتركة وهي على النحو التاليعرفها العلماء بتعريفات متقاربة بين

تمليك جزء مال مخصوص من مال مخصوص لشخص مخصوص عينه : "عرفها الحنفية بأنها  -أ 
 .)7("الشارع لوجه الله تعالى

إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص، بلغ نصابًا، لمستحقه، إن : "وعرفها المالكية بأنها  -ب 
 .)8("تم الملك، وحول، غير معدن وحرث

 .)9("اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص: "الشافعية بأنها وعرفها  - ج 

حق يجب في المال في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت : وعرفها الحنابلة بأنها  - د 
 .)10("مخصوص

وبهذا يتبين أن الزكاة أطلقت في عرف الفقهاء على نفس فعل االيتاء، أو أداء الحق الواجب 
لى الجزء المقرر من المال الذي فرضه الله حقًا للفقراء والمحتاجين، في المال، وأطلقت أيضًا ع

  .وتسمى الزكاة صدقة لداللتها على صدق العبد في عبوديته وطاعته لله عز وجل

  غاية تشريع الزكاة: ثالثًا

تعتبر الزكاة وسيلة لتوزيع الثروة الذي يكفل ازدهار العمل الخيري والتعاون اإلنتاجي، وهو 
ياة االقتصادية في البالد، وأساس تنمية الثروة الوطنية، وتقتطع الزكاة من رأس المال إذا قوام الح

لم يوظف المال في العمل، إذ ال يشترط في فرضية الزكاة أن يكون المال ناميًا بالفعل، بل يكفي 
، أو سائر أن يكون ناميًا تقديرًا أو حكمًا، بمعنى أنه لو وظف في التجارة أو الصناعة أو الزراعة

وجوه العمل لنما وأتى ربحًا، فتقاعس صاحبه عن تنميته ال يعفيه من أداء فرضية الزكاة حقًا 
، والزكاة أحد أركان اإلسالم الخمسة وفرض من )11(لمصارفها، على أن إهمال تنمية المال ال يجوز

لله في اثنين فروضه، وفرضت في شوال من السنة الثانية للهجرة، وقد قرنت بالصالة في كتاب ا
وثمانين موضعًا، مما يدل على كمال االتصال بهما، وهي واجبة بكتاب الله تعالى، أما الكتاب 

خذ من أموالهم صدقة : "، وقوله تعالى)12("وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة: "فقوله تعالى: الكريم
  .)14("وآتوا حقه يوم حصاده: "، وقوله عز وجل)13("تطهرهم وتزكيهم بها

بني اإلسالم على خمس شهادة أن : "فقول النبي صلى الله عليه وسلم: السنة الشريفةوأما 
، )15("ال إله إال الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة والحج، وصوم رمضان

أعلمهم أن : "وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه لمعاذ عندها بعثه إلى اليمن
  .)16("افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، فترد في فقرائهم الله
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وأجمع المسلمون في جميع األعصار على وجوب الزكاة، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على 
: قتال مانعيها، كما فعل الصحابة في عهد الخليفة األول أبي بكر رضي الله عنهم، قال أبو بكر

، )17(والزكاة فإن في الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقًا والله ألقاتلن من فرق بين الصالة"
  .)18("كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها

ومن أنكر فرضية وجوب الزكاة كفر وارتد إن كان مسلمًا ناشئًا ببالد اإلسالم بين أهل العلم، 
ثًا، فإن تاب وإال قتل، ومن أنكر وجوبها جهًال منه، إما وتجري عليه أحكام المرتدين، ويستتاب ثال

لحداثة عهده باإلسالم، أو ألنه نشأ ببادية نائية عن المدن، عرف وجوبها، وال يحكم بكفره، ألنه 
  .)19(معذور

وإذا كان الهدف ألي نظام اقتصادي هو إيجاد التوازن االجتماعي بين أفراد المجتمع، 
األرض ينقل هذا الهدف إلى حيز التطبيق العملي بما شرعه، فكان أول فاإلسالم أول نظام على 

تشريع في العالم يجعل العمل الخيري ومكافحة الفقر من واجبات الدولة ال إحسانًا من األغنياء 
ومن ثم يشرع عبادة مالية واجبة األداء لهذه الغاية، يكره اإلسالم الفقر والحاجة للناس، ألنه يريد 

ن هموم ضرورات الحياة المادية، ليفرغوا لما هو أليق باإلنسانية والكرامة التي خص أن يعفيهم م
الله بها اإلنسان، ليفرغوا لما هو أليق باإلنسانية والكرامة التي خص الله بها اإلنسان، كما يكره 
اإلسالم أن تكون فوارق الطبقات بين أبناء األمة بحيث تعيش فيها جماعة في مستوى الترف، 

عيش جماعة أخرى في مستوى الشظف، ثم أن تتجاوز الشظف إلى الحرمان والجوع والعري وت
ما آمن بي من بات شبعان وجاره جوعان وهو : "فهذه أمة غير مسلمة، والرسول الكريم يقول

. )21("ال يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه: "، ويقول عليه الصالة والسالم)20("يعلم
ذه الفوارق لما وراءها من أحقاد وأضغان تحطم أركان المجتمع، ولما فيها من ويكره اإلسالم ه

أثرة وجشع وقسوة ُتفسد النفس والضمير، ولما فيها من اضطرار المحتاجين إلى السرقة 
  .)22(والغصب، وإما إلى الذل وبيع الشرف والكرامة، وكلها منحدرات يتجافى اإلسالم بالجماعة عنها

  "لزكاة وموارد الدولة اإلسالمية، وهل هي ضريبةا": المطلب الثاني

سواء نظرنا إلى الزكاة كعبادة محضة، أو نظرنا إليها على أنها من األحكام باعتبارها حقًا 
فإن الواقع هو أن الزكاة تعتبر المورد األول المعتاد للدولة اإلسالمية، وأكثر  –واجبًا للفقراء 

  :ذهن المفكر الحديث سؤالين مواردها استقرارًا، والزكاة تثير في

  ما تكييفها كمورد مالي للدولة اإلسالمية، وهل هي ضريبة؟: أحدهما

  إذا لم تعتبر ضريبة، فما هو النظام المالي لهذه الدولة وكيف تتحول إذن؟: ثانيهما
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  :تكييف الزكاة كمورد مالي للدولة اإلسالمية: أوًال

تفرض في عصرنا الحاضر، لوجدنا أن الزكاة ال تجمع إذا قارنا بين الزكاة وبين الضريبة التي 
الصفات األساسية للضريبة الحديثة، مما يجعلها في الواقع فريضة من نوع خاص، وأهم الفروق 

  :بين الزكاة والضريبة

 .الضريبة تتصف بالعمومية، والزكاة ليست عامة، فهي تفرض على المسلمين دون غيرهم  -أ 

التحصيل، دون أن يخل ذلك بلزومها فيجوز للمكلف بها  قد ينقص الزكاة عنصر الجبر في  -ب 
أحيانًا أن يخرجها بنفسه لمن يشاء، وليس شرطًا أن يجبيها العامل عليها دائمًا، بخالف 

 .الضريبة
تخصص الزكاة لمصارف خاصة محددة في القرآن الكريم، كما أنها محلية في الغالب، بخالف   - ج 

خصائص الضريبة بالمعنى الحديث، وتختلف عنها  الضريبة، وبهذا فإن الزكاة ال تستجمع
 .تماما

  :كفاية النظام المالي اإلسالمي: ثانيًا

إن لم تكن الزكاة جامعة لعناصر الضريبة، ومن ثم فهي ال تؤدي وظائفها على الرغم أنها 
وم المورد المعتاد األول، فكيف يقوم النظام المالي للدولة اإلسالمية؟ ففي الدولة اإلسالمية يق

  :النظام المالي على ما يلي

عند عجز  ال تقوم الدولة االسالمية بالمرافق العامة بصفة أصلية، بل بطريقة احتياطية -1
األفراد، فهي تتكفل باألمن والعدالة، ولكنها ال تقوم بمرافق وخدمات الصحة والتعليم والطرق 

بالمصالح بسبب  والمساجد إال إذا عجز الناس عنها، ألن األصل أن األفراد مكلفون
 .مسؤوليتهم العامة باعتبار القيام بذلك من فروض الكفاية

تقوم الدولة اإلسالمية بإدارة المرافق العامة بطريقة الضبط اإلداري بصفة أساسية، فهذه  -2
الطريقة، هي الطريقة اإلسالمية األولى في اإلدارة، فهي تكلف األفراد وتجبرهم على القيام 

ند المسلمين نظام التكليف، قبل أن تعرفه القوانين الحديثة بوقت بالمصالح، حتى عرف ع
 .طويل، كما تقدم الدولة المعونات المالية لألفراد ليتمكنوا من القيام بوظيفتهم العامة

إن الفصل بين الفرد والدولة غير قائم في اإلسالم فالحاكم والمحكوم يعمالن لذات الهدف  -3
ن الفرد في اإلسالم له كيان قانوني عام، يتمتع فيه وعلى مقتضاه، وقد أدى ذلك إلى أ

باختصاصات عامة يمارسها باسمه الخاص لتحقيق هذا الهدف، وهذا أيضًا بسبب مسؤوليته 
العامة عن المصالح، ومن هنا نرى أن أساس الحرية في اإلسالم يختلف تمامًا عنه في النظم 

 .اء في نطاق األمور العامة أو الخاصةالحديثة، فالحرية اإلسالمية تعطي الفرد وسيلة سو
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إن حقوق األفراد في الشريعة اإلسالمية هي وظائف اجتماعية، بكل ما في هذه الكلمة من  -4
معنى، فهي وسائل أو اختصاصات يوليها الشارع للفرد لتحقيق المقاصد الشرعية، فملكية 

عين لتحقيق  الفرد مثًال موجهة نحو تحقيق هذه المصالح، وليست سلطة مطلقة على
 .مصالحه الخاصة في االنتفاع واالستغالل والتصرف

إن التكافل االجتماعي حقيقي وواقع في النظام اإلسالمي، يسيطر عليه هدف أعلى واحد،  -5
وهو إقامة العدل على أساس التوحيد، فيرتبط الجميع ويتماسكون لتحقيق هذا الهدف 

 .)23(تماسكة يسودها فكر واحدورعايته، فتتكون بذلك قاعدة جماهيرية حقيقية م

  :كفاية الزكاة كفريضة للمساهمة في التكافل االجتماعي: رابعًا

أردنا تطبيقها في نظام  يمكن القول بكفاية الزكاة كفريضة مالية في التشريع اإلسالمي وأما إذا
ألة كفاية مالي حديث فإنها ال تغني عن الضرائب، ألن لكل نظام أدواته المناسبة له، وقد أثارت مس

هل دفع الضريبة : الزكاة عن الضريبة سؤالين ما زال الخالف دائرًا في اإلجابة عنهما، أحدهما
يغني عن الزكاة؟ على األقل إذا اتفقا وعاء، كما في الضرائب المؤداة عن الزراعة، وهل يسوغ إذا 

النمط الحديث؟  أردنا تطبيق النظام اإلسالمي في العصر الحديث أن تفرض الدولة ضرائب على
أن الضريبة ال تغني عن الزكاة، ألن الضريبة ال تصل مباشرة للمصارف : والغالب في السؤال األول

الشرعية التي يجب أن يتعبد بها اإلنسان باإلنفاق عليها وهم األصناف المعروفة، إذ يبقى الغني 
ن حقه بإحالته إلى الخزانة مقصرًا في حق الفقير من أهل جيرته ومعرفته، وال يستطيع أن يتبرأ م

أن : العامة، كما أن الزكاة أصبحت أمرًا تعبديًا محضًا ال إجبار عليه، والغالب في السؤال الثاني
للدولة نظامها الخاص، ومن ثم فال تقبل نظرية الضريبة، وال يتيسر إطالقًا قلب الزكاة إلى ضريبة، 

  .ة، فهي فريضة خاصة لنظام خاصلما في ذلك من اإلخالل بكثير من أحكامها األساسي

ومن المعلوم أن ضآلة مقدار النصاب في الزكاة، وهو الحد األدنى الذي يجب توافره في 
المال حتى تجب فيه الزكاة، الفائض عن الحاجة األصلية، مرت عليه سنة كاملة، وضآلة المقدار 

يسرة لمعظم أفراد األمة النسبي الواجب إخراجه زكاة، يجعل من هذا المصدر التكافلي وسيلة م
للمساهمة في تحقيقه، تعميمًا للشعور اإلنساني بالتكافل في السواد األعظم من المجتمع، وتدريبًا 

  .)24(لهم على المشاركة الفعلية في تمويله

وحق المسلم على المسلم ال ينتهي بالزكاة، فنصوص الشريعة وروحها وإجماع العلماء بينة 
تبرئ أموال المسلمين من حقوق الفقراء والمعوزين، قال صلى الله عليه في أن الزكاة وحدها ال 

واتفق العلماء على أنه : ، يقول اإلمام القرطبي في تفسيره)25("في المال حق سوى الزكاة: "وسلم
، وروى أبو عبيد في )26(إذا نزلت بالمسلمين حاجة بعد أداء الزكاة، فإنه يجب صرف المال إليها

إن الله فرض على األغنياء في أموالهم بقدر ما : "عن علي كرم الله وجهه أنه قال" األموال"كتابه 
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يكفي فقراءهم فإن جاعوا أو عروا أو جهدوا فبمنع األغنياء، وحق على الله تعالى أن يحاسبهم 
  .)27("يوم القيامة، ويضربهم عليه

جبرهم السلطان على فرض على األغنياء في كل بلد أن يقوموا بفقرائها وي: "ويقول ابن حزم
وهذا القول من اإلمام ابن حزم  )28("ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، وال في سائر أموال المسلمين

يفيد أنه واجب على المجتمع أن يكفل للفقراء مستوى الئقًا من المعيشة، ال يجوز أن ينحدروا 
عوزين، نخلص من هذا عنه، وإن على ولي األمر أن يجبي من القادرين، ما يكفي لسد حاجة الم

ولو " إلى أن ليس المفروض هو مجرد الزكاة، بل المفروض في الواقع تحقيق التكافل االجتماعي
  .تطلب ذلك ما يزيد عن حصيلة الزكاة

  "نقل الزكاة من بلد آلخر": المطلب الثالث

  :معنى نقل الزكاة، ومحل اتفاق الفقهاء: الفرع األول

إخراج المكلف الزكاة الواجبة في بلد غير بلده، إما ألن فقراء بلده قد : يقصد بنقل الزكاة
  .كفوا، أو أن هناك فقراء في البلد اآلخر ال يجدوا من يكفيهم، ويغفل الناس عنهم

وقد اتفق الفقهاء على أنه يشرع صرف الزكاة في بلد المال الذي وجبت فيه الزكاة، في 
محل أطماع الفقراء، وألنه ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي  فقراء أهله، ألنه

إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا : "الله عنه
عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن 

ض عليه زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق الله قد فر
  .)29("كرائم أموالهم

فاألولى أن توزع زكاة األموال في نفس البلد التي يقيم فيها المزكي، ألن ذلك أيسر عليه، 
ونون أولى وألجل كف أطماع الفقراء الذين هم في بالد هذا الغني، وألنهم أقرب من غيرهم، فيك

  .بزكاته من اآلخرين

وإذا كان أهل البلد قد استغنوا عن الزكاة كلها أو بعضها، النعدام األصناف المستحقة، أو 
، )30(لقلة عددها، وكثرة مال الزكاة، ففي هذه الحالة يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لمن يستحقها

موضع في اليمن  –عنه لم يزل بالجند أن معاذ بن جبل رضي الله : ما رواه أبو عبيدة: ودليل ذلك
إذ بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو  –

بكر رضي الله عنه، ثم قدم على عمر رضي الله عنه، فرده على ما كان عليه، فبعث إليه معاذ رضي 
لم أبعثك جابيًا وال آخذ جزية، : له عنه، وقالالله عنه بثلث صدقة الناس، فأنكر ذلك عمر رضي ال

ما بعثت إليك : ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم، فقال معاذ رضي الله عنه



  مجلة جرش للبحوث والدراسات  القضاة

  168

بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني، فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر رضي الله 
  .)31("ما وجدت أحدًا يأخذ مني شيئًا: عاذ رضي الله عنهعنه بمثل ما راجعه قبل ذلك، فقال م

ففي إنكار عمر رضي الله عنه على معاذ رضي الله عنه، في أول األمر، ثم مراجعته له مرة ثم 
مرة، دليل على أن األصل في الزكاة تفريقها في بلدها، وإقرار عمر رضي الله عنه صنيع معاذ 

  .)32(جواز نقل الزكاة إذا لم يوجد من يستحقها في بلدهارضي الله عنه بعد مراجعته دليل على 

  :نقل الزكاة إلى بلد آخر وفي بلد الوجوب من يستحقها: الفرع الثاني

اختلف الفقهاء في حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر، إذا كان في بلد الوجوب من يستحقها، 
  :ويمكن حصر اختالفهم في مذهبين

بجواز نقلها مع الكراهة لغير سبب، فإن كان لسبب اء ذهب فريق من الفقه: المذهب األول
من أعمام أو أخوال أو إخوان أو أخوات، أو كان النقل أصلح  كوجود أقارب وهم محتاجون

للمسلمين، أو كان النقل لطالب علم، أو كانت الزكاة معجلة قبل تمام الحول، أو إذا علم أن هناك 
كما نشاهده في بالد العرب والمسلمين، أو علم أن  مسلمين متضررين بالجوع والعرى ونحو ذلك،

هناك مسلمين يجاهدون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا، وكان ذلك أنفع للمسلمين فإنه 
في هذه الحال يكون النقل لهذه األغراض جائز وال حرج فيه، فإذا نقلها المصدق عن موضعها 

  .)33(وهو قول النخعي والحسن البصري والحنفية الزكوي إلى غيره أجزأته وال يكره النقل،

ويكره نقل من بلد إلى بلد، وهذا إذا لم ينقل إلى قرابته، أو إلى : "جاء في شرح فتح القدير
  .)34("قوم هم أحوج من أهل بلده، أما إذا نقل إليهم فإنه يجوز بال كراهة

وايات عنهم، والشافعية وذهب فريق من الفقهاء وهم المالكية في أصح الر: المذهب الثاني
والحنابلة إلى أنه ال يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر، ألنه حق وجب ألصناف بلد، فإذا نقلت إلى بلد 

  .)35("آخر لم يجزئهم، كالوصية بالمال إلى أصناف البلد

ويرى الحنابلة إذا كان الشخص المزكي في بلد وماله في بلد آخر، كما نسمع عن 
ي بلدان أخرى، من فتح شركات أو شراء عقارات تجارية بهدف التجارة، استثمارات األموال ف

. )36(صرفت الزكاة في بلد المال، ولو تفرق ماله من عدة بلدان أخرى، أدى زكاة كل مال في بلده
وأجزأ نقلها لمثلهم في العدم، وأثم، إذ : "وقد نص الفقهاء على ذلك، جاء في الشرح الصغير

  .)37("وضع الوجوب عند المماثلة في العدمالواجب تفرقتها كلها بم

ويجب صرف الزكاة إلى األصناف في البلد الذي فيه المال، لما روى : "وجاء في المجموع
: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذًا رضي الله عنه إلى اليمن فقال صلى الله عليه وسلم
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، فإذا نقل إلى األصناف في )38("ئهمأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرا"
  :بلد آخر، ففيه قوالن

يجزئه، ألنهم من أهل الصدقات، فأشبه أصناف البلد الذي فيه المال، وهو : أحدهما
  .)39("الصحيح

ويكره نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصالة، فإن خالف : "وجاء في المغني
  .)40("الم أحمد يقتضي ذلكوظاهر ك: ونقلها أجزائه، قال القاضي

  :أدلة الفقهاء في مسألة نقل الزكاة: الفرع الثالث

استدل أصحاب المذهب األول وهم الحنفية ومن ذهب معهم والقائلون بجواز نقل الزكاة بما  :أوًال
  :)41(يلي

وِفي  ِلين عَليها واْلمؤلََّفِة ُقُلوبهمإنَّما الصدَقاُت ِلْلُفَقراِء واْلمساِكين واْلعاِم: "بعموم قوله تعالى: أوًال
ِكيمح ِليمع اللَّهاللَِّه و ًة ِمنيضَفر يلبالس ناباللَِّه و يلبِفي سو اْلَغاِرِمينَقاِب وفاآلية . )42("الر

  .الكريمة جاءت مطلقة لم تقيد صرف الزكاة في مكان خاص دون غيره

: عن معاذ رضي الله عنه أنه قال ألهل اليمن حينما أراد أخذ أموال الزكاة منهم وبما روى: ثانيًا
أئتوني بعرض ثياب قميص أو لبيس في الصدقة، مكان الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، "

إذ يدل هذا على أن الصدقة ُنقلت  )43("وخير ألصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة
لتوزع على الفقراء والمساكين بها، وألن النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن إلى المدينة 

كان يستدعي الصدقات من األعراب إلى المدينة، ثم يقوم بصرفها في فقراء المهاجرين 
 جاء رجل إلى النبي صلى: واألنصار، ويؤيد هذا ما روي عن عبد الله بن هالل الثقفي قال

دك في عناق أو شاة من الصدقة، فقال صلى الله كدت أن أقتل بع: الله عليه وسلم فقال
وقد كانت الصدقات تحمل إلى " لوال أنها تعطى لفقراء المهاجرين ما أخذتها: عليه وسلم

  .أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من غير المدينة، ليقوما بصرفها إلى فقراء المسلمين بها

ن الفقراء من قرابة وغيرهم، فألن فيه الجمع أما عدم الكراهة في النقل إلى محاويج المسلمي: ثالثًا
بين الصدقة وصلة الرحم، وأما األحوج فألن المقصود منها سد خلة المحتاج، فكلما كان 

  .أشد حاجة كان أولى، وألن المصرف مطلق الفقراء

ألن المزكى دفع الحق إلى مستحقه، ممن أشارت إليهم اآلية الكريمة، فبرئ منه كالدين، : رابعًا
  .ما لو وزعها في بلدهاوك
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واستدل أصحاب المذهب الثاني وهم جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة  :ثانيا
  :)44(والقائلون بعدم جواز نقل الزكاة إلى غير بلد الوجوب بما يلي

بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم، لما بعث معاذًا رضي الله عنه إلى أهل اليمن : أوًال
أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى : "دقًا، قال لهمص

وهذا يدل على أن صدقة أهل اليمن تؤخذ من األغنياء فترد على الفقراء، ومن ثم " فقرائهم
فإنها ال تصرف إلى غيرهم، وألن المقصود بالزكاة إغناء الفقراء، ولو جاز نقلها ألفضى إلى 

  .لبلد محتاجينبقاء فقراء ذلك ا

وقد كان الخلفاء الراشدون وأئمة العدل من حكام المسلمين يأمرون العاملين على الزكاة أن : ثانيًا
يفرقوا صدقات كل بلد على فقرائه، ومن هؤالء عمر رضي الله عنه، الذي أنكر على معاذ 

ًا وال آخذ لم أبعثك جابي: رضي الله عنه، حيث بعث إليه بثلث صدقة أهل اليمن قائًال له
: جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس، فتردها على فقرائهم، فقال معاذ رضي الله عنه

  ".ما بعثت لك بشيء، وأنا أجد من يأخذه مني

وألن الزكاة حق وجب ألصناف بلد، فإذا نقلت إلى بلد آخر لم يجزئهم، كالوصية : قالوا: ثالثًا
  .بالمال إلى أصناف البلد

  .ألن دفع الزكاة إلى غير من أمر بدفعها له، فكما لو دفعها إلى غير األصناف المذكورةو: رابعًا

  :المناقشة والترجيح

  :يمكن مناقشة ما استدل به أصحاب القول الثاني بما يلي

فإنه يدل على أن الزكاة تؤخذ قبل اإلمام من  –أما االستدالل بحديث معاذ رضي الله عنه  -1
في فقرائهم، والحديث ال ينفي صحة النقل؛ ألن الضمير راجع إلى  أغنياء المسلمين، وتصرف

 .)45(فقراء المسلمين، ال إلى فقراء اليمن
فإنه ال يعدو أن يكون قوًال لصحابي، وحجيته  –رضي الله عنه  -أما االستدالل بأثر عمر  -2

 .موضع اختالف بين األصوليين
ه قياس مع الفارق؛ ألن الموصي إذا أما القياس على الوصية بالمال إلى أصناف البلد فإن -3

أوصى بالمال إلى أصناف البلد فقد عين الموصى له وحدده، فال بد من صرفها إليه؛ نزوًال 
حيث ال يوجد ما يدل على تحتم صرف : عند إرادة الموصي ورغبته، وهذا بخالف الزكاة

 .الزكاة إلى أهل بلد ما
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أنه قياس مع الفارق؛ : المذكورة فيجاب عنه أما القياس على ما لو دفعها إلى غير األصناف -4
ألن من دفعها إلى غير األصناف المذكورة فقد خالف النص الشرعي المحدد لمصارف الزكاة، 

 .حيث إنه قد دفعها إلى أصنافها المستحقة لها: وهذا بخالف من دفعها إلى غير أهل البلد

لدي أن األصل في الزكاة أن تفرق بعد النظر في آراء الفقهاء في هذه المسألة فإنه يترجح 
حيث جمعت، رعاية لحرمة الجواز، وتنظيمًا لمحاربة الفقر ومطاردته، وتدريبًا لكل قطر من أقطار 
بالد العرب والمسلمين على االكتفاء الذاتي، وعالج مشاكله في داخله، وألن فقراء البلد قد 

: دمًا على حق غيرهم، ولهذا قال السلفتعلقت أنظارهم وقلوبهم بهذا المال، فكان حقهم فيه مق
جيران المال أحق بزكاته، ومع هذا كله ال يوجد مانع من الخروج على هذا األصل، إذا رأى اإلمام 
العادل بمشورة أهل الشورى وكان ذلك في مصلحة اإلسالم والمسلمين أن تنقل الزكاة إذا كان 

  :ت منهاذلك العتبار صحيح وكانت هناك مصلحة شرعية وفي حاال

 .كأن يكون ذلك بعد استغناء البلد الذي فيه المال -1

وجود من هم أحوج إليها من أهل البلد الموجود فيه المال لنزول مجاعة أو كارثة به، أو  -2
اجتياح عدو يحتاج إلى مقاومته، وقد دعا اإلسالم إلى إغاثة الملهوف، تطبيقًا لحدث الرسول 

وقد ورد عن  )46("أخو المسلم ال يظلمه وال يسلمه المسلم: "الكريم صلى الله عليه وسلم
ال يجوز نقل الزكاة إال أن يقع بأهل بلد : "اإلمام مالك رحمه الله ما يشير إلى ذلك حيث قال

 .)47("حاجة فينقلها اإلمام إليهم على سبيل النظر واالجتهاد

عنه كتب إلى  أن عمر بن الخطاب رضي الله: وذكر في المدونة عن اإلمام مالك رحمه الله
يا غوثاه يا غوثاه ": وهو عام المجاعة: عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو بمصر، عام الرمادة

فكان " الثياب"جهز إلي عيرًا يكون أولهما عندي وآخرها عندك، تحمل الدقيق في العباء !! للعرب
: نحر اإلبل، ويقولعمر يقسم ذلك بينهم على ما يرى، ويوكل على ذلك رجاًال، ويأمرهم بحضور 

إن العرب تحب اإلبل، فأخاف أن يستحيوها فلينحروها وليأتدموا بلحومها، وليلبسوا العباء الذي "
 .)48("أتى فيها الدقيق

 .وجود قرابة للمزكي من أهل االستحقاق للزكاة -3

 .إعطاؤها لطلبة العلم، إذا توسمنا فيهم الخير لإلسالم والمسلمين -4

عامة للمسلمين، أكثر مما لو لم تنقل، كأن يكون في تأسيس إذا كان في نقلها مصلحة  -5
 .مشروع إسالمي من مصارفها في بلد آخر ويترتب عليه خير كثير
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  :الخاتمة

بعد عرض األحكام المتعلقة بمسألة نقل الزكاة أود أن أسجل أهم ما انتهى إليه البحث ضمن 
  :النتائج التالية

الزكاة في اإلسالم، ألنها ترسي قواعد التكافل والتراحم يتجلى لنا عظمة تشريع عبادة : أوًال
والصلة بين المسلمين، وتقيم المجتمع على أسس عادلة من التعاون والمودة واإلخاء، 

  .والمال في نظر اإلسالم يؤدي وظيفة اجتماعية تحدث التوازن المنظور في المجتمع برمته

، فإذا فاضت عن حاجة المسلمين في بلد المال، األصل ان تفرق الزكاة في موطنها الزكوي: ثانيًا
  .ولم نجد من يأخذها فإنها تنقل إلى بلد آخر

أجاز الفقهاء نقل الزكاة من بلد الوجوب إلى بلد آخر إن كان لسبب وضمن ضوابط شرعية : ثالثًا
  .حددها الفقهاء، فالنقل في هذه الحالة جائز وال حرج فيه

حوالن الحول، إذا دعت الضرورة لنقلها إلى بلد من بلدان العرب يجوز تعجيل الزكاة قبل : رابعًا
  .والمسلمين وكان فقراء البلد محاويج يعانون كوارث ونكبات وحروب مدمرة

يجوز إبدال الزكاة بالقيمة أو العروض ألجل النقل، فترسل قيمة المواشي والزروع : خامسًا
ما يجوز إرسال المعونات المادية والسلع والثمار، إذا كان في إرسالها كلفة نقل أو مشقة، ك

  .الضرورية بما يعادل زكاة النقود والذهب والفضة، إذا كان ذلك يحقق مصلحة للمسلمين

  .هذا، جهد المقل وأسأل الله أن يتقبل عملي، والحمد لله أوًال وآخرًا
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: واقع تطبيق إدارة املعرفة وأثرها على تميز األداء املؤسسى فى الجامعات السعودية
 * دراسة حالة جامعة نجران

The Reality of the Application of Knowledge Management and Its 
Impact on the Excellence of Institutional Performance in Saudi 

Universities: A Case Study at Najran University* 
  
  ** محمد محمود أبو زيدو هشام مصطفى كمال الدين

  

  19/12/2017 تاريخ القبول    5/11/2017 ستالمتاريخ اال

  ملخص

وأثرهـا علـى تميـز األداء المؤسسـي فـى       المعرفـة  إدارة واقـع تطبيـق   بيـان  إلـى  الحاليـة  الدراسـة  هـدفت 
المـنهج   إتبـاع  تـم  الدراسـة  أهـداف  ولتحقيـق  جـران السـعودية  دراسـة حالـة علـى جامعـة ن    : الجامعـات السـعودية  
تصــميم إسـتبانة لقيـاس واقــع تطبيـق إدارة المعرفــة بجامعـة نجــران، وتـم جمــع        تـم  كمــا التحليلـي الوصـفي،  

عضــوًا وتوصـلت الدراســة إلـى عــدد مـن النتــائج    ) 168(البيانـات مـن عينــة مـن أعضــاء هيئـة التــدريس بلغـت      
جامعـة نجـران مـن وجهـة نظـر أعضـاء هيئـة التـدريس جـاء بدرجـة            فـي  ارة المعرفـة واقع تطبيـق إد  أن: أهمها

متوسطة، وأن هناك عالقة ارتبـاط قويـة بـين متطلبـات إدارة المعرفـة وعملياتهـا مـن ناحيـة، ورضـا العـاملين،           
 والتعليم والنمـو المؤسسـي، وكفـاءة العمليـات الداخليـة مـن جهـة أخـرى، وخرجـت الدراسـة بعـدة توصـيات            

أهمية التوعية حيـال مفهـوم إدارة المعرفـة وأهميتهـا، ودعـم العمليـات الرئيسـة إلدارة المعرفـة، وتـوفير          : امنه
 .المتطلبات الالزمة لتطبيقها، والعمل على تذليل معوقات تطبيقها

  ، السعوديةجامعة نجران، إدارة المعرفة، األداء المؤسسي :الكلمات المفتاحية

  

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
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Najran University, Kingdome of Saudi Arabia). 

  .المملكة العربية السعودية، جامعة نجران، عمادة التطوير والجودة، أستاذ مساعد   **
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Abstract 
The present study aimed to identify the reality of the application of knowledge 

management and its impact on the excellence of institutional performance in Saudi 
universities: A case study at Najran University in Saudi Arabia. The study utilized the 
descriptive analytical approach through designing questionnaire used to measure the 
reality of applying knowledge management in Najran University. Data collected from a 
sample consisted of (168) faculty members. The study showed that the reality of 
applying knowledge management in Najran University from faculty perspective was 
medium, and there is a strong correlation between the requirements of knowledge 
management and its processes on one hand, and the satisfaction of workers, the learning 
and the institutional development, and the efficiency of the internal processes on the 
other hand Some recommendations have been made including the need to make faculty 
members aware of the importance and concept of knowledge management, supporting 
the main processes of knowledge management, and overcoming obstacles of applying 
knowledge management.  

Keywords: Knowledge Management, Institutional Performance, Najran University 
  

   :مقدمة الدراسة

 الثورة عن الناتجة التغييرات بسبب مسبوقة غير تحديات العالي التعليم مؤسسات تواجه
 هذه مع وللتعامل، المختلفة المؤسسات بين الشديدة المنافسة إلى إضافة، والتقنية المعلوماتية
 أصبحت بل التنافسية الميزة بناء في أهمية األكثر االستراتيجي المصدر تمثل المعرفة فإن التحديات

  ). 2010، الشهراني( فشلها أو المنظمة نجاح في وسيطرة تأثيرا واألكثر األقوى العامل

 استطاعت حيث الحالي عصرنا في التطوير والتغيير مدخالت أهم معرفة منال إدارة أصبحت لقد
 من نوع فهناك التربوية، المؤسسات المؤسسات خاصة مختلف أداء مستوى في نوعية نقلة إحداث
 من قدر يوجد حيث التعليمية، وفعاليات المؤسسات وأنشطة المعرفة إدارة بين ما واالنسجام الترابط
 منظمات بصفتها التعليمية المؤسسة وأنشطة وفعاليات وآليات للمعرفة العملياتي ومالمفه بين التطابق
  )2004محجوب، (معرفية 

 أن) 2004العمري، (ودراسة  ،)2002واألثري،  المالك(كدراسة  الدراسات من العديد وتؤكد
 الكفاءة ادةزي: سبيل المثال على منها الفوائد من العديد يحقق المنظمات في المعرفة إدارة تبني

 ميزة تحقيق تحسين اإلبداع، اإلنتاجية، زيادة األداء، تحسين ،القرارات اتخاذ عملية تحسين والفعالية
  .المحيطة البيئة في للتغيرات االستجابة وسرعة تنافسية
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 استراتيجيات أن تبني إلى) Kidwell, Jillinda, 2000(كيدويل جيلندا  دراسة أشارت وقد
 األعمال، قطاع في هو كما وجوهريًا مهمًا أمرًا يعد العالي التعليم مؤسسات في معرفةال إدارة وتقنيات

 اتخاذ على قدراتها في التعليمية المؤسسات تميز إلى حتمًا سيؤدى فإنه بفعالية، تم تطبقه ما وإذا
 والعمل  القرارات

 أكاديمية خدمات يموتقد العلمية، واألبحاث المناهج،: (مثل المنتجات تطوير دورة تقصير على
  ).التكاليف تخفيض إلى إضافة أفضل،وإدارية 

 في حديًثا مفهومًا اليزال إدارة المعرفة مفهوم أنه بالرغم من كون) 2013عثمان،  آل(ويؤكد 
المؤسسات سعيًا وراء  هذه على والقائمين الباحثين من كبير حظي باهتمام أنه إال الجامعات العربية،

 أهم من باعتبارها الجامعاتواالعتماد األكاديمي، وعليه فإن  والجودة حثي،والب العلمي التميز
 إدارة مدخل تسلك ألن المنظمات أولى من ووظائفها، عملها طبيعة وبحكم التعليم العالي منظمات
 البشرية العناصر وجود في تتمثل قوية معرفية أساسية بنية من تملكه بما الجامعاتة فالمعرف

 ونظم ومصادر بحثية مراكزو تعليمية برامجو ونظرية، علمية تخصصات من تضمه وبما والتقنية،
 التطور اعتماد عليها يحتم وهذا األفكار، وتوليد والمعلوماتية المعرفة لتكوين مصدرا معلوماتية تعد

  ).2002، خضير أبو( المستقبلية برامجها تخطيط في أساسيا منهجا والتجديد والتغيير

 :الدراسة مشكلة

تسهم إدارة المعرفة في رفع مستوى الجامعات، وتحقيق أهدافها المرغوبة، فمن خاللها 
تستطيع التعرف على ماهية المعرفة المستخدمة في أعمالها وتطبيقاتها، وكيفية العمل على 

المعرفي الذي يزداد بشكل سريع، فاألمر  قدموأمام هذا الت. تطويرها من أجل تحقيق أهدافها
لتستطيع اللحاق العمل على تطوير إدارة المعرفة فيها  سسات التعليم العالييوجب على مؤ

إلى أن واقع ) 2009الشمري، (والمنافسة مع الجامعات المتقدمة، وفي هذا السياق يشير 
الجامعات فى المملكة العربية السعودية مقارنة بغيرها من المنظمات رغم ما تملكه من األصول 

ثلة في عقول أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطالب والموارد المادية البشرية للمعرفة المتم
األخرى كالمكتبات والمراكز البحثية واالستشارية وشبكات المعلومات واالتصاالت فما زالت دون 

  . المستوى المأمول فى االهتمام بإدارة المعرفة نظريًا وتطبيقيًا

ية بإجراء الدراسات التجريبية والميدانية كما أوصت العديد من البحوث والدراسات العلم
حول واقع إدارة المعرفة بما يدعم قدرة المنظمات وتعزيز قدرتها التنافسية أرنود وأشلي 

)Arnoud&Ashley, 2006 ( كما أبرزت الحاجة إلى تطبيقها وأهميتها لمؤسسات التعليم العالي
 ,Sedziuviene& Vveinhardt(ديت وفقًا الحتياجات مجتمعاتها المحلية سيدزيوفين وفينهار

وضرورة استفادة مؤسسات التعليم العالي السعودية من التوجهات الحديثة في عصر ) 2009
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، وإسهام عمليات إدارة المعرفة بدرجة كبيرة في تحقيق نموذج )2008خوج، (المعلوماتية 
  ).2007الوذيناني، (الجامعة المنتجة في الجامعات السعودية 

 ذلك في جامعة نجران وأثر المعرفة إدارة سابق برزت الحاجة للكشف عن واقعوفى ضوء ما 
 المعرفة إدارة ما واقع: وتحددت مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيس التالي على األداء المؤسسي،
  على األداء المؤسسي؟  ذلك في جامعة نجران وأثر

 :الدراسة تساؤالت

  :س، من خالل إجابة األسئلة التاليةسعت الدراسة لإلجابة عن التساؤل الرئي

  المعرفة؟ إدارة مفهومران لنج جامعة في التدريس هيئة أعضاء راكإد مدى ما -1

  ؟راننج بجامعة المعرفة إدارة متطلبات فراتو مدىما  -2

 ؟راننج بجامعة المعرفة إدارة عمليات تطبيقمستوى  ما -3

  سسي بجامعة نجران؟ما أثر تطبيق إدارة المعرفة على األداء المؤ -4

  ما معوقات تطبيق إدارة المعرفة بجامعة نجران؟ -5

  :فرضيات الدراسة

 :التالية الفرضيات الختبار الدراسة فى ضوء مشكلة الدراسة وتساؤالتها سعت

 من المعرفة إدارة متطلبات بين مدى قدرة الجامعة على توفير إحصائية داللة ذات عالقة توجد -1
) رضا العاملين، التعلم والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية( سسيواألداء المؤ جهة،
  ؟)α = 0.05( داللة مستوى عند جهة أخرى من

 ومستوى األداء المؤسسي جهة، من عمليات إدارة المعرفة بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -2
 عند جهة أخرى من )رضا العاملين، التعلم والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية(

  ؟)α = 0.05( داللة مستوى

ومستوى األداء  جهة، متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها من بين إحصائية داللة ذات عالقة توجد -3
 جهة أخرى من) رضا العاملين، التعلم والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية( المؤسسي

  ؟)α = 0.05( داللة مستوى عند

  :الدراسة فاهدأ

   :هدفت هذه الدراسة التعرف إلي

  .المعرفة إدارة مفهومران لنج جامعة في أعضاء هيئة التدريس راكإد مدى الوقوف على -1
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  .راننج بجامعة المعرفة إدارة متطلبات فراتو مدىبيان  -2

  .فحص مستوى تطبيق إدارة المعرفة فى جامعة نجران -3

  .جامعة نجران المؤسسي في داءاأل على المعرفة إدارة أثر تطبيق التعرف -4

  .التعرف على معوقات تطبيق إدارة المعرفة بجامعة نجران -5

  :الدراسة أهمية

 نجران جامعة كانت ولمافى الجامعات، تطبيق إدارة المعرفة تكمن أهمية الدراسة من أهمية 
 المنافسة ظل فى السعودية العربية المملكة يف العالي التعليم خارطة علىتعزيز وجودها  إلى تسعى

مع هيئة تقويم التعليم اتفاقية  توقيع نحو 2017 عامها توجه كان واإلقليمية الوطنية الجامعات مع
تنفيذ مشروع دراسة تقويمية ل Education Evaluation Commission (EEC)السعودية 

 يتعلق افيم الجامعة قدرات تطوير بهدف ،لالعتماد األكاديمي على المستوى المؤسسي للجامعة
مما  المؤسسي ىالمستو على األكاديمي االعتماد على للحصول جاهزيتها وتعزيز الجودة بضمان

ودعمًا لهذا -  هنا منو ة،في السعودي األوائل المعتمدة مؤسسيًا جامعات العشريضعها ضمن 
ان في جامعة نجر المعرفة كانت أهمية موضوع الدراسة فى تحليل الواقع الحالي إلدارة -التوجه

 المؤسسي األداء تميز على ذلك وأثر لمعرفة مدى توافر متطلباتها، ومستوى تطبيق عملياتها؛
  .جامعةالب

  :محددات الدراسة

 إدارة واقعحول  إدارية واإلداريين برتبة اقتصرت الدراسة على استطالع رأى األكاديميين
الجامعي  العام من سى الثانىالدرا جامعة نجران وقد طبقت أداة الدراسة خالل الفصل في المعرفة
2015-2016   

 :مصطلحات الدراسة

  :إدارة المعرفة -

 أو التطبيقات العملياتاألنشطة أو مجموعة ": بأنها يعرفها الباحث إجرائيًا بجامعة نجران
نشرها بالمعرفة، وتوليدها، وتنظيمها وتخزينها، وتطبيقها، و على التشارك جامعةالتي تساعد ال

إلى منتجات ) بيانات ومعلومات واتجاهات وقدرات(ويل المعرفة بما تتضمنه من العمل على تحو
التعلم، وحل المشكالت جودة مخرجات إدارة المعرفة في رسم عمليات  وخدمات واستخدام

  .المتعلمة الجامعةوتحقيق رسالة 
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  :األداء المؤسسي -

ثل بقدرات الجامعة على النتائج المتحققة من تفاعل نشاطات جامعة نجران ومواردها، ويتم
استقطاب أفراد جيدين واالحتفاظ بنتائج مؤسسية جيدة ويتم قياسه من خالل االعتماد على 

  : محاور بطاقة التقييم المتوازن لألداء ثالثية المنظورات المتعلقة بـ

 النتائج النهائية التى تحدد مدى رضا أعضاء هيئة التدريس عن األداء العام: رضا العاملين -1
  .للجامعة

تحديد وتشخيص البنية التحتية التى يجب أن تحققها الجامعة للنمو : التعلم والنمو المؤسسي -2
  .والتحسين طويل األجل

جميع األنشطة والفعليات الداخلية الحيوية التى تتميز بها الجامعة : كفاءة العمليات الداخلية -3
  .مقابلة احتياجات وطموحات منسوبيهاعن غيرها من الجامعات األخرى التى من خاللها يتم 

  :للدراسة النظري اإلطار

  :إدارة المعرفـة: أوًال

 عملية انها على المعرفة ادارة تناولت والمفاهيم المداخل غالبيةأن  )2004،رزوقى(تري 
Prossing، من شيئا ال تعني والخارجية، الداخلية مصادرها ومن المعلومات من المشتقة فالمعرفة 

 والمحافظة وتوزيعها وخزنها فيها والمشاركة اليها الوصولمن  وتمكن ،تثريها التي العمليات تلك دون
  . االستخدام او اعادة التطبيق بقصد واسترجاعها عليها

مع الرؤية السابقة فيعرف إدارة المعرفة بأنها العمليات التى تساعد ) 2007الصاوي، (ويتفق 
ها وتنظيمها واستخدامها ونشرها وتحويل المعلومات الهامة المنظمات على توليد المعرفة واختيار

  .والخبرات التى تمتلكها المنظمة ألنشطتها اإلدارية المختلفة

 اهوتوليد المعرفةراكم ت يةلعم" اهبأن) Turban,et.al, 2004(ويعرفها تيوربان وآخرون 
  ."المنظمة في يةلبفاع اهيقتطب يمكن بحيث ا،هقاعدت وادارة المعرفة في لمشاركةا يلهوتس بكفاءة،

 يةلعم" اهبأنإدارة المعرفة ) Bishop, et. al, 2008(وفى ذات السياق يرى بيشوب وآخرون 
 وتحسين المنظمة ملتع لتعزيز يةلبفاع اهفي والمشاركة ا،هواستخدام ا،هواكتساب المعرفة توليد
  ."أدائيا

هي  المعرفة أن إدارة) Vargas, 2011(أما فى نطاق مؤسسات التعليم العالي فيرى فارجاس 
التطورات وتحسين األداء وتلبية  لتحقيق الجامعات في توظيفها يتم المعرفية التي العمليات من مزيج

  .أهدافها التنظيمية
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  :متطلبات إدارة المعرفة: ثانيًا

إلدارة  أساسية متطلبات ثالثة) Williamson & Garvey,2002(حدد ويليمسون وجريفي 
 :هي المعرفة

ن في يم والمعتقدات التي تقود السلوك اإلنساني لألفراد العامليتتمثل في الق: ةيميالتنظ الثقافة -1
  ) 2010جواد وآخرون . (جامعةال

ويتعلق  (Organizational and Logistical)للمعرفة  والتنظيمي اللوجستي المتطلب -2
 ومضاعفتها وتعزيزها ونشرها نهاوإدارتها وتخزي بها والتحكم المعرفة على الحصول بإجراءات

 .استخدامها وإعادة

 مثل العمليات من الكثير المعلومات لتكنولوجية التحتية البنية تخدم: البنية التحتية والتكنولوجية -3
 أهم من فهي، والشبكات االتصاالت تكنولوجيا وكذلك ،وتخزينه وتصنيفها البيانات معالجة
  .المعرفة دارةإ نظام بناء على المؤثرة العناصر

 :المعرفةإدارة عمليات : ثانيًا

دراسة كل من  األدب المنشور والدراسات السابقة فى المجال حددت استعراضمن خالل 
 عمليات إدارة (Laudon, Kenneth, 2007)واليدون كينث  ،)2010عودة، ( ،)2010 بدر،(

 المعرفة، توزيع المعرفة، خزن المعرفة، توليد تشخيص :هي المعرفة إلدارة المعرفة بخمس عمليات
  .المعرفة المعرفة، تطبيق

 :التعليم العالي في مؤسسات المعرفة إدارة تطبيق مبررات

 فى العالي التعليم مؤسسات في المعرفة إدارة تطبيق من المتحققة الفوائد تصنيفحصر و يمكن
  )Kidwell, Jillinda, 2004(كيدول جيليندا ): 1(يوضحها الجدول  أساسية مجاالت ةخمس

  التعليم العالي في مؤسسات المعرفة إدارة تطبيق فوائد :)1(الجدول 

  الفوائد  المجال

مجال البحث 
  العلمى

 البحوث إجراء وفرص وعقود البحثية للمنحواالستجابة  المنافسة زيادة 
  .التجارية

 المعلومات مصادر إلى الوصول لسهولة نتيجة البحث عملية في الوقت توفير 
 اإلدارية المصاريف تكاليف لتخفيض نتيجة البحث مصاريف كلفةت تخفيض. 
 والمتداخلة المتنوعة التخصصات بين المشتركة البحث عملية تسهيل.  
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مجال تطوير 
  المناهج

 المقدمة التعليمية والبرامج المناهج جودة مستوى دعم. 
 المناهج وتطوير ومراجعة جهود تحسين. 
 الخدمة حديثي وخاصة سالتدري هيئة أعضاء تطوير جهود دعم. 
 والتجارب الدروس من واالستفادة التدريس هيئة أعضاء أداء فعالية تحسين 

 .الطالب وتقييم للزمالء السابقة والخبرات
 أو تخصص من أكثر بين المشتركة والبرامج المناهج وتطوير تصميم سهولة 

 اتوالكلي األقسام عبر والتخطيط النقاش لسهولة نتيجة برنامج من أكثر
  .المختلفة

مجال الخدمات 
  الطالبية

 وتقنيات، المكتبات خدمات: مثل للطالب المقدمة الخدمات مستوى تحسين 
 .وخارجيا داخليا الطالبية الخدمات تدعم التي المعلومات

 وتوحيد تجميع خالل من الطالبي اإلشراف جهود وفعالية كفاءة تحسين 
 خدمات يقدمون لذينا الموظفينو التدريس هيئة أعضاء بين الجهود
 .للطالب مساندة

 والهيئة التدريس هيئة أعضاء أداء وتطوير الطالبية الخدمات مستوى تحسين 
  .الجامعة خريجي مستوى رفع إلى تلقائيا سيؤدي اإلدارية

مجال الخدمات 
  اإلدارية

 تطويرل نتيجة ذلكو المقدمة اإلدارية الخدمات وفعالية كفاءة مستوى تحسين 
 االستجابة مستوى وتحسين وتطوير اإلدارية إلجراءاتوا السياسات
 في التعليمية المؤسسة قدرة تحسين إلى إضافة المطلوبة اإلدارية للخدمات
 .االتصاالت

 الالمركزية أسلوب نحو باالتجاه اإلدارية العالي التعليم مؤسسات قدرة زيادة 
  .اإلداري العمل أداء في

مجال التخطيط 
  االستراتيجي

 الزائدة الجهود من للتقليل والخارجية الداخلية المعلومات ادلتب تحسين 
 جهات إلى لترفع تعد التي والتقارير المعلومات توصيل عبء وتخفيض

 .عديدة
 العمل سوق الحتياجات ملبية استراتيجية خطة وضع على القدرة تعزيز.  
 التعليم مؤسسات يساعد مما متعددة مصادر من المجمعة المعرفة تبادل 

 اتجاهات مع التكيف على قادرة متعلمة منظمات إلى التحول في عاليال
  .السوق
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  :الدراسات السابقة

فى مؤسسات  المعرفة لقد تناولت العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع إدارة
 الجامعات في إدارة المعرفة واقع معرفة دراسة هدفت إلى) 2015(التعليم العالي فقد أجرى الزبون 

 المتغيرات وتوصلت ذلك ببعض التدريسية وعالقة الهيئة أعضاء نظر وجهة من الخاصة األردنية
 التدريس هيئة أعضاء نظر الخاصة من وجهة األردنية الجامعات في المعرفة إدارة واقع إلى أن الدراسة

  .متوسطة بدرجة جاء األكاديميين واإلداريين

 كل وأثر السعودية، الجامعات في المعرفة إدارة اتمعوق). 2015(بينما أبرزت دراسة العنزي 
 تدريس هيئة عضو (655) من الدراسة عينة تكونت هذه المعوقات وقد على والتخصص الجنس من

 المسحي وقد الوصفي المنهج الباحثان تبوك، واستخدم وجامعة القرى أم جامعتي من معاونة وهيئة
بدرجة  ، وجاءت)مرتفعة(جاءت  البشرية المعرفة إدارة اتلمعوق التقدير درجة أن الدراسة نتائج بينت

 إدارة لمعوقات الكلي الحسابي المتوسط وبلغ واإلدارية، الفنية المعرفة إدارة لمعوقات )متوسطة(
  ).متوسطة(درجة  ذو وهو متوسط ،)3.66(السعودية  الجامعات في المعرفة

العربية  نايف جامعة في المعرفة إدارة تطبيق فقد ركزت على واقع (2013) عثمان أما دراسة آل
 عشوائية عينة باختيار الباحث وقام تطوير تطبيقها، وسبل تواجهها التي والمعوقات األمنية، للعلوم
مستوى  التحليلي وأظهرت نتائج الدراسة أن الوصفي المنهج الباحث واستخدم فردا) 110( بلغت
 أفراد مرتفعًا، وأن كان األمنية للعلوم العربية نايف جامعة في المعرفة وأهميتها إلدارة العاملين إدراك
 األمنية، للعلوم العربية نايف جامعة في المعرفة لتطبيق إدارة معوقات وجود على الدراسة يوافقون عينة

 باختالف الدراسة محاور الدراسة حول عينة اتجاهات في فرق وجود عدم النتائج كما أظهرت
  .ظيفيةالشخصية والو متغيراتهم

 جامعة في المعرفة إدارة عمليات تطبيق واقع عن الكشف إلى) 2012(وهدفت دراسة األغا 
 أن على الدراسة نتائج وأسفرت الوصفي المنهج الدراسة ونهجت تطويرها وإجراءات المفتوحة القدس
 راسةالد كشفت كما، )%63.8( نسبيا متوسط المفتوحة القدس بجامعة المعرفة إدارة عمليات تطبيق

 الذي االهتمام ومجال العمل وورش األبحاث وعدد العمل وطبيعة الثقافي والمستوى االطالع سعة أن
 الدكتوراه حملة لدى ومرتفعة الجامعة في ضعيفة الدكتوراه دون العلمية المؤهالت أصحاب به يتمتع
 تعزى المعرفة رةإدا عمليات تطبيق واقع حول إحصائية داللة ذات فروق توجد ال انه أيضا وتبين

  .التعليمية والمنطقة الخبرة سنوات عدد لمتغيرات

بلورة مفهوم إدارة المعرفة كمدخل للجودة في الجامعات إلى ). 2012(بينما سعت العيدروس 
التعرف على ، وعلى عمليات إدارة المعرفة التي تساهم في تحقيق الجودة في الجامعات التعرفو

إلقاء الضوء على ، ويس على عمليات إدارة المعرفة في الجامعةدرجة إدراك أعضاء هيئة التدر
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المعرفة في الجامعات السعودية من وجهة نظر أعضاء  الصعوبات التي تحول دون تطبيق إدارة
أن درجة مساهمة أدارة المعرفة بجامعة أم القرى في تحقيق وكشفت الدراسة  هيئة التدريس

  .متوسطةجاءت الجودة 

 التطوير تحقيق وتقانتها في المعرفة إدارة بدراسة للكشف عن دور) 2012(وقام عوض 
 تحقيقه، وسبل التنظيمي التطوير وكذلك من تطبيقها، المنظمة عليها تحصل التي التنظيمي والفوائد

 المنهج أسلوب الباحث واتبع التنظيمي التطوير" في تحقيق المعرفة إدارة دور تحديد عن فضًال
 المعرفة إدارة" بين ارتباط عالقة وجود إلى وخلص بين المتغيرات العالقة يدلتحد التحليلي الوصفي
 التطوير تحقيق في المعرفة إلدارة إيجابيًا أثرًا أن هناك كما" التنظيمي التطوير"و" وتقانتها
  .التنظيمي

 في األداء بتميز وعالقتها المعرفة إدارة "دور بيان إلى) 2011(بينما هدفت دراسة الزطمة 
 جميع من الدراسة مجتمع وقد تكون." غزة قطاع في العاملة المتوسطة والمعاهد التقنية كلياتال

 أهداف ولتحقيق) 2010/2011(في  المتفرغين اإلدارية األقسام ورؤساء التدريسية الهيئة أعضاء
 أن اأهمه النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت وقد التحليلي، الوصفي المنهج إتباع تم الدراسة

 في المعرفي الوعي توافر المتوسطة، كما أن درجة التقنية الكليات في المعرفية االحتياجات توافر درجة
 كمدخل المعرفة إدارة تبني ضرورة أهمها توصيات عدة الدراسة المتوسطة وقدمت التقنية الكليات
  .المتوسطة للكليات التقنية والمؤسسي الفردي األداء وتحسين لتطوير

الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األقصى وعالقتها  بدراسة) 2011(أبو حشيش  مكما قا
بإدارة المعرفة وتوصلت الدراسة إلى أن الثقافة التنظيمية السائدة في جامعة األقصى ضعيفة وأن 
مستوى إدارة المعرفة في جامعة األقصى ضعيفة وأن ضعف مستوى إدارة المعرفة بجامعة األقصى 

  .ة بضعف الثقافة التنظيمية السائدة في الجامعةله عالق

 الجامعات في المعرفة إدارة واقع عن الكشف إلى (2010)عودة وفى ذات السياق هدفت دراسة
 اإلسالمية الجامعة يف المعرفة إدارة لعمليات العاملين ممارسة درجة على التعرف خالل من الفلسطينية

 لواقع إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم عن الدراسة تائجن وأسفرت األزهر وجامعة األقصى وجامعة
 توجد انه أيضا وتبين، الخدمة وسنوات الجنس لمتغيري تعزى الفلسطينية الجامعات في المعرفة إدارة
 العلمي المؤهل لمتغيري تعزى الفلسطينية الجامعات في المعرفة إدارة لواقع إحصائية داللة ذات فروق
 العالي للتعليم استراتيجية رؤية وضع أهمها التوصيات من عدد إلى الدراسة توصلت كما، العمل ومكان
 صناعة لمشروع حاضنات إلى الجامعات وتحويل العلمي للبحث محفزة برامج إيجاد على والعمل
  .المعرفة

 تطبيق فى تسهم قد والتي بها المرتبطة والمسئوليات األكاديمية األقسام رؤساء أدوارولتحديد 
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 تحقيقا استخدمتوالتى  (2009) السعيد دراسةجاءت  المصرية بالجامعات المعرفة إدارة لمدخ
 األقسام رؤساء أداء درجة أن إلى الدراسة وتوصلت الوصفي، المنهج تساؤالتها على ولإلجابة ألهدافها

 أعضاء رأى كذلك المأمول، المستوى دون بها المرتبطة والمسئوليات المقترحة لألدوار األكاديمية
 الدراسة اقترحتها التي والمسئوليات باألدوار األكاديمية األقسام رؤساء لقيام كبيرة أهمية وجود العينة

 المسئوليات من مجموعة الدراسة وضعت وأخيرا المعرفة إدارة مدخل ولتحقيق الجامعي العمل لتطوير
 ومتطلبات المصرية، بالجامعات فةالمعر إدارة لتحقيق األكاديمية األقسام رؤساء من المأمولة والمهام
  .المقترحة البحوث من مجموعة تقديم على فضال والمهام، المسئوليات لهذه أدائهم

 المعرفة إدارة متطلبات بين العالقة عن الكشف إلى (2008) دروزة دراسةبينما ركزت 
 إدارة وعمليات والخارجية الداخلية االتصاالت المعرفي، وااللتزام والوعي المعرفية االحتياجات

 األداء تميز على العالقة هذه واثر) التطبيق التوزيع، الخزن، التوليد، التشخيص،( المعرفة
 داللة ذات القةع وجود جالنتائ أهم إلى الدراسة وتوصلت األردنية العالي التعليم وزارة في المؤسسي
 توزيع المعرفة، خزن لمعرفة،ا توليد المعرفة، تشخيص من وكل المعرفة إدارة متطلبات بين إحصائية
 من وعملياتها المعرفة إدارة متطلبات بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود المعرفة تطبيق المعرفة،

  .أخرى جهة من الداخلية العمليات وكفاءة ،المؤسسي والنمو والتعلم العاملين ورضا جهة

، المحاميد (دراسةجاءت  العالي التعليم جودة ضمان تحقيق في المعرفة إدارة دورولبيان 
 األردنية الجامعات في الجودة ضمان في المعرفة إدارة مفهوم تطبيق اثر بيان إلى هدفتوالتى ) 2008

 لتكنولوجيا التحتية البنية وخصائص فيها العاملة التدريسية الهيئات خصائص على باالعتماد الخاصة،
 إلى الدراسة وتوصلت التحليلي، الوصفي جالمنه الباحثة واستخدمت الجامعات، تلك في المعلومات

 الجودة وضمان التدريسية الهيئة تنجزها التي العلمية النشاطات بين إحصائيا دالة فروق وجود عدم
 الحديثة العلمية المستلزمات توفير بين إحصائيا دالة فروق جودوو الخاصة، األردنية الجامعات في

  .ةاألردني الجامعات في الجودة وضمان وتحقيق المكتبة تنويعو الخارجية البيانات بقواعد واالشتراك

 هدفتفقد  السعودية الجامعات في تطبيقها وإمكانية المعرفة إدارة (2007) العتيبي دراسةأما 
 إلدارة الحالي الواقع وتحليل تفعيلها إلى تؤدي التي والممارسات المعرفة إدارة عمليات أهم تحديد إلى

 الباحث واستخدم المكرمة، بمكة القرى أم جامعة على الدراسة وتطبيق السعودية تالجامعا في المعرفة
 المعرفة، إلدارة األولوية تعطي ال الجامعة أن الدراسة نتائج أهم من وكان التحليلي، الوصفي المنهج

 ال كما مكثف، بشكل الجامعة في المعرفة إدارة مصطلح تداول يتم ال أنه الدراسة عينة أفراد يرىو
 استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات فروق ووجود المعرفة، إلدارة واضحة استراتيجية توجد
 المستوى – الخبرة سنوات – العلمي المؤهل( لمتغيرات تبعًا المحاور جميع في الدراسة عينة أفراد

 تكون بحيث رفة،المع إدارة الجامعة تتبنى أن أهمها التوصيات من عدد إلى الدراسة وخلصت) الوظيفي
  .أولوياتها أهم من
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  :السابقة الدراسات على عام تعليق

 ومنهجيتها، وأهدافها، أهميتها، في تنوع هناك أن وجد السابقة الدراسات استعراض خالل من
  :لذلك ضاعر يلي وفيما الحالية، بالدراسة عالقتها ومدى ونتائجها،

 :الحالية الدراسة مع الشبه أوجه

، أبو 2012، العيدروس 2012، األغا 2015الزبون ( من كل دراسةالحالية مع  الدراسة تتفق -1
 والعتيبي ،2008والمحاميد2008 ودروزة ،2009والسعيد ،2010عودة، 2011حشيش 

 التعليم ومؤسسات الجامعات في المعرفة إدارةتطبيق عمليات  لموضوع تناولهما في) 2007
  .العالي

فى تناولهم فى ) 2013، وآل عثمان 2015العنزي ( من كل سةدراالدراسة الحالية مع  تتفق -2
  . جانب رئيسي من الدراسة لمعوقات تطبيق إدارة المعرفة فى الجامعات

 ،2008 والمحاميد ،2009والسعيد ،2010عودة( من كلالحالية مع  دراسةال تتفق -3
 أساتذة(عات فى الجام لعاملينمجتمع وعينة الدراسة من ا اختيارهم في 2007(والعتيبي
 .)الجامعات في ومدراء أقسام ورؤساء جامعات

 المالئم المنهج باعتباره الوصفي لمنهجا استخدام السابقة الدراساتتبنت الدراسة الحالية و -4
 .اإلنسانية للدراسات

؛ أبو 2012؛ العيدروس، 2012؛ األغا، 2015الزبون،( من كل الحالية مع دراسةأتفقت ال -5
؛ 2008، المحاميد؛ 2008، دروزة ؛2009، والسعيد ؛2010، دةعو؛ 2011حشيش، 
  .الدراسة عينة من البيانات لجمع كأداة االستبانة استخدام في) 2007، والعتيبي

  :أوجه استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة

 قتحق وقد الحالية الدراسة موضوع أهمية على مراجعتها تمت التي السابقة الدراسات تدل
  :يلي فيما إجمالها يمكن الفوائد من العديد للباحث

 .قبل من تبحث لم التي والجوانب الدراسة، موضوع من بحثها سبق التي الجوانب تحديد -1

  .إجرائها ومبرر تهاأهمي وبيان الدراسة، مشكلة تحديد في المساعدة -2

   .المراجع من كثير إلى الباحث توجيه -3

  .بنائها في واإلسهام المناسبة الدراسة وأداة المالئم لمنهجا اختيار في المساعدة -4

 .الحالية الدراسة إليها ستتوصل التي النتائج مناقشة في السابقة الدراسات نتائج من االستفادة -5
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 :الحالية والدراسة السابقة الدراسات بين االختالف أوجه

 على الحالية الدراسة طبقت حيث التطبيق بيئة في السابقة الدراسات مع الحالية الدراسة اختلفت 1-
بجامعة نجران السعودية، كما تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات  الجامعي التعليم ةبيئ

السابقة فى التركيز على بيان العالقة بين مستوى تطبيق إدارة المعرفة ومستوى األداء 
  . المؤسسي بجامعة نجران

 :إجراءات الدراسة

ج الدراسة، ومجتمع الدراسة، وطريقة التأكد من صدق وثبات أداة يتناول الباحث منه
الدراسة، باإلضافة إلي خطوات تطبيق الدراسة، واألساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة 

  .بيناتها

 :منهج الدراسة

تم إتباع المنهج الوصفي في عرض البيانات، والمنهج التحليلي في تحليل نتائجه الذي يهدف 
ة العالقة بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وأثرها على تحقيق جودة التعليم العالي إلى معرف

 .بجامعة نجران، وذلك باستخدام األسلوب التطبيقي

 :مجتمع الدراسة وعينتها

 باستخدام في جامعة نجران، وقد قام الباحث أعضاء هيئة التدريس من الدراسة مجتمع يتمثل
 على استبانة) 40(استطالعية حجمها  عينة توزيع تم حيث التناسبية، لعشوائيةا العينة الطبقية طريقة
 صدق من التأكد وثبات االستبانة، وبعد الداخلي االتساق الدراسة الختبار مجتمع من مختارة عينة

) 168(على  الحصول وتم الدراسة على عينة استبانة) 200(توزيع  تم لالختبار االستبانة وسالمة
  ).%84(نسبة استرداد إستبانة ب

 :أداة الدراسة

 المعرفة تطبيق إدارةتقييم واقع من خالل مراجعة األدبيات والدراسات السابقة ذات الصلة ب
  : تم تطوير إستبانة تكونت من جزئيين المؤسسي األداء تميز على وأثرهافي الجامعات 

  .ينة الدراسةألفراد ع العامة الديموغرافية المعلومات ويتضمن :الجزء األول -

  :فقرة وزعت على ستة محاور) 41(أشتمل على  :الجزء الثانى -

  . نجران جامعة في وأهميتها المعرفة إدارة لمفهوم العاملين إدراك مدى: األول المحور -1

  .مدى توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة فى جامعة نجران: الثاني المحور -2
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  .نجران جامعة فى المعرفة إدارة لياتعم مستوى تطبيق: المحور الثالث -3

  .نجران بجامعة المؤسسي األداء على المعرفة إدارة أثر :رابعال المحور -4

  .معوقات تطبيق إدارة المعرفة بجامعة نجران: المحور الخامس -5

 :األداة صدق

من المحكمين المعتمدين بوحدة قياس األداء بوكالة الجامعة ) 15( على االستبانة عرض تم
للتطوير والجودة بجامعة نجران وهو ما يعرف بصدق المحكمين وذلك إلبداء أراءهم حول مالئمة 

 المحكمين آلراء تمت االستجابة العبارات والمجاالت ألغراض الدراسة وسالمة اللغة ووضوحها وقد
ما  وفق تعديل صياغة بعض العبارات وإعادة ترتيبها من يلزم ما وإجراء عبارات) 7(حيث تم حذف 

محاور، وبلغ عدد ) 5(من المحكمين، وتضمن االستبيان في صورته النهائية % 75أقترحه 
كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجات العينة في محاور االستبانة ). 41(العبارات الفرعية 

 والدرجة الكلية لالستبانة، وهو ما يعرف باالتساق الداخلي لصدق األداة، وحساب معامل ارتباط
  :يوضح ذلك) 2(بيرسون بين درجات محاور االستبانة والدرجة الكلية، والجدول 

  .معامالت االرتباط بين درجات العينة في محاور االستبانة والدرجة الكلية :)2(الجدول 

  معامل االرتباط  محاور الدراسة  م
  0.85**  نجران جامعة في وأهميتها المعرفة إدارة لمفهوم العاملين إدراك مستوى  1
 0.87**  مدى توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة فى جامعة نجران  2
 0.89**  نجران جامعة فى المعرفة إدارة عمليات مستوى تطبيق  3
 0.81**  نجران بجامعة المؤسسي األداء على المعرفة إدارة أثر  4
 0.83**  معوقات تطبيق إدارة المعرفة بجامعة نجران 5

 0.88**  األداة الكلية

أن معامالت االرتباط البينية بين مفردات األداة والدرجة الكلية مرتفعة ) 2(يتضح من الجدول 
لدي كافة محاور الدراسة مما يدل علي صدق البناء والتكوين ألداة ) 0.01(ودالة عند مستوي 

 .الدراسة

 :ثبات األداة

) Cronbach alpha( تحقق الباحث من ثبات إستبانة الدراسة من خالل حساب معامل الثبات
) 0.959(حيث جاء معامل الثبات الكلى ألداة الدراسة ) 3(وجاءت النتائج كما يوضح الجدول 

  .والذي يعد معدًال عاليا للثبات مما يعنى صدق األداة لقياس ما وضعت ألجله
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  .لمحاور الدراسة الرئيسية) ألفا كرونباخ(قيم معامل الثبات  :)3(الجدول 

  معامل الثبات  محاور الدراسة  م
 0.972  نجران جامعة في وأهميتها المعرفة إدارة لمفهوم العاملين إدراك مستوى  1
  0.782  مدى توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة فى جامعة نجران  2
  0.911  نجران جامعة فى المعرفة إدارة عمليات مستوى تطبيق  3
  0.898  جرانن بجامعة المؤسسي األداء على المعرفة إدارة أثر  4
 0.842  معوقات تطبيق إدارة المعرفة بجامعة نجران 5

 0.959  األداة الكلية

 :الدراسة متغيرات

  :متغيرين أساسيين هماالدراسة إلى بيان عالقة التأثير بين  سعت

إدارة المعرفة وعمليات  كل من مدى توفر متطلبات ويضم العالقة المباشرة بين: متغير مستقل -
  .فة ومن ثم تأثير تلك العالقة على المتغير التابعإدارة المعر

رضا العاملين، التعلم والنمو المؤسسي، (مجالت تميز األداء المؤسسي  ويضم :متغير تابع -
 .)كفاءة العمليات الداخلية

  : أساليب التحليل اإلحصائي

 حيث حسبت المتوسطات (SPSS)لإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدم الباحث برنامج 
الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية، ومعامل ارتباط بيرسون بين درجات محاور 

الدراسة، وألغراض الدراسة  االستبانة والدرجة الكلية، ومعامل سيبرمان لالرتباط الختبار فرضيات
النحو  تم تصحيح االجابات فى االستبانة استنادًا إلى التدرج النسبي المكون من ثالث فئات على

  :التالي

 1.33) = 3(عدد المستويات ÷ ) 1(أقل درجة  –) 5(أعلى درجة = طول الفترة 

 – 2.34(، والدرجة المتوسطة من )5.00 – 3.68(وبذلك تكون الدرجة المرتفعة من 
  ).2.33 – 1.00(، والدرجة المنخفضة من )3.67

  :عرض النتائج ومناقشتها

   ؟نجران جامعة وأهميتها في المعرفة دارةإ مفهوم إدراك ما مدى: السؤال األول

والنسب المئوية  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تمولإلجابة على السؤال 
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   :)4(جدول الأفراد عينة الدراسة كما يوضحها  الستجابات

 اتالستجابوالنسب المئوية  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب :)4(الجدول 
  نجران جامعة وأهميتها في المعرفة إدارة مفهوم إدراك مدى حول أفراد عينة الدراسة

  المتوسط  العبارة  م
  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابى

  النسبي

  درجةال  الترتيب

1  
يتم تداول مصطلح إدارة المعرفة 

  .في الجامعة بشكل مكثف
  متوسطة  4 61.42 1.05 3.07

2  
نتاج تراكم ُتعد إدارة المعرفة 

  الخبرة والمعلومات
  متوسطة  3 66.66 0.74 3.33

3  
تعتبر إدارة المعرفة مفهومًا مرادفًا 

  .إلدارة المعلومات
  مرتفعة  2 74.76 0.79 3.73

4  
 المتقدمة المعلومات تقنية تساهم

 في المعرفة إدارة تطوير في
  .الجامعة

  مرتفعة  1 80.47 0.70 4.02

5  
 تدعم معةللجا االستراتيجية الخطة
  .المعرفة إدارة تطبيق

  متوسطة  5 60.95 1.00 3.04

  متوسطة  - 68.85 0.56 3.44  المجموع

أن درجة إدراك أفراد عينة الدراسة لمفهوم إدارة المعرفة  )4(الجدول رقم  من يتضح 
 المحور لهذا العام الحسابي المتوسط غبل حيثوأهميتها فى جامعة نجران جاء بدرجة متوسطة 

وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه %) 68.85(وبنسبة ) 0.56(بانحراف معيارى ) 3.44(
حيث  السعودية الجامعات في تطبيقها وإمكانية المعرفة إدارةالتى تناولت  (2007) العتيبيدراسة 

التى ) 2011(توصلت إلى أن مصطلح إدارة المعرفة ال يتم تداوله بشكل مكثف، ودراسة الغامدي 
دم وضوح مفهوم إدارة المعرفة وإدراكه لدى غالبية أفراد عينة الدراسة بجامعة الملك أظهرت ع

عبد العزيز، أما على مستوى الفقرات فقد تراوحت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة على فقرات 
فى أعالها ) 4.02(، وتراوحت قيم الوسط الحسابى بين )والمتوسطةالمرتفعة (المحور ما بين 

على التوالي على درجة تقدير مرتفعة حيث جاءت ) 4،3(فى أدناها وحصلت فقرتين ) 3.04(وبين 
فى " الجامعة في المعرفة إدارة تطوير في المتقدمة المعلومات تقنية تساهم" ومفادها ) 4(فقرة 

، ويرى الباحث أن هذه )0.70(وانحراف معيارى ) 4.02(، بمتوسط حسابى )األول(الترتيب 
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بما تتمتع به جامعة نجران من بنية تقنية متقدمة وتقدير أفراد عينة الدراسة لما  النتيجة تأثرت
للتكنولوجيا من دور هام فى إدارة المعرفة وزيادة قدرات الجامعة المعرفية من خالل إتاحة سهولة 
الوصول إلى المعرفة وتجميعها ومن ثم تصنيفها وخزنها وبعد ذلك نشرها عبر الوسائل المتاحة 

 إلدارة مرادفًا مفهومًا المعرفة إدارة تعتبر) "3(يق أهدافها، وفى الترتيب الثانى جاءت فقرة لتحق
وهى النتيجة تشير إلى أن ) 0.79(وانحراف معيارى ) 3.73(بمتوسط حسابى بلغ " المعلومات

هناك عدم وضوح لمفهوم إدارة المعرفة وإدراكه لدى غالبية أفراد عينة الدراسة، فى حين جاءت 
فى الترتيب الخامس ) المعرفة إدارة تعزز تطبيق للجامعة االستراتيجية الخطة(ومفادها ) 5(الفقرة 

 الجامعة إعطاء عدم يشير إلى وهذا) 1.00(وانحراف معيارى ) 3.04(واألخير بمتوسط حسابى 
  .لتطبيقها االستراتيجية الخطة وغياب المعرفة، إلدارة األولوية

  وفر متطلبات إدارة المعرفة فى جامعة نجران؟ ما مدى ت: الثانىسؤال ال

 الستجاباتوالنسب المئوية  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب :)5(الجدول 
 .نجران جامعة في المعرفة إدارة توافر متطلبات مدى حول أفراد عينة الدراسة

  المتوسط  العبارة  م
  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابى

  النسبي

  ترتيب

  الفقرات
  الدرجة

1  
 إدارية كوادر الجامعة إدارة توفر

 على هيئة التدريس أعضاء لمساعدة
   .الجامعة في المعرفة إدارة تطبيق

 متوسطة 5 71.90 0.95 3.59

2  
لدى الجامعة لوائح وأنظمة مقننة 

  إلدارة المعرفة
 متوسطة 7 65.71 0.70 3.28

3  
توفر الجامعة المخصصات المالية 

  زمة لتطبيق وتطوير إدارة المعرفةالال
 متوسطة 9 57.62 0.79 2.88

4  
على  إلكترونيالدى الجامعة موقعا 

  اإلنترنت تتيح خالله خدماتها ومعارفها
 مرتفعة 2 81.42 0.77 4.07

5  
تتيح  إلكترونيةتوفر الجامعة مكتبة 
  المعرفيالمعلومات والمحتوى 

 مرتفعة 1 85.71 0.82 4.28

6 
عة منسوبيها وفقًا تقيم الجام

  لمشاركتهم بأنشطة إدارة المعرفة
 متوسطة 6 65.71 0.93 3.28
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  المتوسط  العبارة  م
  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابى

  النسبي

  ترتيب

  الفقرات
  الدرجة

7  

توفر إدارة الجامعة بنية تقنية تحتية 
متطورة لتسهيل تدفق المعرفة في 

  .الجامعة
 مرتفعة 4 74.76 0.82 3.73

8  
توفر الجامعة لمنسوبيها التدريب 

  على استخدام وسائط المعرفة الكافي
 متوسطة 8 62.85 1.08 3.14

9  
لدى الجامعة رؤية واستراتيجية 

  واضحة إلدارة المعرفة
 متوسطة 10 57.14 0.99 2.85

10  

تشترك الجامعة فى قواعد بيانات 
علمية عالمية لالستفادة منها في نشر 

  المعرفة في الجامعة
  مرتفعة 3 75.23 0.89 3.76

  متوسطة - 69.81 0.52 3.49  المجموع

 المعيارية واالنحرافات الحسابية سؤال الثاني تم حساب المتوسطاتولإلجابة على ال 
السابق ) 5(الستجابات أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات المحور كما يوضحها الجدول 

حيث يتضح أن درجة تقدير عينة الدراسة لدور الجامعة فى توفير متطلبات إدارة المعرفة جاء 
%) 69.81(وبوزن نسبى ) 0.52(، وانحراف معيارى )3.49(بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابى 

والتى أوضحت أن متطلبات ) 2008دروزة، (وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من 
التى ) 2011الزمطة، (إدارة المعرفة بوزارة التعليم العالي األردنية جاءت بدرجة متوسطة، ودراسة 

بالكليات والمعاهد المتوسطة بقطاع غزة جاءت بدرجة أظهرت أن متطلبات إدارة المعرفة 
 في تطبيقها وإمكانية المعرفة إدارةحول  2007)، العتيبي( دراسةمتوسطة، وتختلف إلى حد ما مع 

والتى كشفت عن أن الجامعة ال تعطى أولوية إلدارة المعرفة بتوفير بنية  السعودية الجامعات
 تطبيق درجة أنالتى أظهرت ) 2008مساعدة، (من  إلكترونية مناسبة، وأيضا مع دراسة كل

الشمري، (، ودراسة )كبيرة)كانت الزرقاء جامعة في الجامعي التدريس في المعرفة إدارة باتلمتط
والتى كشفت وبدرجة مرتفعة عن توافر متطلبات تطبيق إدارة المعرفة بجامعتي ) 2013مرجى 

لمحور فقد تراوحت درجة موافقة أفراد عينة أما على مستوى فقرات هذا ا. الملك فيصل والجوف
المرتفعة (الدراسة على فقرات محور دور الجامعة فى توفير متطلبات إدارة المعرفة بين 

فى أدناها ) 2.85(فى أعالها وبين ) 4.28(، وتراوحت قيم الوسط الحسابى بين )والمتوسطة
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فى الترتيب ) المعرفي والمحتوى المعلومات تتيح إلكترونية مكتبة توفر الجامعة(وجاءت فقرة 
، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى اهتمام )0.82(وانحراف معيارى ) 4.28(األول، بمتوسط حسابى 

جامعة نجران بالحصول على االعتماد المؤسسي والبرامجى ومن ثم أهمية توفير هذه الموارد 
كأحد  تحتية تقنية باإلضافة إلى بنية )المكتبة األلكترونية، والموقع اآللكترونى، وقواعد البيانات(

 Educationشروط حصول الجامعة على االعتماد من قبل هيئة تقويم التعليم السعودية 
Evaluation Commission (EEC) واستراتيجيات رؤية الجامعة لدى(، فى حين جاءت الفقرة 

طة، وبمتوسط حسابى فى الترتيب العاشر واألخير بدرجة موافقة متوس) المعرفة إلدارة واضحة
 المعرفة مجال بإدراج اهتمام الجامعة ، وتعكس هذه النتيجة ضعف)0.99(وانحراف معيارى ) 2.85(

 إدارة أنها على المعرفة إدارة إلى تنظر ربما أنها أو لديها، بنود التخطيط االستراتيجي أولويات ضمن
  .عت الحاجةموقفي كلما د بشكل معها للتعاطي األمر الذي يدفعها معلومات

  نجران؟  جامعة فى المعرفة إدارة عمليات ما مستوى تطبيق: الثالثسؤال ال

الستجابات أفراد  المعيارية واالنحرافات الحسابية ولإلجابة على السؤال تم حساب المتوسطات
  ): 6(عينة الدراسة لكل فقرة من فقرات المحور كما يوضحها الجدول 

الستجابات أفراد عينة الدراسة حول  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :)6(الجدول 
  نجران جامعة فى المعرفة إدارة عمليات مستوى تطبيق

  المتوسط  العبارة  م
االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

الحسابى 

  النسبي

ترتيب 

  الفقرات
  الدرجة

1  
 لنقل خاصة أنظمة الجامعة لدى

 منسوبيها بين وتشارك المعرفة
  ).، اإلنترنتالداخلي االتصال شبكة(

  مرتفعة 2 79.04 0.84 3.95

2  
تطبق الجامعة آليات داخلية لتوليد 

  ونشر وتعميم المعرفة
 متوسطة 4 71.90 0.87 3.59

3  
 داخلية تمتلك الجامعة قواعد بيانات

لتخزين المعلومات المعرفية تتمتع 
  بدرجة حماية عالية

 متوسطة 3 72.85 0.89 3.64

4  
خبراء داخليين  تستقطب الجامعة

وخارجيين الستثمار مواردها 
  المعرفية

 متوسطة 10 61.42 0.98 3.07
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  المتوسط  العبارة  م
االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

الحسابى 

  النسبي

ترتيب 

  الفقرات
  الدرجة

5  

 والتجارب والخبرات اآلراء تدوين يتم
 والخبراء العاملون بها التي يقوم
 كأنظمة المعرفة في قواعد بالجامعة

  خبيرة

 متوسطة 8 62.85 0.91 3.14

6 

 تطبيقات تعزيز على الجامعة تحرص
 النشاطات خالل من ةإدارة المعرف

 وإصدار المجالت العلمية
  المعرفة لنشر والمنشورات

 متوسطة 9 62.85 1.08 3.14

7  
توفر الجامعة وسائل التواصل 

  والتفاعل اآللكترونى بين منسوبيها
  مرتفعة 1 80.95 0.84 4.04

8  
 البحث حريةالجامعة  سياسات تدعم

   العلمي
 متوسطة 5 66.19 1.06 3.30

9  
امعة فريق مسؤول عن لدى الج

  رة المعرفةامتابعة وتنفيذ عمليات إد
 متوسطة 7 64.28 0.83 3.21

10  
معرفة مؤهلون  مديريلدى الجامعة 

  وأكفاء
 متوسطة 6 64.76 0.75 3.23

 متوسطة - 68.71 0.65 3.43  المجموع

 إدارة عمليات ، أن درجة تقدير عينة الدراسة لمستوى تطبيق)6(الجدول  من يتضح 
، وانحراف معيارى )3.43(نجران جاء بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابى  جامعة فى لمعرفةا
 إدارة المعرفة عمليات تطبيق مستوى أن إلى يشير مما نسبيا%) 68.71(وبوزن نسبى ) 0.65(

 عودة،(ما وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من  حد إلى نجران منخفض بجامعة
 إدارة واقع ومستوى تدني إلى نتائجهم في أشاروا الذين )2009والسعيد،  2007 ي،والعتيب ،2010
 إعطاء الباحثان ذلك إلى عدم يعزو وقد المأمول، المستوى دون وأنها العربية الجامعات في المعرفة
 ةإدار لعمليات والتقويم والمتابعة والرقابة التنظيم إجراءات تفعيل وعدم المعرفة لثقافة األولوية
 المعرفة، باإلضافة إلى عدم استراتيجية واضحة إلدارة وجود عدم هو ايضا السبب يكون وقد المعرفة
 التنظيم بحيث تقوم بإجراءات التنظيمي للجامعة، ضمن الهيكل بإدارة المعرفة خاصة دائرة وجود
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متابعة عمليات المعرفة، وعدم وجود إجراءات ل إدارة والتقويم لعمليات الرقابة وإجراءات للمعرفة
إدارة المعرفة أما على مستوى فقرات هذا المحور فقد تراوحت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة 

الكبيرة (نجران بين  جامعة فى المعرفة إدارة عمليات على فقرات محور مستوى تطبيق
ا وقد فى أدناه) 3.07(فى أعالها وبين ) 4.04(، وتراوحت قيم الوسط الحسابى بين )والمتوسطة

فى ) توفر الجامعة وسائل التواصل والتفاعل اآللكترونى بين منسوبيها(ومفادها ) 7(جاءت فقرة 
النتيجة  هذه أن الباحث ، ويرى)0.84(وانحراف معيارى ) 4.04(الترتيب األول بمتوسط حسابى 

ءت جاءت مع ما تتمتع به جامعة نجران من بنية تقنية عالية تدعم هذه العمليات، بينما جا تتفق
فى ) تستقطب الجامعة خبراء داخليين وخارجيين الستثمار مواردها المعرفية(ومفادها ) 4(فقرة 

وجود إجراءات  عدم ، وتعكس تلك النتيجة)3.07(الترتيب العاشر واألخير بمتوسط حسابى 
  .للتخطيط لعمليات إدارة الجودة بجامعة نجران

  جامعة نجران؟  المؤسسي في األداء على ةالمعرف إدارة ما أثر تطبيق: السؤال الرابع

ولإلجابة على السؤال الرابع فقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
واألوزان النسبية الستجابات أعضاء هيئة التدريس حول أثر تطبيق إدارة المعرفة على األداء 

  ):7(المؤسسي كما يوضحها الجدول 

المعيارية والترتيب، لدرجة تأثير تطبيق إدارة  واالنحرافاتالحسابية المتوسطات  :)7(الجدول 
  من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بجامعة نجران المؤسسيالمعرفة على األداء 

  المجال  الرقم
الوسط 

  الحسابى

االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

الحسابى 

  النسبي

  الدرجة

  مرتفعة 83.80 0.56 4.19  مجال رضا العاملين 1

  مرتفعة 77.93 0.68  3.89  مجال التعلم والنمو المؤسسي  2

  مرتفعة 75.11 0.63 3.75  مجال كفاءة العمليات الداخلية  3

  مرتفعة 78.52 0.53 3.92  األداة ككل

السابق، أن درجة تقدير عينة الدراسة ألثر تطبيق إدارة المعرفة على ) 7(يتبين من الجدول  
، وانحراف )3.92(ن جاء بدرجة مرتفعة، وبمتوسط حسابى األداء المؤسسي فى جامعة نجرا

كما يكشف الجدول عن تباين تقديرات عينة الدراسة %). 78.52(وبوزن نسبى ) 0.53(معيارى 
رضا العاملين، التعليم والنمو (لتأثير تطبيق إدارة المعرفة على محاور األداء المؤسسي 

  :النحو التاليوذلك على ) المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية
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  :أثر تطبيق إدارة المعرفة على مجال رضا العاملين :أوًال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ) 8(يوضح الجدول 
 : الستجابات أعضاء هيئة التدريس حول أثر تطبيق إدارة المعرفة على مجال رضا العاملين

النحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات أعضاء المتوسطات الحسابية وا :)8(الجدول 
 هيئة التدريس حول أثر تطبيق إدارة المعرفة على رضا العاملين

  المتوسط  العبارة  م
االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

الحسابى 

  النسبي

ترتيب 

  الفقرات
  الدرجة

1  
 سرعة إلى إدارة المعرفة تؤدى
 معالجة الشكاوى وكفاءة

  .واالقتراحات
  مرتفعة 4 79.52 0.70 3.97

2  
 نسبة من يزيد المعرفة استخدام

  .الوظيفي االرتقاء فرص
  مرتفعة 3 83.81 0.73 4.19

3  
 نشر في المعرفة تساهم

 الهيئة أعضاء بين المعلومات
  .وفاعلية بكفاءة التدريسية

  مرتفعة 2 84.76 0.61 4.23

4  
 جودة تحسين في المعرفة تساهم
 الهيئة عضاءأل التعليمية القدرة

  .التدريسية
  مرتفعة 1 87.14 0.65 4.35

  مرتفعة - 83.80 0.56 4.19  المجموع

السابق، أن درجة تقدير أعضاء هيئة ) 8(من النتائج النهائية الواردة فى الجدول  يتضح 
لجميع فقرات المجال، ) مرتفعة(التدريس ألثر تطبيق إدارة المعرفة على رضا العاملين كانت 

 الهيئة ألعضاء التعليمية القدرة جودة تحسين في المعرفة تساهم(ومفادها ) 4(لفقرة فجاءت ا
، ووزن نسبى )0.56(، وانحراف معيارى )4.19(فى الترتيب األول، بمتوسط حسابى ) التدريسية

معالجة  وكفاءة سرعة إلى إدارة المعرفة تؤدى(ومفادها ) 1(، فى حين جاءت الفقرة %)83.80(
، )0.70(، وانحراف معيارى )3.97(فى الترتيب األخير بمتوسط حسابى ) قتراحاتواال الشكاوى

الحسابي ألثر تطبيق إدارة المعرفة على رضا  المتوسط عام إن ، وبشكل%)79.52(ووزن نسبى 
) مرتفعة(وبدرجة %) 83.80(، وبوزن نسبى )0.56(، وبانحراف معيارى )4.19(العاملين قد بلغ 
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 أدائهم على اإليجابي الكبير إلدارة المعرفة على األثر ا أعضاء هيئة التدريسرض يعكس مستوى وهذا
  .والعملية العلمية العمل وزيادة قدراتهم في

  :أثر تطبيق إدارة المعرفة على مجال التعلم والنمو المؤسسي: ثانيًا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية ) 9(يوضح الجدول 
تجابات أعضاء هيئة التدريس حول أثر تطبيق إدارة المعرفة على مجال التعلم والنمو الس

  : المؤسسي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات أعضاء  :)9(الجدول 
  هيئة التدريس حول أثر تطبيق إدارة المعرفة على التعلم والنمو المؤسسي

  طالمتوس  العبارة  م
االنحراف 

  المعياري

المتوسط 

الحسابى 

  النسبي

ترتيب 

  الفقرات
  الدرجة

5  

توفر إدارة المعرفة الوقت الكافي 
لتبادل المعلومات بين أعضاء 
هيئة التدريس من جهة وبين 

  طالبهم من جهة أخرى

  مرتفعة 1 84.28 0.63 4.21

6 
يساهم تطبيق إدارة المعرفة فى 
تقديم التغذية الراجعة ألعضاء 

  .هيئة التدريس وطالب الجامعة
  متوسطة 3 71.90 0.79 3.59

7  

 ذات اإلدارية الخدمات تحسين
 والتعلم التدريس بعمليات العالقة

  التقنية باستخدام
  متوسطة 4 71.90 0.65 3.59

8  
تساعد إدارة المعرفة أعضاء 
هيئة التدريس على تدريس 

  المقررات للطالب
  مرتفعة  2 83.67 0.67 4.18

  مرتفعة  - 77.93 0.68 3.89  مجموع

السابق، أن درجة تقدير أعضاء هيئة التدريس ) 9(من النتائج الواردة فى الجدول  يتضح 
وتراوحت ) مرتفعة ومتوسطة(ألثر تطبيق إدارة المعرفة على التعلم والنمو المؤسسي تفاوتت بين 

 ،5(قد حصلت الفقرتين فى أدناها و) 3.59(فى أعالها وبين ) 4.21(قيم الوسط الحسابى بين 
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توفر إدارة المعرفة (ومفادها ) 5(فجاءت الفقرة ) مرتفعة(على التوالي على درجة موافقة ) 8
 )الوقت الكافي لتبادل المعلومات بين أعضاء هيئة التدريس من جهة وبين طالبهم من جهة أخرى

، %)84.28(ن نسبى ، ووز)0.63(، وانحراف معيارى )4.21(فى الترتيب األول، بمتوسط حسابى 
تساعد إدارة المعرفة أعضاء هيئة التدريس على تدريس (ومفادها ) 8(فى حين جاءت الفقرة 

، ووزن )0.67(، وانحراف معيارى )4.18(فى الترتيب الثانى بمتوسط حسابى ) المقررات للطالب
) طةمتوس(على التوالي على درجة موافقة ) 6،7(، بينما حصلت الفقرتين %)83.67(نسبى 

 والتعلم التدريس بعمليات العالقة ذات اإلدارية الخدمات تحسين(ومفادها ) 7(فجاءت الفقرة 
، ووزن )0.65(، وانحراف معيارى )3.59(فى الترتيب األخير بمتوسط حسابى ) التقنية باستخدام

الحسابي لجميع فقرات مجال أثر  المتوسط عام أن ، ويكشف الجدول وبشكل%)71.90(نسبى 
، وبانحراف معيارى )3.89(ق إدارة المعرفة على مجال التعلم والنمو المؤسسي قد بلغ تطبي

 وتعكس هذه النتيجة القناعة لدى أعضاء هيئة التدريس بدور%) 77.93(، وبوزن نسبى )0.68(
والعملية، كما تدلل  العلمية قدراتهم العمل وزيادة في تحسين أدائهم اإليجابي على إدارة المعرفة

سمعة  الجامعات في العاملين إكساب في يساهم إدارة المعرفة منهج تبني ناعة أفراد العينة بأنعلى ق
  .الجامعة وأهدافها رسالة إلنجاز كافية ومهنية أكاديمية

  :أثر تطبيق إدارة المعرفة على مجال كفاءة العمليات الداخلية: ثالثًا

معيارية واألوزان النسبية المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال) 10(يوضح الجدول 
الستجابات أعضاء هيئة التدريس حول أثر تطبيق إدارة المعرفة على مجال كفاءة العمليات 

  : الداخلية

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألوزان النسبية الستجابات أعضاء  :)10(الجدول 
  .لعمليات الداخليةهيئة التدريس حول أثر تطبيق إدارة المعرفة على كفاءة ا

  المتوسط  العبارة  م
  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابى

  النسبي

  ترتيب

  الفقرات
  الدرجة

9  
يساعد تطبيق إدارة المعرفة فى 
الجامعة على تقصير الزمن المطلوب 

  .لالستجابة للمعلومات المستفسر عنها
  مرتفعة 4 73.81 0.67 3.69

10  
 قسامواأل العمليات بين التنسيق زيادة

  .وتكاملها المختلفة
  مرتفعة 1 76.66 0.72 3.83
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  المتوسط  العبارة  م
  االنحراف

  المعياري

  المتوسط

  الحسابى

  النسبي

  ترتيب

  الفقرات
  الدرجة

11  
إدارة المعرفة ومتطلباتها يزيد من 
 نسبة الخدمات التى تم تبسيطها

  .وتطويرها
  مرتفعة 2 75.71 0.83 3.78

12  
تساعد إدارة المعرفة فى تحسين إدارة 
المعلومات من خالل تخزينها 

  واسترجاعها فى الوقت المناسب
  مرتفعة 3 74.28 0.82 3.71

  مرتفعة - 75.11 0.63 3.75  المجموع

السابق، أن درجة تقدير أعضاء هيئة ) 11(من النتائج النهائية الواردة فى الجدول  يتضح
لجميع فقرات ) مرتفعة(التدريس ألثر تطبيق إدارة المعرفة على كفاءة العمليات الداخلية كانت 

 )وتكاملها المختلفة واألقسام العمليات بين التنسيق زيادة(ومفادها ) 10(المجال، فجاءت الفقرة 
، %)76.66(، ووزن نسبى )0.72(، وانحراف معيارى )3.83(فى الترتيب األول، بمتوسط حسابى 

يساعد تطبيق إدارة المعرفة فى الجامعة على تقصير الزمن (ومفادها ) 9(فى حين جاءت الفقرة 
، )3.69(فى الترتيب األخير بمتوسط حسابى ) هاالمطلوب لالستجابة للمعلومات المستفسر عن

  %).73.81(، ووزن نسبى )0.67(وانحراف معيارى 

الحسابي لجميع فقرات مجال أثر تطبيق إدارة المعرفة على كفاءة  المتوسط عام أن وبشكل
بدرجة %) 75.11(، وبوزن نسبى )0.63(، وبانحراف معيارى )3.75(العمليات الداخلية قد بلغ 

  .رتفعة تعكس قدرة المدى الذي تتمتع فيه جامعة نجران بإدارة عملياتها بكفاءةتقدير م

  ما معوقات تطبيق إدارة المعرفة بجامعة نجران؟: السؤال الخامس

 المتوسطات حساب تمنجران  في المعرفة إدارة قتطبي تواجه التي المعوقات أهم على للتعرف
 اءتوج الدراسة عينة أفراد ستجاباتب الوالرت ويةوالنسب المئ المعيارية واالنحرافات الحسابية

  ):11( رقم جدولال يوضحها كما النتائج
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 ستجاباتب الوالرت والنسب المئوية المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :)11(الجدول 
  حول معوقات تطبيق إدارة المعرفة بجامعة نجران الدراسة عينة أفراد

  المتوسط  العبارة  م
  حرافاالن

  المعياري

  المتوسط

  الحسابى

  النسبي

  ترتيب

  الفقرات
  الدرجة

1  
 بتقنيات المرتبطة المهارات ضعف
 منسوبي بعض لدى المعرفة إدارة

  .الجامعة
  متوسطة 3 70.95 1.03 3.54

2  
 المشاركة لتشجيع حوافز وجود عدم
  .المعرفة وتوليد صناعة فى

  مرتفعة 2 79.52 1.01 3.97

3  

 التدريس هيئة ضاءأع لدى يتوفر ال
 تطبيقات لممارسة الكافي الوقت

  .المعرفة
  متوسطة 5 66.19 1.14 3.30

4  
 مستقلة تنظيمية وحدة وجود عدم

  المعرفة إدارة على ُتعنى باإلشراف
  مرتفعة 1 80.47 0.96 4.02

5  
 المعرفة إدارة بأهمية القناعة ضعف
  .الجامعة قيادات لدى

  متوسطة  4 66.66 1.01 3.33

  متوسطة - 72.76 0.77 3.63  موعالمج

 فى المعرفة إدارة ، أن درجة تقدير عينة الدراسة لمعوقات تطبيق)11(الجدول  من يتضح
أما  .)0.77(، وانحراف معيارى )3.63(نجران جاء بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابى  جامعة

) 3.30(ها وبين فى أعال) 4.02(بالنسبة لفقرات المحور فقد تراوحت قيم الوسط الحسابى بين 
 نم حيتضحيث ) مرتفعة(على التوالي على درجة موافقة ) 2 ،4(فى أدناها وقد حصلت الفقرتين 

النتائج السابقة أن أبرز المعوقات التى تواجه تطبيق إدارة المعرفة فى جامعة نجران تتمثل فى 
) المعرفة إدارة علىُتعنى باإلشراف  مستقلة تنظيمية وحدة وجود عدم(ومفادها ) 4(الفقرة رقم 

، تلتها فى المرتبة %)80.47(ووزن نسبى ) 0.96(وانحراف معيارى ) 4.02(بمتوسط حسابى 
) المعرفة وتوليد صناعة فى المشاركة لتشجيع حوافز وجود عدم(ومفادها ) 2(الثانية الفقرة رقم 
رة رقم ، وجاءت فق%)79.52(ووزن نسبى ) 1.01(وانحراف معيارى ) 3.97(بمتوسط حسابى 

فى ) الجامعة منسوبي بعض لدى المعرفة إدارة بتقنيات المرتبطة المهارات ضعف(ومفادها ) 1(
، تلتها فى المرتبة الرابعة فقرة )1.03(وانحراف معيارى ) 3.54(الترتيب الثالث بمتوسط حسابى 
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) 3.30(بمتوسط حسابى ) الجامعة قيادات لدى المعرفة إدارة بأهمية القناعة ضعف) (5(رقم 
 لدى يتوفر ال(ومفادها ) 3(، وفى المرتبة األخيرة جاءت فقرة رقم )1.14(وانحراف معيارى 

وانحراف ) 3.54(بمتوسط حسابى ) المعرفة تطبيقات لممارسة الكافي الوقت التدريس هيئة أعضاء
د ما ويالحظ أن االتجاه العام الستجابات أفراد الدراسة يميل نحو الموافقة لح). 1.03(معيارى 

على بعض فقرات المحور بدرجة مرتفعة وعدم الموافقة على البعض األخر واتفقت هذه النتائج مع 
 تحد أن نكيم التي المعوقات من مجموعة هناك أنمن ) 2010 ،الشهراني(ما توصلت إليه دراسة 

 وضعف، رينخاآل اركأف تجاهلو بها المتخصصين األفراد قلة أهمها ومن ،المعرفة إدارة نجاح من
، كما تتفق النتائج إيضا مع ما المعرفة اركاحت وثقافة، العمل فرق وقلة، الضمنية للمعارف قالتوثي

 في المعرفة إدارة قتطبي تواجه التي المعوقات أبرز أنمن ) 2013 عثمان، آل(توصلت إليه دراسة 
 القرارات صنع في نالعاملي مشاركة مستوى ضانخفا( في تتمثل األمنية للعلوم العربية نايف جامعة

 مستقلة تنظيمية وحدة وجود عدمو المتوفرة التقنيات من االستفادة ضعفو المركزية في اإلفراطو
 في المختصين األفراد درةوق الجامعة إدارات بين قالتنسي ضعفو ،المعرفة إدارة على اإلشرافب ُتعنى
الشمري، مرجى (إليه دراسة ، كما تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت )المعرفة إدارة

ان أهم معوقات تطبيق إدارة المعرفة هو ضعف القناعة لدى قيادات الجامعة بأهمية إدارة ) 2013
بينما ). المعرفة، وضعف المهارات المرتبطة بتقنيات إدارة المعرفة لدى بعض منسوبي الجامعة

والتى تناولت إدارة ) 1430الشمري، تركي (تختلف نتائج السابقة إلى حد ما مع دراسة كل من 
المعرفة فى الجامعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية حيث توصلت إلى ان أهم معوقات 
تطبيق إدارة المعرفة هو عدم وجود تشريع إلدارة المعرفة بينما تتفق الدراستان فى ضعف التأهيل 

  . الجيد للعاملين فى مجال إدارة المعرفة كأحد المعوقات المشتركة

  : اختبار فرضيات الدراسة

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات إدارة المعرفة من ناحية وتميز : الفرض األول

) رضا العاملين، التعلم والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية(األداء المؤسسي 

  α=0.05بجامعة نجران من ناحية أخرى عند مستوى داللة 

الفرض استخدم الباحث معامل سيبرمان لالرتباط كما هو واضح فى للتحقق من صحة هذا 
  ).12(الجدول 
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  .وتميز اآلداء المؤسسي المعرفة إدارة متطلبات بين االرتباط معامل :)12(الجدول 

  متطلبات إدارة المعرفة
  المؤسسياألداء 

  مستوى الداللة  االرتباطمعامل 
0.620** .000  

  فأقل 0.01مستوى  عند دالة فروق** 

تميز  وبين متطلبات إدارة المعرفة بين االرتباط معامل أن يتبين السابق الجدول إلى بالرجوع
مما ) 0.01(وهو دال إحصائيا عند مستوى ) **0.620(هو  جامعة نجران في األداء المؤسسي

ألداء بين متطلبات إدارة المعرفة وتميز ا إحصائية داللة ذات ارتباطيه يشير إلى وجود عالقة
فى جامعة  المعرفة إدارة متطلبات توافر أن يؤيدون أعضاء هيئة التدريس أن على يدلل المؤسسي مما

  .والتميز والتطوير اإلبداع على المؤسسة قدرة من نجران يزيد

معامل االرتباط بين متطلبات إدارة المعرفة وبين مجاالت تميز األداء ) 13(ويوضح جدول 
بجامعة ) مستوى التعلم والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية رضا العاملين،(المؤسسي 

  :نجران كما يلى

متطلبات إدارة المعرفة وتميز  بين العالقة لقياس سيبرمان االرتباط معامل يوضح :)13(الجدول 
  .األداء المؤسسي

متطلبات 

إدارة 

  المعرفة

  رضا العاملين
  مستوى التعلم 

  المؤسسيوالنمو 

ات كفاءة العملي

  الداخلية
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

0.872**  .000  0.894** .000 0.928**  .000 
  فأقل 0.01مستوى  عند دالة فروق** 

) 0.01(داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات إيجابية عالقة هناك السابق أن يتبين من الجدول
رضا العاملين، مستوى التعلم (مجاالت تميز األداء المؤسسي  وبين بين متطلبات إدارة المعرفة

االرتباط لرضا العاملين  معامل كان بجامعة نجران حيث) والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية
و المؤسسي ، وكان معامل االرتباط لمستوى التعلم والنم)0.01(عند مستوى داللة ) **0.872(
، وكان معامل االرتباط لكفاءة العمليات الداخلية )0.01(عند مستوى داللة ) **0.894(

) 2008، دروزة(دراسة  نتائج مع النتائج هذه توافقت وقد). 0.01(عند مستوى داللة ) **0.928(
 العاملين ضاور جهة من المعرفة إدارة متطلباتتوفير  بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود أظهرت التي

 وكفاءة الجودة تحقيق ضمان من ومن ثم الداخلية العمليات وكفاءة ،المؤسسي والنمو والتعلم



 ...فة وأثرها على تميز األداء المؤسسىواقع تطبيق إدارة المعر   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 205

 التي )2008 المحاميد،(دراسة  نتائج مع توافقت وزارة التعليم العالي األردنية، كما في العمليات
 تدعم التي واألجهزة النظم من بنية تحتية قوية قدمت التي العالي التعليم مؤسسات أن إلى خلصت
 بما القرار اتخاذ عمليات تطوير على العاملين زيادة قدرات في ناجحة خطوات أفرزت قد المعرفة
 في التميز تحقيق في إيجابي بشكل قدرتها تأثرت كما .العاملين لدى الدوران معدل انخفاض في ساهم
 .قوية يةتحت بني المعرفة ووجود إدارة بمتطلبات االهتمام خالل من األداء

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين عمليات إدارة المعرفة من ناحية وتميز : الفرض الثانى

) رضا العاملين، التعلم والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية(األداء المؤسسي 

  α=0.05بجامعة نجران من ناحية أخرى عند مستوى داللة 

ث معامل سيبرمان لالرتباط كما هو واضح فى للتحقق من صحة هذا الفرض استخدم الباح
  ).14(الجدول 

  .وتميز اآلداء المؤسسي المعرفة إدارة عمليات بين االرتباط معامل :)14(الجدول 

  عمليات إدارة المعرفة
  المؤسسياألداء 

  مستوى الداللة  االرتباطمعامل 
0.647**  .000  

  فأقل 0.01مستوى  عند دالة فروق**   

تميز  وبين عمليات إدارة المعرفة بين االرتباط معامل أن يتبين السابق الجدول ىإل بالرجوع
) 0.01(وهو دال إحصائيا عند مستوى ) **0.647(يساوى  جامعة نجران في األداء المؤسسي

بين عمليات إدارة المعرفة وتميز  إحصائية داللة ذات ارتباطيه موجبة مما يشير إلى وجود عالقة
 إدارة عمليات في تطوير أو زيادة أي أن بمعنى طردية عالقة هي وهذه العالقة األداء المؤسسي

 وتسهم في القرارات اتخاذ وسرعة المشكالت وحل المنظمة إدارة في فعاًال دورًا تلعب سوف المعرفة
التعاون  وزيادة االتصاالت وتحسين العمل إجراءات وتبسيط اإلنجاز وتسريع األداء دقة زيادة

 ينعكس الذي األمر الموظفين، عمل تسهيل وفي المؤسسة، داخل المختلفة اإلدارات بين والتنسيق
  .المؤسسة في األداء وتميز بل إيجابًا على تحسين

معامل االرتباط بين عمليات إدارة المعرفة وبين مجاالت تميز األداء ) 15(ويوضح الجدول 
بجامعة ) كفاءة العمليات الداخلية رضا العاملين، مستوى التعلم والنمو المؤسسي،(المؤسسي 

  :نجران
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عمليات إدارة المعرفة وتميز  بين العالقة لقياس سيبرمان االرتباط معامل يوضح :)15(الجدول 
  .األداء المؤسسي

عمليات إدارة 

  المعرفة

  رضا العاملين
مستوى التعلم والنمو 

  المؤسسي
  كفاءة العمليات الداخلية

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  لةالدال

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

0.447** .000  0.638**  .000 0.663** .000 
  فأقل 0.01مستوى  عند دالة فروق** 

داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات إيجابية عالقة هناك أن السابق يتبين الجدول إلى بالرجوع
رضا (مجاالت تميز األداء المؤسسي  وبين ة المعرفةبين عمليات إدار) α=0.05(أقل من 

كان  بجامعة نجران حيث) العاملين، مستوى التعلم والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية
، )0.01(عند مستوى داللة ) **0.447(االرتباط بين عليات إدارة المعرفة ورضا العاملين  معامل

، )0.01(عند مستوى داللة ) **0.638(نمو المؤسسي وكان معامل االرتباط لمستوى التعلم وال
وتتفق ). 0.01(عند مستوى داللة ) **0.663(وكان معامل االرتباط لكفاءة العمليات الداخلية 

 بين إحصائية داللة ذات عالقة والتى توصلت إلى وجود )2011الزطمة، (تلك النتائج مع دراسة 
 أو زيادة أي أن بمعنى طردية عالقة هي العالقة ي وهذهالمؤسس األداء وتميز المعرفة إدارة عمليات
   .المؤسسة في األداء وتميز بل تحسين زيادة في يتبعها المعرفة إدارة عمليات في تطوير

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها من : الفرض الثالث

التعلم والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات رضا العاملين، (ناحية وتميز األداء المؤسسي 

  α=0.05بجامعة نجران من ناحية أخرى عند مستوى داللة ) الداخلية

األداء  من ناحية وتميز وعملياتها المعرفة إدارة متطلبات بين االرتباط معامل :)16(الجدول 
  .المؤسسي من ناحية أخرى بجامعة نجران

  متطلبات إدارة

  المعرفة وعملياتها

  المؤسسياء األد
  مستوى الداللة  االرتباطمعامل 

0.620**  .000  
  فأقل 0.01مستوى  عند دالة فروق** 

األداء  وتميز وعملياتها المعرفة إدارة متطلبات بين االرتباط معامل أن) 16(الجدول  يبين
 وجود على يدل وهذا) 0.01(، وهو دال إحصائيا عند مستوى )**0.620(يساوي  المؤسسي
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ارتباطية قوية بين متطلبات ادارة المعرفة وعملياتها من ناحية وتميز االداء المؤسسي  عالقة
مجملها  في تشكل العناصر التي هذه بين الترابط ويؤكد على مدى بجامعة نجران من ناحية أخرى

على  المؤسسة قدرة أن يوضح مما األخرى العناصر توافر دون أحدها نجاح يصعب قد متكامل نظام
عمليات  إنجاز في صورة بأفضل المتطلبات هذه استغالل على وقدرتها المعرفة، إدارة متطلبات توفير
في  المؤسسة تميز زاد بينها والترابط االنسجام زاد وكلما المؤسسة، أداء بزيادة سيسهم المعرفة إدارة
 .المنافسين من غيرها عن أدائها

دارة المعرفة وعملياتها وبين مجاالت معامل االرتباط بين متطلبات إ) 17(ويوضح الجدول 
) رضا العاملين، مستوى التعلم والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية(تميز األداء المؤسسي 

  :بجامعة نجران

متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها من  بين العالقة لقياس سيبرمان االرتباط معامل :)17(الجدول 
  .امعة نجران من ناحية أخرىناحية وتميز األداء المؤسسي بج

عمليات إدارة 

  المعرفة

  رضا العاملين
مستوى التعلم والنمو 

  المؤسسي

كفاءة العمليات 

  الداخلية
  معامل
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

  معامل
  االرتباط

  مستوى
  الداللة

  معامل
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

.418**0  .000  0.584** .000 0.664** .000 
  فأقل 0.01مستوى  عند دالة فروق** 

بين ) 0.01(مستوى داللة  عند ارتباط قوى عالقة هناك أن السابق يتبين الجدول إلى بالرجوع
رضا العاملين، (مجاالت تميز األداء المؤسسي  وبين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها من ناحية

معامل  كان ان حيثبجامعة نجر) مستوى التعلم والنمو المؤسسي، كفاءة العمليات الداخلية
وهو ارتباط ) **0.418(االرتباط بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها من جانب ورضا العاملين 

، ومعامل االرتباط بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها من )0.01(قوى عند مستوى داللة 
مستوى داللة  وهو ارتباط أيضا قوى عند) **0.584(ناحية ومستوى التعلم والنمو المؤسسي 

، كما كان معامل االرتباط بين متطلبات إدارة المعرفة وعملياتها وكفاءة العمليات الداخلية )0.01(
، وتتفق تلك النتائج مع دراسة )0.01(وهو ارتباط قوى عند مستوى داللة ) **0.664(من ناحية 

 تشخيص(المعرفة  دارةإ عمليات بين داللة إحصائية ذات عالقة وجود أظهرت التي )2008دروزه، (
 العاملين ورضا ومتطلباتها، )المعرفة توزيع تطبيق المعرفة، المعرفة، تخزين المعرفة، توليد المعرفة،
 المعرفة إدارة عمليات بين عالقة وجود عالقة كما أظهرت المؤسسي، األداء يعكس بدوره والذي

نايف، (دراسة  نتائج مع توافقت ية، كماالداخل وكفاءة العمليات المؤسسي والنمو والتعلم ومتطلباتها
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 يجعل مما االستراتيجي األداء في المعرفة لعمليات إدارة وقوي كبير تأثير وجود أظهرت التي )2007
  .العينة أفضل للشركات أداء تحقيق في رئيسيا دورا تؤدي العمليات هذه

  :توصيات الدراسة

  :توصى بما يلي راسةفإن الد فى ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج

بأهميتها، ومردودها اإليجابي  واضحة رؤية لها يكون المعرفة إدارة تدعم استراتيجية قيادة وجود -1
  . للجامعة فى تحقيق وظائفها وأهدافها

والمؤتمرات  التدريبية، والدورات وورش العمل والمحاضرات الندوات من سلسلة بعقد االهتمام -2
  .والخبرات وتبادل المعلومات المعرفة إدارة وثقافة الوعي لنشر إدارة المعرفة مجال في

 .وضع رؤية استراتيجية واضحة إلدارة المعرفة بجامعة نجران -3
  .سن األنظمة واللوائح التنفيذية واإلجرائية لتطبيق إدارة المعرفة وممارستها -4

دارة المعرفة كجزء من اعتماد نظام لتقييم درجة مشاركة أعضاء هيئة التدريس فى أنشطة إ -5
  .النظام الكامل لتقييم عضو هيئة التدريس

 من يكون بحيث الجامعة إلدارة التنظيمي الهيكل ضمن توضع المعرفة بإدارة خاصة استحداث إدارة -6
 ويعين المعرفة، إدارة لعمليات والمتابعة والتطوير والرقابة المعرفة إدارة عمليات تنظيم مهامها

 .المعرفية أدواره أداء على وقادر مؤهل ةمعرف مدير فيها
  .تعيين مديري معرفة مؤهلين وقادرين على أداء أدوارهم المعرفية -7

  .الجامعة في المعرفة إدارةعمليات  تطبيق لمتابعة المعرفة نظام إلدارة فريق بناء -8

 .المعرفة إدارة مجال في مؤهلة بشرية موارد استقطاب -9
  .المعرفة إدارة تطبيق لتعزيز الجامعة في العامليناء والخبر العلميةءات الكفا من االستفادة - 10

 أخذ مع المعرفة إدارة عمليات جميع في العاملين ومشاركة عليا، أولوية المعرفة إدارة إعطاء -11
  .االعتبار في الشخصية آرائهم

وتطبيق  المعرفة إدارة مفاهيم استخدام على الجامعة منسوبي لتشجيع الحوافز نظام تطوير -12
 .أعمالهم مجاالت في اركواالبت اإلبداع نحو ويدفعهم فيها والمشاركة براتهمخو معارفهم
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 السلطة واملقاومة والثورة عند ميشيل فوكو

Power, Resistance and Revolution in Michel Foucault 
  

  **محمود بني دوميو *الطوالبةعبد الله محمد 

  

  25/3/2018 تاريخ القبول    29/11/2017 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

لطة وعالقتهـا بكـل مـن المعرفـة     سيما ما يتعلق منهـا بالسـ  –ال زال فكر ميشيل فوكو وبحوثه الفلسفية 
مثار نقاش وجدل واسعين عند الكثير من الدارسـين والبـاحثين، مثلمـا أنهـا تثيـر الكثيـر        -والمقاومة والثورة

لقد هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على رؤية فوكو وكذا أنموذجه . من ردود الفعل واالعتراضات والجدل
ويـذَكر أن  . رًا بموقـف فوكـو وتحليلـه للمفهـوم الماركسـي للسـلطة      الذي قدمه في تحليل فكرة السـلطة، مـرو  

 .ه المنهج المناسب لمثل هذه الدراسةوصفالباحثان قد اعتمدا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي ب

كما أن الدراسة ألقت الضوء على موضوعات من قبيـل ميكروفيزيـاء السـلطة ومعارضـته لنظريـة الحـق       
لسلطة، كما تناول تشـكيك فوكـو لمسـلمات كانـت تسـتند إليهـا السـلطة مـن مثـل مسـلمة           والتصور القانوني ل

وقد خلصت الدراسة إلى أن العالقة بين السلطة والمقاومـة ال يمكـن عـدها عالقـة     . الملكية والتبعية وغيرها
طة، توجـد  ، فحيثما توجد السل:تضاد وإنما يمكن القول بنظر فوكو أن المقاومة تندرج في عالقات السلطة

 ."المقاومة، بمعنى أن المقاومة ليست في وضع خارج عن السلطة

فالسـلطة تشـير إلـى    . واستنادًا إلى أن السلطة تبقى رهينة بالشروط المتغيرة واالستراتيجيات المتقلبـة 
لـى  عالقة مثلما أن هذه العالقة تتغير باستمرار، كما وتبين أن أن فهم فوكو للمقاومة وما يمكـن أن تفضـيه إ  

ثورة يرتكز أساسًا إلى تحليله لطبيعة السلطة من جهة أن المقاومة عنده تعد نموذجًا معرفيًا بديًال لنمـوذج  
 .السلطة، مثلما أن المقاومة هي عبارة عن مرحلة تطور بطيء نحو الثورة

  .فوكو، السلطة، المقاومة، الثورة، المسلمة :الكلمات المفتاحية
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Abstract 
Michel Foucault's thought and his philosophical research, especially those related to 

power and its relation to knowledge, resistance and revolution, are still controversial 
among many scholars and researchers. In fact his thought provokes many reactions, 
objections and arguments.This study aims at understanding Foucault's vision as well as 
his model in the analysis of the idea of power. in addition, it attempt to clarify his 
position and analysis of the Marxist concept of power. The study also shed light on 
topics such as the physics of power and its opposition to the theory of the right and the 
legal perception of power. Further, the study will address Foucault's questioning of the 
axioms that which power was based on, such as the monarchy, dependency and others. 
To achieve these objectives, the researchers adopted in this study the analytical approach 
as being the appropriate method for such analysis. The study concluded that the 
relationship between power and resistance cannot be counted as an antagonistic 
relationship, as for Foucault, resistance is inscribed within power relations:, i.e., 
wherever there is power, there is resistance, which means that resistance is never in a 
position of exteriority in relation to power. In addition, the study revealed that power 
refers to a relation that change continuously, as power remains hostage to changing 
conditions and volatile strategies. Furthermore, the study showed Foucault's 
understanding of the resistance and how it can lead to a revolution. Indeed this is based 
primarily on his analysis to the nature of power and based on the fact that resistance, 
according to him, is an alternative model of power, and that resistance is a stage of Slow 
development towards revolution. 
Keywords: Foucault, power, resistance, revolution, axioms. 

  

  المقدمة

 من العديد والحرية والعنف والسلطة الذات واألخالق حول فوكو الفلسفية ميشيل أبحاث طرحت
اقترنت فلسفته بتيار فلسفة موت  أن والنقاش، خصوصًا بعد اللغط من وأثارت كثيرا االعتراضات

اءة اإلنسان التي استقت دائما من فلسفة نقد الميتافيزيقا عند نيتشه، هيدجر ودريدا، وقر
ألتوسير الجديدة للماركسية، وخطاب األنثروبولوجيا البنيوية عند كلود ليفي ستروس ومن ثم من 

هذه الفلسفة التي عصفت . )2000، الدواي( أركيولوجيا المعرفة والجينالوجيا عند ميشيل فوكو
بادرات بالنزعة اإلنسانية التي قامت على أولوية الوعي واإلرادة والذات والذاتية وأساس الم

الفلسفة التي انتهت إلى تفكيك اإلنسان وعالمه الثقافي من خالل  وهي. البشرية في صناعة التاريخ
. تفكيك العقالنية والعقل والمبادئ والقيم، والمعاني والدالالت، والغايات واألهداف، والتاريخ

من  واطسِق، لم يومهما يكن فإن أنصار هذا التيار، إضافة إلى نقد النزعة اإلنسانية القديمة
  .نزعة إنسانية جديدةالتأسيس ِل موتطلعاته محساباته
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النزعة  :هماالفكري اقتضت التخلي عن نوعين من األوهام من الحقل  التيإنها النزعة 
أو بالدعوة إلى التحرر من أوهام  ،والفكر التاريخي، وذلك من خالل تقدم العلم ذاته ،اإلنسانية

لعلم نفسه، حيث كانت عملية النقد للنزعة اإلنسانية القديمة والتأسيس الميتافيزيقا بما فيها ا
هذا التوجه جعل ميشيل فوكو أحد أهم أقطاب ما . النزعة إنسانية حديثة عملية ال استئناف فيه

حيث اشتهر مايكل بإعطائه فترة ما بعد الحداثة  ،)7:، صالدواي(يسمى بمفكري ما بعد الحداثة
ميزة، وخاصة فيما أعطاها من أهمية بالغة لالقتصاد وغيرها من البنى سماتها الرئيسة الم

  ".)Gordon, 1980, p: 104( االجتماعية

وليس هذا فحسب إذ أن فوكو يعد من أهم الفالسفة الذين أدخلوا الفلسفة إلى أماكن لم 
مولد أو  ،أو البحث في شئون السجون ،البحث في تاريخ الجنون :ن قبيلتتطرق لها من قبل م

 دراسةال هوفي هذ. العيادة والجنس، أو البحث في شئون السلطة بشكل مختلف عما سبقه
في نظرته إليها من األسفل  وخاصًة ،على عقب وكيف أنه جعلها رأسًا ،سنتناول رؤية فوكو للسلطة

 إلى األعلى بعكس النظرة التقليدية للفالسفة الذين ادعوا رؤية كلية للسيادة من األعلى
)Lentricchia, 1988, p: 68.(  

فبالنسبة لفوكو، يعتبر الهيكل االجتماعي هو السياسة الدقيقة للسلطة، وبعبارة أخرى، فإن 
 .األضيق، ما هي إال محصلة قوى الجسد االجتماعي معالقة السيادة، سواء بمعناها األوسع أ

)Gordon, 1980, p:104 (عرفة تعد من أهم وعالوة على ذلك، فإن العالقة بين السلطة والم
منهما  من السلطة والمعرفة تخول كل ن كلإفبالنسبة له ف. إسهامات فوكو لعصر ما بعد الحداثة

 دويع. وتصبح نوع من أنواع العبودية ،فالمعرفة تتوقف عن كونها شكل من أشكال الحرية. اآلخر
  .)Gordon, 1980, p: 88( هذا بداية انشقاقه وتحوله عن فلسفة كارل ماركس

درس خطابات الجنون والعيادة  ، كمابحثه عن المعرفة أثناءنه تعرف على السلطة أوالحقيقة 
إن اإلنسانية الحديثة : يقول فوكو. والجنس والعقاب من منظور العالقة بين السلطة والمعرفة

ا من المعرفة والسلطة يتكامالن مع بعضه، وذلك ألتخطئ في رسم خط بين المعرفة والسلطة
هذا طريقة إلحياء ووليس هناك نقطة تتوقف فيها المعرفة من االعتماد على السلطة؛  البعض،

ليس من الممكن ممارسة السلطة من دون كما يصر فوكو على أنه . اإلنسانية بزيها الطوباوي
  )".Gordon, 1980, p: 52( ال تولد سلطة أننه من المستحيل على المعرفة وأالمعرفة، 

: البعد عن النظرة التقليدية التي انتقدها فوكو بشكل حاد عندما قال هذه النظرة بعيدة كل
فإنه يتوقف عن  ،ما السلطة ًاإلنسانية أنه بمجرد أن يكسب شخصاأن تفترض  لقد كان تقليدًا

فقط : ويقول في هذا. يأولئك الذين يحكمون عمن، وأن ن السلطة تدفع على الجنوإو ،المعرفة
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الديكتاتورية خلفهم لم يتورطوا في  أبوابغلقوا أمسافة من السلطة وأولئك الذين يحافظون على 
  )"Gordon, 1980, p:51( .ةهؤالء فقط يمكنهم أن يكتشفوا الحقيق ،الطغيان

فوكو إلى سبر أعماق المعرفة عبر  يإن هذا اإلنتاج الفلسفي ما كان له أن يكون لوال سع
تي سيعزو إليها سلطة التحكم في إنتاج وتنظيم تاريخ الفكر للكشف عن الثوابت غير المنظورة ال

مولد العيادة، والسجن،  ،المعارف المختلفة في كل فترة تاريخية، وهو األمر الذي تجلى في أعماله
. وحفريات المعرفة ،وتاريخ الجنسانية ،والمراقبة والعقاب، وتاريخ الجنون في العصر الكالسيكي

  .رغم تأثره بعدميات نيتشة وهيدجر هتميزه عن غيرو ،كل ذلك يشير إلى بصماته الخاصة به

وهكذا فإنه من الممكن القول أن فوكو أعاد النظر بالتراث الفلسفي الحديث بطريقة التفكيك 
ن التغيرات ال إو ،بالنسق محاطًابوصفه وهو ما جعله أكثر مصداقية في فهمه لإلنسان  ،والنقد

وهي من تحيط  ،ة من األنساق تزداد قوة وسلطةبل هنالك منظوم ،يشكلها األفراد بشكل مجرد
كل هذا بسبب أن . بدورها اإلبداع والتطور ذاته وتكثف أيضًا ،وتؤثر في صناعة الحدث والواقع

كما أنه رفض  ،جتهاد في إثبات فكرة ما من أفكار سابقة أو الحقةفوكو كان قد رفض اال
 وتراجعت معتقداته تناثرت إنسان يرجى من لأم من نظره في يعد لم إذ ؛استمرارية عقل المتشابهات

  .الجمالية والذوقية وأحاسيسه ملكاته

 وتجيب بالمراد تفي ونوازعه األخالقية ،السياسية اإلنسان تنظيمات تعد لم الذي الوقت في هذا
لهذه األسباب قام فوكو بدراسة الخطاب من العالقات القائمة بين . المطلوب بالشكل حاجياته على

وليس ذلك بالتخلي عن النظريات واآلراء القديمة بقدر ما هو السعي إلى  .لتكوين نسق عناصره
  ).2003فوكو، (ة للخطاب ذاته ثتكوين صورة حدي

كانت مصدر  ،إن هذه الوجهة البنيوية عند فوكو وما أضفته اللسانيات البنيوية على اللغة
أغوار موضوعاتهم ذات العالقة بالمجتمع لسبر  جديدًة طرقًابأن فتحت لعديد من المفكرين إلهام ل

وذلك على فرض أن مظاهرها أو طبيعتها  ،والثقافة واإلنسان واألدب والعلوم والمعارف األخرى
مكن لفوكو دحض الفكرة أوبهذه الطريقة فقط . تقترب من مظاهر أو طبيعة اللغة إن لم تكن ذاتها

وقد جاء ). عملية الهدم والبناء(عادة بناءها إوذلك من خالل عملية تفكيكها و ،التقليدية للسلطة
وهو  ،بل كعمل حفري للتحقق من خطابات العالم ،نه لم يتصور الفلسفة كخطاب عن العالمهذا أل

وإظهار الطابع األيديولوجي لمفهوم سلطة المؤسسات والقانون، التي  راألمر الذي مكنه من فك
الذي يعتمد مفهوم العقد  Leviathan يةبدأت منذ هوبز عندما وضع مفهوم الدولة التنين

، 2011السيد، ( االجتماعي فيه على تنازل المحكوم عن حقوقه لصالح الملك تنازًال مطلقًا
  ).14:ص
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  مفهوم السلطة

يشكل اهتمام فوكو بمسألة السلطة والمعرفة جزءًا من االهتمام بالسلطة وعملياتها 
بنيوي في الثمانينيات والتسعينيات من القرن بعد ال الذي هيمن على النقد ما ،وإجراءاتها

حول نشأة طب األمراض العقلية،  عديدًة العشرين، وقد كتب فوكو طوال مسيرته كمؤرخ، كتبًا
أصول وتطور الطب العيادي، تطور البيولوجيا وعلوم االقتصاد، ظهور نظام السجن الحديث، 

أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن  وغيرها من التطورات االجتماعية الهامة التي تعود إلى
ركز فيها على ما اعتبره رغبة التنوير في كما . عرف بعصر األنوار أو التنويرأو ما ي ،التاسع عشر

 .تأسيس اإلجراءات التي تقنن بواسطتها مجتمعاتنا نفسها على نحو عقالني ومنظم

لسلطة ونشاطها في اللغة كان فوكو يهدف إلى كشف تغلغل ا ،ففي هذه األعمال الفكرية
في ظاهرها، التي طورتها فروع العلوم اإلنسانية " الموضوعية"والتعابير ومصطلحات التشخيص، 

هذه العلوم وبنظره، فإن . المختلفة وهي تنمو وتتشعب في النصف األول من القرن التاسع عشر
اإلنسان تتسم بالقمع  الجديدة التي تضم طب األمراض العقلية، علم اإلجرام، الطب، بيولوجيا

ال تدرك وال تنصف االختالف بين طبيعة وتجربة األفراد  ومُثًال ،عامة ًاوالكبت، ألنها خلقت معايير
وبين األوساط التي تعيش فيها؛ فهي تفرض تعريفات علينا قد نفضل رفضها، فغدت  ،والجماعات

والغريب أننا نتقبلها ونتقمصها  -مثل سترة المجانين-هذه العلوم اإلنسانية الجديدة قوالب ضيقة 
  .)56:، ص2005بارتنس، ( مقتنعين وحتى مسرورين

أشار إلى القوالب الضيقة ن ميشيل فوكو يكون بما قدمه أول من إوكما يشير جيل دولوز ف
الذي كان ضالة الجميع، الكل "وهو المفهوم ، المفهوم الجديد للسلطة بابتكاره مفاهيم جديدة مثل

 "التعبير عنه ونما اهتداء إليه أو معرفة بالسبيل المؤدي إلى اكتشافه أو حتىفي بحث عنه د
. الواقع أن فوكو ال يسعى إلى بناء تحليله للسلطة في نظرية معينةو. )30:، ص1987دولوز، (

يمكن  ، وال تعميمًاأو موضوعيًا ، ال تاريخيًاال سياقيًا يقدم لنا وصفًا إنه ال يقصد أن :بتعبير آخر
فوكو يرى السلطة عبارة عن  وربما يمكن تفسير هذا من خالل أن. التاريخ كله ينطبق علىأن 

لذلك فإن سؤال الماهية الذي يمكن  عالقة قوى، وأن كل عالقة قوى هي بالضرورة عالقة سلطة،
حقق السلطة أو تالكيفية التي بها ت عن ما السلطة؟ يجب أن يصبح سؤاًال: طرحه على السلطة

  .)77:، ص1987دولوز، ( ها وتظهر إلى الوجود بالفعلتمارس نفس

إن السلطة عند فوكو ليست ظاهرة واحدة موحدة ومنسجمة كهيمنة الفرد على مجموعة أو 
ال يمكن تقاسمه أو توزيعه بين  بل إن السلطة شيئًا ،أو طبقة على طبقة ،مجموعة على مجموعة

إن السلطة شيء حركي منتشر ومتداول . موما يقابله ،أو يخضع لها ،أو يمارسها ،من يملكها
وإنما تتغلغل في النسيج االجتماعي بحيث يأخذ األفراد وضع  ،كالسلسلة ال تتموضع في مكان ما
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ثر أ دمما يعني أن السلطة الفرد أو العكس فالفر. الخاضعين ووضع الممارسين لها في نفس الوقت
  ).2003فوكو، ( لذين شكلتهمكما أنها تنتقل بواسطة األفراد ا ،من آثار السلطة

  فوكو والمفهوم الماركسي للسلطة

في  ،ونظريات الحق الطبيعي ،والنظرية البرجوازية ،عارض فوكو كل من النظرية الماركسيةي
تفسير السلطة، فالنظرية البرجوازية تتمثل السلطة في شكل مفاهيم ثابتة مقدسة كالدساتير 

الماركسية أن ال يمكننا الحديث عن السلطة ما لم تكن هناك  بينما ترى النظرية ،والقوانين وغيرها
يؤكد على أنه ال وجود ، لذا فهو وهي ممارسة قمعية بالدرجة األولى ،دولة تمارس هذه السلطة

 .ينفرد لوحده باستعمال السلطة) الدولة(لذات أو لفاعل يملك السلطة، مثلما ال وجود لجهاز 
، إذ ينبغي إضافة شيء جديد له، ولذا عمل للسلطة غير كاٍفويرى فوكو أن التفسير الماركسي 

والكشف عن السر أو باألحرى  ،على تجزئة مفهوم السلطة إلى وحدات مصغرة من أجل حل اللغز
فهو ال يريد البحث عن سر السلطة في . من أجل أن يتجنب ترديد المقوالت الماركسية الكالسيكية

وهنا يؤكد فوكو أن الطريق . ما يريد البحث عنها في القاعدةإن ،أي في جهاز الدولة ؛أعلى ذراها
األمثل لمعرفة آليات السلطة هو تجزئتها إلى وحدات صغيرة يسهل إمكانية مالحظتها ودراستها 

  .)MacDonald, 2006( وفهمها في النهاية

ومستقرة  للسلطة، فال ينبغي النظر إلى السلطة كملكية قارة استراتيجيًا يقترح فوكو نموذجًا
في يد ذات فردية أو جماعية، وإنما يجب التفكير في السلطة كإنتاج الستراتيجيات الصراع بين 

يتحدث نيتشه عن تعدد عالقات القوى وكثرتها، بحيث ال تنبع من ذات واحدة ممتلكة . القوى
إنها . ًالوانفصا ، أو انقطاعًاوتسلسًال فالسلطة هي عالقات قوى بحيث أنها تشكل نظامًا. للقوة

ض السلطة من فوق، بل تأتي من فرال ُت. منبثة في كل العالقات االجتماعية والرمزية المتصادمة
بل باألحرى في عالقات القوة  ،تحت، ال تنجلي في العالقات الثنائية بين الحاكمين والمحكومين

ت، وتسري في المجسدة في آليات اإلنتاج داخل األسرة، والمجموعات الصغيرة، وداخل المؤسسا
إن القوة تأتي من تحت، ومن ثم ال ثنائية وال تعارض بين السائدين : "الجسد االجتماعي بأسره

فالسلطة هي دوما ". والمسودين في جذور عالقات القوة، وال ثنائية تنطلق مـن القمة إلى القاعدة
مح باستقرار شكل خاص ومؤقت لصراع ما يفتأ يتكرر، والصراع المتكرر بكيفية دائمة ال يس

السلطة فهناك حرب ال هوادة فيها، دائمة ومستمرة من أجل السلطة، وامتالكها رهين بالشروط 
المتغيرة، واالستراتيجيات المتقلبة، السلطة عالقة، والعالقة تتغير باستمرار، ال يمكن الحديث عن 

لجسم االجتماعي مركز السلطة أو سلطة المركز، فهي منبثة ومنتشرة في كل مكان، وفي داخل ا
 Foucault( ، إنها تتجاوز تخومه"السياسي"وبهذا المعنى فالسلطة غير منضبطة لحدود . برمته

et al, 1980, pp: 51-53(.  
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  ميكروفيزياء السلطة

تعني هذه الميكروفيزياء أن السلطة مجهرية تخترق العالقات اإلستراتيجية ضمن صراعات 
على السلطة طابع التعدد والكثرة، بمعنى وجود عدد ال نهائي  الميكروفيزياء تضفي ،الحياة اليومية

وتحدد  ،م تحتمل كل واحدة منها مخاطر الصراعثمن نقط المواجهة وبؤر عدم االستقرار، ومن 
الكل أو ال "ال تخضع ميكروفيزياء السلطة إلى منطق . الطابع الزمني المؤقت لعالقات القوة

 .كم في أجهزة أو مؤسسات، وال تقاس سوى بمفعوالتهافهي ال تخضع للمراقبة والتح": يءش
كل سلطة هي في محك دائم، وفي اختبار دائم  ،هناك حرب دائمة من أجل امتالك السلطة

سوى بواسطة  - ولو إلى حين-وال يمكن لعالقات القوة أن تستقر  ،الستمرارها في بؤرة قوة أخرى
  ).Institutionalization" (المأسسة"ما يسميه فوكو بـ

حسم الصراع، أو عالقات القوة بين طرفين بواسطة وهنا يشير إلى أنه ليس من الممكن 
أو بواسطة المناقشة والمناظرة، أو ما يسمى بالتواصل عند هابرماس، ) Consensus(التوافق 

بل عن طريق تفوق غاية أحدهما على اآلخر، أي تحقيق أغراض أحدهما على حساب اآلخر؛ 
فكيف يمكن  .)،2008، عبد العالي(  وجود العتراف معياري بمشروعية ماال :بعبارة أخرى

هناك بالنسبة لفوكو،  .مأسسة السلطة وهي فاقدة للمشروعية، أو على األقل ليست موضوع توافق
وهما ليستا منفصلتين عن بعضهما البعض كما نتوهم  ،عالقة جدلية واضحة بين السلطة والمعرفة

ن المعرفة عزالء ال هدف لها ألسلطة جاهلة أو عمياء لمجرد أنها سلطة، ون اأفنحن نعتقد  ،عادة
يرى فوكو أن هناك تمحورًا دائمًا كما  .وهذا خطأ ينبغي تصحيحه ،وال سلطة لها ،إال الحقيقة

وأن ممارسة السلطة تنتج دائمًا نوعًا من  ،للسلطة حول المعرفة، وتمفصًال للمعرفة حول السلطة
ولو -دورها تفصح عن أثر من آثار السلطة، وبالتالي فإن ممارسة السلطة تؤدي أنواع المعرفة ب

إلى تراكم معلومات وتقنيات تشكل في التحليل النهائي شكًال من أشكال  -بشكل غير مباشر
المعرفة، أما ممارسة المعرفة فينتج عنها أيضًا نوع معين من السلطة كما هو الحل في مثال أستاذ 

يكشف فوكو عن المالبسات وهنا . متلك سلطة إجازة أو عدم إجازة الطالبالجامعة الذي ي
وإنما  ،فالمعرفة ال توجد في جهة، والسلطة في جهة أخرى ،السلطوية لكل أنواع المعرفة السائدة

والسلطة تكون قادرة على جلب المعرفة إلى جانبها، وهكذا اإلنسان  ،المعرفة هي بحد ذاتها سلطة
ويصبح اآلخرون  ،المعرفة يستطيع أن يتحول إلى نوع من السلطة في مجتمعه عندما يتوصل إلى

 ،بل ويستطيع أن يستغل معرفته أو شهرته ألغراض مادية إذا ما أراد ،يهابونه ويحترمونه أكثر
ن يستغل معرفتهم في ترسيخ أواإلنسان الذي يمتلك السلطة يستطيع أن يجذب إليه كبار العلماء و

  .ادسلطته إذا ما أر
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في الماضي كان الكاهن المسيحي هو الذي يخلع المشروعية على السلطة السياسية، اما في ف
مجتمعات الحداثة التي تشكلت بعد الثورة الفرنسية فقد أصبحت العلوم اإلنسانية هي التي تخلع 

العلوم  استخدام فيشير فوكو إلى العصور الحديثة ، أما فيالمشروعية على مؤسسات السلطة
نسانية لخلع المشروعية على سلطة التدجين والقمع السائدة فيها، وبالتالي فهناك تواطؤ بين اإل

كمؤسسة البصمات العقلية، ومؤسسة السجن، ومؤسسة الثكنة : مختلف أجهزة المجتمع ومؤسساته
العسكرية، ومؤسسة المدرسة، ومؤسسة المشغل الحرفي او المصانع، وحتى مؤسسة البوليس 

  .)Gordon, 1980( والمخابرات

من  ها مظهرًاوصفيبرز الفكر الما بعد حداثي لدى فوكو في تشريحه لفيزيونومية السلطة ب
مظاهر الحداثة، وفي تبيانه أن ما يسودها هو القوة، أو عالقات القوة والتفوق والتغلب، وبالتالي 

تشوي المنزع فيما إلى اعتبار فوكو ني" جيل دولوز"وهذا ما دفع  ،التحكم والمراقبة والعقاب
واالتجاهات األخالقية،  ،فهو ينكر المعايير القانونية ،يخص تحليله وتفكيكه آلليات السلطة

ويقصيها من مضمار السلطة بسبب عجزها عن تنظيم العالقات بين أعضاء المجتمع، ويعتبرها 
  .خفيةمجرد أوهام، بل إنها ال تعمل سوى على إخفاء وتقنيع العالقات اإلستراتيجية ال

ويذهب فوكو مذهب نيتشه في تصور السلطة، فهي تارة تستعمل الوهم أو االيديولوجيا 
والخداع، وتارة تتوسل بالعنف، مرة تلجأ إلى القوة الفزيائية وأخرى تستعمل الخداع المحوسب 

 ،ويمكن أن نقارب في هذا الصدد بين فوكو وأدورنو. من أجل إخضاع اإلرادات المعارضة لغاياتها
السلطة، وتبعا الستراتيجيات قمعية معقدة، تشتغل في المجتمعات الحديثة بكيفية تسمح بإخضاع ف

 ،القوى المناوئة، فال مجال للتوافق أو لالعتراف المتبادل بالقيم المشتركة للقوى المتصارعة
 وال تجيز فعل ،طاقة سلبية تنفي كل ما يعاديها ويعارضها -في منظور فوكو  –وتحمل السلطة 

فهي تحتوي على تقنيات قمعية وعلى طرق غير مباشرة لنفي الحاجات  ،سوى ما تسمح به
تمارس السلطة قمعها من خالل تحريض الذوات المسلوبة اإلرادة على مزيد من  ،الحيوية

  .)13العدد  ،مدارات فلسفية، مجلة عبد العالي( اإلنتاجية والنجاعة والمردودية

 :تصور القانوني للسلطةمعارضة فوكو لنظرية الحق وال

التي تنتظم حول التقابل  ،إن تصور فوكو للسلطة يعلن نهاية اإلشكالية الحديثة للسلطة
ويعلن من جهة  ،بين المجتمع والحقوق من جهة، وبين الدولة والقانون من جهة أخرى: الرئيسي
خترق طرفيها فإذا كانت السلطة توجد في كل مكان وت ،بداية لبراديغم جديد للسلطةثالثة 

المهيمن والمهيمن عليه، وأن الشرعية واالضطهاد هما وجهان لعملة واحدة إذ ال يختلفان من 
وإذا كانت الدولة لم تعد اللحظة الحاسمة وال الدالة في السلطة، فإن هذا يقتضي . حيث الماهية

  .لطةبل ويستدعي بالضرورة إعادة التفكير من جديد في السياسة، وإعادة تعريف للس
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إن القاسم المشترك بين :" ويشير دولوز في تعليقه حول أعمال فوكو المتعّلقة بالسلطة قائًال
الجمهوريين وبين المونارشيين في الغرب، يتمّثل في إعالئهما من شأن القانون إلى مرتبة مبدأ 

ويضيف  ،"السلطة، وذلك من أجل جعل هذه األخيرة تقدم نفسها في صورة تمّثل قانوني متجانس
، فهو يرى بأن التصور الذي يستند "دولة الحق"في تقديس  فوكو لم يساهم بتاتًا"دولوز أن 

فنحن هنا أمام نفس التصور في الحالتين  ،إلى الشرعية ليس بأفضل من التصور القمعي للسلطة
ك التي تفرضها إن فوكو يبين بأن القانون ال يمّثل حالة سلم يمكن اعتبارها أفضل من تل". " معًا

  ".بل إن القانون يمّثل الحرب ذاتها، بل هو بالفعل إستراتيجيتها ،حرب مربوحة

، وهو ذاته "للنزعة القانونية"إن ما قاله دولوز يعبر عن طبيعة الموقف المعاصر المضاد 
يتأسس هذا الموقف على رفض للتقابل الذي أقامته الحداثة  ،موقف كل من نيتشه وفوكو

ة ما بين تصور تقليدي للقانون من حيث أنه يمّثل اللحظة األساسية للحكم، وما بين فكرة السياسي
والذي - بل أكثر من ذلك، إذ يعتبر هذا الموقف  ،الدائمة المالزمة لكّل تنظيم اجتماعي" الحرب"

 ينتهي هذا التصور إلى ،ه الشكل الراهن للحربوصفالقانون ب-يمكن أن ننعته بموقف مابعد حداثي
فلقد سبق لهوبز أن طرح القانون كنهاية للحرب، وكل المفّكرين  ،تفكيك التحديد الكالسيكي للحق

القانون ينهي الحرب /أي مسألة اعتبار أن الحق ،الحداثيين من بعده سّطروا على هذه المسألة
  .لحالة الطبيعة ويضع حدًا

 ي إلى إلغاء حالة وحده سبينوزا أبدى تحّفظه اتجاه هذه المسألة، حين رأى أنالحق ال يؤد
: يقول فوكو. الطبيعة، وإّنما يؤدي فحسب إلى تغيير في الطريقة أو الكيفية التي تدار بها السلطة

إن التحليل بألفاظ السلطة ال يجب أن يسّلم كمعطيات أولية، سيادة الدولة، والشكل القانوني "
  ".)90- 77ص 1987دولوز، ( نهائية ال أشكاًالفهذه األلفاظ ليست إ ،والموحد الشاملين للهيمنة

سنناقش ما شكك فيه فوكو من مسلمات كانت تقوم عليها السلطة من السطور التالية وفي 
لجيل دولوز مدخل لقراءة فوكو : في كتاب المعرفة والسلطةجاءت من هذه المسلمات كما . قبله

  :)2005، يفوت(

  :مسلمة الملكية -1

بالنسبة لفوكو، السلطة ال  ،طبقة، وملكيتها لها أساسها الغلبة" ملك في"ومفادها أن السلطة 
آثارها  أكثر منها ملكية، وال ترجع استراتيجيةفهي  ،منه نفسها بهذا النحو وال انطالقًا تمارس

فهي تمارس أكثر " "بل تعود إلى تدابير وحيل ووسائل وتقنيات وأعمال"ومفاعيلها إلى تملك ما، 
مجموع مواقعها  تحتفظ به الطبقة السائدة وتحتكره، بل هي مفعول حقًا مما تتملك، ليست

بنية، وليست قوة معينة  السلطة ليست مؤسسة، وليست"وبتعبير فوكو نفسه فإن  ،"االستراتيجية
  ".معقد في مجتمع معين إنها االسم الذي يطلق على وضع استراتيجي :يتمتع بها البعض
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وال يمكن  ،عن األساليب السابقة لتصور السلطة جذريًا وهكذا فإن عمل فوكو يمثل خروجًا
من أن تكون مركزة،  دمجها بسهولة مع األفكار السابقة، حيث أن السلطة تكون منتشرة بدًال

من  من أن تكون ممتلكة، خطابية وليست قسرية بحتة، وتشكل وكالء بدًال ومتجسدة وسارية بدًال
  ).Gaventa, 2003, pp: 1( تنتشر بواسطتهم

لقد كان فوكو في مواجهة فكرة أن السلطة يمارسها الناس أو الجماعات عن طريق 
. ليها على أنها مشتتة ومنتشرةإأفعال الهيمنة أو اإلكراه، حيث نظر  ،"السيادية"أو " العرضية"
 فهي في هذا المعنى ليس وكالة وال هيكل" تأتي من كل مكان"و" السلطة في كل مكان"
)Foucault 1998 pp: 63(.  

هيمنة  فإن السلطة ال ينبغي أن تؤخذ لتكون ظاهرة ،وفيما يتعلق باالحتياط المنهجي الثالث
وعلى النقيض من . أو فئة أكثر من غيرها ،أو غيرها، أو فئة واحدة ،الفرد الموحدة والمتجانسة

، ليست تلك التي أن نأخذ في االعتبار أن السلطة، اذا لم نأخذ نظرة بعيدة عنها ذلك، ينبغي دائمًا
واالحتفاظ بها، وأولئك الذين ال  ،تعمل الفرق بين أولئك الذين يمتلكونها أو يحتفظون بها حصريًا

يجب تحليل السلطة على أنها شيء يتداول، أو شيء يشتغل على شكل  ،يملكونها أو خاضعين لها
تخصيصها كسلعة أو وال يمكن  ،وال في يد أي شخص أبدًا ،إنها ال تقبع هنا أو هناك ،سلسلة

  .قطعة جزء من الثروة

وليس فقط األفراد يتنقلون  ،يتم استخدام السلطة وممارستها من خالل شبكة تشبه منظمة
فهم ليسوا  ،بين خيوط هذه الشبكة؛ فهم دائما في موقف ممارستها والخضوع لها في نفس الوقت

وبعبارة . العناصر التي تشكل تشابكاتها فقط أهدافها الخاملة أو الموافق عليها؛ ولكنهم دائمًا
  ).Gordon, 1980: pp 98( أخرى، األفراد هم مركبات القوة، وليس نقاط تطبيقها

  :مسلمة انحصار موقف السلطة وتميزه -2

وأنها تتجسد في جهاز الدولة، ال تتمتع إال بانفصال  ومفادها أن السلطة هي سلطة الدولة،
يؤكد  ،على العكس من هذا ،فهي أجهزة خاصة في يد الدولة لهذا ،مظهري عن سلطة هذه األخيرة

وأثر للمجموع، ونتيجة للكثير من الدواليب والبؤر التي تجد موضعها  فوكو أن الدولة ذاتها مفعول
ال  أتم االختالف عن ذلك الذي توجد فيه السلطة، وتمثل من جهتها أساسًا في مستوى مختلف

إذن السلطة هنا سلطة منتشرة ومبثوثة في الجميع وبين . ية السلطةميكروفيزيائ لها، أي مرئيًا
 هذا المفهوم يجعلنا نوسع النظر حين نبحث عن السلطة، سنجدها كعالقة بين كل األفراد الجميع،

  .والمؤسسات واألفكار
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أود أن أقول أننا يجب أن نوجه أبحاثنا : وقد لخص فوكو الخمس االحتياطات للسلطة وقال
وأجهزة الدولة واأليدولوجيات التي ترافقها، ولكن  ،وليس الجانب القانوني لها ،السلطة عن طبيعة

نحو أشكال الخضوع واالنعكاسات واالستخدامات  ،نحو الهيمنة والمشغالت المادية للسلطة
في  Leviathan  ويجب أن نتجنب نموذج ليفياثان ،ألنظمتها المحلية، ونحو األجهزة االستراتيجية

يجب علينا أن نهرب من الميدان المحدود كما  .)Gordon, 1980:pp 102( السلطةدراسة 
للسيادة القانونية ومؤسسات الدولة، وأن نبني تحليلنا للسلطة على دراسة تقنيات وتكتيكات 

  .(Gordon, 1980:102) .الهيمنة

  :مسلمة التبعية -3

ما يعد بالنسبة لها بنية  نتاجومفادها أن السلطة المتجسدة في جهاز الدولة تابعة لنمط إ
موقع براني بالنسبة لباقي أنواع  ليست عالقة السلطة في"في المقابل يرى فوكو أنه  ،تحتية

ال يستطيع ". منتجًا حيثما تلعب مباشرة دورًا بل توجد... وال تحتل موقع بنية عليًا.. العالقات
عن الهرمية التي ما انفكت تطبع التصور  ولكنه يقدم بدًال ،فوكو إنكار دور نمط اإلنتاج في السلطة

يعتمد المحايثة أو المثول الثاوي، حيث تشكل بؤر السلطات والتقنيات  وظيفيًا الماركسي، تحليًال
أو يقيمون  ،والتي يمر منها أفراد مجموعة ما ،من القطاعات المترابطة فيما بينها التأديبية عددًا

وهنا يقول  ).سة والثكنة والمصنع والسجن إذا لزم الحالكاألسرة والمدر(أبدانهم وأنفسهم  بها
في أي مجتمع، هناك عالقات متعددة متراكمة للسلطة  في مجتمع مثل بلدنا، ولكن أساسًا: فوكو

وهذه العالقات السلطوية ال يمكن أن تؤسس أو  ،التي تتخلل، وتميز وتشكل الجسد االجتماعي
 ).Gordon, 1980: pp 93( وتوظيف الخطاب وتداول توحد أو تنفذ دون إنتاج وتراكم

  :مسلمة الجوهر واألعراض -4

الذين يملكون زمامها  ، كما أنها عرض يظهر على أولئكومفادها أن للسلطة جوهرًا
 خالفًا). أي المغلوبين(السلطة  من خالل تميزهم عن أولئك الذين تمارس عليهم تلك) الغالبون(

وعالقة : ، بل إنها عالقةبل هي إجرائية ليست عرضًا ًاهرلهذا يؤكد فوكو أن ليس للسلطة جو
 ،القوى الغالبة أكثر من اختراقها للقوى المغلوبة السلطة هي مجموع عالقات القوى التي ال تخترق

 ,Deleuze,1988( اك العديد من المسلمات الخاطئة التي تميز موقف اليساريننن هإومهما يكن ف
pp. 24–5( .دوغماتية للفكر اليساري التي تفترض أن السلطة هي ملك يمكن الصورة ال ،من هذه

وأن القوة االقتصادية تخضع  ،أن تناله الطبقة االقتصادية؛ أي أن السلطة تقع في آليات الدولة
لسلطة الدولة؛ بمعنى أن السلطة تنتقل من المهيمنين إلى المهيمن عليهم؛ وأن البرجوازية تحافظ 

ف أو اإليديولوجية؛ وأن الهدف الثوري هو كسب السلطة وتثبيت آلية على السلطة من خالل العن
  .قانونية جديدة
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لوز بأن ما عقب ماركس هو أن العديد من اليساريين يعيدون التفكير في المفاهيم وويعترف د
ز ينتقد اليساريين الذين يحتفظون بعناصر معينة من ولوومع ذلك، فإن د ،السياسية الرئيسية

 ,Deleuze,1988( اللينينية أو يعيدون إدماجهم، مثل الطلب على المركزية العامة -الماركسية 
pp:24–30( .اللينينيين  - لوز لهاردت ونيجري، هو أنهم يؤيدون مسلمات الماركسيين وإن نقد د

  .)MacDonald, 2006, pp. 113–37( والثورة، ونهاية السيادة حول البروليتاريا،

  :أنماط التأثير مسلمة -5

تقمع، وأخرى تموه،  ومفادها أن السلطة تتصرف بعنف أو تمارس نفسها كأيديولوجية، تارة
فالعنف مظهر أو أثر  ،دعاية تتجسد في هيئة أو تخدع وتوهم، تارة تتقمص زي الشرطة، وطورًا

وبهذا المفهوم للسلطة نستطيع أن نتعرف . كان أم كائنًا للقوة المسلطة على شيء ما، موضوعًا
أو سلطة أنظمة المعرفة، هذه السلطة التي فعلت على طول  ،أوجه وأشكال سلطة المعرفةعلى 

ولكن ال يمكن سبرها والتعرف على فعاليتها إال  ،التأثير التاريخ فعلها بقوة وبمستويات عالية من
  ..)2005فوكو، ( من خالل الفهم الحديث للسلطة

الذي يقدمه ميشيل فوكو، حيث يعرف  ،ومن هنا يأتي التعريف األكثر شمولية وأتساعًا
والتأثير من قبل الفرد أو الجماعة من خالل ديناميكية التفاعل  السلطة أو النفوذ بالقدرة على الفعل

 ،والذي يمكن أن يتغير أو أمكانية أعادة تشكيله بصورة أخرى ،االجتماعية االجتماعي في العالقات
, وهي المال, )مصادر السلطة( ،على المصادر ًاقوثي ًابتعريف فوكو تعتمد اعتماد فالسلطة

يحددها  فهذه ،العالقات االجتماعية وحتى الوضع االجتماعي, السلطة السياسية, المعرفة، الكاريزما
دورًا كبيرًا في مجتمع  ، فالعائلة تلعبمجتمع ما في طبيعة تركيبته كأن يكون الوضع االجتماعي مثًال

  .)Foucault, 1978, pp: 121( ما

يتضح من ذلك أن فوكو ال يقصد بالسلطة مؤسسات السلطة المعروفة، وهذا ما يؤكد 
أنني ال أعني بالسلطة ما تعودنا على تسميته بهذا االسم، أي المؤسسات واألجهزة التي : "بقوله

تمتلك سلطة اإلكراه، داخل الدول، وال أقصد نوعًا من اإلخضاع الذي يقابل العنف، ولست أقصد 
من الهيمنة يمارسه عنصر على آخر، أو جماعة على أخرى، بحيث يسري مفعوله بالتدريج  نظامًا

  .)Foucault, 1978, pp: 123( في الجسم االجتماعي

  

  

  



 السلطة والمقاومة والثورة عند ميشيل فوكو   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 227

  :مقاربة فوكو للعالقة بين السلطة والمقاومة والثورة

  :المقاومة بوصفها المعادل الموضوعي للسلطة

ما هو حي كحاجات أساسية كجوهر األنسان تستند المقاومة على الحياة وبعند فوكو، 
أو  ،ولم تعد نضاالت باسم العودة إلى الحياة القديمة ،ناالمحسوس وإنجاز إلمكاناته وككمال للمك

وفي الحديث عن ). 146: ، ص1990فوكو، ( أو عصر ذهبي ،ألحالم عريقة بدورة ومنية تبعًا
هو يرفض المفهوم القديم للسلطة يوصفها تساءل فوكو عن ضرورة معرفة ماذا نقاوم، ف ،المقاومة

  ).267- 215: ، ص2000، بغورة( يمثِّل روح الدولة التي تتحّكم برعاياها خرافيًا تنينيًا كائًنًا

فإذا كانت السلطة منتشرة، فالمقاومة يجب أن  ،وهنا يبدأ فوكو بتحديد فهمه للمقاومة
قاومة ليست مادة مضادة للسلطة، إذ أنها تكون نه يجب أن ننتبه إلى أن المإو ،نتشر في المقابلت

وعليه . )Pickett, 1996, pp: 456( بل وتستخدم أساليبها كذلك ،منتجة ومتحيزة كالسلطة تمامًا
فحيثما وجدت السلطة وجدت المقاومة، وهي ليست على اإلطالق في موضع الخارج بالنسبة 

على إنتاج وبناء معرفة استراتيجية  فإن المقاومة عند فوكو تعتمد ،ومهما يكن ،للسلطة
وهكذا . جيونولوجية لالمعقول مقابل البناء المعرفي للمعقول الذي تسلكه السلطة في خطاباتها

 -بما تتضمّنه من معرفة جيونولوجية مضادة، ومعرفة استراتيجية لوظيفة السلطة –ن المقاومة إف
 ،)ةقباعمالمراقبة وال(في كتابه  واضحًاوقد بدا هذا  ،تعمل على تشجيع ممارسات أكثر فعالية

حيث استطاع أن يقدم أدوات تفكيكية لتفكيك أي سلطة ومقاومتها، وليس ذلك إلنتاج الحقيقة، أو 
  .ةوإنما باعتباره أداة إضافية لمقاومة السلط ،إنتاج نظرية عالمية

وهو  ،السلطة ن فهم فوكو للمقاومة وأدائها يعتمد على تحليله المختلف لطبيعةإوهكذا ف
حيث يقاوم األفراد خطاب  ،لنموذج السلطة بديًلًا معرفيًا بهذا إنما يقدم المقاومة بوصفها نموذجًا

: نه على الرغم من األشكال المتنوعة للمقاومةإر فوكو كما يشي. الحقيقة الذي تقدمه السلطة
احفة، وعنيفة وغير قابلة ممكنة وضرورية، وغير متوقعة وعفوية، ومتوحشة ومعزولة ومدبرة وز

أو العكس، لكنها ال يمكنها أن توجد إال في الحقل  ،للمصالحة، أو سريعة الفعل أو ذات مصلحة ما
وبدون شك فإن الترميز االستراتيجي لنقط المقاومة هو الذي يسهل  ،االستراتيجي لعالقات السلطة

  ).Pesses, 2017( ي لعالقات السلطةقيام ثورة ما، مثلما أن الدولة تقوم على التكامل المؤسسات

ما الذي يمكن استخالصه من فوكو، وخاصة في الربط بين السلطة والمقاومة،  ولكن

  وأخيرا الثورة؟

 من الزحف يتطلب محاولة التأثير عليها حتى السلطة، أو أن تغيير فوكو من نستلهمه ما إن
 السلطة تتشكل فكما الدولة، بنية في داخلةوالمت المتراكمة البنى االجتماعية في األعلى إلى األسفل
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د حب ةوأن هذه المعرف خط مواٍز من المعرفة،هناك  ةلى طول خط للسلطمعها، وع المقاومة تتشكل
أن فلم يذكره فوكو  طوباويكل وبش ،نفسها ةالمقاومأو  ةه السلطجآخر من أو ذاتها وجهًا

وأبدا طالما أن هناك سلطة، وذلك ألن المقاومة قائمة دائما  -اذا جاز التعبير- ةورثأو ال المقاومة
المقاومة هي ثورة بطيئة الحركة لم تتأجج : ما هي إال مرحلة من مراحل الثورة أو بلغة أخرى

نيرانها بعد، تخمد وتثور اعتمادًا على التعبئة المعرفية للبنى االجتماعية، وليس ذلك فحسب، فإن 
هل هناك معنى للثورة غير التغيير الذي يحدث في المقاومة تغير في السلطة ولكن ببطء، و

ومن هنا فإنه ال يجب التمييز أو التفريق ما بين الثورة والمقاومة، وهو األمر الذي لم . السلطة
  .يتطرق إليه فوكو

إلى الناس  خروجعني تال  ةفالثورة، حاله من الثورفي أي وقت يكون في ام ظنوهكذا فإن أي 
تغيير وإنما تعني ال -كما حدث فيما يسمى بالربيع العربي-ألمير أو الحاكم، أو اإلطاحة با الشوارع

 جالسلطة نتا أننتاج السلطة كما  ةالمعرف"إن ، وفي هذا يؤكد معرفي في اطار السلطة نفسهاال
يعزز من  المقاومةإن مفهوم ومهما يكن ف). 97:، ص2017أبو خاص، "(في نفس الوقت ةالمعرف
ضمان للثوريين رد جأن هذا م مرئي،يكي غير تفي إطار ديالك ىقوألها جعيفهو  ،نفسها السلطة
ليس من حيث إحداث التغيير في رأس السلطة، ولكن من ولكن  ،التغيير إحداثفي  المقاومةورجال 

 بالسلطة،التي تمد البنى المجتمعية  عليها تسيراألقدام التي حيث إحداث التغيير في قواعدها و
ألن  قد فشلت تمامًا السلطةالقول أن الثورات التي يكون هدفها راس  كنيم ،وفي هذا اإلطار

، وهذا ينطبق تمامًا على ثورات هاالنسيج الذي يشكل بطبيعةنما إباألشخاص وليست  السلطة
  .الربيع العربي

بينما تسقط أخرى؟  ثورات نسميه ما بعض ينجح لماذا :نفسه يطرح الذي والسؤال
 ةالبناء المعرفي الالزم ةلزمني يلعب دوره من حيث الوقت المبذول في عملين العامل اأ وباختصار
لوحدها وهي بذلك إنما تحدث الثورة  ون ذلك الوقت تحدثضففي غ المجتمع،ألفراد 

الثورات التي للمجتمع، ومن جهة أخرى، فإن التحتية تنتجها البنى التي  ةالجديدباأليدولوجيات 
-الهزيمة، محدده ومصيرها  ةتخدم بنية اجتماعي ةفاشل اتهي ثور ةالسلطوتفوز ب اءةجتحدث ُف

ومن هنا فقد تحققت . -وهذا ما ينسحب على التجربتين المصرية والسورية من وجهة نظر بحثية
ولم  العربيثورات الربيع  تجربةفشلت  حينفي  ة،طويل ةزمني ةرتعلى فها المتداد ةالفرنسي ةالثور

وهذا يعني أن  ،فإن الثورات كذلك للسلطة ةومرافق ةمئدا بلةأن المقاوطالما  .الهزيمة إالجلب ت
حدث عنها لم يتحدث عنها فوكو هي ثورة نتالتي  ةهذه الثور، في كل مكان وزمانحادثة الثورات 

هو  واألخير األول سالحهان أل السالح،حتاج إلى تالتي ال  ةوهي الثور ،عد الحداثةبشعوب ما 
ال تكون  ةالمقاومة والثورإن ولهذا ف ة،يقبا ةفإن السلط ةمهما حدث للسلط فإنه وأخيرا .المعرفة
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وكما قال فوكو من  ،وذلك بتغييرها السلطةقوم عليها تالمعارف التي  علىنما إعلى السلطة و
  .الهرم قمةوحتى  القاعدةمن  األعلى أو إلى األسفل

ه ولم تقله، ولم تبين أين أصابت إن تجربة ثورة الربيع العربي لم تكشف عما كانت تريد قول
حيث حجبت بنيتها وسلطتها،  ،بل بينت عما استبعده بالذات في ما هي تتكلم عليه أخطأت،وأين 

بقدر ما أخفت كيفية تشكلها، أي البداهات التي تأسست عليها، أو اآلليات التي استخدمتها، أو 
وال يعود هذا الحجب إلى . فها المتالعبون بها، أو القوى التي وظالفاعلون األالعيب التي لجأ إليها

قصور معرفي أو إلى خلل منهجي، بل هناك عائق وجودي يحول دون أن يكون خطاب الواحد أداة 
للتفكير وموضوعًا له في آن معًا، كاشفة بذلك عما تمارسه الذات المفكرة، فيما هي تفكر فيه من 

لعقل فيما يعقله ويستدّل عليه من ضروب الحمق الصمت والجهل والنسيان، وعما يتسّتر عليه ا
  .والجنون والالمعقول

أسفرت ثورة الربيع العربي عن صوغ مفاهيم جديدة، سواء باستخدام مفردات قديمة بمعاني 
جديدة، أو بَنحت مصطلحات جديدة، مثل الخطاب األصولي، البلطجة، الفوضة الخالقة، والذي 

هذا  ،من حيث مفهومه أو من حيث ترجمته إلى أرض الواقع هو مثار لاللتباس والجدل، سواء
والمصطلح  ،اللفظ يعني على سبيل إعادة االبتكار، بقدر ما اشتغل على تشويه صورة الربيع العربي

لم يتعد إلى نظام معرفي، يمكن القول بأن هذه المصطلحات تعني كيفية التمفصل بين الكلمات 
عات، بين الممارسات الخطابية والممارسات العملية، بين واألشياء، بين الخطابات والموضو

هما اللتان  ولذا، فالمقاومة والسلطة. التشكيالت الخطابية وبين االنساق المعرفية والفروع العلمية
فكار أن تتيحان في عصر معين انتظام الخطابات وانبجاس المعارف، أي هما اللتان تتيحان لأل

وهما اللتان تعمال عل زحزحة الفكر صوب الالمسكوت عنه تشتغل؛  تترتب وتتشكل وللعقالنيات أن
وهما اللتان تفسران كيفية االنتقال من نظام في الفكر، والتوجه نحو الالمفكر فيه في التراث؛ 

  .معرفي إلى آخر، أو من حقبة فكرية إلى أخرى

السلطة من هذا ما تجلى بشكل خاص في ثورات الربيع العربي كان حصيلتها تغير مفهوم 
األول أن السلطة لم تعد تفهم بوصفها تقتصر على الدولة بمؤسساتها وأجهزتها : جانبين

من فرد على آخر، أو من ) تّنينًا(وشرطتها وقوانينها، وال بوصفها مجرد نظام شامل للسيطرة 
 )عالقات القوة(بحسب تحليل فوكو للخرائط تفهم السلطة بوصفها جملة من  ،جماعة على أخرى

فوكو، المراقبة (المحايثة والمنبثة في الفضاء االجتماعي بكل مجاالته ودوائره ومؤسساته 
بهذا المعنى تبدو عالقة الواحد باآلخر هي عالقة سلطوية تتشكل . )237:، ص1990، والمعاقبة

في المجال الذي تمارس فيه، من خالل لعبة المواجهات التي تدعمها، أو االستراتيجيات التي 
أو في خضوع  ،أو في شكل قانوني ،دمها لكي تفعل وتؤثر، أو لكي تترجم في جهاز مؤسسيتستخ

  .اجتماعي
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شكال الهيمنة والمصادرة، كما أبهذا المعنى فإن عمًال فكريًا يسهم في تفكيك آليات السلطة و
والتغيير، هو أكثر فاعلية بكثير، في مجال التنوير والتحرير  )المراقبة والعقاب(فعل فوكو في كتاب 

من الخطابات االيديولوجية النضالية التي تحدثنا عن الحرية والعدالة واالشتراكية والسلم بصورة 
مجردة، ال تمّت بصلة إلى مجريات الواقع الحي، وعلى ما كان مصائر الشعارات والقضايا التي 

رجع السابق، الم: انظر(األحاديةُترجمت بأضدادها لدى اصحاب المشاريع الشمولية واالنظمة 
المسألة هي كيف يصنع المرء ذاته بتفكيك االكراهات اللغوية وهكذا فإن  .وما بعدها 241:ص

التي تعيقه عن استثمار طاقته وممارسة حيويته الوجودية، بكل  ،والثقافية والسياسية والمجتمعية
  .ابعادها الثقافية والمعرفية والسلطوية والفنية

لثالث سيبدأ بمفهوم للتنمية على أساس النظام والطرق المبنية إن منظور فوكو حول العالم ا
من أجل نشر السلطة في وسطها، ومن المفضل ذكر الفرضيات التالية من أجل بلورة هذا 

  :الموضوع

التي تم تعريفها من قبل نظام السلطة ودمج األفراد الذين تم  يوجد طريقة عالمية للسيطرة -1
لهذه الطريقة العالمية التي تهدف إلى فهم  أساسيًا م الثالث جزءًاويجب اعتبار العال ،تطبيعهم
 .خاصة ألشكال التطبيعالالعوامل 

  .تتزايد األشكال الجديدة للسيطرة والخضوع في العالم الثالث باستمرار -2

 ،يجب أن يتم تفكيك موضوع التنمية إذا أرادت دول العالم الثالث إبطال تغلغل نفوذ السلطة -3
  .والفقر والتمييز ب على البطالةوللتغل

المصدر الحقيقي للسلطة هو أسفل القاعدة الهرمية للمجتمع، ال مناص من القول إذن أن 
وليس قمته؛ ليست السلطة سلطة الدولة التي تمارسها أجهزتها المنتشرة في الجسد االجتماعي، 

كون السلطة، يجب أن تكون بل الدولة نتاج وأثر مجموع العالقات السلطوية في المجتمع؛ حيث ت
المقاومة، وبالتالي هذا ما جعل ثورات الربيع العربي تفشل فشًال ذريعًا ألن القوى التي تحكمت بها 

بل كانت ذات مصالح رأسمالية أوًال وثانيًا مصالح ذات طابع إمبريالي سعت  ،لم تكن قوى حقيقية
باإلضافة إلى هشاشة . القوة والسلطة إلى جعل الشعوب العربية غير قادرة على أن تتحكم بزمام

المفاهيم لدى العامة من قبيل الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة االجتماعية وغيرها مما 
  .يتعلق باإلنسان العربي
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  مالحظات ختامية 

  :من خالل التدقيق في موقف فوكو من السلطة يمكن إيراد المالحظات التالية

وال  ،كو للسلطة انطالقًا من منهجه الحفري الذي ال يؤمن بمركزية الهيمنةلقد توجه نقد فو: أوًال
والسلطة في نظره ليست شرًا، والالسلطة ليست خيرًا،  ،يخضع لرقابة المؤسسة المتنفذة

وفوكو لم يحارب السلطة لذاتها، إنما حاول تفكيك أنماط وجودها عبر مسيرة العقالنية 
ت االستبدادية التي قيدت الجماهير بحجة عقلنة الواقع األوربية، أي أَنه واجه السلطا

الفيزيقي، وبحجة تحقيق أو توفير أسباب التطور والتقدم، وفي هذا اإلطار يحدد فوكو ماهية 
السلطة ليست مؤسسة، وليست بنية، وليست قدرة معينة يتمتع بها البعض، : "السلطة بقوله

 .معقد في مجتمع معينأَنها االسم الذي يطلق على وضع استراتيجي 

هدف فوكو من تفكيك دعائم السلطة المتفردة، هو الوصول إلى اعتماد مفهوم جديد لها، ال : ثانيًا
ينطلق من مبدأ التسليم بفرادة قوة معينة، إَنما القصد منح عالقات القوى المتعددة المجال 

ات متحركة، ُتَفعل لممارسة فعالياتها، انطالقًا من نقطٍة ال حصر لها، وفي خضم عالق
إلى إنعاش الفعل  -حسب فوكو–الصراعات والمواجهات التي ال تنقطع، وهذا يدفع 

  .االجتماعي، ويقود إلى حيوية داللية متواصلة في أصعدة مختلفة

االقتصادية، : انطالقًا مما سبق ال تقوم عالقات السلطة خارج أنواع أخرى من العالقات منها: ثالثًا
الجنسية، إَنما تكون هذه العالقات محايثة لها، وُتنتج عالقات السلطة من قبل واالجتماعية، و

التقسيمات واالختالالت والصراعات الكامنة في العالقات السابقة، ويحيل هذا التوجه إلى 
سمة العالقات المنِتجة للسلطة التي تتسم بالجزئية، وبالصيغة التفاعلية مع العالقات الواقعية 

ا تنتفي آلية الهيمنة، وتتحدد عقالنية السلطة بعقالنية التخطيطات المترابطة األخرى، وبهذ
فيما بينها، ويأتي التركيز على حركة هذه العالقات انطالقًا من فهم ونقد آليات السلطة بداللة 

، 1988فوكو، (بعيدًا عن تأثير الفاعل -حسب فوكو–عالقات القوة، التي ينبغي أن ُتفهم 

  .)81:ص

إن مشروع فوكو المتجه نحو تفكيك هيمنة السلطة هو تعبير عن إرادة القوة النيتشوية،  :رابعًا
فقد بين هذا المشروع أسباب سقوط القوة في المسيرة التاريخية، لتتحول إلى سلطة مركزية 
متفرعة إلى شبكات من الرقابات المختلفة في تاريخ الثقافة والحضارة، مما مهد بشكل أساس 

نيات السلطة التي كانت مدار جهود فوكو في النقد والتحليل، والجامع بين إرادة لظهور تق
، وأن السلطة هي القوة "أن القوة هي الحامل الحقيقي للمعنى: "القوة، ونقد السلطة هو
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الوحيدة التي تقدر على انتزاع حقيقة المعنى والتالعب بها، وفقًا لما تقتضيه عالقات 
  .الهيمنة

جعل فوكو مسيرة السلطة طريقة تعمل بها األبجديات السياسية من خالل الجسر  لقد: خامسًا
  :االجتماعي، المثقل بتركات النشاط الجنسي، لذلك حدد فوكو مرتكزات السلطة بنقطتين هما

  .الجنس البشري، وليس المقوالت القانونية. 1

  .التركيز على الجسد بوصفه موضوعًا لالستثمار. 2

حامل للنشاط الجنسي بوصفه وسيلة من وسائل توسيع السلطة، التي لم ويدخل الجسد ال
تعد تنحصر في المؤسسات السياسية، إَنما اتجهت إلى عالقات اجتماعية أخرى تركز على االهتمام 

، والشبق، واللذة، يالنشاط الجنس: (بالذات، وُتَفعل الخطابات والممارسات المتعلقة بالجنس، مثل
فوكو هذه الممارسات شكًال تاريخيًا للخطاب، وجوهرًا يحدد هوية الفرد،  وقد عد ..)…واأللم

، وصوًال إلى مرحلة إشباع الرغبات، والتصدي دومنزلته الشخصية، ونظامًا مركزًا على الجس
  .لمحاوالت ُنكران الذات
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  إطار مقرتح لتنمية ممارسات القيادة اإلقناعية وعالقتها بدعم ثقافة التميز واإلبداع
 )دراسة ميدانية على البنوك الفلسطينية(

A Proposed Framework for the Development of Persuasive 
Leadership Practices and Their Relationship to Support the Culture 

of Excellence and Innovation 
(A Field Study on Palestinian Banks) 

  
  * نضال حمدان المصري

  

  13/8/2018 تاريخ القبول    19/12/2017 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

هدف البحث إلـى عـرض إطـار مقتـرح لتنميـة ممارسـات القيـادة اإلقناعيـة وعالقتهـا بـدعم ثقافـة التميـز             
بنـوك الفلسـطينية، والتعـرف علـى طبيعـة العالقـة والــتأثير لممارسـات         واإلبداع، بالتطبيق على العـاملين فـي ال  

ــة    ــادة اإلقناعيــــة المتمثلــ ــاركة، و (القيــ ــوافز بالمصــــداقية، والمشــ  ،االســــتماع و ،االلتــــزام ، والمكافــــآت والحــ
ــع          ) المســؤوليةو ــن خــالل الفرضــيات، وتــم توزي ــك م ــار ذل ــد تــم اختب ــداع، ولق ــز واإلب علــى دعــم ثقافــة التمي

  .استبانه، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي) 41(موظف، وتم استرداد ) 60(لى عينة من االستبانة ع

وخلص البحث إلى مجموعة مـن النتـائج أهمهـا حصـول ممارسـات القيـادة اإلقناعيـة علـى نسـبة مرتفعـة           
وجــود  -أيضــًا -وتبــين  ،%)76.94(، وحصــل مجــال دعــم ثقافــة التميــز واإلبــداع علــى نســبة   %)78.02(

طردية بين ممارسات القيادة اإلقناعية ودعم ثقافة التميـز واإلبـداع، وقـد تـم بنـاء إطـار مقتـرح يمكـن          عالقة
االعتماد على مراحله لتنمية ممارسات القيادة اإلقناعية في البنوك الفلسـطينية لتحقيـق قـدرة أكبـر علـى دعـم       

  .لدى البنوك الفلسطينيةثقافة التميز واإلبداع، ولذلك يوصي الباحث باعتماد اإلطار المقترح 

  القيادة اإلقناعية، ثقافة التميز واإلبداع، البنوك الفلسطينية :الكلمات االفتتاحية

  

  

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  .، فلسطينغزة جامعة القدس المفتوحة، ،إدارة موارد البشرية   *
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Abstract 
The research aims to show the development of persuasive leadership practices and 

their relationship to support the culture of excellence and innovation by application to 
the staff in the Palestinian banks and to identify the nature of the relationship and the 
impact of the persuasive practices represented in (credibility, participation, awards, 
incentives, commitment, listening and responsibility) to support the culture of excellence 
and innovation. This has been tested through the research hypotheses and the search tool 
has been prepared and distributed to the sample consisting of (60) employee and (41) 
questionnaire has been collected. The research concluded a set of results:Persuasive 
leadership practices got a high percentage (78.02%), supporting a culture of excellence 
and innovation got (76.94%) and there is a positive relationship between the persuasive 
leadership practices and supporting a culture of excellence and innovation. A proposed 
framework has been established to depend on its phases for the development of 
persuasive leadership practices in the Palestinian banks to achieve greater capacity to 
support a culture of excellence and innovation. Therefore, the researcher recommends 
the adoption of the proposed framework in the Palestinian banks. 

Keywords: persuasive leadership, culture of excellence and innovation, the Palestinian 
banks. 

  

  مقدمة البحث

ؤوسين، وفهم القائد لمرؤوسيه والوصول لدرجة القيادة تعبر عن تفاعل بين القائد والمر
الفعالية في التواصل معهم هو جوهر القيادة اإلقناعية، وقد أثبتت الكثير من الدراسات أن تمتع 
القائد بدرجة عالية من القدرة على اإلقناع يحقق له مستويات عالية من األداء داخل المنظمة، 

ناعية في أهم المتغيرات التي تؤثر على بيئة العمل وهو وهذا ما يدفع للبحث في دور القيادة اإلق
  .دعم ثقافة التميز واإلبداع، وذلك للتأكيد على مدي أهمية ممارسات القيادة اإلقناعية

والقيادة اإلقناعية تهدف إلى تحقيق أحد المبادئ اإلدارية التي وضعها العالم هنري فايول في 
الهدف، وذلك من خالل توجيه العاملين وإقناعهم والتأثير  نظريته مبادئ اإلدارة؛ وهو التوجه نحو

عليهم نحو تحقيق أهداف واستراتيجيات المنظمات، ويحقق هؤالء القادة هذا اإلقناع من خالل 
  .المكافآت والتحفيز والتدريب والمشاركة

 حيث تعتبر الموارد البشرية بشكل عام من األصول المهمة في البنوك، لذلك فإن مصلحة أي
بنك تتمثل في االحتفاظ بقادة يتميزون بخبرة ومهارة وقدرة على التعامل مع الجمهور والتعامل مع 
بعضهم البعض، والتعامل مع البيئة الخارجية، حيث يمثل هؤالء القادة صورة البنوك أمام المجتمع، 

ه من تجديد وينظر للبنوك على أنها من المؤسسات التي تبحث باستمرار على الكفاءات لما تحتاج
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في الخدمات البنكية وخاصة في المجال الخدمات االلكترونية، وبالتالي يجب أن يكون لدى القادة 
ثقة بأنفسهم وتحكم، وقدرة على إقناع ومشاركة العاملين، ولهذا تم التركيز في هذا البحث على 

افة التميز واإلبداع، دراسة ممارسات القيادة اإلقناعية في البنوك في قطاع غزة ودورها في دعم ثق
ألن هذه الثقافة تجعل العاملين في البنوك لديهم قدرة أكبر على البحث عن الفرص المتاحة 

واستغاللها، وقدرة على مواجهة أو حتى التكيف مع التحديات، وقدرة أكبر على تحمل المخاطرة، 
ما يسمى  وحب العمل، وهذا يجعل المؤسسات في مقارنة مستمرة مع أقوى منافسيها أو

  .بالمنافس النموذجي

قادة  إيجادوبالتالي وجدت البنوك نفسها أمام هدفين، حيث يمثل الهدف األول قدرتها على 
قادرين على اإلقناع سواء للعاملين أو المتعاملين وخاصة أصحاب الشركات والمؤسسات، ويتمثل 

ا بالطبع يؤدي إلى ضرورة الهدف الثاني الوصول إلى درجة الفعالية في التميز واإلبداع، وهذ
  .البحث في كيفية تحقيق القيادة اإلقناعية، ودورها في دعم ثقافة التميز واإلبداع

  البحثمشكلة : أوًال

إن سبب التفاوت في قدرة البنوك على استقطاب للعمالء هو قدرتها على تقديم خدمات 
اتهم، وهذا ال يتحقق إال من متنوعة تناسب التقدم التكنولوجي، وتناسب حاجات العمالء وإمكاني

أبو حيش، (وهذا ما ذهبت إليه دراسة  خالل توافر المواهب البشرية القادرة على التميز واإلبداع،
، والبحث والوصول للتميز واإلبداع يتطلب توافر خصائص )2017الشبول، (ودراسة ) 2018

واضح على المتغيرات التنظيمية واإلقناع له تأثير  معينة لدى القادة أهمها قدرتهم على اإلقناع،
 ,Arora, Sharma(وله تأثير واضح للوصول للقيادة الريادية الفعالة وهذا ما بينته دراسة 

: البحث في السؤال الرئيس التالي إشكاليةومن هنا يمكن طرح  ،)Sonia,2010(، ودراسة )2017
ينية وعالقتها بدعم ثقافة التميز ما هو مستوى توافر ممارسات القيادة اإلقناعية في البنوك الفلسط
  :التي تمثل مشكلة البحث واإلبداع؟ ويتفرع من السؤال الرئيس مجموعة من التساؤالت اآلتية

 ما درجة توافر ممارسات القيادة اإلقناعية في البنوك الفلسطينية؟ .1

 ما مستوى قدرة البنوك على دعم ثقافة التميز واإلبداع للعاملين لديها؟ .2

بين ممارسات القيادة اإلقناعية ودعم ثقافة التميز  إحصائيةقة ذات داللة هل توجد عال .3
 واإلبداع؟

 ما هو أثر التغير في ممارسات القيادة اإلقناعية على دعم ثقافة التميز واإلبداع؟ .4
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هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد العينة اتجاه توافر ممارسات القيادة  .5
اسم البنك، العمر، سنوات (نوك الفلسطينية تبعًا للمتغيرات الديموغرافية اإلقناعية في الب

 ؟)الخدمة، المسمى الوظيفي
 ما هو اإلطار المقترح لتنمية ممارسات القيادة اإلقناعية لدعم ثقافة التميز واإلبداع؟ .6

  أهداف البحث: ثانيًا

قيادة اإلقناعية في يهدف هذا البحث بشكل رئيس إلى التعرف على مدى توافر ممارسات ال
البنوك الفلسطينية وعالقتها بدعم ثقافة التميز واإلبداع، ويندرج تحت هذا الهدف مجموعة من 

  :وهياألهداف 

 .التعرف على الممارسات المتبعة للوصول إلى القيادة اإلقناعية .1

 .الكشف عن قدرة البنوك على دعم ثقافة التميز واإلبداع .2

 .ممارسات القيادة اإلقناعية ودعم ثقافة التميز واإلبداعبيان العالقة التي تربط بين  .3
 .التعرف على مقدار التغير في التميز واإلبداع نتيجة التغير في ممارسات القيادة اإلقناعية .4

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين استجابات أفراد العينة اتجاه ممارسات القيادة  .5
اسم البنك، العمر، سنوات الخدمة، المسمى (موغرافية اإلقناعية تبعًا للمتغيرات الدي

 ).الوظيفي
 . التوصل إلى اإلطار المقترح لتنمية ممارسات القيادة اإلقناعية .6

  أهمية البحث: ثالثًا

 .يستمد البحث أهميته النظرية من الدور الذي تلعبه البنوك في إيجاد بيئة اقتصادية منافسة .1

 .ممارسات القيادة اإلقناعيةهناك ندرة في األبحاث المتعلقة ب .2

تعتبر مخرجات هذا البحث مهمًا للباحثين والمهتمين بهذا المجال بشكل عام، وللبنوك بشكل  .3
 .خاص

توجيه نظر المسئولين في إدارة البنوك والبنوك المركزية والجهات المالية في الدولة على  .4
 .ضرورة دعم ثقافة التميز واإلبداع

ل الفترة الحالية لما يشهده القطاع المصرفي من متغيرات يزداد أهمية هذا البحث خال .5
 .وتحديات
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  فرضيات البحث: رابعًا

  :يستند البحث إلى عدة فرضيات من أجل اختبارها لتحقيق أهدافه

) α≥0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة : "الفرضية الرئيسة األولى
   ".عم ثقافة التميز واإلبداعبين ممارسات القيادة اإلقناعية ود

) α≥0.05(ال يوجد أثر ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ": الفرضية الرئيسة الثانية
  ".لممارسات القيادة اإلقناعية على دعم ثقافة التميز واإلبداع

) α≥(0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة": الفرضية الرئيسة الثالثة
وسطات استجابات المبحوثين حول تنمية ممارسات القيادة اإلقناعية وعالقتها بدعم بين مت

  ".)البنك، المسمى الوظيفي، العمر، النوع(ثقافة التميز واإلبداع تعزى للبيانات الشخصية 

  حدود البحث: خامسًا

ي عام تناولت الدراسة موضوع ممارسات القيادة اإلقناعية على دعم ثقافة التميز واإلبداع ف
  .، وتمثلت وحدة المعاينة بالموظفين العاملين في البنوك الفلسطينية2016

  خطة البحث: سادسًا

التعرف على ممارسات و ،والدراسات السابقة. تم استعراض البحث في اإلطار العام للبحث
ة القيادة اإلقناعية في البنوك من حيث المفهوم والدور واألهمية، وكذلك التعرف على دعم ثقاف

الدراسة التطبيقية، وفي النهاية اختبار الفرضيات وعرض النتائج  وتم عرض. التميز واإلبداع
  .والتوصيات

  الدراسات السابقة: سابعًا

تناول الباحث بعض الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الدراسة الحالية، للوقوف على 
جراءات التي تبنتها، والنتائج التي أهم الموضوعات التي تناولتها، والتعرف على األساليب واإل

  :توصلت إليها، والتعقيب على هذه الدراسات وتوضيح مدى االستفادة منها، وفق اآلتي

درجة ممارسة الدارس بوكالة الغوث الدولية " :بعنوان، )2018أبو حيش، (دراسة  -1
 "المعلمين بمحافظات غزة للقيادة اإلبداعية وعالقتها بثقافة اإلنجاز لديهم من وجهة نظر

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة ممارسة مديري المدارس بوكالة الغوث الدولية 
معلم ومعلمة،  400بمحافظات غزة للقيادة اإلبداعية، وعالقتها بثقافة اإلنجاز، وتكونت العينة من 
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للقيادة  واستخدم البحث المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أهم النتائج أن درجة ممارسة المديرين
، ووجود عالقة ارتباط ايجابية قوية %80.8، ومستوى ثقافة اإلنجاز %78.6اإلبداعية بلغت 

 .بين القيادة اإلبداعية ومستوى ثقافة اإلنجاز

مساهمة السمات االبتكارية لدى القادة التربويين في : "بعنوان، )2017الشبول، (دراسة  -2
  "داري في األردنمديريات التربية والتعليم تجاه اإلبداع اإل

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مساهمة السمات االبتكارية ممثلة بتحمل المسئولية والتعاون 
من القادة التربويين، وتم استخدام المنهج الوصفي  152واالتصال مع اآلخرين، وتكونت العينة من 

بدرجة متوسطة، وبعدي  التحليلي، وكانت أهم النتائج أن إجابات القادة التربويين عن المسئولية
التعاون واالتصال بدرجة كبيرة، وأنه ال توجد فروق في استجابات أفراد العينة تبعًا للمتغيرات 

  ).النوع، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة(الديموغرافية 

 Of Dimensions Diverse Decoding : "بعنوان، )Arora, Sharma, 2017(دراسة  -3
 Persuasive On Emphasis Special With Leadership eurialEntrepren

 Communication"   

هدفت هذه الورقة العلمية إلى دراسة األبعاد المتنوعة لقيادة وريادة األعمال وبشكل خاص 
تم التركيز على االتصال المقنع، والذي يعتقد الباحث أنه حاسم للغاية في الواقع الحالي، حيث 

إلقناع والتعاطف بدًال من االتصال القسري والهيمنة، والذي يضمن نجاح أي التركيز على ا
مشروع تجاري، فال يمكن تصور القيادة وريادة األعمال دون التواصل المقنع، فالتواصل المقنع 

وضوح : هو مفتاح القيادة للوصول لألعمال الريادية الناجحة، وشملت مجموعة من األبعاد وهي
والعقالنية في التفكير، والتعبير الفعال والمتعاطف، وأظهرت الدراسة أن اإلقناع الرؤية التجارية، 

   .تمنح القيادة الريادي مكانة مركزية مرموقة

دراسة : أثر العوامل الريادية في تحقيق التميز المؤسسي: "بعنوان، )2017اللوح، (دراسة  -4
 "حالة موظفي شركات الوساطة لألوراق المالية في فلسطين

ت الدراسة التعرف إلى إثر العوامل الريادية في تحقيق التميز المؤسسي، وذلك من خالل هدف
 133دراسة حالة موظفي شركات الوساطة لألوراق المالية في فلسطين، وتكونت العينة من 

موظف، واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، وكانت أهم النتائج أن مستوى تصورات العاملين حول 
ادة التي منها تحمل المسئولية كان مرتفعًا، وكذلك تصوراتهم حول التميز المؤسسي، العوامل الري

كما أنه توجد عالقة ارتباطية طردية بين العوامل الريادية والتميز المؤسسي، وأظهرت النتائج ان 
  .هناك أثر لمحاور العوامل الريادية على التميز المؤسسي
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القيادة اإلقناعية ودورها في تخفيض مقاومة : "وانبعن ،)2015عجيل، والعابدي، (دراسة  -5
  "التغيير

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ممارسات القيادة اإلقناعية لعينة من المصارف الخاصة في 
الفرات األوسط من أجل تخفيض مقاومة التغيير، ولتحقيق أهداف الدراسة فقد تم دراسة العالقة 

المصداقية، المشاركة، المكافآت والحوافز، ( ية المتمثلة بـوالتأثير بين أبعاد القيادة اإلقناع
التعليم واالتصال، التفاوض واالتفاق، التسهيالت ( في أبعاد مقاومة التغيير المتمثلة بـ) االلتزام

، وقد استخدمت استمارة االستبانة لجمع بيانات الدراسة، )والدعم، واإلكراه الضمني أو الظاهر
ة أغلب فرضيات الدراسة وباالعتماد عليها صيغت عدد من االستنتاجات وقد أظهرت النتائج صح

القيادة اإلقناعية لما لها دور في  لممارساتالتي توصي بضرورة تبني إدارة المصارف المبحوثة 
  .تخفيض مقاومة التغيير

  "دور التميز اإلداري في اإلبداع: "بعنوان، )2014عطا، (دراسة  -6

لتعرف على تحديد عوامل التميز اإلداري في البنوك المصرية، هدفت هذه الدراسة إلى ا
وتوضيح آلية التطبيق للتميز اإلداري، وتأثير العالقة بين التميز اإلداري واإلبداع، والتوصل إلى 
المشكالت التي تعوق تطبيق التميز اإلداري، وكانت أهم نتائج البحث أن المرونة لها تأثير طردي 

إلداري، ونظام تطبيق الجودة الشاملة لها تأثير عكسي، فكلما طبقت الجودة على زيادة اإلبداع ا
   .الشاملة قللت فرصة اإلبداع اإلداري للعاملين

واقع استراتيجيات اإلبداع والتميز لالرتقاء بأداء : "بعنوان، )2011حالوة، (دراسة  -7
  "المنظمات الحكومية وتحمل المسئولية االجتماعية في الدول النامية

واقع استراتيجيات اإلبداع والتميز لالرتقاء بأداء هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على 

، وما هي المسئولية االجتماعية، كما هدفت إلى تحديد ما هو )العامة( المنظمات الحكومية
اإلبداع، وكيف يمكن للمنظمات الحكومية أن تكون مبدعة، حيث برزت مشكلة الدراسة من خالل 

ز مادية ونفسية وقانونية وسياسية، واجتماعية واقتصادية، وروتينية تحد من اإلبداع، وجود حواج
وتوصلت الدراسة إلى أن المنظمات الحكومية تعاني من الروتين القاتل وخاصة في الدول النامية، 

من كما تعاني من العادات والتقاليد المتخلفة، وقلة الموارد المالية، وبناء عليها وضعت التوصيات 
أهمها نشر الوعي، تفعيل األنظمة والقوانين بما يتناسب مع متطلبات اإلبداع، باإلضافة إلى البحث 

  .عن مصادر تمويل
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  "ثقافة اإلبداع كمدخل لتحقيق التميز": ، بعنوان)2011كريمة، (دراسة  -8

وعة هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على األسباب االستراتيجية والتنظيمية وراء تفوق مجم
من المنظمات وذلك من خالل البحث عن التميز من خالل االهتمام بقيمة اإلبداع وجعله أول 
األولويات، والتعرف على الثقافة التنظيمية للمؤسسات الجزائرية ومدى تشجيع عمالتها على 
اإلبداع واالبتكار المستمر، وبيان كيفية االستفادة من تجارب المؤسسات األجنبية الناجحة، 

وصلت الدراسة إلى أن المنظمات تحتاج إلى ثقافة مساندة للتطوير تساعد على زيادة قدرتها وت
على اإلبداع واالبتكار وتدعم وتنمي المشاركة واالرتباط والتضامن بين العاملين في المنظمة 
والشعور بأن أهداف المنظمة لن تتحقق إال بتظافر جهود العاملين في المنظمة مجتمعة وتدعيم 

  .رتها على التعامل مع المتغيرات المتنوعةقد

 The Principles Leadership of Persuasion in : "بعنوان ،)Sonia,2010(دراسة  -9
Executive Leadership  

أصبح اإلقناع أكثر انتشارًا وأهمية للمديرين التنفيذيين في عالم العمل، خاصة في ظل 
رة التنظيمية، ولهذا تم دراسة اإلقناع للمدراء، مع الوضع االقتصادي الحالي والتغير في اإلدا

. استخدام أبعاد للقيادة اإلقناعية ممثلة بالمصداقية، وتأطير الحجج، واألدلة، واالتصال عاطفيًا
  .وبينت الدراسة األهمية في الوصول إلى قادة تنفيذيين أكثر فعالية من خالل اإلقناع

  : التعليق على الدراسات السابقة

) 2017اللوح، (، ودراسة )2017الشبول، (، ودراسة )2018أبو حيش، (دراسة اتفقت 
على أهمية ثقافة التميز واإلنجاز واإلبداع اإلداري، فيما ركزت دراسة ) 2018عطا، (ودراسة 

)Arora, Sharma, 2017( ودراسة ،)(، ودراسة )2015،عجيل، والعابديSonia,2010 ( على
رها في الوصول لقادة أكثر فعالية، واتفقت معظم الدراسات على أهمية القيادة اإلقناعية ودو

استخدام المصداقية والمشاركة والحوافز كأبعاد القيادة اإلقناعية، كما استخدمت معظم الدراسات 
  . المنهج الوصفي التحليلي

  ما تميز به البحث الحالي عن الدراسات السابقة

ى معرفة أهمية القيادة اإلقناعية وعالقتها تميز البحث الحالي في موضوعه، حيث يسعى إل .1
 .بدعم ثقافة التميز واإلبداع

يعتبر هذا البحث األول حسب علم الباحث والذي يتناول العالقة بين القيادة اإلقناعية دعم  .2
 .ثقافة التميز واإلبداع
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كان  هناك ندرة في األبحاث التي تتحدث عن القيادة اإلقناعية، والتركيز في األبحاث األخرى .3
 .على القيادة الخادمة

 .تميز البحث الحالي في وضع إطار مقترح لتنمية وتطوير القيادة اإلقناعية .4

  اإلطار المفاهيمي لممارسات القيادة اإلقناعية وعالقتها بدعم ثقافة التميز واإلبداع: ثامنًا

  ممارسات القيادة اإلقناعية   -  أ

د من خالله على كل من العمل والعالقات إن األسلوب اإلقناعي هو األسلوب الذي يركز القائ
). 2004:52الكردي، (اإلنسانية حيث يقوم بإفادة مرؤوسيه بما ينوي اتخاذه ويقنعهم برأيه 

القيادة الفعالة؛  فقدرة القادة على اإلقناع والتأثير على اآلخرين يتطلب من القادة الوصول إلى
نب العقلية، وأيضًا الجوانب العاطفية، ألن وهذه القيادة تجمع بين المنطق أو ما يسمى بالجوا

المواقف القيادية المختلفة تحتاج إلى وجهات نظر متباينة لحسمها وعالجها، وبسبب زيادة حدة 
المنافسة والتقدم على جميع المجاالت، أصبح حتمًا على القيادة استخدام األساليب العقلية 

ن يوازنوا بين األسلوبين، حيث تتمثل الجوانب والعاطفية للتأثير على المرؤوسين، ولكن عليهم أ
وضع األهداف، وصنع القرارات، أما الجوانب العاطفية فتعني التركيز على : العقلية في جانبين هما

كما أن التركيز على الجوانب العاطفية ). 8 - 7: 2012جاد الرب، (دور المعنويات في القيادة 
التي يعمل بها وذو أداء أفضل في العمل، وقادر على يجعل القائد أكثر والء والتزام للمنظمة 

وكل ذلك يساعد  .إدخال السعادة والبهجة والثقة والتعاون بين موظفيه من خالل عالقته الشخصية
، واالهتمام )144: 2011هانس، . (على تحسين ورفع من مستوى وضع األهداف واتخاذ القرارات

رراته التي تتمثل في زيادة قدرة القائد اإلقناعية، ويكون بالجوانب العاطفية والعقلية للقائد له مب
ولتوضيح مفهوم وأهمية القيادة اإلقناعية فال بد من توضيح بعض المعلومات  ،تأثيره أكثر فعالية

  : عن مفهوم القياد وأدوارها ومهاراتها بشكل عام وفق النقاط التالية

 : مفهوم القيادة -1

قدرة على التأثير في : أنه يمكن تعريف القيادة الفعالة بأنهابرغم تعدد تعريفات القيادة، إال 
اآلخرين من خالل االتصال ليسعوا بحماس والتزام إلى أداء مثمر يحقق أهدافًا مخططة، وهذا 
 يدل على أن شخصًا ال يمكنه أن يقود ما لم يتواجد أناس تابعين كجماعة، وتتضمن القيادة أيضًا

سلوكيات التابعين لتحقيق األهداف بفعالية، وهذا التأثير والنفوذ يتم ممارسة مهارات للتأثير على 
. من خالل االتصال حيث تتفاعل القدرات العقلية والخصائص السلوكية لكل من القائد وتابعيه

 ).32: 2007مصطفى، (
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وهناك تعريفات متعددة للقيادة وال يوجد تعريف محدد لهذا المفهوم ويمكن أن نذكر 
  )1: 2008جاد الرب، : (لتعريفات للقيادة كالتاليمجموعة من ا

 وبالتالي وجدت القيادة اإلقناعية. أن تقنع الناس بمتابعتك لهم وتدريبهم للعمل معك  - أ

  .خلق وتوجيه القوة المعنوية للعاملينو ،محصلة التفاعل بين القائد والمرؤوسين والموقف  - ب

 .رإيجاد أو خلق العالقة ذات التأثير بين فردين أو أكث  - ت

 .العملية المؤثرة في أي جماعة منظمة نحو إنجاز أهدافها  - ث

 .القدرة على التأثير في األشخاص بواسطة االتصال لتحقيق هدف معين  -  ج

ويرى البعض أن القيادة هي نوع من القدرة أو المهارة في التأثير على المرؤوسين بحيث 
ي المرؤوسين إلنجاز المهام المحددة يرغبون في أداء وإنجاز ما يجده القائد، أي أنها فن التأثير ف

 ).152: 2001الصرن، . (لهم بكل حماسة وإخالص

فيما يعتبر البعض أن جوهر القيادة هو القدرة على خلق الرؤية، واإللهام، والزخم عند 
بل يقودهم في الغالب هذا  .إن الخطط والتحليالت ال تقود األشخاص. األشخاص مجموعة من

ألخرى، فلتحقيق الرؤية يحتاج القائد أفكارًا جديدة تتالءم مع إستراتيجية الثالوث من األشياء ا
المنظمة، ويعتبر اإللهام استخدام القائد لمهاراته الذاتية إلثارة الذين يعملون معه، أما زخم 
مشاريع المنظمة ومبادراتها يعني أن يبقي القائد المهمة في طريقها الصحيح من خالل استخدام 

  ).20: 2003الندزبيرغ، (راته في حل المشكالت طاقته ومها

 مفهوم ومحاور القيادة اإلقناعية -2

  :لقد ذكرت العديد من التعريفات واألبعاد للقيادة اإلقناعية يمكن بيانها وفق الجدول التالي

  المفهوم  الباحث، السنة، الصفحة
Jowett Donnell. 1992:21 د احتياجاتهمممارسة القيادة عن طريق اإلقناع للوقوف عن .  
Perloff et al. 2003:5 النشاط للتأثير على موقف أو سلوك اآلخرين من خالل ممارسة اإلقناع  
Conger. 2008:10 هو أن يصبح اإلقناع لغة جديدة في قيادة األعمال.  
Sonia. 2010:4 ممارسة القيادة إلقناع اآلخرين بما يحقق قيادات ناجحة أكثر فعالية.  
Ashraf et al. 2011:101 قيام القائد بممارسات جديدة إلقناع موظفيه تتمثل بالمشاركة والمكافآت.  
Quouab et al. 2013:172 إقناع الموظفين بجدوى التعديالت المناسبة التي هي جوهر إدارة التغيير.  
Panda. 2014:266 مممارسة فن اإلقناع من القادة من خالل عملية التحفيز والتوجيه واإللها.  
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  المسؤولية  االلتزام  الحوافز  االستماع  الظروف  المشاركة  المصداقية  الباحث، السنة 
Chu. Et al. 2008 *  *  *    *  *    
Locke. 2009 *  *      *  *    
John. et al. 2010 *  *  *    *  *    
McShane Mary. 
2009 *  *    *  *    *  

Philip. 2010 *  *  *    *      
Gilbert. et al. 2010 *  *    *  *  *    
Laurie. 2010 *  *      *  *    
Sheng Raymond. 
2010 *  *      *  *    

Luthans. 2011 *  *      *  *    
Jesse Mary. 2011 *  *    *  *  *    
Songying Erica. 
2011 *  *            

Feb. 2012 *  *        *    
Michael et al. 2012 *        *  *    
George Gareth. 2012   *    *  *    *  
Philip. Et. Al. 2013 *  *      *  *    
Aaron Korolkova. 
2014   *      *  *    

  %2/12  %12/75  %14/87  %4/25  %3/18  %15/94  %14/87 النسبة/ التكرار
  )253-251: 2015عجيل، والعبادي، : (المصدر

من خالل الجدول السابق يرى الباحث أن هناك اتفاق بين معظم الباحثين حول المكونات 
أضاف البعض اآلخر الرئيسة للقيادة اإلقناعية هي المصداقية والمشاركة والحوافز وااللتزام، بينما 

من الباحثين الظروف المقنعة واالستماع والمسؤولية، ويرى الباحث أنه يمكن إضافة مجموعة من 
األبعاد التي لها تأثير على تحقيق اإلقناع للمرؤوسين وهذه المحاور تتمثل في الحساسية 

ظة، باإلضافة للمرؤوسين، وتغير نمط القيادة وفق للظروف والموقف حتى لو كانت في نفس اللح
إلى فهم عواطف وأحاسيس المرؤوسين والتحكم في االنفعاالت والعواطف الشخصية، وهذا يحقق 

  .والتأثير اإلقناعقبول للرئيس لدى المرؤوسين وبالتالي يتحقق 
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 القيادة اإلقناعيةأدوار  -3

ي نعلم بأن الوصول للقيادة الفعالة يتطلب الجمع بين السلطة باعتبارها المصدر الشرع
للقيادة، والقوة باعتبارها ذات مصادر أخرى تعطي للقائد كفاءة عالية، باإلضافة إلى القدوة والتي 
نعني أن يطيع وينفذ المرؤوسين قرارات والخطط الموضوعة دون إجبار أو إكراه، بشكل مباشر أو 

معنى وبشكل عام يمكن القول بأن هناك عدة معالم جديدة ل). 31: 2006توفيق، (غير مباشر 
الحساسية للمرؤوسين، تغير نمط القيادة وفقًا للتغيرات، تغير نمط القيادة :(القيادة الفعالة وهي
وبالطبع كل ذلك يخلق لدى القائد القدرة على التأثير ). 69: 2003توفيق، ) (وفي نفس الموقف

 .واإلقناع وبالتالي توجيه األفراد نحو تحقيق األهداف بفعالية

 :لقائد اإلقناعيلالصفات الشخصية  -4

تختلف القيادة من شخص آلخر، بسبب اختالفهم في الصفات الشخصية، فالمظهر العام 
والقدرة واإلقناع والتأثير لها دور أساسي في نجاح القيادة، وقد وضعت قائمة تبين هذه 

تمثل القدرة والحكمة والمعرفة، باإلضافة إلى الخصائص الشخصية مثل الثقة التي الخصائص 
نفس،الحسم، المغامرة، النشاط، وانصرافه عن ذاته، والصفات المتعلقة باإلنجاز مثل القيام بال

جاد الرب، (بالمهام وتحمل المسئولية واحترام الذات واآلخرين والشعبية التي يتمتع بها القائد 
2010 ،266.(  

قناع، فالثقة ويرى الباحث بأن هذه الصفات الشخصية لها عالقة واضحة بقدرة القائد على اإل
بناء  بالنفس واحترام الذات، واآلخرين، والعدم الغرور، والتعامل حسب الوقف، وتغيير التصرفات

  . على التغيرات الطارئة كل ذلك يعتبر من األبعاد والعناصر التي تحقق القيادة اإلقناعية

 :اإلقناعية القدرات الالزمة لتأثير القيادة -5

وإقناعًا وتميزًا وتتمثل  ضرورية ليصبح القادة أكثر تأثيرًاهناك مجموعة من القدرات تعتبر 
تعظيم فرص استدامة تحسين األداء، و، وتشجيع الكفاءات، فعالة لآلخرينتلك القدرات بإدارة 

 ).68: 2005ريد، .(الثقة، والتواصل بفعاليةو

 :الناجحة اإلقناعية أساسيات القيادة -6

: ائل المتعددة التي تنقسم بوجه عام إلى ثالثة أقسامإن ما يطلب من القادة االختيار بين البد
االختيار بين األهداف وبين المهام وبين األشخاص، أما االختيار األول والثاني فهما واضحان إلى 

بينما يبدأ األمر في التعقيد عندما يكون االختيار بين األشخاص، حيث أنه ال يعني مجرد  حد ما،
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ئمة فقط بل يعني أيضًا عمل اختيار شخص حول قدرة االندماج التوسط عند حل الخالفات القا
 ).9: 2009الحداد، . (الذي يراه القائد مناسبًا عند التعامل مع مجموعته

عليوه، : (ناجحة فال بد من توفر أساسيات يمكن ذكرها كالتاليإقناعية ولكي لتكون القيادة 
2005 :27(  

   .لمطلوب من خالل فهم الناس والظروف المحيطةالقيادة الناجحة تصل إلى إحداث التأثير ا  - أ

 .التكيف مع الظروف المحيطةو أهم ما يميز القائد الناجح قدراته على إدراك طبائع البشر  - ب

 .ال بد للقائد اإلداري الناجح من قدرة على إقناع األفراد بقدراته ورغبتهم في االستجابة له  - ت

ع أسلوبه القيادي، واختيار األنسب لكل القائد الناجح هو الذي يتمتع بالقدرة على تنوي  - ث
 .موقف

  مهارات القيادة اإلقناعية -7

أنماط قيادية تبني التجاوب وتخلق قواعد السلوك التي تكون عالقات عمل  استخدامإن 
سيتمكنون من إطالق قوة ) بدًال من اعتماد أساليب تربي الخوف والضغينة(صحيحة وناجحة 

وهذا النوع من القادة يطورون . يم لتبني أي إستراتيجية عملكبيرة، هي الطاقة الجماعية للتنظ
ويعرفون كيف يمنحون  اإليجابيات، ويخلقون رسالة تنظيمية تكون متشابكة مع النسيج التنظيمي،

جولمان وآخرين، (األفراد اإلحساس بأن عملهم هادف ومفيد، وهذا يزيد الروح المعنوية للعاملين 
2004 :281.(  

 عددة تعطي القائد قدرة على التأثير واإلقناع والتعامل بإيجابية مع العاملين،فهناك قدرات مت
، قدرة مهمة للقادة وهي تسهيل عملية اتخاذ القرارات وذلك )Navjot, s., john, 2012(يضيف ف

ويضيف . لآلخرين من خالل فهمهم والتعامل اإلنساني معهم واإلقناعقدرته في التأثير  نتيجة
)Zuzana, 2011: 234 (القدرة على التحفيز الذاتي، وضبط النفس، وفن العالقات اإلنسانية، 
القدرة على مواجهة الواقع والتعامل معه، وقبول االختالفات ) 265: 2010العتيبي، (يضيف و

: 2007عبد الفتاح، (ويضيف . والتوازن واحتواء الصراع والدافعية لإلنجاز، والعمل الجماعي
ائد مهارة قراءة اآلخرين، والقدرة على التواصل والتفاعل مع خبراتهم عندما يمتلك الق) 31

  .وتجاربهم سيكون تأثيره كبيرًا

التي تعطي القائد القدرة  ومن خالل سلوك القائد أثناء العمل يمكن التعرف على المهارات
  .)63: 2003المغازي، : (وذلك وفق اآلتي على اإلقناع والتأثير

  ويواصل العمل لساعات طويلة، يتذوق عمله ويشعر بالرضا  ،ون ملليعمل من أجل العمل بد -1
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ولديه القدرة على العمل واالندماج بكل جد  يواصل العمل لتحقيق األهداف المنشودة، -2
 .ونشاط

 .ويمارس العمل بعد الفشل. يشعر بأن العمل الجاد والمتواصل من أهم عوامل النجاح -3
 .فرد إلى اإلبداع، ولديه القدرة على خلق دوافع للعملله قناعة بأن العمل والمثابرة يدفع ال -4

للقيادة بأن الهدف من كل عمل هو الوصول إلى  ويرى الباحث من خالل العرض السابق
درجة الفعالية وللوصول إلى تحقيق األهداف بفعالية فإنه يتطلب وجود مجموعة من األفراد، 

دهم نحو تحقيق هذه األهداف، وهذا هو ويوجد شخص متميز بين هؤالء األفراد يستطيع أن يقو
القائد، وليصل هذا القائد إلى درجة الفعالية فيجب ان يجمع بين السلطة والقوة والقدرة باعتبارها 

أركان رئيسة للقيادة الفعالة فالقائد يقوم بأدوار مختلفة خاصة فيما يتعلق بتحديد المشكالت 
يه المرؤوسين، وهذا يتطلب أن يكون القائد وحلها واتخاذ القرارات واإلشراف وتقييم وتوج

مقبوًال شخصيًا ونفسيًا وعلميًا عند المرؤوسين، فال يكفي توفر الشهادات العلمية للقائد، وال 
السلطة الرسمية له بل يجب أن يهتم بالعمل على تنمية قبول المرؤوسين له دون إجبار أو إكراه 

أن يعمل باستمرار على تنمية جميع المهارات ويركز لنصل إلى درجة الفعالية، ويجب على القائد 
  .على تنمية المهارات اإلنسانية لما لها أهمية في التأثير على اآلخرين

 مفهوم دعم ثقافة التميز واإلبداع  -  ب

إن اإلبداع والريادة حاالت متجددة في جميع نواحي الحياة والتي تشمل على الثقافة 
لتعليم واالقتصاد، والريادية هي عملية إطالق الطاقات الكامنة والسياسة والتكنولوجيا واإلعالم وا

للمبدعين وتوفير العناصر الضرورية التي تحفز المبادرة والتمييز واإلبداع في جميع المجاالت 
المعرفية وصقلها بالمهارات المناسبة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، والتميز هو التخلي 

منظمة على التوصل إلى ما هو جديد يضيف فيه أكبر وأسرع من المنظم عن القديم وقدرة ال
المنافسين في السوق، والتميز يعني االبتكار، واإلبداع في اللغة هو االختراع 

، ويمكن التعرف بشكل أكبر عن كل ما يتعلق بالتميز واإلبداع وفق )1002:السامرائي،(واالبتكار
  :التالي

 أساليب اإلبداع -1

  )2011:113 حالوة،:(اليب التي يؤدي استخدامها إلى اإلبداع كما يلييمكن بيان أهم األس

 وضع استراتيجية التجديد واالبتكار في مقدمة األهداف. 
 وضع استراتيجية تطوير المنظمة، والموارد البشرية لمتابعة كل جديد. 
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 التحليل وتوصيف األعمال، وكيفية الحصول على المعلومات، وتحديد طرق االتصال. 
  أفكار جديدة باستمرار وخارجة عن المألوفظهور. 

 االنفراد والتميز باإلنتاج، والظهور على مستوى السوق المحلي والخارجي. 
 عمل ورش عمل وتدريب وتوفير بيئة محفزة، ومستقرة. 

 :ماهية المؤسسة المبدعة -2

المؤسسة المبدعة هي تلك المؤسسة التي تضع لنفسها استراتيجية تهدف إلى اختيار 
ضاء الجدد المنظمين إليها على أساس قدراتهم في التفكير اإلبداعي، كما تهدف إلى الكشف األع

عن العناصر الموهوبة من العاملين بها، فتقوم بتدريبهم وتأهيلهم لتوفير الكوادر القيادية على 
جميع المستويات، باإلضافة إلى قدرتها على االستثمار في خبراتها الفكرية والتي تتجسد في 

لمبدعين من أفرادها، فالمؤسسة المبدعة هي الحاضنة التي ينمي فيها األفراد قدراتهم للتميز في ا
النتائج التي يرغبون الوصول إليها، وهي مكان لتوسع نماذج التفكير وتحرير الدوافع الجماعية 

  )934 :2011عفيفة، ونبيلة، (والفردية فيتفجر بذلك العمل الجاد الموجه نحو اإلبداع والتميز

 بيئة العمل والعملية االبتكارية -3

بالرغم من أن االبتكار مسؤولية كل فرد داخل المنظمة إال أن مسؤولية اإلدارة االبتكارية 
تكون أكثر إذ أن اإلدارة عليها مسؤولية خلق الجو االبتكاري داخل المنظمة وإذا استطاعت ذلك 

تقدمها ونجاحها، وتتفق غالبية البحوث تكون قد وضعت أساسًا متينًا عن أسس تطور المنظمة و
والكتابات على أن أهم السمات والخصائص التنظيمية التي ينبغي توافرها في البيئة االبتكارية 

  ) 950: 2011كريمة، : (تشمل ما يلي

 .انتشار قيم تنظيمية دافعة تتماشى مع قيم التغيير واإلبداع -

 .بتكارات وتشجيعهاتبني أساليب لتنمية االتجاهات اإلبداعية واإل -

 .مشاركة أعضاء التنظيم في عملية التغيير -

 .تهيئة الفرصة لتجربة األفكار الجديدة وعدم الحكم عليها مسبقًا -

 .االستثمار في األبحاث وتشجيع التخطيط طويل المدى -

 .الميل إلى إتباع الالمركزية وتبسيط اإلجراءات -

 .مل نتائجهااعتبار المخاطرة عرفًا تنظيميًا واالستعداد لتح -

 .تشجيع تبادل الرأي والمناقشة الموضوعية والنقد الذاتي -
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 .إيجاد قنوات االتصال وتشجيع االتصال بالمنظمات األخرى والمراكز البحثية -

  .البعد عن الجمود، والتعامل بتفهم مع النزاع والصراع -

 :القدرات األساسية لإلبداع -4

ارتباطًا من غيرها بالتفكير اإلبداعي، وهي أن يحدد القدرات األكثر ) تور انس(لقد استطاع 
  )323: 2013أحمد، :(أربع قدرات جسدها إجرائيًا في اختياراته للتفكير اإلبداعي كما يلي

 األصالة -

 )الخيال(الجدة  -

 المرونة -

 الطالقة -

 اإلحساس بالمشكالت -

 مواصلة االتجاه -

 :المكونات األساسية لفعل اإلبداع -5

 )87: 2002أبو العال، : (إلبداع وفق التالييمكن بيان المكونات األساسية ل

 المواجهة -

 المشكلة -

 التفكير الناقد -

 المعرفة -

  لدعم ثقافة التميز واإلبداع البنوكفي  لتنمية القيادة اإلقناعيةاإلطار المقترح : تاسعًا

   اإلقناعيةرؤية لتنمية القيادة ال :المرحلة األولى

زة ومبدعة في التأثير واإلقناع وأن تصبح في البنوك ذات قدرات متمين تصبح القيادة أ"
  -:وتتميز تلك الرؤية بما يلي "البنوك في صدارة المؤسسات من حيث البحث عن التميز واإلبداع

  .ذات تأثير وإبداع متميزتكون القيادة  أن -1
 .قادرة على إقناع وتوجيه اآلخرين نحو تحقيق أهداف البنوكإن تكون القيادة  -2

 م بمهارات التفاوض والمشاركة والعدالة امإقناعًا وتأثيرًا لإللتكون القيادة األفضل واألكثر  إن -3
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 .التأثير على اآلخرينإن تكون قيادة المنظمة األكثر قدرة من المنظمات األخرى في إدارة  -4
 .إن تكون قيادة المنظمة في الصدارة من حيث تطبيق المفاهيم اإلدارية الحديثة -5

   اإلقناعيةلتنمية القيادة  المنطلقات النظرية :انيةالمرحلة الث

  :ينطلق التصور من الجوانب المهمة التي تغطيها القيادة اإلقناعية وتتميز بها، وهي

الدور الذي تلعبه القيادة اإلقناعية في قيام العاملين داخل البنوك بواجباتهم وفي تحقيق  -1
 .األهداف

 .في قبول المجتمع للبنوكالدور الذي تلعبه القيادة اإلقناعية  -2

 .األدلة المتتالية ألهمية القيادة اإلقناعية في النجاح داخل العمل وخارجه -3

 .الحرص من قبل المؤسسات على ترقية الموظفين أصحاب األداء المتميز -4

 .القيادة اٌلناعية يتصف بها المديرون المتميزون -5

 .ث للهياكل التنظيميةالقيادة اٌلناعية تسهل عملية التغيير والتطوير والتحدي -6

 .القيادة اإلقناعية هي األنسب لوضع الحلول الفعالة للمشاكل المختلفة -7

  اإلقناعيةيادة قأهداف تنمية ال :المرحلة الثالثة

التي تسعى اإلدارة إليها من خالل تنمية القيادة  العامة واألهداف الفرعية يمكن إيجاد األهداف
   :باآلتي اإلقناعية

  تنمية أساليب المصداقية: ولالهدف العام األ

  :لتحقيق هذا الهدف العام، ال بد من تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية مثل

 .تحديد اآلليات المناسبة للتخفيف من آثار ضغوط العمل
 .التعرف على كيفية الحد من الصراع التنظيمي، والتدريب على كيفية إدارة الصراعات .1

 .تحقيق الرضا الوظيفي للعاملين .2

 .تعزيز القيم والمبادئ والعادات والتقاليد االيجابية التي تعمل لصالح البنوك .3

  .تحقيق الشفافية في التعامل بين القائد والعاملين .4

 .ة وداخل العمل خاصةأو الناصع في الحيا يءالقدرة على رؤية الجانب المضتعزيز  .5

 .قناع اآلخرينإفن إكساب القادة  .6
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  ارات االستماعتنمية مه: الهدف العام الثاني

  :لتحقيق هذا الهدف العام، ال بد من تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية مثل

 .تنمية القدرة على احترام اآلخرين -1

 .التعرف على نقاط االلتقاء مع وجهة نظرك -2

 التعرف على كيفية الحرص على عدم مقاطعة المتحدث -3

 .ةتنمية اإلحساس باآلخرين، من خالل بيان الجدية في المتابع -4

 .تنمية وتدريب اآلخرين واحترام وجهات نظرهم -5

  تنمية قدرة القادة على مشاركة العاملين: الهدف العام الثالث

  :لتحقيق هذا الهدف العام، ال بد من تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية مثل

تنمية مشاركة العاملين أفراد أو جماعات في العمل أو التمويل أو األفكار أو تحديد  .1
 . التالمشك

 .التعرف على كيفية كسب مهارات التفاوض للعاملين .2

 .تعزيز مبدأ المشاركة لدى القادة .3
 .على إيجاد حلول متنوعة وسريعة للمشكالت المختلفةالتعاون مع العاملين  .4

 .ه، وتدريب العاملين على اكتساب تلك المهاراتتطوير مهارات القادة اإلنسانية واالبتكاري .5

 .ار السليمةتغذية اآلخرين باألفك .6

 تنمية مبدأ المسئولية: الهدف العام الرابع

  :لتحقيق هذا الهدف العام، ال بد من تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية مثل

 .تحقيق مراعاة مطلب التوازن بين السلطة والمسؤولية .1

 .يمنح السلطة وكيف تكون االلتزامات مناظرة لحجم السلطة التوضيح للعاملين كيف .2

 .اءلة باعتبارها أساس التوازن بين السلطة والمسؤوليةتحقيق المس .3

تعريف العاملين على الفرق بين تفويض السلطة ونقل السلطة في تحمل أو عدم تحمل  .4
 المسؤولية

 .الوصول إلى سلطات للعاملين بقدر قدراتهم وطاقاتهم .5
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 تنمية مهارة االلتزام: الهدف العام الخامس

  :ن تحقيق مجموعة من األهداف الفرعية مثللتحقيق هذا الهدف العام، ال بد م

 تنمية الوالء المستمر لدى القادة .1

 تنمية الوالء العاطفي لدى القادة .2

 تنمية الوالء المعياري لدى القادة .3

 .تنمية تأثير القائد بعيدًا عن سلطته .4

 .تحقيق االلتزام من خالل تحقيق األلفة واالنسجام داخل العمل .5

 .ين نحو االلتزام وبيان مدى أهميته لزيادة كفاءة األداءتغيير وتطور سلوكيات العامل .6

  تعزيز المكافآت والحوافز المعنوية والمادية: الهدف العام السادس

 .إكساب القادة القدرة على التوجيه واإلقناع والتحفيز .1

 .تعزيز قدرة القادة على تحفيز العاملين في اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية .2

 .على كيفية استخدام الحوافز والمكافآت في إقناع الموظفين تنمية قدرة القادة .3

 .العمل إلى تغير نوعية وكيفية الحوافز لتحقيق درجات أعلى في اإلقناع والتأثير .4

 .دراسة تأثير وفعالية الحوافز والمكافآت على اإلقناع والتأثير قبل وبعد منحها للعاملين .5

  القيادة اإلقناعيةستراتيجيات الالزمة لتنمية تحديد ووضع السياسات واال :المرحلة الرابعة

يمكن تحسينها وتنميتها بالتالي يجب على اإلدارة العليا في المنظمات  القادةنعلم بان مهارات 
مهارة لدى القادة الضع برامج ودورات وتحدد السياسات واالستراتيجيات الالزمة لتنمية تن أ

ويتعلموا كيف  إقناع اآلخرين والتأثير عليهم،يفية فالقادة يجب إن ينمو مهاراتهم في ك ،لديها
ويمكن  ،يحفزوا اآلخرين وكذلك يدربوا أنفسهم على مهارات المشاركة والمفاوضة وحل النزاعات

وضع خطوات عملية لتنمية مهارات القيادة تبدأ بالتهيئة واإلعداد والتخطيط لعملية التنمية ثم 
 ،يم السياسات واالستراتيجيات المستخدمة في عملية التنميةالتنفيذ والممارسة وتنتهي بعملية تقي

  :ولكن يمكن تحيد تلك االستراتيجيات التي تحقق األهداف طويلة األجل وفق التالي

 .بما يحقق المصداقية خلق الرؤية، واإللهام، والزخمو استراتيجيات تحقيق الثقة المتبادلة  . أ
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في وضع األهداف  يادة مشاركة العاملينزل تطبيق منهج اإلدارة باألهدافاستراتيجيات   . ب
وتنفيذها وكذلك مناقشة المشاكل المتوقعة والحلول الالزمة ومشاركة جميع العاملين في 

 .ذلك

وذلك من  يحقق االلتزام والوالء للعاملينبما  إعادة هندسة العمليات والهياكلاستراتيجيات   . ت
ف أو دمج وظائف أو تقسيم خالل إضافة مستوى تنظيمي جديد أو تخفيض مستوى اإلشرا

 ،وإنشاء وظائف جديدة وإعادة تصميم إجراءات العمل وتبسيطها ،إدارة كبيرة إلى إدارتين
وإعادة عمليات التفويض ونقل  ،ةحوإعادة التوازن بين حجم العمل والصالحيات الممنو

 .شرافالسلطة وإعادة تحديد لنطاق اإل
وذلك من خالل تحمل المسئولية واالستفادة من  لةتنمية مهارات المواجهة الفعااستراتيجيات   . ث

حل المشكالت مباشرة بل التفكير في  الخبرات االيجابية والمبادرة في حل المشكالت وعدم
التصرف في تجنب المواقف الخطيرة، وتنمية القدرات لكيفية كيفية و الحل طرق ونتائج

  .يحقق مبدأ المسؤولية، وهذا المتناقضة ثداحاأل

ية اإلصغاء من خالل متابعة وتركيز واعية للمستقبل والوقوف على األفكار المهمة استراتيج  . ج

 .وهذا يحقق مهارات االستماعوالحرجة في الحديث 

استراتيجية العدالة في توزيع المكافآت واإلعالن عن مبررات الحوافز الممنوحة لآلخرين، مع   . ح

 .فآت والحوافزيعزز المكا منح الحوافز للموظف المتميز والمبدع، وهذا

  واألنشطة الالزمة لتنمية القيادة اإلقناعية اإلجراءات: المرحلة الخامسة

إن وضع األهداف العامة والفرعية واإلستراتيجيات والسياسات المتنوعة الالزمة لتنمية القيادة 
اإلقناعية تحتاج إلى مجموعة من اإلجراءات واألنشطة لتحقيقها، ويمكن تصنيف تلك اإلجراءات 

  :تبعا لتنوع األهداف العامة وذلك وفق اآلتي

  تنمية أساليب المصداقية: أنشطة مقترحة لتحقيق الهدف العام األول -1

اجتماعات دورية بين القادة داخل المؤسسة، لبيان السبل الحديثة للتخلص من التوتر   - أ
 .التنظيمي

 .ضغوط العملإقامة جلسات نقاش داخل المؤسسة يبين القائد من خاللها كيف يتخلص من   - ب
 .إقامة ورش عمل يديرها أكاديميين ورجال أعمال وقادة ناجحين على كيف يقنع اآلخرين  - ت

 .ورش عمل يديرها أساتذة السلوك التنظيمي وقادة ناجحين حول كيفية تحقيق الشفافية  - ث

 .ورشة عمل عن كيفية حل الصراعات داخل فرق العمل  -  ج



 ...اإلقناعية إطار مقترح لتنمية ممارسات القيادة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 255

 اعات واالستفادة من النتائج والتوصياتعمل أيام دراسية داخل الجامعات عن إدارة الصر  - ح

 .عمل أيام دراسية داخل الجامعات عن إدارة الضغوط واالستفادة من النتائج والتوصيات  - خ

 .جلسة عصف ذهني عن الممارسات الضرورية لحفاظ المدير تحقيق الرضا الوظيفي  -  د

 .قناع والتأثيرتوزيع نشرات يتم إعدادها بشكل فعال ألمثلة عن قادة تميزوا بالقدرة على اإل  -  ذ

  تنمية مهارات االستماع: أنشطة مقترحة لتحقيق الهدف العام الثاني -2

 .إقامة ورش عمل عن االتصال الفعال لتنمية مهارة الموظف كمستقبل  - أ

 .جلسة عصف ذهني عن الممارسات الالزمة للقائد لكيفية تغذية اآلخرين باألفكار السليمة  - ب

عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنهم لبيان عرض مواقف عن حياة النبي صلى الله   - ت
 .أهمية وكيفية قيام القائد بتحقيق اإلصغاء واحترام اآلخر عند الحديث

 .جلسات مستمرة بين القادة عن مهارات العالقات اإلنسانية وكيفية تنميتها  - ث

  نتنمية قدرة القادة على مشاركة العاملي: أنشطة مقترحة لتحقيق الهدف العام الثالث -3

 .إقامة دورات تدريبية عن فن الحوار، ومشاركة العاملين فيه  - أ

 .محاضرات ألكاديميين متخصصين عن كيفية التعامل مع العاملين  - ب

 .دورات تدريبية عن كيف التفاوض ومع العاملين  - ت

 .ندوات داخل الجامعات لتعزيز وبيان أهمية مشاركة العاملين في اتخاذ القرارات  - ث

لتعامل مع العاملين وطلب من القادة كيفية التصرف في تلك عرض مواقف متنوعة أثناء ا  -  ج
 .المواقف ثم يتم مناقشة اآلراء المختلفة للقادة من خالل جلسة جماعية

 .عمل يوم دراسي لمناقشة نتائج وتوصيات األبحاث المختلفة عن إدارة ومشاركة العاملين  - ح

 مسئوليةتنمية مبدأ ال: أنشطة مقترحة لتحقيق الهدف العام الرابع -4

 .ورشة عمل عن كيفية تحديد المسؤوليات داخل فرق العمل  - أ

 .محاضرة نظرية عن فرق العمل لتعريف القادة عن كيفية بناءها وكيفية عملها  - ب

 .ندوات واجتماعات لبيان أهمية تحقيق الثقة المتبادلة عند توزيع المسؤوليات  - ت

 .جلسة نقاش تتناول المعززات الشرعية للحفاظ على المسؤوليات  - ث
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ندوات ومحاضرات داخل الجامعات لكيفية تعزيز قدرة القادة على التفويض ونقل السلطة   -  ج
 .والمسئوليات المترتبة على ذلك

 .لتفهم مبدأ المسؤولية عمل لقاءات ودية دورية بين القادة والعاملين داخل العمل  - ح

 تنمية مهارة االلتزام: أنشطة مقترحة لتحقيق الهدف العام الخامس -5

 .نظرية عن كيفية تحقيق االلتزام لدى اآلخرين محاضرة  - أ

 .جلسة عصف ذهني عن أساليب والطرق التي تحدد الوالء بأنواعه المختلفة  - ب

 .اجتماعات دورية للتذكير والمراجعة عن ضرورة التزام العاملين  - ت

 .ورش عمل عن النتائج االيجابية عند توفر االلتزام  - ث

تعزيز المكافآت والحوافز المعنوية  :أنشطة مقترحة لتحقيق الهدف العام السادس -6

 والمادية

 .وضع نظام للحوافز للحث على المشاركة في اتخاذ القرارات وتحمل المسئولية  - أ

 .االهتمام ببرامج التعامل مع اآلخرين واإلقناع والتأثير  - ب

 .إقامة ندوات ومؤتمرات فن التحفيز  - ت

يها بوضوح مدى تفهم القادة تمثيل أدوار واقتراح مواقف حقيقية تتكرر داخل العمل يظهر ف  - ث
 .وكيفية تحديد مواعيد الحوافز ونوعيته

 .ورشة عمل عن كيفية تحديد معايير التي يجب توفرها لمنح الحوافز والمكافآت  -  ج

  قياس وتقويم تنمية القيادة اإلقناعية: المرحل السادسة

أداء القادة  نعلم بأن عملية قياس وتقويم األداء تتطلب وجود مؤشرات لألداء ليتم مقارنة
، فيتم قياس األداء من )أي وضع مؤشرات لألداء لكل هدف عام تم وضعه(داخل المنظمات بها 

خالل مقارنته بمعايير معينة، ثم تقييم األداء من خالل الحكم عليه مرتفع أم منخفض، ثم تقويم 
والوقاية، إذن األداء من خالل تصحيح االنحرافات في األداء، فالتقويم يشمل التشخيص والعالج 

  :بداية البد من تحديد وتوضيح مؤشرات األداء والتي قد تشمل بشكل عام لكل األهداف السابقة

 .عدد اللقاءات داخل البنوك التي تبين أهمية تحديد المسئوليات -1

 .عدد األيام الدراسية التي تناولت موضوع كيفية تحديد المكافآت والحوافز -2

 .ة داخل البنوك والتي تناقش أهمية االلتزام والوالءعدد االجتماعات الدورية الرسمي -3



 ...اإلقناعية إطار مقترح لتنمية ممارسات القيادة   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 257

 .عدد المحاضرات التي تقدم حول مهارات القيادة اإلقناعية وكيفية تنميتها -4
عدد جلسات العصف الذهني التي تمت في البنوك وتتعلق بسلوكيات وممارسات القيادة  -5

 . اإلقناعية
 .مدى استجابة اإلدارة لوضع آليات جديدة للتحفيز -6

 .ورش العمل التي تتعلق بمكونات وعناصر القيادة اإلقناعيةعدد  -7

 .عدد المواقف الحقيقية التي ذكرت حول نجاح القيادة اإلقناعية -8

 .عدد الندوات الشرعية التي تبين أهمية القيادة اإلقناعية -9

 .بالمتغيرات التنظيمية عدد الدراسات واألبحاث التي تناولت عالقة القيادة اإلقناعية -10

ؤتمرات التي عقدت داخل الجامعات عن القيادة بشكل عام والقيادة اإلقناعية عدد الم -11
 .والخادمة بشكل خاص مع بيان مكوناتها وطرق قياسها

من خالل المؤشرات السابقة نستطيع الحكم على مدى اهتمام البنوك بموضوع القيادة 
كم على مدى التطور والتنمية اإلقناعية، ومدى االهتمام بتنمية تلك القيادة وبالتالي نستطيع الح

التي حدثت على القادة، حيث نستطيع تقييم القائد من خالل هذا المقياس ثم القيام بعملية 
التطوير والتنمية من خالل العوامل السابقة سواء الدورات أو ورش العمل أو المحاضرات وتمثيل 

ثم عرض هذا المقياس على القائد األدوار أو الندوات والمؤتمرات التي تعزز القيادة اإلقناعية، 
نفسه إلعادة تقيمه، وبالتالي نستطيع الحكم على مدى التنمية والتطور الذي حدثت، والذي يبينه 

وبالتالي تطوير وتنمية  ،الباحث هو أن يربط بين القيادة اإلقناعية ودعم ثقافة التميز واإلبداع
بداع، ولكن يجب العمل على وضع آليات القيادة اإلقناعية سيؤدي إلى دعم ثقافة التميز واإل

واستراتيجيات لدعم تلك الثقافة، وبالتالي يكون الحكم النهائي على فعالية التنمية وتحقيق اإلطار 
المقترح أهدافه بعد التأكد من جدوى دعم ثقافة التميز واإلبداع، ويمكن بيان المراحل الالزمة 

  :يلتنمية القيادة اإلقناعية وفق الشكل التال

 .تصحيح االنحرافات -1

 . إلى قدرتها على اإلقناع والتأثير وخاصة في مجال دعم التميزأن تقوم اإلدارة العليا بالنظر  -2

 .قادة قادرين على تحقيق اإلبداع اإلداريوجود  -3

وكيفية  السلطة ونقل أن تمنح اإلدارة العليا الحرية للمدراء ورؤساء األقسام بالقيام بتفويض -4
 .تتوزيع المسئوليا

، وتحديد األوقات إعطاء المديرين والقادة الوقت الكافي إلنجاز المهام الموكلة إليهم -5
 .المناسبة للتأثير على اآلخرين
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 .تقوم اإلدارة العليا بربط األجور والمكافآت بعبء العمل واألداء المتميز -6
 .لدافعيةتحديث برامج الترقي الوظيفي مثل التدريب المستمر وإكساب العاملين المرونة وا -7

 .تحديث برامج تحقق الوالء التنظيمي وااللتزام -8

  الدراسة الميدانية: تاسعًا

  تمهيد

يتناول هذا الفصل وصفًا مفصًال لإلجراءات التي اتبعها الباحث في تنفيذ البحث، ومن ذلك 
، )االستبانة(تعريف منهج البحث، ووصف مجتمع البحث، وتحديد عينة البحث، وإعداد أداة البحث 

وفيما يلي وصف  ،معالجةاللتأكد من صدقها وثباتها، واألساليب اإلحصائية التي استخدمت في وا
  .لهذه اإلجراءات

  منهج البحث

  .من أجل تحقيق أهداف البحث قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي

 :مجتمع وعينة الدراسة

سطينية العاملة في قطاع غزة، يتمثل مجتمع الدراسة في الموظفين العاملين في البنوك الفل
استبانة على مجتمع  55وقد قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية، حيث تم توزيع 

  .%74.5استبانة بنسبة استرداد ) 41(الدراسة وتم الحصول على 

  :أداة الدراسة

بدعم ثقافة  إطار مقترح لتنمية ممارسات القيادة اإلقناعية وعالقتها" تم إعداد استبانة حول 
، حيث تم استخدام مقياس ليكرت )"دراسة ميدانية على البنوك الفلسطينية( - التميز واإلبداع 

  . الخماسي لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان

  :صدق أداة الدراسة

  :صدق وثبات أداة الدراسة

ومعامل . لظاهريقام الباحث بالتأكد من صدق االستبانة باعتماد صدق المقياس، والصدق ا
، ويستخلص الباحث من نتائج اختباري الصدق )847 .0(لالستبانة ككل قيمته ألفا كرونباخ 

صادقة في قياس ما وضعت لقياسه، كما أنها ثابتة بدرجة ) االستبانة(والثبات أن أداة القياس 
  .بثقة كبيرة، مما يؤهلها لتكون أداة قياس مناسبة وفاعلة لهذه الدراسة ويمكن تطبيقها
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  :Normality Distribution Test الطبيعي التوزيعاختبار 

 K-S) (Kolmogorov-Smirnov Testسمرنوف  -اختبار كولمجوروف  تم استخدام
، حيث تبين أن قيمة االختبار تساوي الختبار ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه

 0.05مستوى الداللة وهي أكبر من ) 0.788( تساوي (.Sig)والقيمة االحتمالية ) 0.652(
حيث تم استخدام االختبارات المعلمية لإلجابة على وبذلك فإن توزيع البيانات يتبع التوزيع الطبيعي 

  . فرضيات الدراسة

  :المستخدمة اإلحصائيةاألدوات 

حصائي قام الباحث بتفريغ وتحليل البيانات من واقع االستبانة من خالل برنامج التحليل اإل
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) حيث تم استخدام مجموعة من ،

، )Frequencies & Percentages(النسب المئوية والتكرارات : االختبارات اإلحصائية وهي
واختبار ألفا كرونباخ  واالنحراف المعياري، المتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبيو
)Cronbach's Alpha( ومعامل ارتباط بيرسون ،)Pearson Correlation Coefficient( ،
في حالة  Tواختبار ، K-S)( Kolmogorov-Smirnov Test سمرنوف - اختبار كولمجوروفو

، )Simple Linear Regression(، وتحليل االنحدار الخطي البسيط )T-Test( عينة واحدة
  ).One Way Analysis of Variance) ANOVAواختبار تحليل التباين األحادي 

 :تحليل مجاالت االستبانة

  ممارسات القيادة اإلقناعية: المجال األول -

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tتم استخدام المتوسط الحسابي والنسبي واختبار 
  :كما في الجدول التالي أم ال، 3االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 

لدرجة ممارسات القيادة  t االختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و): 2(ل الجدو
  اإلقناعية

 المجال م
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري

  المتوسط

  الحسابي

 النسبي

  قيمة

 t االختبار

  القيمة

  االحتمالية

)Sig( 
 الترتيب

 3 0.000* 18.806 77.89 0.30 3.89 المصداقية )1

 1 0.000* 27.367 82.54 0.26 4.13 االستماع )2
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 المجال م
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري

  المتوسط

  الحسابي

 النسبي

  قيمة

 t االختبار

  القيمة

  االحتمالية

)Sig( 
 الترتيب

 5 0.000* 17.298 76.18 0.30 3.81 المشاركة )3

 6 0.000* 21.175 76.02 0.24 3.80 االلتزام )4

 2 0.000* 27.532 81.07 0.25 4.05 المسئولية )5

 4 0.000* 30.654 76.48 0.17 3.82 المكافآت )6

 
ممارسات القيادة 

 اإلقناعية
3.90 0.16 78.02 36.019 *0.000  

  .α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة* 

أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات القيادة اإلقناعية يساوي ) 2(يتضح من الجدول السابق
، وأن القيمة 36.019، قيمة االختبار %78.02، وأن المتوسط الحسابي النسبي يساوي 3.90

ا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة وهذ 0.000تساوي ) Sig(االحتمالية 
على أعلى درجة " االستماع " على فقرات القيادة اإلقناعية بشكل عام، وقد حصل المجال الثاني 

على أقل درجة موافقة بنسبة " االلتزام"، بينما حصل المجال الرابع %82.54موافقة بنسبة 
76.02.%   

  التميز واإلبداع دعم ثقافة: المجال الثاني -
لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة  Tتم استخدام المتوسط الحسابي والنسبي واختبار 

  :كما في الجدول التالي أم ال، 3االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة المتوسطة وهي 

  علدعم ثقافة التميز واإلبدا t االختبارالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري و): 3(الجدول 

 المجال
  المتوسط

 الحسابي
  االنحراف

 المعياري

  المتوسط

  الحسابي

 النسبي

  قيمة

 t االختبار

  القيمة

  االحتمالية

)Sig( 
دعم ثقافة التميز 

 واإلبداع بشكل عام
3.85 0.16 76.94 33.464 *0.000 

  .α ≥0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة*  
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، وأن المتوسط الحسابي 3.85أن المتوسط الحسابي يساوي ) 3( يتضح من الجدول السابق

 0.000تساوي ) Sig(القيمة االحتمالية  ، وأن33.464، قيمة االختبار %76.94النسبي يساوي 
وهذا يعني أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من قبل أفراد العينة على فقرات دعم ثقافة التميز 

   .بشكل عام واإلبداع

  اسةاختبار فرضيات الدر

بين ) α ≥0.05(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية : الفرضية األولى

  . ممارسات القيادة اإلقناعية ودعم ثقافة التميز واإلبداع في البنوك الفلسطينية

لمعرفة ما إذا كان هناك " معامل بيرسون لالرتباط"الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
  .التالي يوضح ذلك ، والجدولارسات القيادة اإلقناعية ودعم ثقافة التميز واإلبداعممعالقة بين 

  ممارسات القيادة اإلقناعية ودعم ثقافة التميز واإلبداعبين معامل االرتباط  ):4(جدول ال

 الفرضية
  معامل بيرسون

 لالرتباط
 القيمة االحتمالية

(Sig.) 

وى ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مست
بين ممارسات القيادة اإلقناعية ) α ≥0.05(معنوية 

 .ودعم ثقافة التميز واإلبداع
.274 *0.041 

  .α ≥0.05 داللة ىاالرتباط دال إحصائيًا عند مستو *

القيمة االحتمالية ، وأن 274.أن معامل االرتباط يساوي) 4(يتضح من الجدول السابق 
)Sig (. 0.05اللة وهي أقل من مستوى الد 0.041تساوي ≤ α  وهذا يدل على وجود عالقة

  .ممارسات القيادة اإلقناعية ودعم ثقافة التميز واإلبداعذات داللة إحصائية بين 

لممارسات ) α ≥ 0.05(ال يوجد أثر ذو داللة معنوية عند مستوى داللة : الفرضية الثانية

   .سطينيةفي البنوك الفلالقيادة اإلقناعية في دعم ثقافة التميز واإلبداع 

لمعرفة ما إذا " تحليل االنحدار الخطي البسيط"الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
  :وفق الجدول التالي لممارسات القيادة اإلقناعية في دعم ثقافة التميز واإلبداع أثر كان هناك
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  تحليل االنحدار الخطي البسيط): 5(جدول ال

 المتغير المستقل
معامالت 

 االنحدار
مة اختبار قي

T 
القيمة االحتمالية 

Sig. 
 0.000 4.544 2.765 المقدار الثابت

 0.041 1.781 0.278 ممارسات القيادة اإلقناعية
 0.075= معامل التحديد  0.274 =معامل االرتباط 

 : من خالل الجدول التالي ما يليوقد تبين 

مارسات القيادة اإلقناعية في لم) α≥0.05(ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  وجود أثر -
  .دعم ثقافة التميز واإلبداع

من التغير % 7.5، وهذا يعني أن 0.075= ، ومعامل التحديد 0.274= معامل االرتباط  -
تم تفسيره من خالل ) المتغير التابع(في دعم ثقافة التميز واإلبداع في البنوك الفلسطينية 

د ترجع إلى عوامل أخرى تؤثر على دعم ثقافة ق% 92.5العالقة الخطية، والنسبة المتبقية 
 . التميز واإلبداع في البنوك الفلسطينية

بين ) α≥(0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة: الفرضية الثالثة

متوسطات استجابات المبحوثين حول تنمية ممارسات القيادة اإلقناعية وعالقتها بدعم 

البنك، المسمى الوظيفي، العمر، (تعزى للبيانات الشخصية ثقافة التميز واإلبداع 

  )النوع

لمقارنة متوسطي " لعينتين مستقلتينT "الختبار هذه الفرضية تم استخدام اختبار 
متوسطات أو  3لمقارنة " التباين األحادي"كذلك تم استخدام اختبار . مجموعتين من البيانات

  .ذلكوالجدول التالي يوضح  أكثر من البيانات،

  البيانات الشخصية –" لعينتين مستقلتين والتباين األحاديT " نتائج اختبار): 6(جدول ال

 )Sig.(القيمة االحتمالية  قيمة االختبار اسم االختبار البيانات الشخصية
 0.009 4.418 التباين األحادي البنك

 0.604 0.511 التباين األحادي المسمى الوظيفي
يالتباين األحاد العمر  2.691 0.081 
 0.450 0.582 لعينتين مستقلتينT- النوع
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أكبر من  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية ) 6(من النتائج الموضحة في الجدول السابق 
وبذلك يمكن استنتاج أنه ال " المسمى الوظيفي، العمر، النوع" للمتغيرات  0.05مستوى الداللة 

سطات استجابات المبحوثين حول تنمية ممارسات القيادة توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متو
المسمى الوظيفي، العمر، " اإلقناعية وعالقتها بدعم ثقافة التميز واإلبداع تعزى للمتغيرات 

أقل من مستوى  (.Sig)فقد تبين أن القيمة االحتمالية " البنك"، أما بخصوص متغير "النوع
جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات وبذلك يمكن استنتاج أنه تو 0.05الداللة 

المبحوثين حول تنمية ممارسات القيادة اإلقناعية وعالقتها بدعم ثقافة التميز واإلبداع تعزى 
   .لمتغير البنك

  أبرز النتائج والتوصيات

ن خالل الربط بين المشكلة واألهداف يمكن بيان أهم النتائج التي تم التوصل إليها م
  :يات والنتائجوالفرض

  النتائج  فرضيات البحث  أهداف البحث  مشكلة البحث
ما درجة توافر 
ممارسات القيادة 
اإلقناعية في البنوك 

 الفلسطينية؟

التعرف على 
الممارسات 

المتبعة للوصول 
إلى القيادة 

 .اإلقناعية

ال توجد فرضية 
اإلجابة عن سؤال (

  )بحثي

درجة توافر ممارسات 
 %78.02القيادة اإلقناعية 

واتفقت هذه النتيجة مع 
عجيل، والعابدي، (دراسة 
2015 (  

ما مستوى قدرة 
البنوك على دعم 
ثقافة التميز واإلبداع 

 للعاملين لديها؟

الكشف عن قدرة 
البنوك على دعم 
ثقافة التميز 

 .واإلبداع

ال توجد فرضية 
اإلجابة عن سؤال (

  )بحثي

بلغت قدرة البنوك على  
إلبداع دعم ثقافة التميز وا

واتفقت هذه % 76.94
أبو (النتيجة مع دراسة 

، ودراسة )2018حيش، 
  )2018الشيول، (

هل توجد عالقة ذات 
داللة احصائية بين 
ممارسات القيادة 
اإلقناعية ودعم ثقافة 

 التميز واإلبداع؟

بيان العالقة التي 
تربط بين 
ممارسات القيادة 
اإلقناعية ودعم 
ثقافة التميز 

 .واإلبداع

 توجد عالقة ال"
ذات داللة إحصائية 
لممارسات القيادة 
اإلقناعية على دعم 
ثقافة التميز 

 ".واإلبداع

تم رفض الفرضية الصفرية 
بمعني أنه توجد عالقة بين 
ممارسات القيادة اإلقناعية 
ودعم ثقافة التميز 
واإلبداع، اتفقت هذه 

ودراسة النتيجة مع 
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  النتائج  فرضيات البحث  أهداف البحث  مشكلة البحث
)Sonia,2010( دراسة ،
)Arora, Sharma, 

والتي بينت العالقة ) 2017
الطردية االيجابية بين 
القيادة اإلقناعية 
والمتغيرات التنظيمية 

   األخرى
ما هو أثر التغير في 
ممارسات القيادة 
اإلقناعية على دعم 
ثقافة التميز 

 واإلبداع؟

التعرف على 
مقدار التغير في 
التميز واإلبداع 
نتيجة التغير في 
ممارسات القيادة 

 .اإلقناعية

ال يوجد أثر ذات "
داللة إحصائية 
لممارسات القيادة 
اإلقناعية على دعم 
ثقافة التميز 

  ".واإلبداع

تم رفض الفرضية الصفرية 
أي يوجد أثر، حيث 

من التغير في دعم % 7.5
ثقافة التميز واإلبداع في 

المتغير (البنوك الفلسطينية 
تم تفسيره من خالل ) التابع

  .العالقة
ات هل توجد فروق ذ

داللة إحصائية في 
استجابات أفراد 
العينة اتجاه توافر 
ممارسات القيادة 
اإلقناعية في البنوك 

وعالقتها  الفلسطينية
بدعم ثقافة التميز 

تبعًا  واإلبداع
للمتغيرات 

اسم (الديموغرافية 
البنك، العمر، سنوات 
الخدمة، المسمى 

 ؟)الوظيفي

الكشف عن 
الفروق ذات 
الداللة اإلحصائية 

ن استجابات بي
أفراد العينة اتجاه 
ممارسات القيادة 

 اإلقناعية
وعالقتها بدعم 
ثقافة التميز 

تبعًا  واإلبداع
للمتغيرات 

الديموغرافية 
اسم البنك، (

العمر، سنوات 
الخدمة، المسمى 

ال توجد فروق ذات 
داللة إحصائية عند 

 مستوى داللة
0.05)≤α ( بين

متوسطات 
استجابات 
حول  المبحوثين

تنمية ممارسات 
القيادة اإلقناعية 
وعالقتها بدعم 
ثقافة التميز 
واإلبداع تعزى 
للبيانات الشخصية 

البنك، المسمى (
الوظيفي، العمر، 

تبين بصحة الفرضية 
الصفرية أية ال توجد فروق 
ذات داللة إحصائية في 
 استجابات أفراد العينة تبعًا

المسمى الوظيفي، " 
بينما توجد  ،"العمر، النوع

فروق تبعًا لمتغير اسم 
  .البنك
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  النتائج  فرضيات البحث  أهداف البحث  مشكلة البحث
  )النوع )الوظيفي

ما هو اإلطار  .7
المقترح لتنمية 
ممارسات القيادة 
اإلقناعية لدعم ثقافة 

 التميز واإلبداع؟
  

التوصل إلى 
اإلطار المقترح 
الذي يحقق 
تنمية لممارسات 

  القيادة اإلقناعية

ال توجد فرضية 
اإلجابة عن سؤال (

  )بحثي

ة تم بناء إطار مقترح لتنمي
ممارسات القيادة اإلقناعية 

ويوصي الباحث باعتماد 

هذا اإلطار من أجل دعم 

  .ثقافة التميز واإلبداع
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  التحليل املكاني للرياح في األردن لتحديد انسب املواقع 
 إلنشاء محطات توليد الطاقة املتجددة

Spatial Analysis of Wind in Jordan to Determine the Suitable 
Locations for Establishment of Renewable Power Stations 

  
  * زيتون معبد الكري دمحم

  

  12/3/2018 تاريخ القبول    7/2/2018 ستالمتاريخ اال

  ملخص

محطــة مناخيــة  )24(إلــى تحليــل بيانــات الريــاح مــن حيــث الســرعة واالتجــاه فــي   هــذه الدراســةهـدفت  
حيـث تـم   . يةق، شملت وادي االردن، المرتفعات الشرقية، إضافة إلى البادية الجنوبية والشراألردنموزعة في 

كثافــة الطاقــة الكهربائيــة   وتقــديربيانــات تلــك المحطــات،  تحليــل المتوســطات الســنوية والفصــلية والشــهرية ل  
وتوصـلت  . منها، واستخدمت المنهج التحليلي لتحليل بيانات الرياح من حيث السرعة واالتجاهالمحتملة لكل 

االتجاه السائد للرياح في االردن هو االتجـاه الغربـي الـذي يظهـر بوضـوح فـي فصـلي الربيـع         أن  إلىالدراسة 
فـي الربيـع، إال   ) 285º-280(وبـين في الخريـف  ) 265º-260(راوحت درجات اتجاهها بين والخريف حيث ت

  .أنها تهب من الشمال الغربي في الصيف، ومن الجنوب الغربي في الشتاء

فـي  ) ث/م5.2(و فـي غـور الصـافي،   ) ث/م0.7(تراوح متوسط السـرعة السـنوية للريـاح فـي االردن بـين      
وفيمــا يتعلــق  . مجموعــات بنــاء علــى معــدل الســرعة  ثــالث  إلــىت تصــنيف المحطــا  أمكــنرأس منيــف، حيــث  

بلـغ المعــدل   حيـث  األولـى بالمعـدل الفصـلي لسـرعة الريـاح فـي محطـات الدراسـة احتــل فصـل الربيـع المرتبـة           
، وبلـغ المعـدل فـي فصـلي الشـتاء      )ث/م2.77(، يليه فصل الصيف بفارق ضـئيل اذ بلـغ المعـدل    )ث/م2.83(

  .على التوالي)ث/م2.08(و )ث/م2.48(والخريف

، ثم تلتها العقبة )س/²م/واط 88.1(منيف  رأسوبالنسبة لكثافة الطاقة المحتملة فقد بلغت أعالها في 
لكل من مأدبا، المحتملة ثم بلغت الطاقة ). س/²م/واط 41.4(حيث قدرت كثافة الطاقة المحتملة فيها بنحو 

فــي مطــار ) س/²م/واط 22.3(كمــا بلغــت ). س/²م/واط 32.6، 33.7، 35.2(الجنــوبي، والصــفاوي  األزرق
المحتملـة فيهـا اقـل مـن      كانـت الطاقـة  في الطفيلة، بينما بقية المحطـات  ) س/²م/واط 21.6(عمان المدني، و

   .)س/²م/واط 20(

  .طاقة الرياح، الطاقة المتجددة، مناخ االردن :الكلمات المفتاحية

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  .، إربد، األردنقسم الجغرافيا، جامعة اليرموك   *
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Abstract 
The aim of this study is to analyze wind data in terms of speed and direction in 24 

meteorological stations spreading over different areas in Jordan such as Jordan Valley, 
the Eastern Highlands, and Southern and Eastern Badia. Annual, seasonal and monthly 
averages of the winds data were analyzed to estimate the density of potential power in 
every meteorological station. The results show that the wind trends in Jordan are mostly 
the western trend. This has been found in spring and autumn with a speed ranges 
between 280-285º and 260-265º respectively. Furthermore, northwest winds were found 
in summer whereas south-west winds was in winter. 

The annual average of wind speed in Jordan ranges between (0.7 m/s) in Ghour Al 
Safi and (5.2 m/s) in Ras Manif. Based on their average of the wind speed 
meteorological stations in Jordan were categorized into three groups. Based on the 
seasonal averages, the highest winds speed was in spring season (2.83 m/s) whereas in 
summer season a slight decrease of wind speed was noticed (2.77 m/s). The situation of 
wind speed in winter and autumn was (2.48 m/s) and (2.08 m/s) respectively. Regarding 
the density of potential energy, the highest values was in Ras Muntif (88.1W/m²/h), 
followed by Aqaba (41.4 W/m²/h), Madabba (35.2 W/m²/h) South Azraq (33.7 W/m²/h), 
Safawi (32.6 W/m²/h) Amman Civil Airport (22.3 W/m²/h) and Tafileh (21.6 W/m² /h). 
The density of potential energy in other meteorological stations was less than (20W/ m²/ 
h).d 
Keywords: Wind Energy, Renewable Energy, Jordan Climate. 

  

  :مقدمة

اتجاهها وسرعتها  ، حيث تمتاز بتغير)2012غانم،(تعرف الرياح بأنها الحركة األفقية للهواء 
، تبعا لتباين درجات الحرارة )Eaglman,1985(نتيجة لتغير أنماط الضغط الجوي من مكان آلخر 

ى ، ويمكن التعامل مع حركة الهواء عل)2012غانم،(والرطوبة والتضاريس والكتل الهوائية 
كونها موردا طبيعيا يمكن استثمارها واالستفادة منها في ) Micro Scale(المستوى التفصيلي 

، وذلك بتحويل حركة الرياح الى طاقة كهربائية، باستخدام مراوح )2008حمادة،(توليد الطاقة 

(Turbines) عن ينتجو .تديرها الرياح، ويتم تحويل دورانها إلى كهرباء بواسطة مولدات كهربائية 

 الى العالي الضغط ذات الباردة المناطق من الهواء انتقال الجوي والضغط ارةرالح درجات اختالف

 االحتكاك وقوة الضغط انحدار قوة الرياح سرعة على وتؤثر ،المنخفض الضغط ذات الدافئة المناطق

  ).2014النوري والساكني،( طاقتها ومقدار الرياح سرعة من يقلل والذي األرض بسطح

بـالوفرة والنظافـة وسـهولة  تمتازحيـث  طاقـة الريـاح مـن مصـادر الطاقـة المتجـددة، تعدو
والديمومة، فاستغالل طاقة الرياح من خالل إنشاء محطات أو مزارع طاقة الرياح ليس  االسـتعمال
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 لها إثر بيئي سلبي، فهي األقل في مستوى انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب الرئيسي
 9- ²/5كم1لظاهرة االحتباس الحراري، إال أنها تحتاج مساحات واسعة من األراضي تبلغ نحو 

 الرياح طاقة لاستغال إنكما  ).2012،للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اإلقليميالمركز (ميجاواط 

ث، /م 3.57632، أي نحو الساعة في ميل 8 عن المتوسط في تقل أال ينبغي التي بسرعتها رتبطي
الراوي ( الرياح سرعة مكعب مع الرياح طاقة نظام من عليها الحصول يمكن التي القوة وتتناسب

  ).1990والسامرائي،

إن نتائج الطاقة المحتملة للرياح ينبغي أن تعتمد على متوسطات سرعات الرياح، كما إنها 
). Justus & Yalcin, 1976(تعتمد على عوامل أخرى، وخاصة تباين سرعة الرياح حول المتوسط 

. (Burton T, et al,2001)وتحليله  قياسهينبغي  الذياألكثر أهمية  العنصرسرعة الرياح هي ف
إلقامة محطات توليد  وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنيةلدى  الفنيةويؤكد ذلك أول المعايير 

ومن ثم  سنوات،لعدة  رياحوهو تحليل بيانات سرعة الالرياح كهربائية اعتمادًا على طاقة الطاقة ال
وزارة الطاقة والثروة المعدنية ( قياسها عمليًا سنة واحدة على األقل بعد اختيار الموقع

كما إن مضاعفة سرعة الرياح يزيد الطاقة المنتجة بثمانية أضعاف، فالمراوح في  ).2017األردنية،
كهربائية المولدة في منطقة أضعاف الطاقة ال 8ث ستولد /م12منطقة ما تبلغ سرعة الرياح فيها 

لذا فان من أهم محددات استغالل الطاقة الريحية هو تغير سرعة . ث/م6تبلغ سرعة الرياح فيها 
فتزيد % 10ومع زيادة ارتفاع توربين الرياح تزداد سرعة الرياح بنسبة ). 2010غانم،(الرياح، 

ناطق ذات الرياح النشطة السريعة والم .(Burton et al, 2001)% 34تبعا لذلك طاقة الرياح بنسبة 
واألكثر ثباتا هي المفضلة إلنشاء مشاريع الطاقة الربحية، وعند التخطيط إلقامة مشاريع الطاقة 
الريحية ال بد من عمل دراسة مناخية تحدد فيها سرعات الرياح المختلفة واتجاهها بناء على 

  ).2010غانم،) (Wind Rose(بيانات الرياح المقاسة ولفترة زمنية مناسبة 

وتختلف سرعة الرياح المطلوبة لتوليد الطاقة باختالف حجم المروحة، فكلما زاد نصف قطر 
-12المروحة زادت كمية الطاقة الكهربائية المنتجة، ويفضل أن تكون سرعة الرياح بين 

ث تكون الطاقة /م 3الساعة اي حوالي/كم12الساعة، فإذا كانت سرعة الرياح اقل من /كم60
منتجة قليلة وغير اقتصادية، ومع تزايد سرعة الرياح يزيد إنتاج الطاقة، ولكن إذا زادت سرعة ال

ث تزيد احتمالية خطر تدمير منشآت توليد الطاقة /م16الساعة اي حوالي/كم60الرياح عن 
  ).2010غانم، (الكهربائية 

تفاع الطلب على إن استكشاف طاقة الرياح في األردن تأتي من عاملين األول يتمثل في ار
إقامة محطة  كلفةوتقدر  .Ababneh,2009)(الطاقة في األردن، والثاني توفر مصادر طاقة الرياح 

مليون دوالر، في  290 بحواليميغاواط  150-100إلنتاج لتوليد الطاقة من الرياح في األردن 
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دوالر مليون  560 بحوالي ميغاواط 100محطة الطاقة الشمسية إلنتاج  إقامة كلفةتقدر حين 
)Halasa, 2010 .( من  2016وفيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة فان مساهمتها في عام

، وتطمح وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية للوصول %5مجموع الطاقة الكلي ال تزيد عن 
الجولة وقد تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة لجميع مشاريع الرياح ضمن . 2020عام % 10الى 

ميغاوات، ومن المتوقع  330األولى للعروض المباشرة وعددها خمس شركات باستطاعة إجمالية 
وزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية، . (2019و 2018تشغيل هذه المشاريع في عامي 

2016(. 

  :مشكلة الدراسة

عة واالتجاه تبرز مشكلة الدراسة في التحليل المكاني لخصائص الرياح ممثلة في السر
لتحديد انسب المواقع إلنشاء محطات الطاقة المتجددة في األردن من خالل اإلجابة عن 

  :التساؤالت التالية

  ما الطاقة المتجددة المحتملة التي يمكن الحصول عليها من طاقة الرياح في األردن؟. 1

  كيف تتباين سرعة واتجاه الرياح في األردن زمانيا ومكانيا؟. 2

 ضل المناطق في األردن للحصول على طاقة الرياح؟ما أف .3

  :أهداف الدراسة

  .تحديد الطاقة المتجددة المحتملة التي يمكن الحصول عليها من طاقة الرياح. 1

  .تحليل التباين الزماني والمكاني في سرعة واتجاه الرياح في األردن. 2

  .لرياحتحديد أفضل المناطق للحصول في األردن للحصول على طاقة ا .3

  :أهمية الدراسة

تأتي أهمية الدراسة في تحديد انسب المناطق إلقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية من 
الرياح في األردن، في ظل التوجه المحلي نحو استثمار مصدر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة 

تأتي أهميتها من  كما. الكهربائية وخاصة طاقة الرياح على نحو تجاري واقتصادي صديق للبيئة
أن االختيار السليم لمواقع محطات توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح يسهم في رفع كفاءتها 

  .ويقلل من الخسائر التي قد تحدث في حال عدم اختيار المواقع بشكل سليم
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  :منطقة الدراسة

غرب من جنوب ال الى التي تقع) 1شكل، (تمثل األردن الحدود المكانية لمنطقة الدراسة 
 °39 ′18و °34′58، وتمتد بين خطي طول ²كم 89.213 وتبلغ مساحتها اإلجمالية نحوآسيا 

شماال، حيث يسود مناخ البحر  °33 ′22 ′′50و °29′10′′45دائرتي عرض وبين شرقا، 
، في حين يسود المناخ الصحراوي في المناطق والمرتفعاتالمتوسط في المناطق الشمالية 

ويتأثر مناخ األردن بمجموعة من والمناخ شبه المداري في وادي األردن،  والشرقية،الجنوبية 
الذي يحدد البعد أو القرب من مسار المنخفضات الجوية العوامل الجغرافية كالموقع الفلكي 

والرياح التي ترافقها شتاء، وكذلك الموقع الجغرافي الذي يحدد  توزيع الضغط الجويومراكز 
   .بالنسبة إلى األشكال األرضية األخرى التضاريسموقع 

  
  توزيع المحطات المناخية المستخدمة في الدراسة  ):1(الشكل 
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يؤثر في سرعة واتجاهات الرياح التي يتعرض لها األردن التوزيع الجغرافي لمراكز الضغط و
ات كالمرتفع السيبيري والمرتفع. الجوي في الحوض الشرقي للبحر المتوسط وجنوب غرب آسيا

األخرى المتفرعة عنه المتمركزة فوق هضاب أرمينيا واألناضول وشمال العراق، والضغط المداري 
وكذلك مركز الضغط المنخفض فوق شرق البحر المتوسط، ومنخفض . المرتفع فوق شمال إفريقيا

البحر األحمر، ومنخفض الخليج الفصلي، ومراكز المنخفضات الحرارية التي تتكون فوق شمال 
ويتحكم في الحركة اليومية للكتل الهوائية واتجاهات الرياح عوامل أخرى مثل . يرة العربيةالجز

مواقع المنخفضات الجوية ومساراتها وامتداد أو انحسار أحواض المنخفضات السطحية ونتوءات 
  ).1990شحادة،(. المرتفعات الجوية

  :المنهجية

بيانات الرياح التحليلي المتعلق بتحليل  االعتماد على المنهج تملتحقيق أهداف هذه الدراسة 
الشهرية والفصلية والسنوية في األردن لتحديد انسب المناطق إلقامة محطات توليد الطاقة 

  :ما يأتي خالل الكهربائية من الرياح، وذلك من

  - مصادر بيانات الدراسة: أوال

ع في االردن، حيث محطة مناخية تتوز 24تم استخدام بيانات السرعة واالتجاه للرياح في 
سنة، أما بيانات االتجاه فقد  39-15توفرت بيانات سرعة الرياح لفترات زمنية تباينت ما بين 

محطة مناخية، باستثناء الزرقاء  20سنة في  15-11الفترة الزمنية للتسجيل بين  تتراوح
لنسبة لمحطة سنوات، ولم تتوفر بيانات اتجاه الرياح با 8سنوات، الطفيلة  5سنوات، الرمثا 7

  ):1جدول، (مأدبا، 

  :بيانات المحطات المناخية المستخدمة في الدراسة ):1(جدول ال

 المحافظة المحطة
 اإلحداثيات

 م/المنسوب
  توفر بيانات

 سرعة الرياح
  توفر بيانات

 اتجاه الرياح
  خط

 الطول
  خط

 العرض
 2000-2015 1977-2015 1150 ´22 °32 ´45 °35 عجلون رأس منيف
 2000-2015 2000-2015 683 ´30 °32 ´12 °38 المفرق الرويشد
 2001-2015 1977-2015 674 ´12 °32 ´08 °38 المفرق الصفاوي
 2000-2015 1977-2015 686 ´22 °32 ´15 °36 المفرق المفرق
 2006-2012 2000-2014 590 ´30 °32 ´59 °35 اربد الرمثا
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 المحافظة المحطة
 اإلحداثيات

 م/المنسوب
  توفر بيانات

 سرعة الرياح
  توفر بيانات

 اتجاه الرياح
  خط

 الطول
  خط

 العرض
مطار الملكة 
 علياء الدولي

 2000-2015 1977-2015 722 ´47 °31 ´57 °35 عمان

 2000-2015 2000-2015 768 ´15 °31 ´07 °36 الكرك القطرانة
 2006-2015 2000-2015 1260 ´50 °30 ´38 °35 الطفيلة الطفيلة

 2000-2015 1978-2015 920 ´16 °31 ´45 °35 الكرك الربة
 2001-2015 1977-2015 51 ´33 °29 ´00 °35 العقبة العقبةمطار 
 2000-2015 1977-2015 1069 ´10 °30 ´47 °35 معان معان

 2000-2015 1979-2015 1365 ´31 °30 ´32 °35 معان الشوبك
 2001-2015 1981-2015 865 ´17 °30 ´09 °36 معان الجفر
 2000-2015 1977-2015 616 ´33 °32 ´51 °35 اربد اربد

 2001-2015 1978-2015 244- ´13 °32 ´37 °35 البلقاء دير عال
مطار عمان 

 المدني
 2000-2015 1977-2015 780 ´59°31 ´59 °35 عمان

 2000-2015 2000-2015 521 ´50°31 ´49 °36 الزرقاء الجنوبي األزرق
 2007-2015 2000-2015 644 ´08 °32 ´07 °36 الزرقاء الزرقاء

 2000-2015 2000-2015 580 ´09 °32 ´17 °36 الزرقاء وادي الظليل
 - 2000-2007 785 ´43 °31 ´48 °35 مأدبا مأدبا

 2000-2015 1992-2015 915 ´02 °32 ´44 °35 البلقاء السلط
 2000-2015 1979-2015 350- ´02 °31 ´28 °35 الكرك غور الصافي

 2010-2010 2010-2014 1050 ´00 °32 ´54 °35 عمان صويلح
 2000-2015 1978-2015 170- ´38 °32 ´37 °35 اربد الباقورة
  إعداد الباحث باالعتماد على النشرات اإلحصائية السنوية لدائرة األرصاد الجوية األردنية: المصدر
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  -إجراءات الدراسة: ثانيا

ألربعة وعشرين محطة مناخية في األردن تباينت في * استخدام بيانات سرعة الرياح بالعقدة -
ويل سرعة الرياح إلى متر لكل ثانية باستخدام سنة، وتم تح 39-15أطوالها الزمنية ما بين 

 ):https://www.weather.gov/epz/wxcalc_windconvert( العالقة التالية

Wind m/s = 0.5144444 × Wind kts  
  :حيث

Wind m/s: ث/سرعة الرياح م  
  ثابت :0.5144444

Wind kts: سرعة الرياح بالعقدة  

استخراج المعدالت السنوية طويلة األمد لسرعة الرياح، والمتوسط العام، وكذلك  -
  . المتوسطات الفصلية، للمحطات المناخية األربعة والعشرين التي شملتها الدراسة

- 2000للمحطات المناخية للفترة الزمنية  360º-0تحليل بيانات اتجاه الرياح بالدرجة  -
يث تم تمثيل اتجاه الرياح السائدة من خالل وردات الرياح للمتوسطات السنوية ، ح2015

العامة، والمتوسطات الشهرية، وكذلك المتوسطات الفصلية، للمحطات المناخية االثنتين 
  .والعشرون التي توفرت لها بيانات االتجاه

اعتمادا األردن، في ) wind power potential(طاقة الرياح المحتملة متوسط كثافة تقدير  -
 :)Hennessey, J.P. 1977( ةـالتالي العالقةمن خالل  ث/على متوسطات سرعة الرياح م

P =  P´V³ 

  :حيث
=P  ²م/واط(طاقة الرياح(. 

= P´  ³م/كغم 1.29 = قيمة ثابتة(الهواء  كثافة.(  
= V³  ث/م( الرياحسرعة(.  

إلعداد خرائط توزيع مساحية  GISاستخدام برمجية نظام المعلومات الجغرافي  -
)Interpolation (لكل مما يلي: 

  .المحطات المناخية المستخدمة في الدراسة -

  . المتوسط السنوي لسرعة الرياح في األردن -

  .متوسط كثافة طاقة الرياح المحتملة في األردن للمحطات المناخية في األردن -
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  :التحليل والمناقشة

  -اتجاهات الرياح السائدة: أوال

حيث . خالل فصول السنة، وخاصة ما بين الصيف والشتاء نتتغير اتجاهات الرياح في األرد
يتعرض االردن خالل السنة إلى نظامين من الرياح السائدة، ففي فصل الصيف تهب على االردن 

أما في فصل الشتاء فتهب على االردن رياح غربية إلى ). 2شكل،(رياح غربية إلى شمالية غربية 
، ترافق المنخفضات الجوية التي تقع مساراتها إلى الشمال الشرقي من )3شكل،(ة غربية جنوبي
حيث يتراوح معدل  )4،5:األشكال(وخالل فصلي الربيع والخريف تهب الرياح الغربية . االردن

ففي الربيع يتراجع تأثير . على التوالي) 270º-255(و) 285º-255(درجات اتجاهها ما بين 
أما في . وية وتنشط المنخفضات الخماسينية وحاالت عدم االستقرار الجويالج تالمنخفضا

الخريف فان االردن يشهد بداية تكون المنخفضات الجوية، ويتعرض لحاالت عدم االستقرار الجوي 
  . المرتبطة بمنخفض البحر األحمر

  
  .2015-2000اتجاه الرياح السائدة في االردن في فصل الصيف للفترة ): 2(الشكل 
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  .2015-2000اتجاه الرياح السائدة في االردن في فصل الشتاء للفترة ): 3(الشكل 

-http://www.yongtechnology.com/yong-lab/online :إعداد الباحث باستخدام الموقع التالي: المصدر

rose-diagram/  

  
  .2015-2000اتجاه الرياح السائدة في االردن في فصل الربيع للفترة ): 4(الشكل 
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  2015-2000اتجاه الرياح السائدة في االردن في فصل الخريف للفترة : )5( شكلال

وبوجه عام يمكن القول إن الرياح السائدة في معظم مناطق األردن بوجه عام هي رياح 
، الذي يبين االتجاه الغربي للرياح السائدة في االردن اعتمادا )6شكل،(غربية، حيث يتبين ذلك من 

إن الرياح تبقى ) 7شكل،(، كما يتبين أيضا من 2015-2000طات السنوية للفترة على المتوس
، 2015- 2000ذات اتجاه غربي أو قريب من الغربي بناء على المتوسطات الشهرية لالتجاه للفترة 

ويستثنى من ذلك وادي األردن الذي تسود فيه طوال العام رياح شمالية الى شمالية غربية كالعقبة 
، حيث تضعف المتداده الطولي من الشمال إلى الجنوب ووقوعه بين )2الجدول،(ي وغور الصاف

  .المرتفعات الشرقية والمرتفعات الغربية في كل من االردن وفلسطين
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  .2015- 2000اتجاه الرياح السائدة في االردن اعتمادا على المتوسطات السنوية للفترة : )6( شكلال

  
  .2015-2000دة في االردن بناء على المتوسطات الشهرية للفترة اتجاه الرياح السائ: )7( شكلال

  /http://www.yongtechnology.com/yong-lab/online-rose-diagram :إعداد الباحث باستخدام الموقع التالي: المصدر
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-2000 التجاه الرياح للمحطات المناخية للفترة السنوي المتوسط) 2(ويبين الجدول 
اال انه عندما يتم تمثيل بعض من تلك . ، حيث يغلب عليها االتجاه الغربي بشكل عام2015

والتي تمثل بدورها المرتفعات كمحطة رأس ) 8شكل،(المحطات المناخية من خالل وردات الرياح 
يتبين . منيف، ومناطق البادية الشرقية كمحطة الرويشد، ومنطقة وادي األردن كمحطة دير عال

ن وردات الرياح أن هناك تباينا واضحا في االتجاه السائد للرياح على مدار العام، إذ يمكن تكون م
شمالية غربية الى جنوبية غربية كما هو الحال في الزرقاء، وكذلك يمكن أن تكون غربية الى  حالريا

األردن، إال أنها  جنوبية غربية في رأس منيف، وغربية في الباقورة في الزاوية الشمالية الغربية من
وهذا يدل على انه ال . تصبح شمالية الى شمالية غربية في أقصى جنوب األردن في مدينة العقبة

يوجد اتجاه واضح سائد في المناطق الطبيعة في األردن ممثلة بوادي األردن، والمرتفعات، ثم 
  .شمالية بشكل واضح إال انه يمكن القول انه باالتجاه جنوبا تصبح الرياح. البادية األردنية

  :2015- 2000التجاه الرياح بالدرجة للمحطات المناخية للفترة  السنوي المتوسط :)2(الجدول 

 المنطقة االتجاه الدرجة المنطقة االتجاه الدرجة
 صويلح غربية 275 الصفاوي غربية 296
 الظليل غربية 246 العقبة شمالية غربية/شمالية 318
 الزرقاء غربية 256 دير عال جنوبية غربية/غربية 230
 الرمثا غربية 248 الربة غربية 275
 الطفيلة غربية 257 الجفر غربية/شمالية 297
 االزرق الجنوبي غربية 281 معان غربية 275
 القطرانة غربية 264 الشوبك غربية 260
 مطار عمان المدني غربية 258 الرويشد غربية 257
 غور الصافي الية غربيةشم/شمالية 320 اربد غربية 263
 السلط غربية 266 الباقورة غربية 203
 رأس منيف جنوبية غربية/ غربية 232 المفرق غربية 259

 مطار الملكة علياء  غربية 262   
  اعداد الباحث: المصدر
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  اربد  مطار العقبة  مطار عمان المدني

      
  في الباقورة  في منيف  معان

      
  دير عال  زرقاءال  الرويشد

  في عدد من المحطات المناخية 2015-2000اتجاه الرياح السائدة في األردن للفترة  :)8( شكلال
-http://www.yongtechnology.com/yong-lab/online-rose :الباحث باستخدام الموقع دإعدا: المصدر

diagram/  
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  -سرعة الرياح: ثانيا

  :السنوية حسرعة الريا

بيانات سرعة الرياح التي تهب على األردن أنها تمتاز باعتدال سرعتها، فقد اتضح من تحليل 
ث في /م 5.2ث في غور الصافي، و/م0.7تراوحت المعدالت السنوية لسرعة الرياح في األردن بين 

رأس منيف، وتراوحت بينها بقية المعدالت لبقية المحطات المناخية، كما بلغ المعدل العام لسرعة 
وقد آمكن تصنيف المحطات المناخية . يوم/كم207ث أو ما يعادل /م2.5ردن نحو الرياح في األ

والمناطق التي تمثلها إلى ثالث مجموعات من حيث المتوسط السنوي لسرعة الرياح، على النحو 
  ):9،10األشكال،(اآلتي

في  ث، حيث كانت أعالها/م5-3المحطات التي تراوح المعدل السنوي لسرعة الرياح فيها بين -1
ث، ثم تلتها مباشرة العقبة التي بلغ معدل /م5.2رأس منيف حيث متوسط سرعة الرياح فيها 

ث في كل من األزرق /م3.7ث في مأدبا، وكذلك /م3.8ث، وبلغت نحو /م4السرعة فيها 
   .ث في مطار الملكة علياء، الطفيلة، الرمثا، معان/م3.3- 3والصفاوي، وتراوحت بين

  
  السنوي لسرعة الرياح في األردنالمتوسط  :)9( شكلال
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ث، حيث بلغت أعلى /م3- 2المحطات التي تراوح المعدل السنوي لسرعة الرياح فيها بين  -2
ث في /م2.4ث في اربد، وكذلك /م2.6ث في مطار عمان المدني، ثم /م2.7المتوسطات 

  .شوبكالزرقاء، وال ،ث في كل من دير/م2ث، وبلغت /م2.2السلط  ث،/م2.3الجفر، المفرق 

ث في /م1.9ث، حيث بلغت /م2المحطات التي انخفض المعدل السنوي لسرعة الرياح فيها عن -3
ث في /م1في صويلح،  1.4في الظليل،  1.5ث في الربة والرويشد، /م1.7القطرانة، 
   .ث في غور الصافي/م0.7الباقورة، 

  
  .الباحث دداإع: المصدر/ المتوسط السنوي لسرعة الرياح في األردن :)10( شكلال
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  :المعدل الشهري لسرعة الرياح

ث في /م2.9ث في شهر تشرين األول و/م1.9تراوح المتوسط الشهري لمحطات الدراسة بين 
ث في شهر شباط، أما بقية أشهر /م2.8كل من تموز، حزيران، نيسان، آذار، كما بلغ المتوسط 

ويالحظ انخفاض المتوسط . ث/م 2.5و 2.1السنة فقد تراوح متوسط سرعة الرياح لها بين 
  ).11شكل،(الشهري لجميع المحطات المناخية خالل أشهر الخريف

  
  .المعدل الشهري لسرعة الرياح في االردن :)11( شكلال

أمكن تصنيف محطات الدراسة إلى ثالث مجموعات بناء على المتوسط الشهري لسرعة 
 :الرياح

تتميز بارتفاع المتوسطات الشهرية  المحطات المناخية التي) 12شكل،(المجموعة األولى 
لسرعة الرياح في فصلي الربيع والصيف، حيث يبدأ المعدل الشهري باالرتفاع مع بداية أشهر 
الربيع وتصل أعلى معدالتها خالل أشهر الصيف، ثم تبدأ باالنخفاض معدالتها خالل أشهر، 

، األزرق، الجفر، الرمثا، العقبة: وتشمل محطات. الخريف وتصل اقل معدالتها في فصل الشتاء
  . الزرقاء، الصفاوي، اربد، والمفرق

تمتاز بارتفاع معدالتها الشهرية لسرعة الرياح خالل أشهر ) 13شكل،(أما المجموعة الثانية 
الربيع والشتاء، ومن ثم انخفاض متوسطاتها الشهرية في أشهر الصيف وتعاود ارتفاعها التدريجي 

الرويشد، مأدبا، الباقورة، دير عال، وغور : شمل المحطاتوت. في الخريف من شهر أيلول
  .الصافي
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فان متوسطاتها الشهرية تبقى متقاربة بشكل عام ) 14شكل،(وبالنسبة للمجموعة الثالثة 
الشوبك، معان، رأس : لمعظم أشهر السنة، إال أنها تنخفض في أشهر الخريف، وتشمل محطات

  .ني، القطرانة، الربة، مطار الملكة علياء، والسلطمنيف، الطفيلة، صويلح، مطار عمان المد

  
المحطات المناخية التي تتميز بارتفاع المتوسطات الشهرية لسرعة الرياح في فصلي الربيع  :)12(شكل ال

  .والصيف

  
المحطات المناخية التي تتميز بارتفاع المتوسطات الشهرية لسرعة الرياح في فصلي الربيع  :)13( شكلال

  .والشتاء
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المحطات المناخية التي تتميز بتقارب معدالتها الشهرية لمعظم أشهر السنة وتنخفض في  :)14(شكل ال

  أشهر الخريف

  :المعدل الفصلي لسرعة الرياح

، إذ يحتل فصل الربيع المرتبة األولى فبلغ نيتباين المعدل الفصلي لسرعة الرياح في األرد
ث، يليه فصل الصيف بفارق ضئيل حيث بلغ /م2.83متوسط سرعة الرياح لجميع المحطات 

وال تظهر في سرعة  .ث،/م2.48ث، ثم يأتي الشتاء في المرتبة الثالثة بمتوسط /م2.77المتوسط 
الرياح التي يتعرض لها األردن فصلية واضحة بين الصيف والشتاء، ولكن سرعة الرياح في فصل 

ث لجميع المحطات /م 2.08عة فيه الذي بلغ متوسط السر الخريف اقل منها في بقية الفصول
  .)14شكل، (

  
  .المعدل الفصلي لسرعة الرياح في االردن :)15( شكلال
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  -بيانات الرياح لتوليد الطاقة الكهربائية لتحلي: ثالثا

 الطاقة السنوية

إن تقدير الطاقة المحتملة للرياح في محطات الدراسة يساعد في تحديد أفضل المناطق 
 ن خاللها على كميات مناسبة من الطاقة الكهربائية، حيث أظهرت النتائجالتي يمكن الحصول م

تباينا في متوسطات كثافة الطاقة المحتملة التي تم تقديرها للمحطات المناخية بناء على سرعة 
، تلتها العقبة بفارق يصل إلى )س/²م/واط 88.1(الرياح، فقد بلغت أعلى قيمها في رأس منيف 

قريبا حيث بلغ متوسط الطاقة السنوية المحتملة لها حول النصف ت% 47نحو 
، مما يجعلها أكثر المناطق المالئمة إلنشاء محطات الطاقة الكهروريحية، بينما )س/²م/واط41.4(

) س/²م/واط2(.بلغت اقل المتوسطات لكثافة الطاقة المحتملة في غور الصافي اذ بلغت 
  ). 16،17األشكال،(

  
  .طاقة الرياح المحتملة للمحطات المناخية في األردن متوسط كثافة :)16( شكلال

وقد أمكن تصنيف المناطق التي شملتها الدراسة إلى خمس مجموعات من حيث كثافة الطاقة 
  ):15شكل،(المحتملة لتلك المناطق وذلك على النحو اآلتي

 90- 40(المحطات التي بلغت كثافة الطاقة المحتملة فيها أعلى المعدالت وتراوحت بين  -1
وتتمثل في رأس منيف في الشمال والعقبة في أقصى الجنوب، فقد بلغت في ) س/²م/واط

تقريبا حيث بلغ % 47، تلتها العقبة بفارق يصل إلى نحو )س/²م/واط 88.1(رأس منيف 
 ).س/²م/واط41.4(متوسط الطاقة السنوية المحتملة لها 
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وتتمثل في ) س/²م/واط 40- 30(المحطات التي تراوحت كثافة الطاقة المحتملة فيها بين  -2
 32.6، 33.7، 35.2(مأدبا، األزرق الجنوبي، الصفاوي، فقد بلغت فيها كثافة الطاقة 

 .، على التوالي)س/²م/واط
، حيث بلغت )س/²م/واط 30- 20(المحطات التي تراوحت كثافة الطاقة المحتملة فيها بين  -3

 ،19.2(كثافة الطاقة في الطفيلة ، كما بلغت )س/ºم/واط 22.3(مطار الملكة علياء الدولي 
 .، على التوالي)س/²م/واط 11.7، 12.2، 17.4

وتتمثل في ) س/²م/واط 20- 10(المحطات التي تراوحت كثافة الطاقة المحتملة فيها بين  -4
 ).س/²م/واط21.6(الرمثا، معان، مطار عمان المدني، اربد، فقد بلغت فيها كثافة الطاقة 

وتتمثل باقي المناطق التي ) س/²م/واط 10(طاقة المحتملة عن المحطات التي قلت كثافة ال -5
 .شملتها الدراسة

  
  .متوسط كثافة طاقة الرياح المحتملة للمحطات المناخية في االردن :)17( شكلال

  الباحث دإعدا: المصدر
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األشكال، (ويالحظ أن الطاقة المقدرة للمحطات تباينت أيضا خالل فصول السنة 
ل أشهر السنة المختلفة تبعا لتباين متوسطات سرعة الرياح، فقد احتل وخال) 18،19،20،21

، كانت )س/²م/واط14.7(األولى من حيث معدل الطاقة المحتملة حيث بلغت ةفصل الربيع المرتب
وجاء في المرتبة . على التوالي) س/²م/واط 15.1، 15.3(أعلى قيمها في شهري آذار ونيسان، 

 15(، بلغت نحو )س/²م/واط 13.8(معدل الطاقة المحتملة الثانية فصل الصيف حيث بلغ 
وجاء . في شهر آب) س/²م/واط 11.5(في شهري حزيران وتموز، انخفضت إلى نحو ) س/²م/واط

بلغت أعلى ) س/²م/واط 9.8(فصل الشتاء في المرتبة الثالثة اذ بلغ متوسط الطاقة المحتملة فيه 
في ) س/²م/واط 5.8(بلغ معدل الطاقة المحتملة ثم . في شهر شباط) س/²م/واط 14.1(قيمها 

  .فصل الخريف

  
  .س في فصل الربيع/²م/كثافة طاقة الرياح واط :)18( شكلال
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  .س في فصل الصيف/²م/كثافة طاقة الرياح واط :)19( شكلال

  
  .س في فصل الشتاء/²م/كثافة طاقة الرياح واط :)20( شكلال
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  .س في فصل الخريف/²م/طكثافة طاقة الرياح وا :)21( شكلال

  :األردن في الرياح طاقة محطات إلقامة المقترحة المناطق

بناء على تصنيف المحطات المناخية التي شملتها الدراسة إلى خمس مجموعات من حيث 
كثافة الطاقة المحتملة، يمكن اقتراح عدد منها من المناطق إلقامة محطات طاقة الرياح 

  :ة أكثر من غيرها إلقامة تلك المحطات، وذلك على النحو االتيألنها ستكون مالئم) 22شكل،(

 ).س/²م/واط 88.1(رأس منيف حيث بلغ متوسط الطاقة السنوية المحتملة لها نحو  -1

 ).س/²م/واط 41.4(العقبة التي بلغ متوسط الطاقة السنوية المحتملة لها نحو  -2

حت كثافة الطاقة المحتملة فيها الصفاوي، األزرق الجنوبي، ومأدبا وتمثل المناطق التي تراو -3
 ). س/²م/واط 35.2- 32.6(بين 

أما فيما يتعلق بالطفيلة ومطار الملكة علياء الدولي فقد كان متوسطات كثافة الطاقة  -4
 ).س/ºم/واط 22.3-21.6(السنوية المحتملة لها متواضعة إذ تراوحت بين 
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  .األردن في الرياح طاقة محطات إلقامة المقترحة المناطق :)22( شكلال

  الباحث دإعدا: المصدر
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  :ملخص النتائج

االتجاه السائد للرياح في االردن هو االتجاه الغربي الذي يظهر بوضوح في فصلي الربيع  إن -
) 285º- 280(وبينفي الخريف ) 265º-260(والخريف حيث تراوحت درجات اتجاهها بين 

  .ومن الجنوب الغربي في الشتاءفي الربيع، إال أنها تهب من الشمال الغربي في الصيف، 

 5.2(و في غور الصافي،) ث/م 0.37(تراوح متوسط السرعة السنوية للرياح في االردن بين  -
مكن تصنيف المحطات إلى ثالث مجموعات بناء على معدل أفي رأس منيف، حيث ) ث/م

  .السرعة

لربيع المرتبة فيما يتعلق بالمعدل الفصلي لسرعة الرياح في محطات الدراسة احتل فصل ا -
 2.77(، يليه فصل الصيف بفارق ضئيل اذ بلغ المعدل )ث/م 2.83(األولى حيث بلغ المعدل 

  .التوالي على) ث/م 2.08(و )ث/م 2.48(والخريف ، وبلغ المعدل في فصلي الشتاء )ث/م

، ثم )س/²م/واط 88.1(بالنسبة لكثافة الطاقة المحتملة فقد بلغت أعالها في رأس منيف  -
 ).س/²م/واط 41.4(العقبة حيث قدرت كثافة الطاقة المحتملة فيها بنحو تلتها 

 32.6، 33.7، 35.2(بلغت الطاقة المحتملة لكل من مأدبا، األزرق الجنوبي، والصفاوي  -
) س/²م/واط 21.6(في مطار عمان المدني، و) س/²م/واط 22.3(كما بلغت ). س/²م/واط

  .)س/²م/واط 20(المحتملة فيها اقل من  اقةكانت الطفي الطفيلة، بينما بقية المحطات 

األولى من حيث معدل الطاقة المحتملة حيث بلغت  ةاحتل فصل الربيع المرتب -
) س/²م/واط 15.1، 15.3(، كانت أعلى قيمها في شهري آذار ونيسان، )س/²م/واط14.7(

 13.8(ملة وجاء في المرتبة الثانية فصل الصيف حيث بلغ معدل الطاقة المحت. على التوالي
 .في شهري حزيران وتموز) س/²م/واط 15(، حيث بلغت نحو )س/²م/واط

  :التوصيات

  - بناء على نتائج الدراسة، فقد أمكن التوصل الى النتائج التالية

استكمال مسح المناطق في االردن التي تم اقتراحها كمناطق مالئمة إلقامة محطات توليد  -
كمورفولوجية السطح، (تطبيق عدد من المعايير الطاقة الكهربائية من الرياح، وذلك ب

االنحدار، اتجاه االنحدار، المجاري المائية، العمران، استعمال األرض، مدى القرب من 
على تحليل  اومقارنتها من حيث أوزانها النسبية، اعتماد) خطوط الكهرباء ذات التوتر العالي

 .مرئيات االستشعار عن بعد
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للمناطق المنوي إقامة محطات لتوليد الطاقة الكهربائية فيها من  دراسة سرعة واتجاه الرياح -
الرياح، مع التركيز على البيانات الساعية واليومية ألنها ستعطي تفصيال أكثر حول خصائص 

 .المنطقة المعنية وإمكاناتها من الطاقة

  

  :المراجع العربية

المجلة الجغرافية ، "التطبيقي دراسة في المناخ"، طاقة الرياح في مصر 2008حمادة، ايميلي، 

 .2، الجزء 52، الجمعية الجغرافية المصرية، العدد العربية

 .95، العدد مجلة الكهرباء العربية، تطبيقات طاقة الرياح، 2009الخياط، محمد، 

السالسل الزمنية للمعدالت الشهرية لبعض عناصر الطقس في دائرة األرصاد الجوية األردنية، 

  .عمان، االردن، 2000، االردن

- 2000النشرات السنوية للمعلومات المناخية في االردن للسنوات دائرة األرصاد الجوية، 
 .، عمان، االردن2015

 .، بغداد، العراقالوطنية المكتبة ،التطبيقي خالمنا ،1990، قصي ئي،راالسامو عادل ،ويراال

  .، دار الصفاء، عمان، االردنمناخ األردن، 1990 شحادة، نعمان،

 .، دار المسيرة، عمان، االردنالمناخ التطبيقي، 2010غانم، علي، 

 أنظمةرياح التغيير في  ،RCREEE(، 2012( للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اإلقليميالمركز 

التقنية، القاهرة،  المعلومات تبسيط كتيبات، الكهرباء من الرياح، ةالطاقة العالمية والعربي
 .مصر

الطاقة  إنتاجإمكانية سرع الرياح في العراق ودورها في ، 2014ساكني، عبير، النوري، سوالف وال

: العدد، جامعة بابل، كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية مجلةالكهربائية، 
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 .، عمان، األردن2016، التقرير السنويوزارة الطاقة والثروة المعدنية األردنية، 
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 االستعارة والكناية إنموذجًا: الفضاءات الذهنية وبناء املعنى

The Mental Spaces and the Construction of Meaning:  
Metaphor and Metaphor Is a Model 

  
  *غسان إبراهيم الشمري

  

  21/10/2018 تاريخ القبول    29/7/2018 ستالمتاريخ اال

  ملخص

يــات الداللــة المعرفيــة هــي نظريــة الفضــاءات الذهنيــة، كمــا   نخصــص هــذا البحــث لنظريــة مــن أهــم نظر 
وهـي نظريـة تعتبـر أن اللغـة     . خاصـة ) 1997(و) 1984 [1994([ (G.Fauconnier)طورها جيل فوكونييـه  

ذلك أن الداللة، . تتعلق ببناء المعنى مباشرة في السياق؛ أي أن الجمل ال يمكن تحليلها بمعزل عن الخطاب
ــلها عـــــن    التـــــي اعتبـــــرت، تقليـــــدي ــياق، ال يمكـــــن فصـــ ــن الســـ ــى الجمـــــل فـــــي اســـــتقالل عـــ ــة بمعنـــ ا، معنيـــ

فبنـاء المعنـى يقـوده السـياق، ويخضـع،      . التي تعنـى بمعنـى الجمـل التـابع للسـياق      )pragmatics(الذريعيات،
وبمـا أن بنـاء المعنـى يعتبـر عمليـة تصـورية أساسـا، فـإن هـذه          . تبعا لذلك، للمعلومات الخاصـة بوضـع معـين   

  .أخذ أيضا بعين االعتبار العمليات والمبادئ المعرفية العامة التي تساهم في بناء المعنىالنظرية ت

  .اللغة والمعرفة، المزج التصوري، اللسانيات، السياق، بناء المعنى، الفضاءات الذهنية :مفتاحيةالكلمات ال

  

Abstract 
This research is devoted to one of the most important theories of cognitive 

significance: the theory of mental spaces, as developed by G. Fauconnier [1984] (1994) 
and (1997) in particular. It is a theory that language is concerned with the building of 
meaning directly in context; that is, sentences can not be analyzed in isolation from 
speech. The semantics, traditionally considered to be concerned with the meaning of 
sentences in context, can not Separated from pragmatics, which means the contextual 
sense of sentences, and the building of meaning is context-driven and therefore subject 
to the information of a particular situation. Meaning is essentially a conceptual process. 
This theory also takes into account the processes and general cognitive principles that 
contribute to the building of meaning. 

Keywords: cognitive, language, mental space, context, construction. 
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  :مقدمة

حاولنا في هذا البحث القيام بالتركيز آلليات بناء المعنى في إطار نظرية من أهم نظريات 
 الداللة المعرفية هي نظرية الفضاءات الذهنية، كما طورها العالم اللغوي الفرنسي جيل فوكونييه

)G.Fauconnier(  غة تتعلق وهي نظرية تعتبر أن الل. من ثمانينيات القرن الماضي ابتداًءخاصة
ذلك أن الداللة، . ببناء المعنى مباشرة في السياق؛ وأن الجمل ال يمكن تحليلها بمعزل عن الخطاب

معنية بمعنى الجمل في استقالل عن السياق، ال يمكن فصلها عن االتي اعتبرت، تقليدي ،
معنى الجمل تعنى بوالمتكلم  معنى دراسة ما يعنيه المتكلمون أو التي هي)pragmatics(الذريعيات

  . 1فبناء المعنى يقوده السياق، ويخضع، تبعا لذلك، للمعلومات الخاصة بوضع معين. التابع للسياق

ا، فإن هذه النظرية تأخذ أيضا بعين االعتبار وبما أن بناء المعنى يعتبر عملية تصورية أساس
خلف "األكبر منه  ءالجز العمليات والمبادئ المعرفية العامة التي تساهم في بناء المعنى الذي يتم

فاللغة ال ترمز الفكر في شموله وتعقيده، بل ترمز فقط تعليمات جزئية لخلق أفكار أغنى ". المشهد
وألن المبادئ واالستراتيجيات التي تقود عملية بناء التصورات غير مرئية في قسمها . ًاوأكثر تبلور

من المعنى، كتلك التي ترى أن بناءه ال  األعظم، فإن ذلك هو الذي سمح بظهور مواقف تبسيطية
في حين أن اللغة كما نستعملها ليست، في . المعنى المالزم للغة" فك ترميز"يتم إال عن طريق 

وقد بينا . نظر فوكونييه، سوى الرأس الظاهر من جبل الجليد الذي يمثل البناء المعرفي المعقد
بناء فضاءات ذهنية باعتبارها بنيات . أ: مليتينأن من أبرز آليات هذا البناء تلك المتمثلة في ع

إقامة . جزئية تتوالد عند التفكير والكالم محدثة تقسيمات دقيقة في بنياتنا المعرفية والخطابية؛ ب
  2.ربط بين هذه الفضاءات يقوده سياق الخطاب، ألن بناء المعنى مربوط دائما بالسياق

 يقوم على تتبع الفضاءات الذهنية وبناء المعنى، ونهجت هذه الدراسة منهجا وصفيا تحليليال
 .كما أنها أفادت من المنهج التاريخي في رصد هذه دراسة هذه النظرية ووضع تصور أفضل لها

  اللغة والمعرفة -1

ا ذا طبيعة موضوعية، خالفا لداللة شروط الصدق التي تقوم على أن اللغة تمثل عالما خارجي
ومن ثمة . ن الكيفية التي نتمثل بها الواقع الخارجي تابعة للتجربة المجسدةتعتبر الداللة المعرفية أ

يتم بناء المعنى ليس بمقابلة الجمل بالواقع الموضوعي، وإنما على أساس التعابير اللغوية التي 
  .تستدعي عمليات تصورية مركبة تبني المعاني القائمة على معرفة موسوعية بالغة التعقيد

اللية، تبعا لهذه النظرة، تعتبر الصورة االعتيادية التي تتخذها البنية التصورية إن البنية الد
لكن عالقة . عندما ترمزها اللغة، وتمثل رصيدا من المعرفة المخزنة التي تكتفي اللغة بأن تعكسه

 3.هذه بين اللغة والمعرفة تحتاج إلى بعض التوضيح" الترميز"
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  ى اللغويالبنية التصورية أغنى من المعن 1.1

تعتبر ) أي التمثيالت الداللية المرتبطة بالوحدات اللغوية(في اللغة " المرمزة"إن المعاني 
تمثيالت جزئية وغير تامة للبنية التصورية التي تستمد الدعم من معلومات مشتقة من عمليات 

   .4)الذاتية(إدراكية أوسع، تشمل التجربة الحسية واالستبطانية 

الذي يتضمن كيانات (ى تمثيالت هذه التجربة التي تبني نسقنا التصوري وبينما يعتبر غن
) واالستعارات التصورية، الخ ،Idealized)( األطر والمجاالت والنماذج التصورية المؤمثلة: مثل

قليال، من حيث التفاصيل، مقارنة بالتجربة اإلدراكية نفِسها، فإن التمثيالت التي ترمزها البنية 
وعالوة على هذا، فإن التمثيل التصوري يعتبر، في . أقل غنى من ذلك) أو المعنى اللغوي(الداللية 

نهاية المطاف، ذا طبيعة إدراكية؛ وهو اعتبار تمليه المحاكاة اإلدراكية التي تسمح بها البنية 
وبعكس هذا، . التصورية، كما هو الحال في قدرتنا على المحاكاة الذهنية لمراحل أي فعل مركب

وهذا يعني أن النسق اللغوي، . 5ن التمثيل الداللي مختص في التعبير من خالل نسق رمزيفإ
كبيرا من الغنى الذي يتصف به  اجزًء" يضيع"المتمثل في رموز منطوقة أو مكتوبة أو إشارية، 

  .التمثيل التصوري ذو الموارد اإلدراكية المتعددة

تصورية، فإن شكل البنية الداللية يضمن أن تمكِّن البنية ال" ترمز"فرغم أن البنية الداللية 
. اللغة فقط من حد أدنى من اإلشارات الدالة على حقيقة التمثيل الذهني الذي بقصده المتكلم

، لكن هذا المعنى يتم إفقاره بسبب قيود النسق الرمزي "المعنى"وبعبارة أخرى، فاللغة ترمز 
 . 6 ثيل تصوري أغنى لدى السامعفيسَتْخدم باعتباره باعثا على بناء تم

  المعنى وسياق الخطاب عن بعض مقدمات 2.1

ا، وإنما إن فكرة السياق عندما تناولها الغربيون في القرن العشرين، لم تكن جديدة تمام
ا لجهود الدرس اللغوي، ولدى القدماء العرب، من مفسرين وأصوليين ولغويين، كانت استمرار

غدا سياق الحال بصفة عامة الفكرة الجوهرية لديهم في فهم التراكيب  حيث. سبق في هذا المجال
وعليه احتل سياق الحال أهمية خاصة، لدى النحاة،وجاءت  ،7اللغوية وبيان أبعادها التبليغية

تصوراتهم توافق، من حيث المبدأ العام، الفرضية التأليفية التي تدافع عنها اليوم أهم النظريات 
تعددت المصطلحات المتعلقة بسياق الحال حيث ورد هذا  ا من مثل هذه األصولوانطالق. الداللية
فكرة السياق  فقد تم تناول. بين مصطلح السياق، وسياق الموقف والمقام والحال وغيره المفهوم

عند سيبويه من خالل إدراك توظيف قرينة الحال أو المقام في توجيهه النحوي،ومدى خضوع 
والكتاب .حيث ساق الكثير من األمثلة التي تدل على السياق. الخارجي الكالم لمؤثرات المحيط

ولعل أيضا حضور فكرة المقام .8لسيبويه يحوي كثيرا من المواضيع التي تتجلى فيها فكرة المقام
لو كان ذلك "أو مراعاة المخاطب أو الغرض ظهرت عند الجاحظ الذي أكد عالقة الكالم بالمقام،
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لم يكن لهذه األلفاظ مواضع استعملها أهل هذه  وبعد فلو. المستعملة الموضع موضع كناية هي
كونها معنى إّلا على وجه الخطأ، ولكان في الحزم .الّلغة وكان الرأي أّلا يلفظ بها، لم يكن ألول

لكّل مقام : وقد أصاب كّل الصواب الذي قال.والصون لهذه الّلغة أن ترفع هذه األسماء منها
بد القاهر الجرجاني الذي تناول مفهوم تطبيق السياق بالبحث والدراسة، خالل ويرى ع 9."مقال

األلفاظ المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف "حديثه عن نظرية النظم، حيث أشار إلى 
  .10 "معانيها في أنفسها، ولكن ألن يضم بعضها إلى بعض فيعرف فيما من بينهما فؤائد

إلى أهمية مكانة المعرفة بالسياق اللغوي  عبد القاهر الجرجاني وتؤشر نظرية النظم عند
إال أن تضع ) الّنْظم(اعلم أن ليس "حيث اتسعت معرفته في هذا المجال وأكد على ذلك بقوله 

وتعمل على قوانينه وأصوله،وتعرف مناهجه التي ُنهجت  ،)علم النحو(كالمك الوضع الذي يقتضيه 
وإذا تأملنا مطابقة الكالم . 11" وم التي رِسمت لك،فال ُتِخلُّ بشيء منهافال تزيغ عنها،وتحفظ الرس

في هذا قد قطع أشواطا مهمة، ،نجد عبد القاهر الجرجاني)النظم(لمقتضى الحال الذي تعرف بها 
 وبكيفية مخصوصة لذلك عرض على حد النظم وحقيقته، عنده ومن ثمة انصب االهتمام المجال

أن نظم الحروف هو تواليها في  "وهذا ما أكده بقوله. الحروف،ونظم الكالملبيان الفرق بين نظم 
النطق وليس نظمها بمقتضى عن معنى وال الناظم لها بمقتف في ذلك رسما من العقل اقتضى أن 

فليس األمر فيه كذلك ألنك تقتفي في  )نظم الكلم( كذلك بين أن .12"يتحرى في نظمه لها ما تحراه
عتبر فيه حال ي نظم نفهو إذ. ب المعاني في النفستُّرَترتبها على حسب ُتني ونظمها آثار المعا

 .الشيء إلى الشيء كيف جاء واتفق ضمبعضه مع بعض وليس هو النظم الذي معناه  المنُظوم
ولذلك كان عندهم نظيرا للنسج والتأليف والصياغة والبناء والوشي والتحبير وما أشبه ذلك، مما 

ر األجزاء بعضها مع بعض حتى يكون لوضع كل حيث وضع علة تقتضي كونه هناك يوجب اعتبا
عبد القاهر  قدمهااإلجابات التي ويستدل على أن  13"حُلوحتى لو وضع في مكان غيره لم يص

، توافق، في خطوطها العريضة ومن حيث المبادئ العامة، اإلجابات التي تقدمها أبرز الجرجاني
تتعلق ببناء  أن اللغة ليست مجموعة من األلفاظ بل مجموعة من العالقاتمن  النظريات المعاصرة

لم يكن ليعرض ونالحظ أن سياق الحال قد تنوع وتعدد؛  هكذا، إذن،.المعنى مباشرة في السياق
للعالقة بين  -مهما كان وضوحه أو غموضه  -التي عرض بها، إال بافتراض وجود تصور  بالصورة

  .اللفظ والمعنى

ا من مثل هذه األصول عولجت مسائل السياق،ضمن مجاالت اهتمام العرب القدماء انطالًق
كما شغلت دراسة السياق مجاًال واسعًا في الدرس اللغوي المعاصر تبعا لما هو مقدم .المختلفة

عمًال متطورًا داخل اللسانيات المعرفية وذلك لما أحدثته  ،)firth( ويعد عمل فيرث. عند الغرب
 ، السياقية على)firth( فيرثوقد اندرجت نظرية .ياقية التي انصب اهتمامه عليهاالنظرية الس

فالقول إن اإلدراك اللغوي . إعادة االهتمام باألحوال والمحيط الذي يتضمن األحداث الكالمية"
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والمعرفي يحصالن عندما تنتقل األفكار من رأس المتكلم إلى السامع، ليس سوى خرافة 
المعنى على أنه نتيجة عالقات متشابكة متداخلة،فهو ليس فقط وليد "إلى  نظر فيرث .14"مضللة

لحظة معينة بما يصاحبها من صوت وصورة،ولكنه أيضا حصيلة المواقف الحية التي يمارسها 
األشخاص في المجتمع، فالجمل تكتسب دالالتها في النهاية من خالل مالبسات األحداث،أي من 

أن المعنى ال ينكشف إال من خالل تسييق الوحدة اللغوية،أي "ويرى . 15"خالل سياق الحال
فدراسة المعنى عند فيرث تعني تحليًال للسياقات والمواقف التي . 16"وضعها في سياقات مختلفة

وسياق الحال عند فيرث يعني جملة العناصر المكونة للموقف الكالمي أو الحال . ترد فيها
متكلم والسامع وتكوينهما الثقافي،والعوامل والظواهر شخصية ال:الكالمية، ومن هذه العناصر

  .17وأثر الحدث الكالمي في المشتركين.االجتماعية ذات العالقة باللغة،وبالسلوك اللغوي

الكثير من القضايا اللغوية، ففي  Paul Recoeur)(لقد أثار سياق الحال عند بول ريكور 
 الصراع الواضح بين التفسير والفهم"رى أن ي" الخطاب وفائض المعنى: نظرية التأويل"كتابه 

برغم ذلك،فأنا اعتقد أن هذا الصراع هو الوحيد الواضح،وأنه يمكن التغلب عليه،إذا ما تمكنا من 
التفسير ومن خالل الجدل بين . 18"بيان أن هذين الموقفين يرتبط أحدهما باآلخر ارتباطًا جدليًا

ذا كان الجدل بين التفسير والفهم يوّفر إ "عليه بقوله تشكلت مالحظات ريكور وهذا ما أكد والفهم
لمالحظاتي، فإن الخطوة األولى للسير فيه ينبغي أن تكون خطوة حاسمة؛ إذ يجب أن  ًاأخير ًامرجع

جملة ما يثيره ريكور في سياق من و .19"ًانعبر العتبة التي تقف وراءها اللغة بوصفها خطاب
 إذًا، فالخطاب،"وغايته تفسير النص باعتباره عمًال خطابيًا ويقول مناقشاته اهتمامه بتحليل كتابه 

أي من حيث هو وظيفة إسناد متداخلة ومتفاعلة بوظيفة  من حيث هو واقعة أو قضية أو خبر،
هوية هو شيء مجرد،يعتمد على كل عيني ملموس هو الوحدة الجدلية بين الواقعة والمعنى في 

  .20"الجملة

المداخل المعجمية تعد جزًءا من القدرة اللغوية للمتكلم،فإنها تعد  وإذا افترضنا أن جّل
خاصية إنسانية مشتركة بين جميع المتكلمين،وهذا تفسير يشرح التطابق الموجود بين المعنى 

إال أن هذا االفتراض قد تعوقه مجموعة من التفاصيل  ،)Interpretation( االستعاري والتأويل
إذ ال يمكن أن نسلم بوجودها إال عندما نملك القدرة على  االستعارة،خصوصًا في عملية استعمال 

  .تجاوز كل ما هو شائع ونمطي في اللغة

يصعب في هذا المقال أن ،سياق الحال ا من مثل هذه األصول التي عولج بها مصطلحانطالًقو
،لكن ديثًاعلماء اللغة قديما وحاهتمام لدى  ومدى تأثيره على المعنى أقدم طرح سياق الحال

  .خصصنا حديثنا حول آليات بناء المعنى في إطار نظرية الفضاءات الذهنية
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فينتج عن . تقوم الداللة المعرفية على أن بناء التصورات ينبع من استعمال اللغة في السياق
فنظرية . )pragmatics( ذلك عدم وجود تمييز ذي أساس مبدئي بين الداللة والذريعيات

ا ال يتجزأ من تفترض أن بناء التصورات يقوده سياق الخطاب الذي يشكل جزًءالفضاءات الذهنية 
ومن ثمة، فبينما يمكن أن تكون المعرفة الذريعية مختلفة نوعيا عن المعرفة . عملية بناء المعنى

، فإن هذه األخيرة ال تكون ذات معنى إال في )أي المعلومات المفقرة التي ترمزها اللغة(الداللية 
منفصلة في بناء " ذريعية"و" داللية"فالدالليون المعرفيون، يرفضون وجود مراحل  21اقالسي

ا مظهران المعنى، كما يرفضون وجود حد فاصل بين هذين النمطين من المعرفة؛ بل هما مع
وهذا يعني أن المعنى يبنى في المستوى التصوري، أو . لمعرفة واحدة هي المعرفة الموسوعية

ا لفئة من تصورات الذي يعتبر سيرورة نشيطة تمثل فيها الوحدات اللغوية منطلًقيتعلق ببناء ال
  . 22العمليات التصورية واستخدام معطيات المعرفة الموسوعية

  بناء التصورات عملية مركبة 1.3

يقوم بناء التصورات على عمليات وإسقاطات تصورية معقدة، من قبيل االستعارات التصورية 
اطات الصورية وهذا التصور، يعتبر مثاال لما يسمى في اللسانيات المعرفية والكنائية، والخط

خطاطة صورية؛ وهي تصور يمثل واحدة من الطرق التي تنتج بها التجربة الجسدية التصورات 
  .الدالة

وبينما يتأسس تصور الوعاء على التجربة الجسدية المباشرة المرتبطة بالتفاعل مع األحياز 
من  ًاالبنية التصورية للخطاطات الصورية يمكنها أيضا أن تنتج أنماطا أكثر تجريد المحدودة، فإن

  . المعنى

والتصور الذي يعتبر الكلمات . ا ترمزها اللغةإن المعنى ليس معرفة مخزنة وموجودة مسبًق
  .23للمعنى ويعتبر اللغة قناة لتحويله أو استخراجه تصور مغلوط" وعاًء"

وليست الكلمات والتراكيب . ية معقدة ومركبة تتم في المستوى التصوريبل بناء المعنى عمل
النحوية سوى بواعث جزئية مْفَقرة لعمليات معرفية عالية التعقيد تنتج بناءات تصورية أغنى وأكثر 

  .اتفصيًل

؛ "خلف المشهد"األكبر من بناء المعنى يتم  لجزءتعتبر نظرية الفضاءات الذهنية، إذن، أن ا
غة ال ترمز الفكر في شموله وتعقيده، بل ترمز فقط تعليمات جزئية لخلق أفكار أغنى وأكثر وأن الل
وألن المبادئ واالستراتيجيات التي تقود عملية بناء التصورات غير مرئية في قسمها . اتبلور

 األعظم، فإن ذلك هو الذي سمح بظهور مواقف تبسيطية من المعنى، كتلك التي ترى أن بناءه ال
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في حين أن اللغة كما نستعملها ليست، في . المعنى المالزم للغة" فك ترميز"يتم إال عن طريق 
 24.نظر فوكونييه، سوى الرأس الظاهر من جبل الجليد الذي يمثل البناء المعرفي

  بناء المعنى -2

ن وم. ا بالصفة النشيطة التي يختص بها بناء المعنىلقد اهتم الدالليون المعرفيون كثير
، (mappings) الذي أوضح ذلك من خالل مفهوم االسقاطات) 1997(و) 1984(أبرزهم فوكونييه 

منفصلة، تقوم عليها  بين فضاءات ذهنية (mappings) الذي يعني عنده نمطا من الترابطات
بناء فضاءات ذهنية، : وعليه يستلزم بناء المعنى، حسب فوكونييه، عمليتين .سيرورة بناء المعنى

وهي عالقات ربط يقودها سياق الخطاب، ألن بناء المعنى . ة ربط بين هذه الفضاءات الذهنيةوإقام
ويعرف فوكونييه الفضاءات الذهنية باعتبارها بنيات جزئية تتوالد عند . مربوط دائما بالسياق

 25.التفكير والكالم محدثة تقسيمات دقيقة في بنياتنا المعرفية والخطابية

ية في نظرية الفضاءات الذهنية، أن هذه الفضاءات تجزئ المعنى إلى ومن المبادئ األساس
  .مجاالت تصورية متمايزة

ا مخصوصة من إن الفضاءات الذهنية مجاالت داخل الفضاء التصوري تتضمن أنماًط
ولكن . إنها تبنى على أساس استراتيجيات لغوية وذريعية وثقافية لتحصيل المعلومات. المعلومات

فريدة ومؤقتة من " ِقَطع"ءات الذهنية تبنى بكيفية متزامنة أو فورية، فإنها تنتج عن ما دامت الفضا
وتملك مبادئ تكوين الفضاءات الذهنية . البنية التصورية، تتكون وفقا لحاجات الخطاب اآلنية

  . 26والعالقات القائمة بينها القدرة على إنتاج ما ال نهاية له من المعاني

  :في المثال التاليولتوضيح ذلك، ننظر 

  لو كنُت أباك لصفعُتك) 1(

لنفرض أن مربية . تسمح هذه الجملة بعدة تأويالت أو بناء عدة فضاءات ذهنية تبعا للسياق
ولننظر في ثالثة من تأويالتها . زيد، توجهت بقول هذه الجملة إلى الطفل المشاكس هند األطفال

  :ءات الذهنيةالممكنة، وفي كيفية رصدها في إطار نظرية الفضا

 "على أبيك أن يكون أكثر صرامة: "تأويل األب المتسامح  . أ

. يجب أن يظهر سلطة أكبر وأن يعاقب ابنه بالصفع زيد اأن أب هندفي هذا التأويل تعتبر 
، فإن هذا )الفضاء الثاني(والواقع المخالف ) الفضاء األول(وبالنظر إلى عمليات الربط بين الواقع 

ويعتبر هذا . األب ذا الموقف المتسامح" يعوض"موقفها األكثر صرامة الذي التأويل تشتقه هند ب
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ككونه ملتحيا، : الربط جزئيا من حيث إن األب يبقى على ما هو عليه في ما يخص مظاهره األخرى
  .مثال، ويملك سيارة، ويسكن في الضاحية، الخ

. اكس، ويقدم على صفعهوالذي تغير في الفضاء الثاني أن األب أقل تسامحا مع الطفل المش
الفضاء (الذي يتضمنه الواقع المخالف ) الفضاء األول(ومن نتائج هذا التأويل، أن األب، في الواقع 

فألن مربية األطفال كانت ستصفع الطفل، فإن . ، يقارن، على سبيل التجريح، بالمتكلم هند)الثاني
من ثمة، فإن للواقع المخالف نتائج على و. ذلك يستلزم أن األب يعتبر مقصرا لكونه ال يقوم بذلك

  .تصورنا لألب ولموقفه من األبوة في الواقع

  "أنت محظوظ، فلست صارمة مثل أبيك: "تأويل األب الصارم . ب

في هذا التأويل، وخالفا لسابقه، فإن األب، ذا الموقف الصارم، هو الذي يعوض مربية 
ألنها هي التي تواجهه اآلن وليس أباه، وإال أي أن هندا تحذر الطفل بكونه محظوظا . األطفال هند

فيكون األب، في هذا التأويل، هو الصارم وتكون هند هي المتسامحة . لكان هذا األخير قد صفعه
ومما ). الفضاء الثاني(في الواقع؛ كما يكون األب هو الذي يحل محل هند في الواقع المخالف 

، أنه بينما كان )الفضاء األول(في ما يخص الواقع  )الفضاء الثاني(يستلزمه هذا الواقع المخالف 
ويمكن أن يعني هذا التأويل إطراءا إيجابيا . األب سيصفع الطفل، فإن هندا تعبر عن تسامح أكبر

  .لهند في دور مربية صالحة لألطفال

  "السبب الوحيد الذي يجعلني ال أصفعك، هو أنني ال يسمح لي بذلك: "تأويل الدور . ج

وال يعني هذا . ي هذا التأويل، إنها لو كانت تقوم بدور األب لصفعت الطفلتقول هند، ف
وبالمقابل، فإنه . أن يصفع الطفل في الواقع) أو ال يمكنه(التأويل شيئا بخصوص األب الذي يمكنه 

. في دور األب ستصفع الطفل -وهي -ففي هذا الواقع المخالف، كانت هند. يعوض دور األب بهند
لتأويل في ما يخص الواقع تعليقا على دور هند وعلى الحدود التي عليها أال ويستلزم هذا ا

  .فدور مربية األطفال يمنعها من صفعهم: تتجاوزها

  ):1(ومن الخالصات التي يمكن استنتاجها من النظر في بعض تأويالت الجملة 

ل واحد منها يمكن أن تكون الجملة الواحدة باعثا على عدد من التأويالت المختلفة، ينتج ك -
  يتم بناؤه؛) أو فضاء ثان(وواقع مخالف ) أو فضاء أول(عن عملية ربط مختلفة بين واقع 

تحمل كل واحدة من عمليات الربط استلزامات مختلفة عن كيفية تصورنا للمشاركين في  -
 .الحدث المعبر عنه في الواقع
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ة التي تقيم ترابطات بين ولكنه يتعلق بالعمليات التصوري" في الكلمات"إن المعنى ال يوجد  -
وتنتج عن هذه العمليات تمثيالت توافق البواعث المرتبطة . أوضاع واقعية وأخرى مفترضة

 27.ًابالعبارة اللغوية، لكن هذه البواعث ال تخصص التمثيالت المذكورة إال جزئي

  هندسة الفضاءات الذهنية -3

ات أغنى لبناء المعنى؛ أي أن التعابير رأينا آنفا أن التعابير اللغوية تعتبر باعثا على عملي
تعليمات بناء التعابير اللغوية المعنى، فإنها تمثل " ترمز"فعوض أن . اللغوية تملك دالالت ممكنة

إن المعنى الفعلي . يتم تبعا لها بناء فضاءات ذهنية (partial building instructions) جزئية
ر دائما تابعا لسياق الخطاب الذي ترد فيه العبارة؛ الذي تكون العبارة اللغوية باعثة عليه يعتب

وهذا يعني أن المعنى الممكن ألي عبارة لغوية يتم استعماله بكيفيات مختلفة تابعة لسياق 
  . الخطاب

ونتناول في ما يلي بعض جوانب الهندسة المعرفية التي تقوم عليها عملية بناء المعنى 
نا نستعمل اللغة للحديث عن األشياء الموجودة كما هي وعلى ذلك تكون منطلقات فوكونية أن.هذه

في حال الكون والتجربة،وعما يمكن أن يوجد،وعما سيوجد، وعما نعتقد أو نتصور وجوده، 
  .28وعما نتمناه أو نفترضه وعما نراه رؤية العيان

  الوحدات البانية للفضاءات 1.3

ويتم ذلك . نتكلم نبني فضاءات ذهنية تفترض نظرية الفضاءات الذهنية أننا حين نفكر أو
؛ وهي وحدات لغوية تبعث على بناء فضاء (space builders)بواسطة وحدات بانية للفضاءات 

جديد، أو تحول االنتباه إلى األمام أو إلى الوراء في ما بين الفضاءات الذهنية التي تم بناؤها من 
  :مركبات حرفية أو ظرفية أو روابط مثل ويمكن أن تكون هذه الوحدات البانية للفضاءات. قبل

  ...2007في سنة  -
 ...في المقهى -
 ...في ذهن زيد -
 ...من وجهة نظر عمرو -
 ...من المحتمل -
 ...في الواقع -
 ...نظريا -
 ...إذن....... .إذا -
 ...أو..... .إما -
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  :ويمكن أن تكون تأليفا بين فعل وفاعل متبوعين بجملة مدمجة مثل
  ...يظن زيد -
 ...تتمنى هند -
 ...وي عمروين -

  . كما يمكن أن تكون وحدات من أنماط أخرى متنوعة

وما تتميز به هذه الوحدات البانية للفضاءات أنها تتطلب من السامع بناء سيناريوهات خارج 
؛ سواء كانت هذه السيناريوهات تعكس واقعا في الماضي أو المستقبل، أو واقعا "اآلن"و" هنا"

  .أو واقعا متعلقا بمعتقدات أو أفكار، إلى غير ذلك في مكان آخر، أو واقعا مفترضا،

  عناصر الفضاءات الذهنية 2.3

وتتضمن . تعتبر الفضاءات الذهنية مجاالت تصورية مؤقتة تبنى خالل اشتغال الخطاب
قد تكون كيانات مبنية بكيفية متزامنة أو كيانات سابقة الوجود في  (elements)الفضاءات عناصر 
 ، واألوصافعمروو زيد: ن العبارات اللغوية التي تمثل العناصر، األسماء نحووم .النسق التصوري
(descriptions) هي: ؛ والضمائر، نحوالفيل اإلفريقي، وماسة بيضاء، والوزير األولو الملك: نحو 

  .همو هوو

؛ أو تأويل مَنكَّر عنترة بن شداد، القط األسود: ويمكن أن يكون لألسماء تأويل معرف نحو
واألسماء ذات التأويل المَنكَّر هي التي تستخدم عادة في إدخال العناصر . قطط، قط أسود :نحو

  : الجديدة إلى الخطاب، أي العناصر غير المألوفة أو التي لم تذكر من قبل، نحو

  !لقد اشتريت اليوم كتابا جديدا) 2(

ءات، ألنها تقتضي معرفة أما األسماء ذات التأويل المعرف فغالبا ما تستخدم باعتبارها اقتضا
وهذا يعني أنها تحيل على عناصر تكون في متناول المتكلم والسامع أو تعتبر جزءا من . سابقة

  :األقوال المتبادلة، نحو

  ضاع مني الكتاب الجديد) 3(

  الخصائص والعالقات 3.3

تضي بناء إضافة إلى بناء الفضاءات الذهنية والعناصر الجديدة أو الموجودة أصال داخلها، يق
المعنى كذلك معالجة المعلومات التي تخص الكيفية التي تتعالق بها العناصر داخل الفضاءات 

وهذه من أهم األفكار والمبادئ عند فوكونية لتوضيح المعنى عن طريق الخطاب بوجه  .الذهنية
 .29فكريةمتابعة الخطاب في دينامية قصد تحقيق الغايات التواصلية وال هيستطيع به األطراف في



 ...االستعارة والكناية إنموذجًا: الفضاءات الذهنية وبناء المعنى   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 307

وعلى ذلك يجد فوكونية في ذلك مدخال يثبت فيه ضرورة البحث فيما يمكن للذهن أن يقيمه من 
  .30عمليات ربط لمختلف السياقات وفي ما يكون للسياقات المختلفة من آثار في بناء المعنى

لذلك فإن الوحدات البانية للفضاءات تحدد الخصائص المسندة إلى العناصر، كما تحدد 
  .قات الرابطة بين هذه العناصر داخل نفس الفضاء الذهنيالعال

  :لننظر في المثال التالي

  في هذه المسرحية، عطيل غيور) 4(

ونرسم في . ذهنيا ، التي تبني فضاًءفي هذه المسرحية: هي المركب) 4(فالوحدة البانية في 
أن الفضاء الذهني ، حتى نبين مسرحية: هذا الفضاء الذهني عن طريق دائرة تحمل عنوان) 5(

  :داخل المسرحية" العالم"يمثل 

)5 (  

  
، غيور: وتسند العبارة. أ: ، عنصرا في الفضاء الذهني يحمل العنوانعطيل: ويدخل االسم

  .خاصية إلى هذا العنصر

  ):6(ولننظر اآلن في المثال 

  في اللوحة، تركب ساحرٌة عنقاء) 6(

، في الرسم لوحة: ذهنيا عنوانه ة تبني فضاًء، وحدة بانيفي اللوحة: يعتبر المركب الحرفي
)7:(  

)7(  
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وهناك عنصران . الموجود داخل اللوحة" بالعالم"وهذا يبين أن الفضاء الذهني يتعلق 
ويعتبران جديدين في الخطاب، ألن لهما تأويال . عنقاءو ساحرة: جديدان تم إدخالهما، هما

، وتمثل ب العنصر الذي تبعث عليه ساحرة: ارةويمثل أ العنصر الذي تبعث عليه العب. مَنكَّرا
  .عنقاء: العبارة

، ألنه وإن كان )6(تمثيال جزئيا فقط للجملة ) 7(حتى اآلن، يعتبر الفضاء الذهني في الرسم 
، فإنه ال يفيدنا بخصوص العالقة القائمة بينهما وال عنقاءو ساحرةيفيد أن اللوحة تتضمن 

  .بخصوص طبيعتهما

 ذهنية مبنية داخليا عن طريق البنيات المعرفية الموجودة، وهي األطرإن الفضاءات ال
(frames)  والنماذج المعرفية المؤمثلة(idealised cognitive models) . ،فالوحدات البانية

والعناصر التي تدخل الفضاء الذهني، والخصائص، والعالقات تعتبر كلها بواعث على تشغيل هذه 
  .دة مسبقاالبنيات المعرفية الموجو

ويبعث العنصران على . اللوحات تبعث على تشغيل إطار) 6(مثال ذلك، أن الوحدة البانية في 
 تركب: كما أن عبارة. العنقاءمثل المخلوقات الخرافية وطيران الساحرات و الساحرات تشغيل أطر

دورين مشاركين، دور  الركوبويبرز إطار . الركوبتعبر عن عالقة بين العنصرين وتبعث على إطار 
؛ ويربط دور ساحرة: بالعنصر أ، الذي تدخله العبارة الراكبويربط دور . المطيةودور  الراكب
وبذلك تقوم العالقة بين العنصرين في الفضاء . عنقاء: بالعنصر ب، الذي تدخله العبارة المطية
  . الذهني

  :يلي كما) 6(بهذا يكون الفضاء الذهني المكتمل المتعلق بالجملة 

)8(  
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  شبكة الفضاءات الذهنية 4.3

عندما يكتمل بناء أي فضاء ذهني، فإنه يربط بالفضاءات الذهنية األخرى التي تبنى خالل 
وهو  ؛(base)قاعدةوفي أي نقطة من جريان الخطاب، يكون أحد الفضاءات بمثابة . الخطاب

جريان الخطاب تتعدد الفضاءات فخالل . الفضاء الذي يبقى في المتناول لبناء فضاء ذهني جديد
  . الذهنية مشكلة شبكة أساسها الروابط وعالقات التشغيل بين هذه الفضاءات

، حيث تمثل الدوائر الفضاءات الذهنية، وتشير الخطوط )9(ونمثل لهذه الشبكة في الرسم 
  :النقطية إلى الروابط بين الفضاءات، وتمثل القاعدة الفضاء الذهني الذي يعلو الشبكة

)9(  
  قاعدة
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  المقابالت والروابط 5.3

تتم التعالقات بين مختلف الفضاءات الذهنية عن طريق الربط الذي يمكن أن يقوم بين 
تقيم عالقات  (connectors) روابط ويقوم هذا الربط بواسطة. العناصر المنتمية إلى الفضاءات

. (pragmatic function)ذريعية وتحدد المقابالت على أساس وظيفة . من العناصر مقابالتبين 
فعندما تكون العناصر المنتمية إلى فضاءات ذهنية مختلفة مرتبطة بوظيفة ذريعية معينة، فإنها 

  . 31)أو التعيين(ومن أنماط الوظائف الذريعية البارزة وظيفة التطابق . تعتبر مقابالت

الجاسوس البريطاني ، في روايات يان فليمينغ، هو اسم شخصية جيمس بوندمثال ذلك أن 
فالوظيفة . هو االسم الرمز الذي يستعمله جهاز المخابرات لتعيين هذا الجاسوس 007و المتخيل،

هي وظيفة االشتراك اإلحالي أو  007و بجيمس بوندالذريعية الرابطة بين الكيانين المحال عليهما 
 chain of).سلسلة إحالةعا وبعبارة أخرى، يحيل التعبيران على نفس الفرد ويشكالن م. التطابق

reference) . إن العناصر التي تنتمي إلى فضاءات ذهنية مختلفة والتي تكون مشتركة في اإلحالة
  32.روابط تطابق، تعتبر متعالقة بواسطة )أي تكون مقابالت مربوطة عن طريق التطابق(

إلى تعرف  إن الروابط مبادئ تصورية تعبر، من وجهة نظر نفسية، عن ميل المتكلمين
الترابطات بين بعض الكيانات، أو إقامة عالقات بين أشياء ذات طبيعة مختلفة، تمكنهم من اإلحالة 

ويحيل فوكونية بعضًا من الربط في .على شيء عن طريق شيء آخر مرتبط باألول بشكل مالئم
اء إلى التطابق بعض الدالالت التداولية والمجاز واالستعارة والقياس وربط الدور بالقيمة واالهتد

   .33والعالقات الرابطة بين العالم المتصور ونظيره في الواقع

روابط "المطردة التي يسميها  المبادئعن ) 1984(ومن األمثلة التي يقدمها فوكونييه 
، المبدأ الكنائي العام الذي ")الروابط المغلقة"أو (غير المطردة  المبادئفي مقابل " مفتوحة

 34: ويصوغه كالتالي" تعيين"يسميه مبدأ 

  مبدأ التعيين

وظ =ب(وظ : أ وب مرتبطين عن طريق وظيفة ذريعية): بالمعنى األعم(إذا كان شيئان 
   :فإن وصف أ يمكنه أن يصلح لتعيين ب الموافق ل أ ،))أ(

  وظ

   



 ...االستعارة والكناية إنموذجًا: الفضاءات الذهنية وبناء المعنى   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 311

  :تربط بين المؤلفين ومؤلفاتهم) 1وظ (فهناك وظيفة 

  
  :ثالوإذا أخذنا م

  الجاحظ= أ

  "مؤلفات الجاحظ) = "أ( 1وظ = ب

  ):11(بالداللة على ) 10(فإن مبدأ التعيين يسمح ل 

 تجد الجاحظ على الرف األيسر) 10(

  تجد مؤلفات الجاحظ على الرف األيسر) 11(

وب  ،)لإلحالة(ويسمي فوكونييه أ، في هذا المثال، مشغال . أي أن وصف أ يسمح بتعيين ب
  :، ووظ رابطا، كما يبدو في مثل)اإلحالة(هدف 

  

ترابط "فمبدأ التعيين يشير إلى أن وصف المشغل يمكنه أن يعين الهدف، وذلك في وضع 
  .وهذا يمكن من اإلحالة على الهدف ب". ذريعي

  :المؤول استنادا إلى الرابط) 10(ففي المثال 

  

ممكنا لضمائر  (antécédent)هناك إحالة على مؤلفات معينة، وهو هدف إحالي يصبح سابقا 
  :أو لعناصر عائدية أخرى، كما نجد في مثل

  تجد الخنساء على الرف األيسر، إنه مجلد بجلد فاخر) 12(
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  :ويكون المشغل أ أيضا سابقا ممكنا

  تجد الخنساء على الرف األيسر، وسترى أنها تنظم بشكل ممتاز) 13(

، يصلحان معا ألن )وان الخنساء مثالدي(، والهدف )الخنساء المؤلفة(وهذا يعني أن المشغل 
  35.يكونا سابقين للضمائر في بقية الخطاب

ويربط فوكونييه األحكام المتعلقة بانفتاح بعض الروابط بقدرة المتكلمين على تعلم روابط 
وبقدر ما يصبح رابط ما مألوفا . جديدة" ذريعيةنماذج معرفية "جديدة وإقامتها عن طريق بناء 

  .قدر ما ينحو نحو االنفتاحوعاما ونافعا ب

، وتعتبر "فضاءات ذهنية"ومن الروابط األخرى التي يوردها فوكونييه، والتي تعالق بين 
  :فتسمح لجملة مثل 36مفتوحة باستمرار، روابط مثل التي تعالق بين الصورة والنموذج، 

  هند تبتسم) 14(

  :أو على صورتها) النموذج(أن تحيل سواء على هند نفسها 

  

  ):16(باإلحالة على ) 15(مثل التي تعالق بين المحل والحال، وتسمح ل  أو

  استقبلت المدينة زيدا) 15(

  استقبل سكان المدينة زيدا) 16(

  

  األدوار والِقيم  6.3

من المظاهر البارزة في نظرية الفضاءات الذهنية معالجتها للمركبات االسمية ذات التأويل 
  .زيد :، واألعالم، مثلالرئيس :تشمل أسماء األجناس المعرفة، مثلوهي مركبات اسمية . المعرف

وتعتبر نظرية الفضاءات الذهنية أن المركبات االسمية ذات التأويل المعرف ال يمكنها أن 
  .تملك إحالة قارة، أي أنها قد تحيل أو ال تحيل على محال عليه واحد
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  37:لذلك باألمثلة التالية) 1994(ويمثل فوكونييه 

  سيارتك مختلفة دائما. ب    يتغير الرئيس كل سبع سنوات. أ) 17(

أن مظهر شخص الرئيس يتغير بكيفية ) أ17(فقد تعني . ملتبستين) 17(تعتبر الجملتان في 
كما قد تعني أن الشخص . معينة كل سبع سنوات، كأن يتساقط شعره أو يصبح ذا شاربين، الخ

فقد تعني أن مظهر سيارتك يكون ) ب17(أما . سنوات الذي يقوم بمهام الرئيس يتغير كل سبع
وقد تعني أنك . مختلفا كلما رأيناها، كأن تكون مختلفة العجالت أو فيها زيادة أو نقصان، الخ

  .تكون في سيارة جديدة كلما رأيناك

يوضح هذا النوع من االلتباس أن المركبات االسمية ذات التأويل المعرف يمكن أن تكون لها 
، تتعلق بموقع الرئيس: فقراءة الدور في المركب. القيمةأو قراءة  الدورفوكونييه قراءة حسب 

وقراءة القيمة )). أ17(أي التأويل الثاني في (الرئيس بغض النظر عن من يحل في هذا الموقع 
  )).أ17(أي التأويل األول في (تتعلق بالفرد الذي يلعب الدور 

العناصر إلى الفضاءات الذهنية، لكن كل واحد منهما يمكن  وتقوم األدوار والقيم معا بإدخال
  :وذلك ما يوضحه المثال التالي. من تعالقات مختلفة

تعتقد مارغريت تاتشر أنها ما زالت الوزير األول وأن طوني . طوني بلير هو الوزير األول) 18(
  بلير هو زعيم المعارضة

وهذه . مارغريت تاتشروالوزير األول وير طوني بل: توجد في فضاء القاعدة العناصر التالية
وما يشير إلى ذلك أن لها إحالة . عناصر موجودة أصال في الخطاب أو في المعرفة الموسوعية

  . معرفة، وهذا يعني أنها لم تبن باعتبارها عناصر جديدة ولكنها موجودة مسبقا

 .الوزير األول: دورعنصر القيمة المربوط بعنصر ال طوني بليرفي فضاء القاعدة، يعتبر 
ويمكن لهذه . وبعبارة أخرى، هناك عالقة دور بقيمة تربط بين العنصرين المشتركين في اإلحالة

، مذكورة بوضوح في )18(إال أنها، في  ،العالقة أن تكون قائمة على أساس المعرفة الموسوعية
  .الجملة األولى

: طي الرابط بين عنصر القيمةإلى هذه العالقة عن طريق السهم النق) 19(ويشير الرسم 
  :الوزير األول: ، وعنصر الدورطوني بلير
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)19(   

  

تعتقد : يقوم على الوحدة البانية للفضاء ًاجديد ًاذهني ًء، فضا)18(وتبني الجملة الثانية، في 
المربوط ( ها: ، يوافق الضميراعتقاد تاتشروفي الفضاء الذهني الذي يشكله  ...مارغريت تاتشر

الوزير : عنصر القيمة المربوط بعنصر الدور) بواسطة رابط تطابق أو تعيينريت تاتشر مارغب
  . زعيم المعارضة: عنصر القيمة المربوط بعنصر الدورطوني بلير بينما يوافق . األول

 ).18(توضيحا لهذه التعالقات والروابط التي تعبر عنها الجملة ) 19(ونجد في الرسم 
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  لفضاءات الذهنيةتطبيقات على بناء ا 7.3

، مجاال لتطبيق بعض آليات بناء الفضاءات الذهنية كما )20(لنتخذ من النص القصير في 
ورغم بساطة النص المعني، فإنه يقتضي عمليات لبناء المعنى ال . أوضحناها في الفقرات السابقة

  : تخفى درجة تعقيدها

ربما تكون السلحفاة في . كنها سريعةل. ظن أن السلحفاة بطيئة. رأى فيدو سلحفاة، طاردها) 20(
  .الواقع قطا

لقد رأينا أن بناء الفضاء الذهني يبدأ دائما بإقامة قاعدة تمثل نقطة انطالق ألي مرحلة من 
ويتم إدخال . في الخطاب بمثابة محاور للحوار" المراحل"ويمكن أن تعتبر . مراحل الخطاب

؛ أو يتم تعيينها باعتبارها موجودة مسبقا عن العناصر في القاعدة بواسطة أوصاف غير معرفة
طريق أوصاف معرفة أو عن طريق عوامل غير لغوية كالتي يمكن أن يوفرها السياق، كما في حالة 

  :إحالة المتكلم على شيء مرئي أو مألوف لدى المتكلم والسامع معا، نحو

  أعطني المقص) 21(

  :عنه مع السامع، نحو أو في حالة إحالة المتكلم على شيء سبق الحديث

  لقد وجدت الكتاب) 22(

تشير إلى أن  ، وذلك بكيفية اقتضائيةفيدو: وصفا معرفا هو) 20(تقدم الجملة األولى في 
ولنالحظ أنه يمكننا أن نقول ذلك بغض النظر عن علمنا . موجود في سياق الخطاب فيدو: العنصر

ا من حكاية شفوية، سنكون دون شك، قد ، مثال، جزء)20(فإذا كانت . بسياق الخطاب السابق
  .فيدوعرفنا من قبل من هو 

لذلك، يبنى هذا . هذا السياق الخلفي" نبني"بداية حكاية مكتوبة، فإننا ) 20(لكن إذا كانت 
 فيدوإضافة إلى ذلك، فإن . في فضاء القاعدة باعتباره جزءا من المعرفة الخلفية فيدو: العنصر

فة الخلفية أن هذا االسم يطلق عادة على كلب، فنستنتج أن العبارة اسم، ونعلم من خالل المعر
  . تحيل على كلب

والوصف غير المعرف يدخل . سلحفاة: هناك أيضا وصف غير معرف في هذه الجملة هو
عالقة بين العنصرين، رأى ويقيم الفعل . عنصرا جديدا إلى الخطاب، فيبنى في فضاء القاعدة

ويتم ربط هذا . المرئيو الرائي: ي يستلزم على األقل دورين مشاركينأساسها إطار الرؤية الذ
العنصر ( المرئي بسلحفاة، ودور )1العنصر أ( بفيدو الرائياإلطار بفضاء القاعدة، فيربط دور 

 ):23(كما هو مبين في الرسم ). 1ب
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علم مسبقا، وبما أننا ن. ها: و) المستتر في الفعل( هو :وتستخدم الجملة الثانية الضميرين
في فضاء القاعدة،  1تعين أ هويحيل على حيوان ذكر، فإن  فيدو: من المعرفة الخلفية، أن االسم

على بنية تضاف إل فضاء القاعدة هي بنية إطار  طارد: ويبعث الفعل. 1على بها : بينما تحيل
يربطان، تباعا،  ،ردالمطاو المطاِرد: ، دورين مشاركينالرؤيةوهو إطار يستلزم، مثل إطار . المطاردة

  ):24(، كما يتضح في الرسم 1بو ،1ب أ

  طاردها) 24(
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جديد  اعتقادوهي وحدة تقيم فضاء . ظن أن: وتتضمن الجملة الثالثة الوحدة البانية للفضاء
، بينما )فيدو( 1المقابل ل أ ،2على أ) ظنالمستتر في ( هو: فيبعث الضمير. يبنى تبعا للقاعدة

نصرا بكيفية اقتضائية، ما دام هذا العنصر سبق إدخاله في الخطاب عن طريق ع السلحفاةتدخل 
السلحفاة فيبعث هذا العنصر على مقابل في فضاء القاعدة، أي أن . سلحفاة: الوصف غير المعرف

وفي الحالتين معا، يتم الربط عن طريق الوظيفة ). سلحفاة( 1المقابل ل ب 2تدخل العنصر ب
  .ى التعيينالذريعية القائمة عل

 2أي أ – 1بو 1العالقات المسندة إلى العنصرين المقابلين ل أو وهذا يعني أن الخصائص
: ويشمل ذلك األدوار المشاركة التي يستلزمها اإلطاران. تبنى كذلك في فضاء االعتقاد – 2بو

وذلك ما . اعتقاد فيدوفي فضاء ) السلحفاة( 2تسند إلى بالبطء كما أن خاصية . المطاردةو الرؤية
  ):25(يبينه الرسم 

  ظن أن السلحفاة بطيئة) 25(

  

وما دامت هذه المعلومة . في الجملة الرابعة، تضاف معلومة جديدة تفيد أن السلحفاة سريعة
، التي لكن: فاستعمال. اعتقاد فيدوتتعلق بالواقع، فإنها تضاف إلى فضاء القاعدة عوض فضاء 

ني أن المعلومة المتعلقة بسرعة السلحفاة تنحصر في فضاء تدخل تأويال مضادا لما هو منتظر، يع
  .القاعدة
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، والخاصة ببطء السلحفاة، تناقض المعلومة االعتقادوذلك ألن المعلومة المتضمنة في فضاء 
أي سرعة (يشير إلى مبدأ يمنع المعلومة المضادة  لكنفاستعمال . المتضمنة في فضاء القاعدة

أن يظن أن السلحفاة بطيئة وسريعة  لفيدواء االعتقاد؛ إذ ال يمكن من أن تمتد إلى فض) السلحفاة
  لكنها سريعة): 26(وهذا ما يعكسه الرسم . في نفس الوقت

  

ومقابل . إمكان ، التي تقيم فضاءربما: وتتضمن الجملة األخيرة الوحدة البانية للفضاء
 اإلمكان، إلى أن فضاء اقعفي الو: وتشير العبارة). 3ب(، في هذا الفضاء، قط )1ب(السلحفاة 

، ألن فضاء القاعدة هو اعتقاد فيدوهذا، يبنى من منظور فضاء القاعدة عوض منظور فضاء 
  ):27(فضاء الواقع، كما هو مبين في الرسم 
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  ربما تكون السلحفاة في الواقع قطا) 27(

  

ي مشاركة ، تقتض)20(يوضح هذا المثال التطبيقي كيف أن قطعة صغيرة من الخطاب، مثل 
وهو ما يبرز العمليات . في بناء عدد من الفضاءات الذهنية المختلفة) أو القارئ(فعالة للسامع 

أثناء بناء المعنى، كما يبرز االرتباط الوثيق بين استعمال " الخلفية"المعرفية المركبة التي تتم في 
اط الذي يشكل سمة جوهرية وهو االرتب 38 .اللغة واستعمال المعرفة التي يوفرها النسق التصوري

  .من سمات نظرية الفضاءات الذهنية، على الخصوص، والداللة المعرفية، على العموم

  المزج التصوري 8.3

 Blending(المزج :ترتبط نظرية المزج بنظرية الفضاءات الذهنية،ولها أسماء عديدة منها
Theory(، والمزج المفهومي (Conceptual Theory)، مفهوميأو اإلدماج ال(Conceptual 

integration) 39.  انبثقت نظرية المزج التصوريولقد (Conceptual Blending Theory)  من
اتجاهين في البحث داخل الداللة المعرفية، هما نظرية االستعارة التصورية ونظرية الفضاءات 

مرتبطة بنظرية وتعتبر نظرية المزج التصوري من حيث هندستها واهتماماتها المركزية . الذهنية
ويعود ذلك إلى عنايتها الخاصة بالمظاهر النشيطة لبناء المعنى . الفضاءات الذهنية وامتدادا لها

فأسس نظرية المزج هو الفضاء وهو . وإلى اعتمادها على الفضاءات الذهنية في تكوينها الهندسي
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ن المدركات والمتخيالت وعن تلك البنية التمثيلية التي يبنيها األشخاص أثناء الحديث أو التفكير ع
  .40جميع األوضاع الماضية أو المعيشية أو اآلنية

بنيوي ) أو دمج(ومن أبرز مبادئ نظرية المزج التصوري أن بناء المعنى يستلزم عملية مزج 
ويستدل أتباع النظرية على . تنتج قدرا من المعنى أكبر من األجزاء التي تشكل دخال لهذه العملية

. مزج التصوري هذه عملية معرفية قاعدية وعامة ومركزية في طبيعة التفكير البشريأن عملية ال
، كما رأينا، في فقرة سابقة، ليست مجرد تقاطع بسيط بين السمكة المدللةومثال ذلك، أن مقولة 

؛ بل هي مُقولة تمزج بكيفية انتقائية بين بعض خصائص مُقولَتي المصدر السمكةو المدللةمقولتي 
مُقولة جديدة تمتلك بنيتها الداخلية المتميزة؛ وهي عملية تتم بفضل المزج التصوري الذي  إلنتاج

يستدل الباحثون في تطبيق هذه النظرية على وروده في ظواهر تهم مجاالت مختلفة متعددة، 
إضافة إلى الداللة اللغوية، كالخطاب األدبي والرياضيات والموسيقى وعلم النفس المعرفي 

  .ي واألناسة وعلوم الحاسوبواالجتماع

 41 .(Mark Turner)وتعود أصول نظرية المزج التصوري إلى أبحاث فوكونييه ومارك تورنر 

فبينما طور فوكونييه، كما رأينا في الفقرات السابقة من هذا البحث،رصد عدد من المشاكل 
وية البنيات االستعارية في التقليدية المتعلقة ببناء المعنى، حاول تورنر معالجة بناء المعنى من زا

والتقى الباحثان في التوصل إلى أن بناء المعنى يشتق في حاالت كثيرة من بنية ال . اللغة األدبية
ومن ثمة تمت . توفرها البنيات اللغوية أو التصورية التي تكون بمثابة دخل لعملية بناء المعنى

  .بلورة نظرية المزج التصوري

ا لتصور هذه النظرية، المثال التي شكلت منطلًقو األبحاث المزجية النماذج المتداولة في ومن
  :االستعاري التالي الذي ال يمكن رصده بكيفية مباشرة في إطار نظرية االستعارة التصورية

  هذا الجراح جزار ) 28(

على أساس إسقاط المجال المصدر على المجال ) 28(ففي هذا اإلطار النظري األخير تفسر 
 :م، بموجب ذلك، فهم الهدف من خالل البنية المسقطة استعاريا، أي أن المجال الهدفالهدف، فيت

ويتضمن المجال المصدر جزارا وسكينا ولحم  .جزار: يفهم من خالل المجال المصدر جراح
مبضعا وإنسانا مريضا في حالة و ويتضمن المجال الهدف جراحا. الحيوان الذي يقطعه الجزار

  .لجراح عملية جراحيةالالوعي يجري عليه ا

إال أن الصعوبة التي تعترض نظرية االستعارة التصورية بخصوص رصد المثال المعني، 
فرغم أن مهنة الجزارة تتطلب مهارة ومعرفة . تتجلى في أنه يستلزم، في الواقع، حكم قيمة سلبي
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عف وقلة بالض(عاليتين، فإن تصور الجزار باعتباره جزارا يتضمن حكما سلبيا على الجراح 
  ).المهارة

ومن ثمة، فإن نظرية االستعارة التصورية ال ترصد اشتقاق هذا الحكم السلبي من المجال 
  .جزار: المصدر

ذلك أن اللغة والفكر ليسا . إن هذا المثال يشير إلى مظاهر أساسية في المعرفة البشرية
وبعبارة أخرى، ال يقوم . خرتأليفيين بالمعنى التراكمي القائم على مجرد إضافة عنصر إلى عنصر آ

مجاال تصوريا من خالل مجال تصوري آخر، مثلما  بناء المعنى على مجرد إسقاطات بسيطة تبني
يحصل في االستعارات التصورية، أو تقيم روابط بين مقابالت تنتمي إلى فضاءات ذهنية، كما رأينا 

  .في الفقرات السابقة

ها ترصد انبثاق مثل هذه المعاني التي يستلزمها ومن أبرز إضافات نظرية المزج التصوري أن
المثال السابق، من خالل افتراض مفاده أن بناء المعنى يستلزم بروز بنية داللية جديدة؛ أي قدرا 

ويقوم رصد هذه الظواهر . من المعنى أكثر مما ينتج عن مجرد ضم األجزاء المكونة إلى بعضها
  :التاليةفي نظرية المزج التصوري على الخطوات 

   .ترتبط عناصرهما عن طريق اإلسقاط) أو أكثر(على دخلين ) أو المزج(تقوم شبكة الدمج   : أ

 ما دام بناء المعنى يقتضي شبكات دمج، كياناتها متعددة الفضاءات، فإن نظرية المزج :ب

التصوري تربط الفضاءين الدخلين عن طريق فضاء عام يتضمن معلومات مشتركة بين 
  . الدخلين

وهو الفضاء الذي يتضمن . فضاء المزجما يميز شبكة الدمج أنها تقوم على فضاء رابع هو  :ج
وهو ما يبرزه الرسم . البنية الداللية الجديدة؛ أي المعلومات التي ال توجد في أي دخل

  :التالي

وهي . 42هكذا يرث فضاء المزج عناصر من الدخلين، لكنه يشتق بنية داللية ال توجد فيهما
. عن طريق عناصر فضاء الدمج التي ال ترتبط بأي دخل من الدخلينالتي تكون البنية الجديدة 

  .وهي البنية المتعلقة في مثال إسقاط الجزار على الجراح، بمعلومات حكم القيمة السلبي

  :لخاتمةا

ة حاولنا في هذا البحث القيام بتجريد بعض أهم األسس والمبادئ النظرية والمنهجية المتعلق
بنظرية الفضاءات الذهنية عند فوكونييه، مع تطوراتها التي تجلت في نظرية المزج التصوري عند 
فوكونييه وتورنر،فرغم تعدد صيغ هذه األعمال واختالف أجهزتها االصطالحية والمفاهيمية في 

ساس عملنا على تتبع المسالك المؤدية إلى مكونات األ ،معالجة الفضاءات الذهنية عند فوكونييه
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النظري والمنهجي المشترك لهذه النظرية التي تأخذ أيضا بعين االعتبار العمليات والمبادئ 
وأن  ".خلف المشهد"األكبر منه  الجزءالمعرفية العامة التي تساهم في بناء المعنى الذي يتم 

ى وأكثر اللغة ال ترمز الفكر في شموله وتعقيده، بل ترمز فقط تعليمات جزئية لخلق أفكار أغن
فنظرية الفضاءات الذهنية تفترض أن بناء التصورات يقوده سياق الخطاب الذي وعلى ذلك .تبلورا

ومن ثمة، فبينما يمكن أن تكون المعرفة الذريعية . يشكل جزءا ال يتجزأ من عملية بناء المعنى
، فإن هذه األخيرة ال )أي المعلومات المفقرة التي ترمزها اللغة(مختلفة نوعيا عن المعرفة الداللية 

  .تكون ذات معنى إال في السياق

لقد رأينا أن بناء الفضاء الذهني يبدأ دائما بإقامة قاعدة تمثل نقطة انطالق ألي مرحلة من 
  .في الخطاب بمثابة محاور للحوار" المراحل"ويمكن أن تعتبر . مراحل الخطاب
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 تجلياتها ودالالتها: النصوص الدينية في الخطاب الروائي الجزائري

Religious Texts in the Algerian Novelist Discourse:  
Their Manifestations and Their Implications 

  
  *أوريدة عبود

  

  20/3/2019 تاريخ القبول    23/9/2018 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

مدى قدرة الخطاب الروائي الجزائري المعاصر على احتواء النص الديني  يهدف هذا المقال إلى إبراز
 بمـا يحملــه مــن إمكانــات معرفيـة وجماليــة، بحيــث أســهم هـذا الــنص فــي صــوغ مالمـح المجابهــة الحضــارية      

والثقافية،هذه المجابهة التـي كـان الصـراع علـى مـر العصـور أبـرز معالمهـا، ولإلفـادة مـن حمولتهـا التاريخيـة،             
اتها السردية، بصفتها مرجعيات ولدت في التاريخ، ثم تعالت على الزمـان والمكـان لتظـل ممتـدة وذات     وإمكان

  .أثر لتشكل متفاعال نصيا فكريا، يمارس حضوره في النصوص

  .الخطاب الرواية الرؤية، الفكر، الواقع، النص الديني،: الكلمات المفتاحية

  

Abstract 
This article aims to highlight the extent to which the contemporary Algerian 

novelist discourse can contain the religious text with its cognitive and aesthetic potential. 
This text contributed to the development of the features of civilization and cultural 
confrontation. This confrontation, which was the most prominent feature of the struggle 
throughout the ages and to benefit from its historical load and potential Narratives, as 
references born in history, and then depend on time and space to remain extended and 
influential to form an interactive textual intellectual, practicing presence in the texts.  

Keywords: religious text, reality, thought, vision, novelist discourse. 
 

  

                                                        
   2019 لجامعة جرشجميع الحقوق محفوظة.  
  .الجزائر، تيزي وزو، يقسم اللغة العربية وآدابها جامعة مولود معمر   *
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 :مقدمة

بحث الخطاب الروائي الجزائري عن طرائق جديدة متنوعة لمسايرة التغيرات التي يتعرض لها 
ائم وأفق مفتوح لهذه التنويعات، ما جعله متميزا ومستقال في تنظيم فهو بحث د. الواقع باستمرار

إنه يؤسس لمرحلة اإلنسان الجزائري الذي يحمل تناقضات . تقنيات اللغة واألساليب والرؤى
 .فكرية واجتماعية وإيديولوجيه تغذيها الخالفات والخيبات واألزمات

ثيقا بحيثيات دينية، شكلت الخلفية ارتبطت تكوينية الخطاب الروائي الجزائري ارتباطا و
وحضور هذا . الثقافية واإلبداعية والمعرفية التي تكون ضمنها النص، فيطبع بها ويعرف من خاللها

العنصر يسمح للنص بإنتاج طاقة لغوية وداللية متنوعة، فقد حاورت الرواية الجزائرية المرجعيات 
والثقافية، هذه المجابهة التي كان الصراع على  الدينية لتسهم في صوغ مالمح المجابهة الحضارية

مر العصور أبرز معالمها، ولإلفادة من حمولتها التاريخية، وإمكاناتها السردية، بصفتها مرجعيات 
ولدت في التاريخ، ثم تعالت على الزمان والمكان لتظل ممتدة وذات أثر لتشكل متفاعال نصيا 

 :لهذا يطرح بحثنا جملة من األسئلة الجوهرية.…فكريا، يمارس حضوره في النصوص األدبية

 لماذا يلجأ الروائي إلى استثمار النص الديني؟

  ؟كيف تشتغل النصوص الدينية في الخطاب الروائي الجزائري

  ماهو الحضور الداللي الذي تجسده هذه النصوص الدينية؟

 :في الرواية الحوارية -1

يدرسها في السياق التاريخي السوسيولوجي إذا كان التحليل السوسيولوجي يرى الرواية و
تبدو . الرواية ولحظات وضعه لها إلنتاجها، فإن التحليل اللغوي الداللي يحاول دراسة مسار إنتاج

الرواية كممارسة لغوية موجهة وذات دالالت، فهي ممارسة في الدال، أي الّلغة وإعادة صياغة 
ن الكتابات، من كتابة واقعية إلى كتابة خصوصية لها، يمكن أن تنجز وفق أنماط مختلفة م

 .رومانسية وأخرى خيالية

ردحا طويال منصرفة عن االهتمام بالّلغة وجمالياتها وإمكانية استثمار قدراتها : "ظلت الرواية
الخاصة، حيث تم التعامل مع الرواية، بوصفها رواية أحداث بالدرجة األولى وتستمد قيمتها 

وبعد التنبه إلى الّلغة وأهميتها . الي من نوعية األحداث التي تعرضهاوأهميتها وجماليتها بالت
 .)1("القصوى في المعمار الروائي، برزت الّلغة الشعرية، بمقاييسها المتطورة

خالل عملية التسريد الروائي التي يقوم بها الكاتب، ترتبط كيفية القول بمضمونه فالشكل 
إن ديالكتيك العملية كلها ناتج من أن  أل الشكل، إذليس وعاء للمضمون، والمضمون ليس ما يم



 ...تجلياتها ودالالتها: النصوص الدينية في الخطاب الروائي الجزائري   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 329

ثم ينطلق إلنتاج  ،أخرىوضعية الروائي في ممارسة الكتابة الروائية تقوم بمواجهة لنصوص 
المكتوبة في النوع األدبي ذاته أو في  ففي ممارسته يجد نفسه أمام نصوص سواه. نصوصه

  .الكتابات المتنوعة ومختلفة البناء والتشكيل

ونمط هضمه لها هي التي تحدد عملية بنائه : "طريقة تلقي الكاتب لهذه النصوصإن 
وتشكيله لنصه وكتابة الروائي، فهو جهده في صياغة تعبير عن الواقع العميق وفي حقيقته العميقة، 

: تستجيب الرواية. )2("ألجل تحقيق مرئية مظاهره وتموجاته عبر وجوه حية محكمة ومنظمة
ية في تكثيف العمل السياسي في الخطاب األدبي المعاصر، وهي رغبة بالغة النبل لرغبة إستراتيج"

  .)3("والسمو إنسانيا وجماليا

يؤسس باختين نظرية الرواية على نظرية اللغة الحوارية، التي يكون المبدأ الحواري قواما 
ذلك يتقلص عدد على تعميق الحوارية وتوسيعها وإحكامها، وب: "فتطور الرواية يقوم أساسا. لها

العناصر الحوارية المحايدة الصلبة التي ال تدرح في الحوار، فيتغلغل الحوار إلى أعماق الجزئيات 
على هذا األساس فإن المبدأ الحواري يخترق عالقات  .)4("وأخيرا إلى أعماق الذرات في الرواية

الشخصيات  ضر من خاللالرواية بأكملها إذ هو قائم في األسلوب والبناء وحتى في المؤلف، حا
  .)5("حوار مع الذات وتواصل مع نص آخر: "ن الكتابة هيإالتي شكلها وأخرجها حيث 

لى الرواية كجنس في صيرورة، يسير في طليعة التطور األدبي ألنها مليئة إ باختين نظر
ى بالتاريخ تتغذ ،بإمكانيات التطور والتحول وإمكانية التجدد الذاتي أو النقد الذاتي الذي تمارسـه

تعطي اإلنسان مراجع عديدة وتتعامل مع .الكوني وتفتح الثقافات على بعضها واللغات على بعضها
وهي متوجهة إلى المستقبل، يتطابق في هذا التطور والتنوع مع اآلني . الحد األعلى من الحاضر

بالتنوع  حاضر يعترف االنغالق،المفتوح، أو مع حاضر في سيرورة، على أن الحاضر ال يقبل 
أثر لتفاعل لغوي شديد على المستويين الداخلي  ويحتضن األزمنة التي تتعامل معه فإن الرواية

  .والخارجي، تدرس على أساسها تاريخ التبادل اللغوي بينها

فإن ما يثير االهتمام فيها هو انفتاحها وقدرتها على : "لما كانت الرواية جنسا أدبيا متميزا
لنصوص، مما يحقق لها مقومات بالغية نوعية تمكنها من التغلغل إلى أعماق توظيف كل الّلغات وا

الكاتب والتشخيص مشاعره وانفعاالته، وبلورة فضاء حواري يمثل مواجهات الجماعة وتفاعالتها 
  .عبر األزمنة واألمكنة

دع، تحقق الرواية هذه اللغة المتعددة من خالل التجارب والمواقف واألسئلة التي تحاصر المب
فتكون بمثابة الرحم المولدة للكلمات الباحثة عبر التخييل والذاكرة وحضور الذات، عن مستقر 

وعلى هذا األساس تؤسس الرواية . مؤقت يفقس فيه لغته األقرب إلى التعبير عن سديمه الداخلي
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ارسة كالمها الخاص الذي يختلف عن سائر أنواع الكالم األخرى، والذي يجعل منها شكال من المم
  .)6("التي يساهم بها الروائي في التفاعل العام

إن النص الروائي كما يراه باختين موزع على نصوص عديدة ومتباينة، بذلك يتقصى أثاره في 
 فمادام. وهو في تصوره هذا يظل مؤكدا على مقولة الحوار. أزمنة بعيدة وفي نصوص أكثر بعدا

ال التفاعل المختلفة والموزعة على أزمنة مختلفة، هي التفاعل اللفظي هو قوام الرواية، فإن أشك
  .التي تؤسس قوام الكلمة الروائية

تشكلت الكلمة في الرواية عبر حوار الثقافات وأعادت تشكيل ذاتها في حوار اللغات المتعددة 
وشخصيتها ال تقوم في ذاتها بقدر ما تتوزع على شخصيات وتتمدد فيها . مع اللغة الوحيدة

يستعير مواده من علم االجتماع والتاريخ وعلم النفس واألساطير  خرى، وخطابهاشخصيات أ
وصوال إلى الفيزياء الحديثة، لهذا تكون الرواية الجنس األدبي األكثر شبابا، وهي الجنس الوحيد 
الذي هو في صيرورة، وهي فريدة في تطورها بين أجناس أخرى تشكلت منذ زمن بعيد، وتظل 

تكون متفوقة في األدب، إضافة إلى ذلك فهي جنس في صيرورة مدهشة يسير  تقاتل من أجل أن
ألّنها تأخذ كل ما هو جديد وتلتقط المبتدع الذي لم يتشكل ) 7(في مقدمة األدب كله عبر األزمنة

وتنبئ بجديد ال يستطيع أي جنس أدبي غيره رؤيته، وتعلن أنها تخاطب المستقبل قبل أن تحاور 
  )8("النوع الوحيد الذي ال يزال في صيرورة" :قت أن تكونالحاضر لذلك استح

كأنموذج جزائري تجلت فيه النصوص الدينية '' مرايا متشظية''ليقدم رواية  جاء هذا المقال
األخالق،و الواقع والغيب، فلم يكن النص و بوصفها بيانا إلهيا ال يضاهى بنصها األفكار والحياة

  ل هو أيضا ثقافة ورؤية فكرية شاملةالديني مجرد نص كوني روحي فكري ب

 :التحويرو االقتباس -2

أشكاال عديدة من األثر القرآني  ''لعبد المالك مرتاض ''نقرأ في رواية مرايا متشظية
المذهبي والسني، مرة نجد ظاهرة االقتباس وبخاصة من آيات مختلفة من القرآن الكريمآ بأثر 

 قد ترد فيه كلمة أو جملة يوحي به مضمون التأديـة. قرآني في سياق تعبيري ذي ظالل قرآنية
و سنقتصر القول أو التمثيل على .تعكس ثقافته الدينية المرتبطة بمحيطه االجتماعي والفكريالتي 

نماذج محددة من خطابه الروائي بهذا النص الديني، اقتباسا أو تضمينا أو استلهاما أو مستمدا 
 .رافي بعض اللفظ الصريح معكوسا أو محو

ليبرز الفئات التي تستغل الدين بكل أشكاله ) مرايا متشظية(وظف مرتاض أساليب قرآنية في 
فقد . لمرام سياسية وشخصية، وليبرز صراع اإليديولوجيات الذي يجسده شيوخ القبائل السبع
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اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل حتى تجعلهم : "قال أحد شيوخها
  .)9("لمأكولكالعصف ا

يسمح لنا هذا الدعاء أن نقارن ما حدث في الجزائر من محن وانكسارات ورغبة في التحطيم 
أن " أبرهة األشرم"والتدمير بقوم أرادوا تحطيم وهدم الكعبة الشريفة حين أراد ملك الحبشة 

الفيلة، فخرج ومعه الجيش و.يصرف الّناس عن الحج إلى بيت الله الحرام، ليتحولوا إلى كنيسته
وبلغ ذلك مسامع العرب، وأرادوا كفه عن ذلك ومحاربته فتبين لهم أن ال طاقة لهم به وبجنوده، 

ولما اقترب أبرهة وجنوده من الكعبة، أرسل الله تعالى عليهم طيرا .فأوكلوا األمر إلى الله تعالى

َكيف َفعَل ربك بَأصحِاب َأَلم َتر ﴿: وقال الله تعالى. تحمل أحجارا، ال تصيب أحدا منهم إال هلك

1(الِفيل( ِليلم ِفي َتضهدل َكيعجي َأَلم)2 (يلابا َأبرم َطيهَليَل عسَأرو)3 ( ٍة ِمنارِحجب مِميهَتر

يل4(ِسج (ْأُكولٍف مصَكع مَلهعَفج)5-1من سورة الفيل، اآلية(﴾)5.(  

ويلية ما يسمح لمرتاض بأن يستعمله باتجاه ما يرمي إليه للنص المقدس من المرونة التأ
إنه . الرواية، حيث تسعى كل إيديولوجية إلى هدم ما عداهاو مؤكدا على جوهر الصراع في الواقع

تجسيد للصراع السياسي في الواقع الجزائري، وتعبير عن وعي آخر بالتاريخ، وإدانة الستغالل 
فالقرآن ال زال يلعب دور المرجعية األولى المطلقة : "لمتالحقةالدين في بث الترهيب والصراعات ا

في المجتمعات العربية اإلسالمية، ولم تحل محله أية مرجعية أخرى حتى اآلن، إّنه المرجعية 
. )10("المطلقة التي تحدد للناس ما هو األصح وما هو الخطأ، ما هو الحق وما هو الشرعي

يولوجي من أجل استكمال بناء داللة رسالته األدبية والفكرية فالفعل السردي يعتمد الحضور اإليد
التي تأخذ شكل إيحاء إيديولوجي أدبي، يعطي شرعية التفسير والتأويل للنص عبر جدلية لغة 
الماضي ولغة الحاضر، تبرز صراع بعض الفئات المجتمعية مما منح تنوعا فنيا للغة، تحاول عبرها 

  .نص، واستكشاف حقائقه الفكريةالدخول إلى العوالم الخفية لل

تبرز اآليات القرآنية الواردة في هذه الرواية حضور ثقافته الدينية التي ارتبطت أشد االرتباط 
بمحيطه الفكري واالجتماعي حيث استفادت من اللغة الدينية في صوغ بنياتها التركيبية، ومما 

  :ليلفت النظر تلك القدرة الفائقة في توظيف هذه البنيات مث

  ...الّلهم ربنا باعد بين أسفارنا"-

  .وجدا طبقا. الّلهم ربنا اسقنا غيثا غدقا-

الّلهم ربنا سلط عذابك وعقابك وغضبك على قبيلة بني خضران المارقة وقبيلة بني زرقان الفاسقة -
الّلهم عذب هذه -.. .وقبيلة بني حمران الكافرة وقبيلة بني سودان الظالمة وبقية القبائل كلها

  .لقبائل كلها عذابا شديداا
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  ...سود وجوههم،وأخرس أصواتهم، حتى ال يكونوا في األشياء شيئا الّلهم-

الّلهم حول السحائب الممطرة التي تمطر بها روابيهم الفاجرة إلى رابيتنا التقية الجافة الظمأى، -
  .حتى تروى فتهتز وتربو خصبا

ودمرهم . رابيتنا فال تبق منهم زرعا وال ضرعاالّلهم أهلك كل القبائل في الروابي السبع إال -
  .)11("تدميرا حتى ال تترك منهم أحدا

تقوم هذه التركيبات اللغوية على دعوة الله تعالى بأصوات جهيرة قائمة على ثنائية إقصائية 
بحيث يبدأ البناء اللغوي بالدعاء إلى الخير والتأكيد على الوجود،إلى لغة تقصي كل وجود .إلغائية

ويهدف مرتاض من وراء ذلك إلى التنبيه إلى أزمة الخطاب الديني . خر في صيغة القنوت اللغويةلأل
الذي ارتبط ببنية لغوية تهدف إلى إلغاء اآلخر وإقصائه من الوجود مستعمال في ذلك ثنائيات لغوية 

ت لغوية متقابلة متضادة كالنور والظالم، الحياة الموت وهذا ما يدفع إلى التمييز بين مستويا
  .أخرى

نجد لكل هذه البنيات اللغوية صورا مقابلة في االيجابية والسلبية، وحتى األطعمة عمد إلى 
الّلهم أنزل علينا مائدة من السماء فيها لحم :"استعمال المرغوب فيها وغير المرغوب فيها كقوله

. ل ولوزوبرتقا. وزيتون وتين. وموز وتفاح. ودجاج وحجل وحمام وبط وتوت وعنب. وسمك
 .والجزر والباذنجان. والثوم واللفت. وال تنزل علينا العدس والبصل. عسل مصفىو .فستقو وجوز

 الباميا واللوبيا فإّنها أطعمة مثقلة للدمـاغ، مخبثة للبطـن، مهرئةو .الفول والبطاطسو

  .)12("يا رحمـان يا منان. ملبدة لألذهان.ممزقة لألمعـاء.للمعـدة

توظيف اللغة القرآنية مفردات وتراكيب وخصائص فنية وجمالية، وظهر لقد سعى مرتاض إلى 
اعتماد الكاتب جليا على إيقاع التراكيب القرآنية، فجاءت لغة السرد سلسلة ذات إيقاع موسيقي، 

  .خلقته الجمل المتوازنة

 :مبدأ التناصية بين النص الديني والنص الروائي/ االستبدال -3

نص السابق ويتأسس عليه، ويعيد كتابته من جديد، وتتبدى آلية إن النص الالحق يحاور ال
اشتغال النص الالحق على النص السابق، من خالل االستبدال حيث يتم استبدال كلمات أخرى من 

  .خارج النص المرجعي ببعض الكلمات من النص السابق

كدا خصوصيته وهكذا، فإن النص الالحق يتأسس على النص السابق، ومن ثم يفترق عنه، مؤ
واستقالله، األمر الذي أدى إلى اعتبار أن بعض الكلمات والجمل مأخوذ، من النص السابق، مع 

  .إضافة كلمات وجمل جديدة أفضت إلى دالالت جديدة



 ...تجلياتها ودالالتها: النصوص الدينية في الخطاب الروائي الجزائري   مجلة جرش للبحوث والدراسات

 333

إذا افترضنا من أن عملية التناص البد أن تؤدي إلى إنتاج نص جديد، وأن التناص البد أن 
ام بتحوير النص الديني عبر االستبدال، ليجعله مناسبا للفكرة التي تكون له غاية، نجد أن الكاتب ق

يريد التعبير عنها، وهي تصوير ما يحدث في الواقع، أي أن الكاتب وظف النص الديني للتعبير عن 
  .الواقع المعيشي، بعد أن أجرى عليه تغييرا، مس داللته فقط

أصيبوا بالهلع .طوفان الموعود أضلهمزمن ال وأيقنوا أن....''وهذا ما يؤكده المقطع األتي
ولم ينج منه من  و لم يلبث أن حل الطوفان على كل الروابي...أظلمت الدنيا في أعينهم.الشديد

بل لقد امتد الطوفان الدم الموعود إلى كل األقطار  .وال في مملكة العدم.كانوا في كهف الظلمات
ولم يبق منهم أحياء إال من ’ لناس جميعافهلك ا.أغرقهاو والكهوف في كل أنحاء األرض فغمرها

  ).241الرواية ص..."(كان يتعبد الله في جبل قاف

ثمة تداخل لغوي وداللي بين هذا المقطع والنص الديني؛حيث حول مرتاض نصه إلى تناص 
فكلمات . يحورها تحويرا يحيد عن سياقها األصليو ذكي يستوحي الدالالت الشكلية للنص الديني

هذه العبارات تتحاور مع ...إال من كان يتعبد الناس.. هلك الناس. .أغرقها.. وعبارات الطوفان

و أوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إال من آمن فال تبتئس بما كانوا "اآلية الكريمة

 اطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقونبأعيننا ووحينا وال تخ اصنع الفلكو )36(يفعلون 
بالموروث الديني  إن هذا التداخل يعبر بصدق عن تأثير الروائي)..من سورة هود)..(37(

نظرا الندماجها في ؛و البنيات النصية الواردة في الرواية لم تحتفظ بمرجعيتها األصلية.واحتكاكه به
  .وفالتحرر من المألو العمل الروائي الذي يتميز بالخصوصية

حقال دالليا أضفت عليها مرجعية معرفية تعكس تاريخ  شكل النص الديني في هذا الخطاب
الصراع السياسي في الجزائر في العشرية األخيرة، حيث نقلت النصوص أزمات الجزائر من حلبة 

ء الواقع إلى المستوى الفني األدبي، لترسم بذلك مواقف مما وقع في الجزائر،واقع انبنى على اإللغا
ونفي اآلخر في مقابل التأكيد على الذات وال شيء غير الذات، نصوص تدين الواقع الجزائري 

  .بمراجعه السياسية والدينية وما تمخض عنه من تدمير وتحطيم لكل البنيات الفاعلة فيه

ذلك أن : "تجلى النص القرآني في هذه المقاطع بألفاظه وعباراته أو بما هو من جنسها
والقرآن أيضا هو النص . الدهر النص المجسد لإلعجاز، إنه الغاية التي ال تدرك القرآن ظل على

ومن ثم فإن القرآن يمثل . الذي حول مجرى تاريخ اإلنسانية بما حواه من قيم ومبادئ ومثل
  .)13("لحظة البدء والنور واندفاق المعجزة في الماضي

على -فشيوع القرآن فيها .إن استحضار القرآن في نصوص مرتاض هو بؤرة الجدل وعصبه
فهو دليل التجدر في الماضي ذلك أّنه لم يقف عند إيراد الشواهد  -الحقيقة وعلى المحاكاة

  .)14(القرآنية بل جاوزها إلى الكتابة على منوال القرآن إعجازا بإعجاز
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في القرآن الكريم بإعجازه البياني يحرز على رتبة الدليل أو الشاهد الذي يلجأ إليه األديب 
الدراسات واألعمال األدبية، إذ تبين للعرب بعد التدبر في معانيه وبالغته أّنه يحتل من عالم الكلمة 

جاء بأفصح األلفاظ في أحسن نظوم التأليف : "فوجوه إعجازه تكمن في أّنه.العربية قمة اإلعجاز
  .)15("مضمنا أصح المعاني

وية للمعاني، وإلدراك المعاني اعتمد القرآن في تعبيره على التصوير الحسي تق"وقد 
فقد أثرت لغة القرآن . )16("المعدومة، وغير المعهودة للناس مما ال يقع في دائرة العقل البشري

األدب العربي، األمر الذي جعل اللغة تكتسب طابعا إسالميا حضاريا على حد تعبير محمد 
 ة أو خشنة جافة بمقدار ما لها منلغة اآلمة صورة سابقة لذوقها العام، تكون سهلة لين: "الباقوري

  .)17("شعور رقيق وحس مرهف، وال ريب أن للتحضر أثرا قويا في إرهاف الحس وترقيق الشعور

ارتقت الرواية إلى مستوى من األدبية، اندمجت مع التراث الديني البليغ فالكتابة قبل كل شيء 
لقد عرف خبايا . وشجن ومحنهي تجربة لغوية خاضها الروائي بكل عنف وعمق وعشق، بكل ألم 

تلهمه كل ما يريده منها، يشعر القارئ، بمتعها وبتدفقها وحواريتها وهو يتعامل مع نصوص  اللغة
راقية في استخدام التراكيب وفي رسم صور جمالية، حملت في طياتها تدفقات التجربة الجزائرية 

  .األساليب والصورصور تمتع القارئ وتمنح له تنوعا في الّلغة و. من أالم وسالم

هذا الخطاب الروائي على دالالت متعددة تم التعبير عنها بإشارات لغوية إشارات  انفتح
يستنبط منها ذلك التاريخ اإلسالمي الذي أخرج فيه اإلنسان من الظلمات إلى النور، ومن الضالل 

أعيد اإلنسان إلى الهداية والصراط المستقيم ومن جهة أخرى يستنبط ذلك الزمن األسود الذي 
وأدبية تمثل الرسالة  هذا ما جعل النص يحمل أبعادا إيديولوجية. إلى ظلماته ودنائته وانحطاطه

  .األدبية والفكرية المراد إبالغها إلى القارئ

إن اشتغال النصوص الدينية في النص يعطي حضورا دالليا للنظام الفكري اإليديولوجي عبر 
م الفكري يمثل جملة القيم والممارسات االجتماعية السلبية التي فهذا النظا. لغة وأسلوب متعددين

يمارسها شيوخ القبائل السبع قوال وفعال ضمن عالقاتهم االجتماعية حينما أصروا على التناحر من 
أجل االستيالء على قصر عالية بنت منصور بالتنافس واإلغراء واالستمالة ثم بإعالن الحرب وسفك 

  :يقول مرتاض الدماء

أوقدوا النار، وال تبقوا على األشرار وأحرقوا ما وجدتم في طريقكم يستقم لكم أمر الدنيا "
فتحكموها وتحكموا قبضتكم  ،ويستقم لكم أمر الروابي السبع إن شاء الله.واآلخرة إنشاء الله

  ...وإن لم يشأ ،الحديدية إن شاء الله
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وحتى يفقد .فال يرفع أحد رأسهو يكون قصر عالية بنت منصور هو عاصمة الروابي السبع 
وحتى ال يأمن .وال يعصي لكم أمرا من أموركم. وفي غيره فيخاف منكم. كل أحد الثقة في نفسه

وتغتالون إن شاء . تقتلون إن شاء الله بالظنة. وال صديق صديقه. وال والد ولده. زوج حليلته
وإن لكل امرئ ما . األعمال بالنيات وإنما. وتعاقبون إن شاء الله لمجرد بداء النية. الله بالشبهة

ومن .ومن نوى أن يتآمر تؤمر عليه. ومن نوى أن يحرق أحرق.فمن نوى أن يغتال اغتيل.نوى
نوى أن يزني زني بامرأته أو ابنته وربيبته أو ابنة ربيبته أو أخته أو ابنة أخته أو خالته أو ابنة 

ألنه .ومن لم ينو شيئا اغتيل هو أيضا... دتهخالته أو عمته أو ابنه عمته أو حفيدته أو ابنة حفي
. فمن نوى فقد نوى.فالحكم عليه نافذ في الحالين االثنتين... ال يمكن أن ينوي، فهو كالناوي

الظالم الذي يسميكم الظالم، يا بني من ال  و.ومن لم ينو فذلك حكمه كالناوي كما سبق الكالم
  .)18("يدري أحد من أنتم

اإليديولوجي في الخطاب الروائي وفق شكلين يكمل أحدهما اآلخر، تمظهر النظام الفكري 
األول على لسان الشيخ الرابية ذي اللحية البيضاء، والثاني على لسان شيوخ القبائل الشيخ حين 
اخترق هذا المنظور الفكري نص الخطاب عبر المستويات التركيبية شاهرا أولوية المصالح 

  .جه أخر لفهم الدين وتأويلهالشخصية على العامة، يعبرون بو

إن ما زاد من مركزية حضور النص الديني في الرواية بعض الفئات االنتهازية التي تمارس 
فعلها بطريقة أو بأخرى، كاشفة لكل مظاهر النفاق األخالقي والسياسي والديني، ما جعل قيم 

  .قعلغياب الصدق مع الذات ومع اآلخر وحتى مع الوا المجتمع تضطرب وتتعقد

النص الديني في النص عبر مواقف ورؤى مختلفة، أفرزه الوعي االجتماعي الذي  لقد تجلى
النص، ألن النص  يمثل الخطاب الرئيس للرواية، على أن تقدم لغة القرآن مفاتيح إلدراك عمق

إّنه الذي يملك الحقيقة .القرآني يعلو على كل النصوص البشرية مهما يرتقي فكرها وتجريبها
هرة والخفية، وهو القادر على أن يقدم التعبيرات النموذجية للحاالت المحدودة للوضع الظا

فوظف كل إمكانات التعبير الفصيح، وتجاوز كل نماذج الكتابات اإلبداعية، ولهذا فإن . البشري
يفيد كثيرا في معرفة "اآلخذ بمبدأ التناصية بين الخطاب القرآني ومجمل الخطابات التي عاصرته، 

حقول النسقية والمعرفية التي كانت تشرف على منظومة القول واإلبداع، فحين نقرأ النص ال
التراثي، البد أن نتعامل معه باعتباره محور العدد من التقاطعات الخطابية التي كانت تتعايش فيما 

  .)19("بينها في ظل هيمنة خطاب يحتويها ويسيطر عليها

ة جديدة للعالم فحسب، إنما شكل تأسيسا لكتابة لم يقدم القرآن الكريم رؤية، أو قراء
فتح النص الديني أفاقا واسعة أمام شعرية . إنه إبداع للعالم بالوحي، وتأسيس له بالكتابة.جديدة

ثقافة ورؤية فكرية شاملة، : "لم يكن مجرد نص كوني روحي فكري بل هو أيضا. للخطاب الروائي
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ن جهة كونها وحيا، فإنها تنقل ما هو إنساني، ثقافي إنها فإن كانت لغة القرآن، نبوية أو إلهية م
  .)20("التعالي المحايث

يعد النص الديني أنموذجا في الصياغة األدبية والكالم العام، حاول مرتاض استلهامه بوصفه 
بيانا إلهيا ال يضاهى بنصه األفكار، واألشياء والحياة واألخالق، الواقع والغيب، وهذا ما شكل 

  .)21( داخل خيوطها، وتحبك في عالقات متعددة، ومتنوعة مفتوحة كالفضاءشبكة تت

إن ما عاشته الجزائر من أزمات أفرزت أوضاعا وسلوكيات يستحيل على الروائي أن ينفذ 
إليها ويصرح عنها بلغة أحادية، فكان لزاما عليه أن يفسر هذا الواقع الذي يرفض منطق 

سر عنه دائرة التسامح، وتضيق فيه فسحة األمل وتستشري المصالحة، ويتراجع فيه العقل وتنح
فيه الخيانات، ويلفه الرعب، ويحيا فيه الموت بلغة وأسلوب متعددين كي يحقق معه االتصال، 

  .الماضي بالحاضر والمستقبل ،إنها لغة الرؤيا التي تصل. الذي يحدث األثر الفاعل

الغائبة في واقع مظلم سقط في الخراب  يجول الروائي وهو ينقب عن العدل المفقود والمثل
الديني وعندما تستحضر هذه المرجعية  النصوالموت والعنف والقطيعة، فبني روايته من مادة 

الضوء على الوعي، وتدفع إلى اإلبداع، في الوقت الذي تظل  تسلط الدينية في اإلبداع الفني، فإّنها
نى كبيرا، ولكن هذا المعنى وذاك الواقع ال فيه مختلفة بتكوينها المستقل ألن وراء النص مع

يقدمان إلى القارئ في شكل حكاية، بل في تشكيالت لغوية ذهنية معقدة، وكثيرا ما تكون بالغة 
يحرص  التعقيد، وال يعد هذا مظهرا سلبيا لهذا القص، بل هو باألحرى مصدر ثراء للنص الذي

ي التي تعكس في نسبية العالقة بين القارئ على تثبيت نسبية العالقة بين الذات والموضوع، وه
 .والنص، وهذا ما يقدم الكثير من االحتماالت، والكثير من القراءات

  خاتمة

عندما يتطرق الكاتب إلى الحقيقة الكلية من الناحية النظرية يشير إلى إلزامية تمثيلها في 
لك المعجم بطريقة تكشف صورة لغوية معينة، فقد ولج مرتاض إلى عالم النص الديني مستغال بذ

  .بنية المؤلف الثقافية كما تكشف المجاورة الوثيقة بين الوعي اللغوي وأشكال نقله إلى النص

لقد اطمأن عبد المالك مرتاض إلى شكل كتابي يلبي الوعي الجمالي باللغة العربية المتدفقة، 
  لمدى أهمية ووجد ما يرضيه، ففي روايته إحاالت دينية مختلفة تشهد على إدراكه 

  .في التجربة الروائية معبرة بذلك عن الهم الجزائري النص الديني

تجلى النص الديني عبر مواقف ورؤى مختلفة، أفرزه الوعي االجتماعي الذي يمثل الخطاب 
على أن الرفض والتنديد يمثالن خطابها المباشر وغير المباشر، فقد شكل . الرئيس للرواية
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ديني في النص وتمظهر في رمزية ماضية وحاضره جسد مواقف مضاءة الصراع مبدأ الحضور ال
  .لألخر

لهذا يمكن القول بأن هذه الرواية تتسم بعدة انتماءات؛ انتماء للواقع؛ وانتماء للدين؛ 
 هذا الثالثي جعلها منفتحة على الزمان وعلى اإلبداع؛هذا االنفتاح مصدر فنيتها.وانتماء للغة

 خالل معالجتها الحدث في الواقع ومن خالل تنوع هذه اللغة التي فرضت من إبداعيتها؛تحقق ذلكو

السوسيو ثقافية تجعل إنتاجية الداللة للنص ممكنة و من العوامل السوسيو تاريخية تعالق مجموعة
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   اتجاهاته القومية وخطه السياسي: حمد الشريقيم
1919- 1962 

Mohammed Al-Shuraiqi: His national Trend and political Line 
  

  *ابراهيم احمد الشياب

  

  28/10/2018 تاريخ القبول    7/10/2018 ستالمتاريخ اال

  

  ملخص

قوميـة العربيــة، والـذي ضـحى مــن    يعـد محمـد الشـريقي مــن أهـم رجـاالت العـرب الــذين أمنـوا بفكـرة ال        
أجلها، وال سيما وأن مبادئه التي أمن بها ال تفرق بـين دولـة وأخـرى، كمـا أنـه ال يميـز بـين االقـاليم االربعـة          

 كبيـر  البحث حياة الشريقي ونشأته، والمراحـل المهمـة التـي كـان لهـا أثـر       يتناول. التي تكون سوريا الطبيعية
ته، وذلــك مــن خــالل مشــاركته بالحركــات القوميــة ومقاومتــه لالســتعمار    فــي نفــس الشــريقي، وتكــوين شخصــي 

الفرنسي، ثم نزوحه الى شرق األردن ومشاركته في الحكومة، والناظر إلى المناصب التي شغلها الشريقي في 
وتضـمن البحـث أيضـا دراسـة      .األردن، يالحظ بأنها كانت مهمة في تنامي شخصية الشريقي وفكره السياسـي 

وكـان مهمـا فـي تحديـد اتجاهاتـه القوميـة، التـي ظهـرت مـن           للفكر السياسي الذي تميز به الشريقي،تحليليه 
ثمـة  وفـي النهايـة   . خالل تناوله لبعض القضايا المهمة علـى مسـتوى العـالم العربـي، وعلـى المسـتوى الـدولي       

التـي تتحـدث    المصـادر  نظـرا لقـة   ملخص لبعض آرائه السياسية في بعـض القضـايا المهمـة وبشـكل مختصـر،     
  .عنه

ــة      : كلمــات مفتاحيــة  ــي، الثــورة العربي ــاريخ االردن، النهضــة العربيــة، الفكــر القــومي العرب محمــد الشــريقي، ت
  .الكبرى

  

Abstract 
Mohammed AL shuraiqi was considered one of the most important Arab, who 

believed in Arab nationality and sacrificed for it. According to his belief, ho didn’t 
differentiate between a country and another and between the four regions that form 
natural Syria. This study begins with describing Al-Shuraiqi life and important stages 
that have great influence on performing his personality through his participation in 

                                                        
  2019 لجامعة جرشع الحقوق محفوظة جمي.  
  .إربد، األردن، جامعة البلقاء التطبيقية كلية الحصن الجامعية،   *
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national movements and his resistance to French colonism, then his displacement to 
Jordan and his participation in Jordanian governments. If we have a deep look at the 
positions he had taken in Jordan, we will notice that they played an important role in 
performing his personality and his political thought. The research also includes an 
analytical study for his political thought which was vital in determining his national 
trend which can be clearly seen in handling important issues on both the regional and 
international level. The final part is a summary of his political views concerning some 
important issues. 
Keywords: Mohammad Al-Shuraiqi, Jordan history, Arab renaissance, Arab national 

thought, Great Arab Revolution. 
  

  :مولد الشريقي ونشأته

م،على شاطئ البحر المتوسط،  1898ولد محمد بن يوسف الشريقي في مدينة الالذقية عام 
عندما كانت بالد المشرق العربي وحده سياسيه وإداريه 1(في ظل الدولة العثمانية واحده( .  

انوية العليا في درس الشريقي المرحلة االبتدائية والمتوسطة في الالذقية، وأتم دراسته الث
بجبل لبنان، وكان لتعلم " عينطوره"اسطنبول وبيروت، ثم تعلم اللغة الفرنسية في مدرسة 

الشريقي اللغة الفرنسية األثر الكبير في اطالعه على كثير من القراءات والكتابات الفرنسية التي 
بكلية اآلداب، حيث  م التحق الشريقي بالجامعة المصرية في القاهرة1913ت شخصيته، وفي عام نم

في دار الدعوة واإلرشاد،مما  .)2(اخذ دروسًا في التفسير والتوحيد على يد الشيخ رشيد رضا
كان له أكبر األثر في بناء شخصية الشريقي الذي انطلق في أفكاره ومبادئه متأثرًا بالمعلم الكبير 

   .)3(محمد رشيد رضا

الدستور العثماني،والمحاكمات الصورية،  نشأ الشريقي في تلك الفترة التي بدأت بإعالن
ومشانق جمال باشا الدموية قد بلغت ذروتها، وكان لهذه األحداث أهميه كبيره بالنسبة للشريقي، 
إذ تركت في نفسه شعورا قويا اتجاه أمته وبني قومه،وظهر ذلك من خالل سيرة حياته الحافلة 

في الثورة العربية،والحكومة العربية في  كبير ، إذ كان من الذين كان لهم أثر)4(بالنشاط القومي
م عندما كان 1911انتسب الشريقي في بداية حياته إلى حركه اصطالحيه في بيروت عام  سوريا
في ظل الدولة العثمانية،وأسس  )5(،وكان هدف هذه الحركة الوصول إلى الحكم الالمركزيًاطالب

، هدفها قيادة حركة )6("األخوان العشرة"ها اسم الشريقي هو وزمالء له جمعيه وطنيه أطلقوا علي
حمد قدري أكما يقول  ،التي تأسست الفتاه جمعية العربيةالكما انتسب إلى  .)7(الطلبة في بيروت

من تثق بأمانتهم مجددًا إال  عضاًءأولم تكن هذه الجمعية تضم  ،)8(م في االستانه1911في 
 جمعية الجامعة العربية التي كان مركزها القاهرة، كما انتسب الى .القومية،وغيرتهم على الوطن
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وأمين سرها محمد رشيد رضا،حيث عهدت هذه الجمعية إلى الشريقي مهمة تأسيس فروع لها في 
 .)9(والمنتدى األدبي ةوكان لهذه الجمعية اتصال وثيق بالعربية الفتا سوريا،

لعثمانيين، وحوكم في عام لقي القبض عليه من قبل اكان نتيجة نشاط الشريقي هذا أن ْا
م،حيث وجهت إليه تهمة االشتراك في الجمعيات العربية الساعية لقلب نظام الحكم، وبعد 1915

م، وقد كان لهذه 1918التحقيق معه حكم بثالث سنوات في السجن حتى أطلق سراحه في عام 
الفترة التي قضاها في السجن أثر يجري لألحرار العرب من على حياته،إذ شاهد بعينه ما كان  كبير

ر من خاللها الوضع الذي كان سائدًا إعدامات على يد األتراك، ويروي ذلك في مذكراته التي صو
ه في أواخر العهد العثماني، والذي تمثل بكبت الحريات للعرب ومالحقتهم وإعدامهم، وما رْا

قدمهم لحبل المشنقة،لقد الشريقي من إعدام لبعض الوطنيين، وما ردده هؤالء الوطنيين إثناء ت
تركت تلك المشاهد أثرا عميقًا في شخصية الشريقي،الذي قضى حياته في سبيل المبدأ الذي 

وكان للكلمات التي خاطب بها  ،)11(ووسيم الجزائري )10(عدم من اجله، أمثال عبد الغني العريسيْا
في كل قرار لمصلحة من بها الشريقي في حياته ومارسه آوعقيدة أ العريسي حبل المشنقة مبد

 .)12("فلتكن جماجمنا أساسا للمملكة العربية"العرب، فقد سمع الشريقي العريسي يقول 

إذ عهد إليه منصب السكرتير الخاص  ساهم الشريقي في العمل القومي في العهد الفيصلي،
ته في ، ومثل الالذقية في المؤتمر السوري العام،الذي عقدت أول جلسا)13(للحاكم العسكري العام

م شغل الشريقي منصب عضو في اللجنة 1919تشرين أول  27م، وفي 1919الثالث من حزيران 
التي انتخبها المؤتمر السوري، والتي كانت مهمتها إبالغ معتمدي الحلفاء في دمشق أن المؤتمر 

 كان الشريقي من بين م،1920وفي الثامن من تموز  ،)14(السوري هو الممثل األول لألمة السورية
  .)15(أعضاًءالذين انتخبهم حزبهم 

ظل الشريقي يعمل جاهدًا لخدمة بالده ووطنه، حتى فوجئ بدخول الفرنسيين إلى سوريا بعد 
في شخصيته القومية المناضلة، والتي تنامت  كبير وكان لذلك أثر م،1920معركة ميسلون في عام 

ل في تقديم ما يستطيع تقديمه في من خالل األحداث المتتابعة التي كان يمر بها، لذلك لم يبخ
الدفاع عن وطنه، إذ شارك في تنظيم المظاهرات والمشاركة بها وإعداد المناشير الداعمة للثورة 

كنا نجتمع مع الشريقي ونعد "ضد المستعمرين، ويؤكد ذلك ما يتحدث به مسلم العطار حيث قال 
جالتين،ويقوم أصدقاء من أنصارنا المناشير الداعية إلى مقاومة الفرنسيين، ونطبعها على ال

  .)16("بتوزيعها في الشوارع

شارك الشريقي في المظاهرات التي انتشرت في سوريا احتجاجًا على اعتقال الفرنسيين لبعض 
م ألقت السلطات 1921وفي عام  ،)17(الوطنيين السوريين الذين كان منهم عبد الرحمن الشهبندر

، وكان )18(ووضعتهم في السجن، الشتراكهم في المظاهرات الفرنسية القبض على عدد من الوطنيين
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حكمًا  ضدهالشريقي من المطلوب اعتقالهم، ولكنه استطاع االختفاء من وجه الفرنسيين، وصدر 
  . )19(م1922عامًا، استطاع بعدها أن يصل إلى شرق األردن في عام  20غيابيًا بالسجن لمدة 

  : الشريقي في شرق األردن

نفسه من تلك  وعداألردن كل معاني األخوة والمحبة من إخوانه األردنيين،  وجد الشريقي في
اللحظة التي دخل فيها األردن مواطنًا يشارك في بناء هذا البلد،ال سيما وأن مبادئه التي ّامن بها 

ال فرق بين سوريا  دواح بلدكلها ال تفرق بين قطر وآخر،فهو يؤمن بأن األقاليم السورية 
م، ثم بعد 1922في عام ) الوزراء( وظيفة سكرتير لمجلس المستشارين إليهد أسندت واألردن،وق

م وهذه الجريدة كانت الجريدة 1926_م1923رئيسًا لتحرير جريدة الشرق العربي من أصبح ذلك 
 ،، بعد ذلك دخل الشريقي إلى ميدان الحياة السياسية)20(الرسمية لشرق األردن في تلك الفترة

أيار  19وذلك في  ،دة الملكية بتعيينه وزيرًا للخارجية والمالية واالقتصادحيث صدرت اإلرا
م، وعند تشكيل وزارة سعيد 1950تشرين أول  14في وزارة إبراهيم هاشم الثانية، وفي  م،1945

ن الشريقي وزيرًا للعدلية وشغلها حتى المفتي الثانية عثم شغل . )21(م1950تشرين ثاني  4ي
تلفة في األردن منها رئيسًا للديوان الملكي،ووزيرًا للبالط،وعضوًا في مجلس الشريقي مناصب مخ

وزيرًا مفوضًا في أفغانستان وباكستان والهند، ثم سفيرًا في القاهرة  بوصفه ومثل األردن ،األعيان
م، حتى توفي عام 1962وتركيا، واحيل على التقاعد من ميدان العمل السياسي في سنة 

 .)22(م1970

به من  نتيجة لما مر اكتسبها،من خالل المناصب التي توالها الشريقي الخبرة التي ظ يالحو
مت ،عّلةتجارب في الداخل والخارج، وباعتقادي أن الحياة التي شغلها الشريقي كانت بمثابة مدرس

الشريقي الكثير من المبادئ القومية التي زادت من تنامي فكره السياسي، والتي تمثلت في الحياة 
السياسية التي قضاها مسؤوًال في األردن، كما كان معروفًا على المستوى العربي والدولي،إذ تم 
انتخابه من قبل المجمع العلمي العربي بدمشق عضوًا مراسًال له، أما على المستوى الدولي فقد 

 .)23(تم انتخابه من قبل المجمع السياسي الدولي بجنيف عضوًا مدى الحياة

  :سوريا الكبرى الشريقي ومشروع

كان مشروع وحدة سوريا الكبرى هي الشغل الشاغل للملك عبد لله منطلقا من مبدأ، أن 
سوريا كانت بلدًا واحدًا بمختلف أقاليمها التي كانت تضم سوريا ولبنان وفلسطين وشرق 

  .)24(األردن،وما هذا التقسيم الذي رأيناه في األقاليم السورية إال من صنيعة المستعمر

وهذا المشروع لم يأِت به هو وال الملك  ن هنا رأى الشريقي واقعية هذا المشروع وأهميته،م
والتي كان من  عبد لله، إنما يمثل إرادة األمة في األقاليم السورية، ويمثل صوت الثورة العربية،
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مبادئها البقاء على وحدة سوريا الطبيعية، وقد مثل مشروع الوحدة صدى للقرار التاريخي 
ك لمؤتمر السوري العام،الذي كان يضم مندوبين عن سوريا الطبيعية، والذي دعا إلى التمسل

الثورة السورية  ومطلب م، والوحدة كانت نداَء1920آذار  8بوحدة سوريا، وجاء ذلك القرار في 
ولم يخرج عن ، والذي من أجلها سقطت أرواح كثيرة، كما كان ضمن ميثاق الجامعة العربية

ذ جاء في المادة التاسعة من هذا الميثاق أن لدول الجامعة التي ترغب في إنشاء تعاون نطاقه،إ
  .)25(أوثق وروابط أقوى فيما بينها لها أن تعقد من االتفاقيات ما تشاء فيما بينها

 ،وموقف الشريقي من هذه القضية واضح، ويتمثل بإيمانه واعتماده بفاعلية هذا المشروع
أن بناء جبهة داخليه بلية، والتقارب بين األمم، إذ كان الشريقي مؤمنًا خاصة على الساحة الدو

قويه، هو األساس للظهور بمظهر الئق في الساحة الدولية،واألمة السورية العريقة بماضيها 
استغلت استغالًال صحيحًا ستصبح قويه ذات مكانه بين األمم،  لوالتي  ...وتاريخها وإمكانياتها
ية حيث كان يجتمع وزراء خارجية الدول العربية في تشرين الثاني وفي الجامعة العرب

م،والنقاش يدور حول مشروع سوريا الكبرى، والذي أبدى معارضة مناقشتة كل من وزير 1945
فرد الشريقي على من يعارض هذا المشروع  )26(خارجية لبنان ونائب وزير الخارجية السورية

، وقد كان رد )وليس مطلبه أو مطلب الملك عبدا لله ن هذا المشروع هومطلب األمةإ(: بقوله
الشريقي واضحًا في إعطاء صوره كاملة لوجهة النظر األردنية الذي اعتنقها وّامن بها،والتي أكدت 
على أن المصالح الحيوية والحاجات القومية تحَتم على السوريين ذلك اإلتحاد، إضافة إلى أن 

لمحرك لهذا الموقف األردني، واألردن كان يرفض دائمًا رفضًا الوجدان العربي العام هو الدافع وا
مطلقًا فرض إرادة أي قطر عربي على اآلخر، ألن األردن كان يؤمن باحترام األراده العامة لكل بلد 
عربي مستقل،وأن العالقات العربية يجب أن يكون قوامها األماني العربية قبل كل اعتبار،وقاعدة 

ح األماني الخاصة على مة واحده تناقض مبدأ األماني القومية،ألنها ترجللتوازن السياسي في أ
أن يعالج بعض المشاكل عالجًا مؤقتًا على أساسها، فأن  األماني العامه،وإذا حق للسياسي العملي،

 .)27(ذلك يجب أن يقترن بعدم اإلخالل بالمصالح القومية العليا

 به الشريقي سبيًال للوحدة واإلتحاد، وعلى حد وكان اإلتحاد الفيدرالي هو الشكل الذي نادى
الواليات المتحدة أو قوله،إن أقرب ما يحقق الوحدة أن نكون على غرار االتحاد الهندي 

األميركية،حيث تقوم حكومات محليه مستقلة في كل والية أو إقليم تجمعها حكومة مركزيه عامه ،
وهذه الحكومة المركزية العامة تتمثل في مجلس وأن يكون دستور لإلتحاد، ودساتير أخرى محليه،

28(اتحادي أعلى تكون رئاسته دوريه(.  

كاملة، بعد تحقيق االتحاد  عربيه لوحده نه نواهأوالشريقي إذ يطرح هذا األسلوب يرى 
تريد المحافظة  ةعربي ة،خاصًة إذا ما الحظنا أن كل دولمعقوٌل هذا حٌل السوري، وباعتقادي أن

وكأني بالشريقي . لها وزنها في الساحة الدولية واحده ها واستقاللها،مع تمثيلها بدولهعلى كيان
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يلتقي في تفكيره مع المفكر واألديب العربي محمد أديب العامري إذ يعالج أسباب تخلف العرب من 
ناحية منطقيه وواقعيه، ويضع نفس الحل الذي طرحه الشريقي، للخروج من الوضع الذي تعاني 

متنا،عن أيمكن أن تتمخض آالم الوضع الذي تعاني منه " )29(ويقول هذا الكاتب، األمة كثيرًا منه
دوله فيدراليه مهابة، تضمن للشعوب إدارة شؤونها بنفسها،مع توحيد الجهود في إطار خطه 
متناسقة للتنمية االقتصادية والعلمية والعسكرية، تضع األمة في ظرف قرن في مصاف األمم األولى، 

  .)30("فيرفف العلم العربي على قمة جبل إفريست

  : الوطنية لدى الشريقي االتجاهات

دور في  كانت للحياة التي قضاها الشريقي،والحافلة باألحداث المهمة في تاريخ الحركة العربية،
تنامي اتجاهاته الوطنية وتنور فكره السياسي،الذي ظهر واضحًا في كثير من القضايا العربية 

التي أكد من خاللها على أهمية إعادة تكوين األمة العربية من جديد،وسأعرض فيما يلي الهامة،و
على اتساع تفكيره السياسي،  والتي وضع لها حلوًال تدُل القضايا التي تحدث عنها الشريقي،

على تجاربه الغنية في معترك الحياة السياسية على شيء فإنما يدّل دّل والذي إن .  

  : لوطنيون في نظرهالوطن والرجال ا

يرى الشريقي أن الوطن كمصطلح اجتماعي ما هو في الحقيقة إال مجموعة حلقات اجتماعيه 
متسلسلة متّالفه مرتبطة ارتباطًا ماديًا ومعنويًا، وكلما تجانست عواملها ورسخت، كان  ةوطبيعي

االجتماعية، والوطن ال  الوطن قويًا في أوضاعه وفي غايته المشتركة العامة، التي تتجلى فيها قوته
  . إال إذا كان ألهله السلطان القوي المطلق يكون عزيز الجانب محترم الكيان،

الوطن بأما الرجال الوطنيون العاملون في هذا الوطن حسب هذا المصطلح،فهم الذين يؤمنون 
لى اإلخالص المصالح القومية المشتركة، إيمانا صحيحًا بدافع العاطفة الصادقة والفطرة الطيبة عو

  .)31(القومي واإلنساني،يبذلون النفس والنفيس في تعزيز مكانة هذا الوطن والدفاع عن حوزته

 : ف األمة العربية كما يراها الشريقيأسباب تخّل

 .)32(يرى الشريقي أن سبب تخلف األمة وانهيار كيانها، يعود إلى استفحال الفساد واالختالف
إضافة إلى األنانية في .لفضائل القومية ومزايا روحها العامواالبتعاد عن سيرة السلف، وترك ا

، واعتماد العرب على األمم األعجمية لتحكمهم،غير متلفتين )33(الحكم،وعدم احترام مواهب اآلخرين
 .)34(لذاتهم وحماية مصالحهم وكيانهم 

البنيان ن النظام االجتماعي الحديث لألمة العربية، قد أصبح متداعي األركان ومهزوز أكما 
  . قويًا ومختل التركيب، بعد أن كان يمثل نظامًا
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العربي أفضل من وضع نظام حياة اجتماعي من خالل مراعاته لمبادئ الصالح العام،  دويع
أك بحبل التعاون والتضحية، من والتمسإلى جانب ترك العرب طريق . سجل هدف مشترك مقد

كبر األثر في التراجع الذي عانت وتعاني منه األمة العلم والعمل بروح االنتماء،كل ذلك كان له ا
 .العربية

بما وصل إليه من التغير والتغيير لما كان عليه السلف، لم تقع مسؤوليته .والنظام االجتماعي
. ثر كبير في تشويه وتقطيع أوصالهأعلى عاتق العرب وحدهم، بل كان للدخالء من غير العرب 

عليته، أهمية كبيرة في زعزعة البنيان القومي،كذلك انحطاط وكان لفقدان النظام األخالقي فا
المستوى االقتصادي من قلة في اإلنتاج، وعدم تطور في الزراعة والصناعة والتجارة، والذي أدى 

كبير في ضعف العرب  إلى فقر مدقع، نتج عنه تأخر األمة الذي كان لتسلط األعاجم أثر
   .)35(فهموتخّل

  :يقي مناسبة لبناء األمة العربيةاألسس التي يراها الشر

حتاج إلى العديد من األسس، التي يمكن من خاللها أن يظهر البناء يإن بناء األمة العربية 
من خالل القومي متكامال متماسكا، وهذا يتم .  

 : التكامل القومي:أوال

  .والسياسي ويعتمد هذا التكامل على إعادة البناء األخالقي واالجتماعي والفكري واالقتصادي

إن إعادة البناء األخالقي يقتضي إيجاد أخالقيات ثابتة، يتمتع فيها اإلنسان العربي اتجاه وطنه، 
 .)36(منطلقه من وطنية راسخة وأخالق فردية واجتماعية، اتجاه األمة والوطن الذي يعيش فيه

ر البناء أما إعادة البناء االجتماعي، فيكون بالوقوف على نقاط الضعف والخلل الذي نخ
واإلصالح بهذا البناء  .)37(االجتماعي،الذي كان يتميز بقوته وقدرته على التكيف مع روح كل عصر

، )38(يكون من خالل توفير القوى االجتماعية، وبذل الجهود في استثمار تراث األمة وإعادة تقيمه 
لى فيه معالم التعاون ك باالتحاد القومي الذي يتجالتمس:من خالل التمسك بمعالجة االمور التالية

ن أاالجتماعي، هذا التعاون الذي يتجلى في البيت والمزرعة والحكومة، وااليخاء الذي يجب 
حتى تتوفر من خالله قوة األمة التي تنبثق في . يقضي على التخاذل والحسد والكذب والدسائس

  .)39(المصالح العامة والغاية المشتركة 

لشريقي ضرورة االهتمام بالعلوم النظرية والعملية، وعلى فيرى ا. أما تجديد البناء العلمي
ن ينهجوا منهاجا صحيحا قائما على المعرفة العلمية الصحيحة الدال على الخبرة أالعرب 

بالطرق االستنتاجية والتجارب العلمية،فيدرس الدارس  واالنصراف إلى إتقان العلوم. )40(والنضوج
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عقله أو يده ملكة العلم، خرج ينشد جمال المعرفة في كل عمل علمي لنفسه، حتى إذا رسخت في 
  .)41(المبتكرات والتطبيقات الفنية

وفيما يتعلق بإصالح البناء االقتصادي، يؤكد الشر يقي على أهمية هذا الجانب، وذلك 
باستخدام الطبيعة والعمل ورأس المال في الحصول على الثروة وفيض اإلنتاج، ثم بتوزيع األرزاق 

وزيعا عادال مشروعا، وال سيما وان هذه الثروات متوفرة وموجودة في العالم العربي، المنتجة ت
قادرة على اكتشاف الوسائل الستغالل الوإذا كان فيها فقير، فهو نابع من فقر العقول والهمم غير 

الثروات وتقسيمها،وما تحتاج إليه حسب تعبير الشريقي، هو تنظيم للمساعي االقتصادية الهادفة 
لى استثمار الموارد الموجودة في باطن األرض في العالم العربي، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق إ

وتطوير األنظمة الزراعية، وإيجاد  إلحياءإقامة جمعيات اقتصادية ثابتة، وشركات مالية تنظم 
ن تقيم فيما أوعن طريق ذلك يمكن لألقاليم العربية . المصانع وتسهيل طرق النقل والمواصالت

ينها أساسا اقتصاديا متينا، قائما على االستقالل االقتصادي المالي سواء في الموازنة األهلية أم ب
 .)42(الحكومية

أما بناء الجانب السياسي ونجاح هذا البناء، فيعتمد على نجاح اإلصالح االجتماعي واألخالقي 
والتكامل  ،)43( متكامال ن البناء السياسي، وتجعله كيانا مستقالوالعلمي واالقتصادي، التي تكو

السياسي عادة ينشا عن التربية السياسية الصحيحة، تلك التي تتجلى في قوة الرأي العام المنقاد 
ن يكون منطلقا من أ ، وهذا الرأي الذي يجب)44(بالرشد السياسي وحكمة المبادئ القومية الحديثة

ندما تسود هذه الجوانب في أقاليم التكافل القومي،الذي قوامه الشعور بالواجب الوطني المقدس،ع
القول  ةوخالص. العالم العربي، فإنها ستكون فعالة في االتجاه نحو إيجاد بناء جديد لألمة العربية

 اإليمانفي الحكومة والبرلمان، وحالوة  العامةحينما نتذوق حالوة الخدمة "كما يراه الشريقي أنه 
المدرسة، وحالوة العمل في الحقل أو  أوار في البيت في المعبد، وحالوة التربية والعلم واالستقر

بفجر جديد،  األمةر المعمل، وحالوة التضحية مادية كانت أو أدبية في ساحة الواجب المقدس، بش
األمةر وعصر سعيد، بش ق والعبودية، وصعودها في قمم المجد بانطالقها من قيود الر

  .)45("والحرية

  . تتمثل في ثالثة أقسام فإنهااء األمة أما دور التربية العامة في بن

قوام  تربية الجسد فهي ، فالتربية األولىالعناية بتربية الجسد والعقل والنفس معا: أولها
وأما الثالثة .فهي واسطة الوصول إلى الحقيقةتربية العقل وأما الثانية . الصحة، صحة الجسد

والتوجه بهذه المسالك إلى مطمح  فهي الطريق المؤدية إلى مكارم األخالق،تربية النفس 
المشاعر واألفكار والمنافع والمعتقدات العامة، والتي من خاللها تم التجانس الروحي العام، مما 

 .)46(تؤدي بالتالي إلى أن تكون البالد العربية على درجة كبيرة من القوة كما يقول الشريقي
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التربية العربية :اثاني  

لشريقي لبناء األمة العربية، ضرورة االهتمام بتربية عربية قائمة ز عليها امن األسس التي رّك
بل  على أسس ومبادئ عربية محضة، والغرض من التربية ليس هو االحتفاظ بمنفعة الفرد فحسب،

ن اإلنسان مثلما يعيش حرا ممتازا بعقل االحتفاظ بمنفعة المجتمع الذي يعيش فيه أيضا، ذلك ْال
اهبه وقواه الخلقية وقابليته الذاتية، فانه في الوقت نفسه يعيش مدنيا وإرادة، فيعمل إلنماء مو

والتربية الصالحة هي التي تكفل سعادته الفردية واالجتماعية، وتعده الن يكون . ممتازا باالجتماع
وواجب الحياة تحتم على العرب كافة، إعداد األبناء واألجيال الكتساب . رجال كامال قويا في الحياة

تعيش إال بقواها الذاتية، وال  ال ذلك الن األمم.ياة، المعلق بين نيوب المطامع البشريةحق الح
تكون قوية في ذاتها، إال إذا توصلت عن طريق التربية العامة،إلى تكوين ذلك الروح العام،الذي 

مية ومنافعها ومعتقداتها، حتى إذا بلغت هذة الدرجة من الوحدة القو ايتجلى في مشاعرها وأفكاره
الشريقي أن من الواجب على العرب العمل في مناهج التربية العربية،  دويع. أصبحت منيعة الجانب

هم دور يمكن أن يتم من أو.إلنعاش روح األمة، وإنماء قواها بعد ما أصابها من الضعف ما أصابها
ألنها  ،دسخالله إنعاش الحياة القومية هو دور المدرسة، ذلك أنها جديرة بأداء الواجب المق

حاضرها وعدة مستقبلها، وأهم المدارس أثرا في وجدان األمة هي  ومرآةتعكس ماضي األمم 
المدارس االبتدائية، تلك التي يجب االهتمام بإصالحها ونشر التعليم بها على درجة من االنتباه 

في بداية  اتركيبهثر عام في عقلية األمة،بسبب إعدادها حياة الطفولة وبناء أفه من والدقة، لما تخّل
إن نظرة "التكوين، لترسيخ االنتماء العربي في نفوس الناشئة لبناة المستقبل، ويقول الشريقي 

واحدة في تدقيق حياة األمم الحديثة تنبئنا أن المدرسة االبتدائية قد كانت ولم تزل العامل 
 .)47("الجتماعياألقوى في كل انقالب وتطور قومي وإنها في كل وطن حجر زاوية اإلصالح ا

  انية استغاللها في البناء القوميأهمية الوطن العربي وإمك :اثالًث

ولو . يرى الشريقي أن الوطن يتمتع بأهمية جغرافية واقتصادية ودينية ويتمتع بها غيره
استغلت هذه األهمية حق االستغالل لكانت جديرة بوضع العالم العربي في مصاف األمم القوية 

العربية المكونة من جبال شاهقة وسهول واسعة وانهار فائضة وشواطئ وافية  اليموالراقية، فاألق
 .وأجواء صافية،هي ذات موقع ممتاز في العالم كله

أما األهمية االقتصادية للوطن العربي، فتكمن في موقعه الممتاز على أهم الطرق والمراكز 
البحر األحمر والبحر التوسط، وان التجارية على المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي و

  .شرقًاهذه البالد كانت جسرا عظيما تلتقي عليه متاجر أوروبا غربا والبالد العربية 

أما أهميته الدينية فتكمن في كونه مستقر األماكن المقدسة للديانات السماوية الثالث وهذا ما 
لوطن العربي، يدعو العرب إلى في حديثه عن أهمية ا يوالشريق. يزيد من مفاخر العرب وبالدهم
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ن يدركوا حقيقة مصالحهم في التعامل مع الدول أضرورة استغالل هذه األهمية الكبيرة لوطنهم، و
 .)48(األخرى

العربي،  بعد هذا البناء الذي يريده الشريقي كامال متكامال لقوة األمة العربية والوطن - رابعا
إقامة عالقات مع األمم األخرى،وينبه الشريقي إلى فانه يرى من الضرورة الستكمال هذا البناء، 

أن العرب كان لهم باع طويل في هذا الميدان في عدد السفارات،والمفاوضات،ووضع قواعد 
الحرب والصلح، وعقد المؤتمرات السياسية،والرجوع عند الحاجة إلى التحكيم وكتابة العهود، 

عية دولية عامة ذات تعامل مشترك وصالت رغم انه لم يكن يعهد اعترافهم بالسلطة التامة جم
على مستوى من التنظيم الدقيق  حقوقية كثيرة، لذلك يرى الشريقي أن تكون األمة العربية

والمتقدم لوجهها الخارجي، الذي يجب أن يكون قائما على أصول راسخة قوامها التربية 
ها الحيوية، وتمكين ، القائمة على مبدأ االحتفاظ بشرف الدولة ومصالحةلحقاالسياسية 

  . )49(الصالت الودية مع األمم األخرى

  : الشريقي والقضية الفلسطينية

ن محمد الشريقي وزير الخارجية االردنية موقفه من القضية الفلسطينية في الجلسة التي لقد بي
عقدت في مجلس الجامعة العربية، بخصوص المفاوضات بين العرب وبريطانيا في مؤتمر لندن عام 

الصادر عن  )50(ان المباحثات يجب ان تبنى على أساس ما جاء في الكتاب االبيض: م، قائال1946
الحكومة البريطانية وتسأل لماذا ال نتمسك بالحقوق التي اكتسبتها فلسطين دوليا، والتزمت بها 
بريطانيا العظمى، واعتبرت المحافظة عليها مسألة شرف وأمن دولي، كما صرحت بذلك في الكتاب 

   .)51(االبيض بما ال يحمل الجدل

فت الوفود العربية محمد باشا الشريقي بإعداد مذكرة سياسية تكون دليال للوفود وقد كّل
العربية في مفاوضات لندن، والتي أكد فيها على االلتزامات البريطانية الواردة في الكتاب االبيض 

ا التفاوض مع الدول العربية حول امريكية، ويطلب من بريطاني –م، ومشروع لجنة االنجلو 1939
القضية الفلسطينية مؤكدا حرص االردن والدول العربية على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني 

  . )52(ووجوب تحقيق أمانيه في الحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني

ي مبدأ يد الشريقأوفي الجلسة التي خصصت لمناقشة هذا الموضوع في مؤتمر لندن، 
كما جاء في الكتاب االبيض البريطاني الذي  ،نه طالب بضرورة استقالل فلسطينأالتفاوض، غير 

امريكية،  -اعترف بدولة فلسطينية مستقلة، ال على أساس الوصاية كما اقترحت اللجنة االنجلو
ينية، وطالب بحذف خيار الوصاية، وقال ان المفاوضة على أساس الوصاية لن تحل القضية الفلسط
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ن الدول العربية التي وقعت على الميثاق اعترفت ويناقض ملحق ميثاق جامعة الدول العربية، أل
  . )53(جميعا بإستقالل فلسطين

امريكية في  - مناقشة المذكرة الرسمية التي رفعتها الحكومة االردنية الى لجنة االنجلو أثناءوفي 
ا وزير الخارجية محمد الشريقي، أكد على م، والذي ترأسه1946عمان في الشهر الثالث من عام 

أن شعور االمة العربية هو شعور واحد اتجاه القضية الفلسطينية، وال بد من وضع دستور 
لفلسطين يضمن فيه إعتراف لفلسطين بحريتها واستقاللها وصيانة االماكن المقدسة، مع ضمان 

ر او شر تتأثر فيه الن الشعبين في إن ما يقع في فلسطين من خي: اليهودية، وقال األقليةلحقوق 
الواقع شعب واحد والبلدين بلد واحد، وإذا ما وقع أي مكروه ال سمح الله لفلسطين فإن عرب 

   .)54(االردن سوف يفزعون للنضال دون إخوانهم في فلسطين

وفي سؤال وجه للشريقي حول مقولة ان اليهود يساعدون فلسطين اقتصاديا، فهل تفضلون 
إن االزدهار االقتصادي إذا : سطين من االزدهار االقتصادي، فأجاب الشريقي بالقولأن تحرم فل

إقترن باالستعباد السياسي كان كخضراء الدمن، وعندما يتيسر لعرب فلسطين الحرية واإلمكانات 
   .)55(المتساوية فسوف يتفوقون على اليهود عمال وإنتاجا

  : الشريقي تلخيص ألهم األسس لبعث األمة العربية في نظر

أردت أن أضع هذا العنوان ألجل ما سبق من تصور الشريقي لكيفية بناء األمة العربية،ولألسس 
فهو يحددها بعشرة قواعد يراها  –والقواعد التي اقترحها في سبيل ذلك وبشكل مختصر وموجز 

عيا واقتصاديا أساسا لبعث األمة العربية، أولها ضرورة المعرفة التامة جغرافيًا وتاريخيا واجتما
  .وسياسيا للبالد العربية

فقد تم إرسال بعثات الطلبة إلى أوروبا ونشر التعليم العملي الناجح واالهتمام بتعميم التعليم 
االبتدائي، ثم بعد ذلك يدعو إلى إصالح نظام العائلة العربية بما يضمن سعادة الزوجين واألبناء، 

مع العربي،والدعوة إلى اإلصالح اإلسالمي بالرجوع إلى ويجعل المرأة عضوا عامال نافعا في المجت
بساطة الدين ومسلك السلف الصالح، ورفع األغالل التقليدية إيحاء للتشريع اإلسالمي على مبدأ 
الرأي والشورى، واألخذ بمعقول النصوص بحسب المصالح والحاجات، ثم ضرورة االهتمام بتربية 

بحفظ صحة اإلنسان، بعد ذلك االنتقال إلى اقتباس وسائط  األبناء تربية استقاللية، واالهتمام
والتوغل في مسالكها، ومن ثم االهتمام بقواعد  الحضارة العصرية المادية والعمل على إتقانها

االقتصاد، وتأسيس النقابات والشركات وصناديق التوفير،وإنماء قابلية العمل، واالستثمار في 
وافرة للدعاية القومية الداخلية، يضاعفها االستثمار وحسن  ورصد أموال عامة األمة المحاربة،

االستخدام، للوصول إلى الجهاد، ولطبع األقطار العربية بطابع الغاية المشتركة، أو المطمح 
وأخيرا يقترح الشريقي تأسيس صالت .القومي،سواء بالتربية البيئية أم المدرسية أم االجتماعية
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في أوروبا وممالك الشرق، للتقريب بين هذه الدعاية وعقلية األمم  أدبية ومراكز للدعاية القومية
 .)56(هذه هي األسس التي يطرحها كحل لبعث األمة العربية وتجديدها األخرى،

 : الحكومة العربية والمجالس النيابية في نظر الشريقي

الرسول  في الوطن العربي، على غرار الحكومة التي أسسها الى تكوين حكومة يتطلع الشريقي
رئاستها العامة تصل بمقام الرسول  تتلك الحكومة التي كان.عليها أبو بكر وعمر سارو ،)ص(
ذلك أن الحكومة يجب أن تكون مبنية على صفة تعلميه .وهي حكومة أبوية ديمقراطية) ص(

إرشادية، وهي الصفة التي تتجلى فيها الدعوة واإلرشاد، والتي يتمثل بها العلماء في مسالك 
دعوة،كما أن الحكومة يجب أن تكون متسمة بالصفة التشريعية المدنية السياسية والقائمة على ال

والشريقي ينادي . )57(بالبيعة العامة) ص(الشورى، والتي ظهرت جلية بعد وفاة الرسول  مبدأ
بحكومة عربية قائمة على أسس مستمدة من النظرية العمرية، التي تجعل الحاكم مقيدا بالنصوص 

حكام، ومقيدة بالعدل، والمنفعة االجتماعية، والعلة الزمنية التي يعينها أهل الحل والعقد من واأل
، ليؤمن إيمانا قاطعا بأنها كفيلة بنشر برنامج إصالح كفيل )58(رجال الدولة عن طريق الشورى

السيما إذا عدنا للوراء ورأينا أن الحكومة العربية في اشد أيام التغلب  بالمصالح العامة لألمة،
والتعسف من بعض الحكام الذين كان والتهم يتقيدون بالنظام،الذي يسير على مداورته رجال 

، أما السياسة التي )59(ولون من الخلفاء والوزراء والوالة والقضاة والجباة والجندؤالحكومة المس
الحزم : لعربية تبنيها، فهي تلك السياسة التي يجب أن تقوم على المبادئ التاليةيجدر بالحكومة ا

اإلداري باعتماد الشدة في غير عنف واللين في غير ضعف، ثم العدل القضائي بان يجازى اإلنسان 
وضرورة السهر . بإحسانه والمسئ يعاقب بإساءته، ثم اتخاذ سياسة دقيقة نحو التنظيم المالي

وهذه معالم مضيئة لو اتبعت لعاش . اية البالد من األخطار لضمان استمرار الجهادالحربي لحم
والخلفاء ) ص(الناس تحت ظلها بسعادة وهناء، كيف ال وهي مستمدة من حكومة الرسول

  ). 60(الراشدين من بعده

يؤكد على أن مجلس النواب فأما نظرة الشريقي للمجالس النيابية وطريقة االنتخاب فيها، 
وبما أن هذا النظام . ح من لوازم لغة السياسة في كل بلد شرقي، يتطلع إلى النهوض العصريأصب

البرلماني كان أول ما نشا في بريطانيا، والعرب وهم يأخذون هذا النظام ليطبقونه في بالدهم 
لمحافظة على لم حاجاتهم، ويوافق روح المجتمع العربي، مع السعي ئمراعاة األخذ بما يال يجب

 .موازنة بين قوى الدولةال

أما االنتخابات النيابية فتكون إما على طريقة التصويت العمومي، أو بالواسطة أي على طريقة 
ن االنتخاب هو حق وواجب بالنسبة للحياة الشعبية، ومناهج أالتصويت الثانوي، ويرى الشريقي 
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لحكومة النيابية في القرن الحكومة العربية منذ ثالثة عشر قرنا لم تكن بعيده جدا عن مناهج ا
 . )61(العشرين

  : تصور الشريقي لخالفة عربية إسالمية

يرى الشريقي الخالفة على أنها زعامة مدنية للوطن العربي اإلسالمي، الذي شاد بنائه صاحب 
، وهذه الزعامة تستلزم حماية الدعوة اإلسالمية والدفاع عنها، وهي )ص(الشريعة اإلسالمية محمد

ألصلي رئاسة للوطن العربي اإلسالمي، وعلى مر العصور اإلسالمية المتتالية لم تخرج في وضعها ا
وعلى رأي الشر يقي ما كان يجب أن تخرج من .لخالفة من أيدي العرب، إال في عهد آل عثمان

 . )62(العرب

عن هذا الموضوع،بأن يكون مركز الخليفة المعنوي قويا، السيما  خالل حديثهويؤكد الشريقي 
ألنه . كبر قوة أدبية لإلسالم، ويجب أن يكون الخليفة متحررا من سيطرة اآلخرين عليهأنه يمثل وا

آخر، ال ينفع األمة بحال من األحوال ألنه، خاصة وان هذا  ىإذا حدث ذلك فانه يصبح للخالفة معن
) اإلسالمية جمعية األمم(يستلزم نشاطا معنويا كبيرا، إذ يتجلى في رئاسة  المنصب الديني الخطير

فال يصح أن يكون هذا المنصب، مجردا حتى من نفوذه األدبي في العالم اإلسالمي، لذلك يجب أن 
يكون الخليفة في منعة من األمم اإلسالمية يقوى معها على الدفاع عن حقوق اإلسالم، والعمل على 

انية العامة، مع احتفاظ تمكين الروابط األخوية بين شعوب العالم العربي اإلسالمي، في دائرة اإلنس
 .)63(هذه الشعوب بقوميتها الخاصة على مبدأ المساواة في الحقوق المتقابلة

ويجب أن يكون الخليفة ذا قوة على نشر العلم والتهذيب اإلسالمي، ثم على الدعوة واإلرشاد 
تقوم على  إلى الخير في العالم اإلسالمي واإلنساني ككل، وهكذا يدعو الشريقي إلى خالفة إسالمية

مبدأ تكافؤ القوميات اإلسالمية وعلى المساواة التامة بينها في التعامل الحقوقي والسياسي 
واالقتصادي، وان تكون في يد أصحابها من قريش، وتراعى فيها القواعد اإلسالمية األصلية، 

 .)64(وتكون لغتها الرسمية لغة القرآن الكريم، وصاحبها عربي قرشي

  : بيت الهاشمينحو ال اآلمةواجب 

يرى الشريقي أن الواجب الديني والقومي يحتم على العرب على اختالف أحزابهم، أن يلتفوا 
حول البيت الهاشمي، سواء إلحياء مجدهم القومي، أو انصرافهم للدفاع عن حقوق اإلسالم، 

را العرب إلى وكثيرا ما دعا الشريقي إلى التنبيه ألهمية وجود البيت الهاشمي بين العرب، ودعا كثي
 .)65(مبايعتهم بالخالفة،خاصة مع االنقالب التركي بزعامة االتحاديين

 ةفي بداية العشرينيات من هذا القرن الماضي، ودعوة الشريقي هذه قائمة على التسليم بوجو
وتراعى فيها القواعد  نظر اإلسالم بشان الخالفة،بحيث ترجع إلى أصحابها من قريش،
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ا الرسمية لغة القران، وفي دعوته هذه داللة واضحة على توجيهه األنظار إلى اإلسالمية،وتكون لغته
جزيرة العرب، حيث يخبر أن قوة األمة أو مصدر قوتها موجود فيها لوجود البيت الهاشمي فيها 
وهو ركنها الركين، وكان يرى أن مبايعة الشريف حسين بالخالفة هو تحقيق الماني األمة العربية 

  .)66(وطموحاتها

  : نظرة الشريقي للمسلمين من غير العرب

كان المسلمون من غير العرب يتمتعون بحرية كاملة في ظل الحكم العربي اإلسالمي، وشاركوا 
في العهود اإلسالمية المتباينة بحكم العالم اإلسالمي، وكان من لوازم قبول الغير التجنس بالجنسية 

 .)67(ول فيه على مبدأ الحرية والمساواة واإلخاءالعربية اإلسالمية،واعتناقهم لإلسالم والدخ

ومن وجهة نظر الشريقي انه ال يجوز تسمية األعاجم الذين تأثروا بالعقلية العربية،ونشاؤ 
نه ال يجوز أ: نشأة عربية،إال عربا بكل معنى العروبة، ويؤكد على ذلك بالمقال الذي جاء به وهو

أصله من عائلة عربية وهو أشهر شعراء الروس  عربيا الن) يوشكين(اعتبار الشاعر الروسي 
، وهكذا الحال بالنسبة لمن عاشوا في العالم اإلسالمي )68(الوطنيين وأعرقهم في المبادئ الروسية 

وأردت أن اعرض تحت هذا العنوان، موقف . وتجنسوا بجنسيته، وشاركوا في بناء حضارته
العرب في إتباعهم سياسة المغاالة ضد العرب، الشريقي من األتراك االتحاديين، الذين تعصبوا ضد 

ويرى الشريقي أن االتحاديين كانوا يخططون لطمس الهوية العربية ليعززوا بدلها المبادئ 
، والشريقي إذ يوجه اللوم والنقد لالتحاديين ليبقى متصفا في الحديث عن آل عثمان، )69(التركية

أسرفوا بانسالخهم عن الماضي العثماني،انسالخا ن قد غالوا وييإذ يشير إلى أن األتراك االتحاد
وباعتقادي أن . )70("تاما، وذلك بخروجهم عن تقاليد اإلسالم الشرعية والتاريخية خروجا غريبا

الشريقي يشير إلى أن العثمانيين حافظوا على العالم اإلسالمي والمبادئ اإلسالمية، ولكن األتراك 
 .القومية التركيةاالتحاديون قلبوا كل الموازين لحساب 

ولين األتراك ؤومن جهة أخرى يؤكد الشريقي على وجود عقالء من الترك، كانوا يدعون المس
إلى االعتراف سياسيا بالقومية العربية في بالد العرب، وان تقوم الدولة العثمانية على مبدأ اشتراك 

 .)71(العنصرين الكبيرين في إدارة شؤون الدولة

   :ن يكونأجب يمم وكيف التعامل الدولي بين اال

عن هذا الموضوع على إعطاء المطلع على كل كتاباته وأرائه  من خالل حديثهيؤكد الشريقي 
هذه الصورة الكاملة لما كان يفكر به، ولم يقتصر تفكيره على كيفية بناء وحدة عربية، وإيجاد 

ي أراد ويريد أن العالقات بين الدول والشعوب، والت بل تعدى ذلك ليخوض في. تكامل قومي
وليس في تآمر الدول على اقتسام . تكون قائمة على العدل والمحبة، بين الدول القوية والضعيفة
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ليس من . المصالح بطريقة التعويض والتراض على حساب األمم الضعيفة بحجة الموازنة السياسية
العالم، سببها عدم وأثبتت األحداث أن الحروب والقالقل في . العدل الدولي في شيء ويبعد عنه

وجود قانون دولي عادل، يربط الشعوب برابطة العدل والمحبة، لذلك يجب أن تكون المؤسسة 
 .)72(الدولية على قدر من المسؤولية التي أوجدت من اجلها

ويرى الشريقي أن عصبة األمم، لم تستطع أن تؤدي رسالتها في المحافظة على األمن والسلم 
وضع مقرراتها وتنفيذها قبل أن يمهد لها في مؤتمرات خاصة بين الشعوب، ولم تستطع 

ن المؤسسة الدولية ال تملك من األمر شيئا، ومفاوضات سرية بين أقطاب الدول القوية، ذلك أل
 .)73(وكيف يكون لها األمر، والسلطة التنفيذية في أيدي الدول صاحبة القوة والنفوذ

أن من الضرورة العمل بالمبادئ السياسية من هنا يبرز فكر الشريقي الواسع الذي يرى 
ن تتكفل الدول القوية بمساعدة أالصالحة، القائلة بحرية الشعوب ومساواة األمم قويها وضعيفها، و

 .)74(الدول الضعيفة،لرفع مستواها والعمل في مبدأ وزن المصالح الدولية بالعدل والمساواة

هذه الفكرة، فكرة التعاون والمساواة  والتشريع العربي اإلسالمي كان على الدوام مؤيدا
والشريقي وهو يطرح هذا . الحقوقية بين األمم الصغيرة والكبيرة، وعلى اختالف أجناسها وألوانها

 .)75(الموضوع ينطلق من منطلق عربي مسلم، كان المته الباع الطويل في هذا المجال

 مجمل آراء الشريقي السياسية 

 للثورة العربية هقيمت:  

شريقي أن من الخطأ االعتقاد بان الثورة العربية كانت تمردا من قبل العرب على الدولة يرى ال
الشرعية، بينما كانت في الحقيقة حركة قومية ومشاركة فعلية في حرب مصيرية، وهي تعبير عما 

  . )76(وهدفها دعم الشخصية العربية وإنقاذها من الضياع. كان يدور في نفوس العرب جميعا

ويشير الشريقي إلى الموقف . ثورة هي التي أكسبت العرب حقا في السياسة الدوليةكما أن ال
. والذي كان موقفا يحث العرب على الحياة الحرة. الذي دفعه زعيم العرب الشريف حسين بن علي

وقد عمل على تحقيق آمالهم المقدسة ورغباتهم المشروعة، وما ثورته القومية إال دفاع عن الهوية 
وما كانت محالفته لدولة أوروبية إذ ذاك إال لصيانة حقوق العرب . والحق العربي المسلوب العربية،

  .)77(على حد تعبير الشريقي والمحافظة على هويتهم
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 م1920-1918( رأي الشريقي في العهد الفيصلي:(  

وهو العهد الذي حكم فيه الملك فيصل بن م 1920- 1918( الشريقي العهد الفيصلي يعد
صفحة مشرقة في توحيد الحركة العربية، إذ كان التعاون التام يسير بين  )في سوريا الحسين

  .)78(الحكومة العربية والمركز العام للعربية الفتاة

 م1945( رأي الشريقي في الجامعة العربية (-  

ا هئنظرا لعدم قدرة الجامعة العربية على تغيير الوضع الذي كان قائما بين األقطار العربية،وإبقا
على التجزئة التي نفذتها الدول األجنبية المستعمرة، لم تكن الجامعة على المستوى الذي وجدت 

  ) 79(من اجله، وهو تكوين وحدة بين األقطار العربية

 م1946( موقف الشريقي من المعاهدة األردنية البريطانية (  

عربية على حد تعبيره، إذ اعتبر الشريقي هذه المعاهدة والتي تعد األولى من نوعها في البالد ال
وقد صححت هذه . أنها أول معاهدة عربية استقاللية وضعت في حدود ميثاق األمم المتحدة

المعاهدة مركز األردن دوليا، ولو لم تسارع شرق األردن لعقد هذه المعاهدة بينها وبين بريطانيا، 
لفه المفيد بميثاق األمم وحصول األردن على استقالله التام، وتحا. لكان تأخرها جريمة وطنية

. مما كانت عليه من التعقيدات في ظل االنتداب المتحدة أصبح أكثر دعما لجامعة الدول العربية،
والذي قصر عليها ممارسة سيادتها الداخلية والخارجية، ولذلك أصبح وضع األردن يساعده على 

 .)80(ليم سوريا األربعةإتمام ما كان يطمح إليه دوما، وهو وحدة أو اتحاد سوري يجمع أقا

  تفسيره لعدم قيام وحدة بين سوريا وشرقي األردن  

فقد عارضته  .يعود ذلك على حد تعبير الشريقي إلى وقوف الكثيرين ضد إتمام هذا المشروع
وحكام سوريا قاوموا . والملك فاروق مع دولة عربية أخرى لم يذكرها. فرنسا وبريطانيا

 -حيث انفرد بوضع مشروع خاص لتأليف اتحاد سوري. ع األردنلم يتعاون م والعراق. المشروع
  .)82(، ولبنان أيضا كان ضد المشروع)81(عراقي من وضع نوري السعيد

وقد وجه الشريقي إلى كل من عارض ويعارض أي مشروع وحدة أو اتحاد عربي هذه الكلمات 
الهيئات الدولية، فما  أما الذين يرون أن نضحي بوحدتنا الوطنية لتكثر أصواتنا في"الخالدة 

احسبهم إال ذاكرين جيدا بان صوتا واحدا كبيرا ما زال ينقض في تلك الهيئات آراء األمم المتحدة 
جميعا، على انه من يدري؟ فقد يروون تجزيئات أخرى للوطن الواحد،ما دامت العلة هي أن تكون 

 .)83("أكثر أصواتَا في موكب األمم وإذن فلننتظر
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 قضية تنصيب الملك طالل ملكا على األردن رأي الشريقي في  

،حدث 1951تموز  20بعد اغتيال الملك عبد الله في المسجد األقصى، في يوم الجمعة 
أيخلفه ولي . انقسام في اآلراء، حول تفسير الدستور، ومن سيخلف الملك عبد الله في الحكم

في مذكراته ال تسمح له بذلك أم والذي كانت حالته الصحية كما ذكر المجالي  العهد األمير طالل،
كان رأي الشريقي في هذه القضية انه في حالة تعذر المناداة بطالل ملكا على . يخلفه األمير نايف

البالد فان الحق يكون ألخيه نايف، وهذه وجهة نظر لرجل قانون نظر إليها من منظار قانوني 
تنصيب طالل ملكا على األردن، بحت، كيف وقد أسئ فهم رأي الشريقي هذا، على انه يعارض 

   .)84(ولكنه كما يذكر المجالي كان بريئا من هذه التهمة

  : الخاتمة

يعتبر الشريقي من رجاالت االمة القالئل الذين أمنوا بالمشروع الوحدوي لألمة العربية، وأن 
يا مشروع سوريا الكبرى من أهم المشاريع التي تنادي بالوحدة بين االقطار العربية في سور

الطبيعية، والذي جاء ليمثل صوت الثورة العربية الكبرى، وقرارات الثورة السورية التي صاغها 
م، ومع ذلك فانه يؤمن بان هناك تحديات وعقبات أدت 1920الشعب في المؤتمر السوري العام 

بان الى تخلف االمة من اهمها الفساد واالختالف وترك الفضائل القومية وروحها العام، وقد رأى 
بناء االمة ال بد له من االهتمام بإعادة البناء االخالقي والسياسي واالجتماعي والعلمي 
واالقتصادي، وهذا ال يتأتى إال من خالل تربية الفرد جسديا وعقليا ونفسيا، كما يرى بان بعث 

ينظر الى االمة من جديد ال بد له من اهتمام كبير بعملية العلم والمعرفة في كافة المجاالت، وهو 
خالفة عربية اسالمية على اعتبار أنها زعامة مدنية للوطن العربي االسالمي، وعلى العرب على 

  . اختالف أحزابهم ومشاربهم أن يلتفوا حول البيت الهاشمي إلحياء مجدهم القومي

  : وأما أهم النتائج التي توصل اليها البحث فيمكن تلخيصها باالتي

حدة ائل الشباب العربي الذين امنوا بفكرة القومية العربية، وويعد محمد الشريقي من أو -1
  .أقطارها في دولة عربية واحدة

ساهم الشريقي في العمل القومي العربي من خالل توليه للعديد من المناصب السياسية  -2
قل شخصيته السياسية واإلدارية في العهد الفيصلي في سوريا وفي االردن، مما ادى الى ص

  .قوميوفكره ال

ايمان الشريقي المطلق بمشروع سوريا الكبرى، على اعتبار ان المشروع يمثل إرادة االمة في  -3
وحدة سوريا الطبيعية، وهو صوت الثورة العربية الكبرى، وصدى للقرار التاريخي للمؤتمر 

  .السوري العام
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، واالبتعاد عن سيرة يؤكد الشريقي على أن من أسباب تخلف األمة وانهيارها، استفحال الفساد -4
  .السلف الصالح، وترك الفضائل القومية، والتخلي عن العلم والعمل وروح االنتماء

يرى الشريقي ان بناء االمة العربية تحتاج الى عدة عوامل منها التكامل القومي بين االقطار  -5
غالل موارد العربية، واعادة تجديد البناء العلمي، واصالح البناء االقتصادي من خالل است

   .البالد وخيراتها، وتوزيعها التوزيع العادل

يؤمن الشريقي بأن الخالفة اإلسالمية زعامة مدنية للوطن العربي االسالمي، تستلزم حماية  -6
  .الدعوة االسالمية والدفاع عنها

ان يرى الشريقي ان الواجب الديني والقومي يدعو العرب إلى أن يلتفوا حول البيت الهاشمي، و -7
يبايعوهم بالخالفة، وهو يرى ان مبايعة الشريف حسين بن علي بالخالفة، هو تحقيق ألماني 

  .االمة العربية وطموحاتها

يؤمن الشريقي ببناء العالقات بين االمم والشعوب، على اسس من العدل والمساواة والمحبة  -8
ين الدول والقائمة على واحترام االخر، واحترام المصالح المشتركة، وينكر عالقة التأمر ب

  .أساس اقتسام المصالح على حساب االمم والشعوب الضعيفة

كان يرى بأن من أسباب عدم قيام الوحدة بين سوريا واالردن، معارضة الدول الكبرى انذاك  -9
  . لهذا المشروع، إضافة الى معارضة بعض الدول العربية واهمها مصر، وحكام القطر السوري

  

  الهوامش
 
ــرن           ) 1( ــرور نصــف ق ــة الكبــرى، ملحــق خــاص ذكــرى م تشــرين الثــاني    12. وزارة اإلعــالم، الثــورة العربي

وزارة . وسيشــار لهــذا المصــدر عنــد وروده  14ص -لقــاء مــع الشــريقي، عمــان وزارة اإلعــالم  . 1966
  .الثورة العربية .اإلعالم

وهـو مـن أصـل بغـدادي كـان       هو محمد رشيد رضا، ولد ونشأ في القلمون من أعمال طرابلس الشـام   ) 2(
هـ والزم الشـيخ  1315رحل إلى مصر في عام من الكتاب العلماء بالحديث واألدب والتاريخ والتفسير، 

ته واثاره، سلسلة أعـالم مـن   انظر فوزي الخطبا، محمد الشريقي، حيا. محمد عبيده وتتلمذ على يده
  .7م، ص 1993األردن،دار الينابيع للنشر والتوزيع، عمان، 

، 276، دار الفكـر ص 1974-1911عبد القادر، معجم المؤلفين السـوريين فـي القـرن العشـرين     ,عياش  ) 3(
  .وسيشار له عند وروده، عياش معجم المؤلفين السوريين

ــبعض رجــال السياســة والعلــم والفكــر، وزارة الثقافــة    ســليمان موســى،وجوه ومالمــح، صــور شخصــ    ) 4( ية ل
  .70، ص1980، حزيران 1األردن،ط, والشباب، مطابع دار الشعب، عمان 
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دارية العامة في ظـل الحكـم   إن يتمكن سكان الواليات من المشاركة بالمسؤوليات إال. الحكم الالمركزي  ) 5(

  .القائم
. وكـان مـن ابـرز أعضـائها نسـيب البكـري      . لجماعة في بيـروت تأسست هذه ا –جماعة اإلخوان العشرة   ) 6(

  .توفيق الفاخوري ومحمد السهيل إذ كانت مهمتها قيادة حركة الطلبة
  .14ص –مجلة الثورة –وزارة اإلعالم   ) 7(
  .11،ص1956مطابع ابن زيدون، دمشق،. مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى احمد قدري،  ) 8(
وضــم المســلمين والمســيحيين علــى حــد ســواء وكــان كثيــر مــن    1909أســس عــام المنتــدى األدبــي، ت  ) 9(

  .الشباب العرب المنتمين إلى المنتدى قد اندمجوا في جمعيات سرية
صحافي معروف وهو من شهداء العرب في ديوان عالية،ولـد وتعلـم فـي بيـروت،     . عبد الغني العريسي) 10(

  .واعدم فيها نظرا ألفكاره ونشاطه القومي
ــريســ) 11( ــة العهــد     . ليم الجزائ ــة وجمعي ــة القحطاني ــري وهــو مــن مؤسســي الجمعي وكــان فــي  . أصــله جزائ

وكـان   –الجيش العثماني وبلغ رتبـة قـائم مقـام أركـان حـرب، صـدر فيـه حكـم اإلعـدام مـن قبـل األتـراك             
  .انه عربي –ذنبه كما ورد في مذكرات الشريقي 

،السنة الثانية عمـان،  94ريدة الشرق العربي، العددج –الشريقي، محمد،من مذكراتي،الشباب الشهيد ) 12(
  .1،ص1925آب  2

  .73ص –وجوه ومالمح  –سليمان موسى ) 13(
 93، ص1980،دار النهـار للنشـر، بيـروت    2سـوريا والعهـد الفيصـلي، ط   . ذكريـات , .يوسـف , الحكيم ) 14(

  .ذكريات. وسيشار له، يوسف الحكيم
  .1،ص1920، تموز سنة 12ية، دمشق ، السنة الثان139جريدة العاصمة، عدد ) 15(
  .22وزارة اإلعالم، مجلة الثورة العربية، لقاء صحفي مع مسلم عطار،ص) 16(
وهو طبيب خاص من أهل دمشق تخرج من الجامعـة األمريكيـة سـنة    . 1940- 1882عاش في الفترة ) 17(

  .م1920سنة ، وكان عضوا في جمعية االتحاد والترقي، شغل منصب وزير خارجية في سوريا 1914
  .61وص 4ص. 1967بيروت  1ط. عبد الرحمن الشهبندر، مذكرات، اإلرشاد للطبع والنشر) 18(
وفوزي الخطبا، محمد الشريقي، .15مجلة الثورة العربية، لقاء صحفي مع الشريقي،ص. وزارة اإلعالم) 19(

  .17ص
  .74سليمان موسى، وجوه ومالمح، ص) 20(
. دائـــرة المطبوعـــات والنشـــر1984 -1926الـــوزارات األردنيـــة  –نيـــة الوثـــائق األرد –وزارة اإلعــالم  ) 21(

) عهـد اإلمــارة (تـاريخ األردن المعاصـر   –انظـر أيضـا علـي محافظـة     . 40,  29ص 1984تشـرين أول  
  .201ص. 1973عمان  1ط. 1946 -1921

  .19وفوزي الخطبا، محمد الشريقي، ص.74سليمان موسى، وجوه ومالمح، ص) 22(
  .15، مجلة الثورة العربية، لقاء مع الشريقي، صوزارة اإلعالم) 23(
  .441-429ص. 1ط. تاريخ األردن في القرن العشرين. منيب الماضي وسليمان موسى) 24(
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-234الكتاب األردني األبيض، الوثائق القومية في الوحدة السـورية الطبيعيـة، دون مؤلـف وطبعـه، ص    ) 25(

  .ئق القوميةوسيشار له، الكتاب األردني األبيض، الوثا. 235
  .)تصريح وزير خارجية لبنان حميد فرنجية( 233الكتاب األردني األبيض، الوثائق القومية، ص) 26(
  .257المصدرنفسة، ص) 27(
،دار الينـابيع للنشـر   )2(فوزي فالح الخطبا، محمد الشـريقي حياتـه وآثـاره، سلسـلة أعـالم مـن األردن       ) 28(

  .محمد الشريقي: وزي الخطباوسيشار إلية، ف 25م، ص1993والتوزيع، عمان،
، آب 8ج 29مجلـة األديـب، بيـروت السـنة     ) 1970 -1898محمـد الشـريقي   (محمد أديب، . العامري) 29(

  .6،ص1970
المنصف المرزوقي، لماذا ستطأ أقدام العرب ارض التاريخ؟ منشورات دار الـرأي المؤسسـة المغربيـة    ) 30(

  .198للصحافة، ص
السـنة األولـى،   . 14ي والخالفـة اإلسـالمية،جريدة الشـرق العربي،العـدد     الشريقي محمد، الوطن العربـ ) 31(

  .1،2، ص1923آب  27االثنين  عمان،
 16عمـان االثنـين   .السـنة الثانيـة   92العـدد .جريـدة الشـرق العربـي   .الشر يقي محمـد، الحكومـة العربيـة   ) 32(

  .1، ص1925شباط 
تشـرين الثـاني    19سـنة األولـى عمـان االثنـين     ال 25الشرق العربـي العـدد  .الشر يقي، الوطنية الراسخة) 33(

1923.  
السنة األولـى عمـان االثنـين     14العدد –الشرق العربي  -الشر يقي،الوطن العربي والخالفة اإلسالمية ) 34(

  .2، ص1923آب  27
 حزيـران  4السـنة األولـى، عمـان، االثنـين      2الشـرق العربـي العـدد   . الشر يقي، بـين الماضـي والحاضـر   ) 35(

  .1،2، ص1923
السنة األولى عمان االثنين  4التكامل القومي ومستقبل العرب، جريدة الشرق العربي العدد  الشريقي،) 36(

  .2،1ص . 1923حزيران  18
ــران  4الســنة األولــى، عمــان،االثنين   2الشــرق العربــي، العــدد  .بــين الماضــي والحاضــر  الشــريقي،) 37( حزي

  .2،1ص  1923
  .2ستقبل العرب، صالشريقي، التكامل القومي وم) 38(
ــدد   ) 39( ــي، العــ ــرق العربــ ــة الفاضلة،الشــ ــريقي، المدينــ ــين 3الشــ ــان، االثنــ ــنة األولى،عمــ ــران  11، الســ حزيــ

  .2،ص1923
  .1الشريقي،التكامل القومي ومستقبل العرب، ص) 40(
، 1923حزيـران   11،السـنة االولـى، عمـان،االثنين   3الشريقي، المدينة الفاضـلة، الشـرق العربـي، العـدد    ) 41(

  .2ص
  .2الشريقي،التكامل القومي ومستقبل العرب، ص) 42(
  .1،ص1923آب  13،السنة األولى، عمان، االثنين 12الشريقي،التربية السياسية، العدد) 43(
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  .2، ص1923تشرين الثاني  19، السنة األولى، عمان،االثنين 25الشريقي،الوطنية الراسخة، العدد) 44(
  .30فوزي الخطبا، محمد الشريقي، ص ) 45(
ــي، العــــــــــدد      ) 46( ــريقي، التربيــــــــــة العربيــــــــــة، الشــــــــــرق العربــــــــ   ، الســــــــــنة األولى،عمــــــــــان،   20الشــــــــ

  .1ص. 1923تشربن أول سنة  27االثنين 
تشـرين   27االثنـين  عمـان،  السـنة األولـى،   ،20التربية العربية، جريدة الشرق العربـي، العـدد   الشريقي،) 47(

  .1ص ،1923األول 
 عمـان،  السـنة األولـى،   4جريـدة الشـرق العربـي، العـدد      العـرب، التكامل القـومي ومسـتقبل    الشر يقي،) 48(

  .3ص ،1923حزيران -18االثنين 
ــدة الشــرق العربــي    ) 49( ــة السياســية، جري ــدد. الشــريقي، التربي ــين  12الع ــان، االثن آب  13،الســنة األولى،عم

  .1، ص1923
وات، والتشـاور مـع   سـن  10تشكيل حكومة فلسـطينية مسـتقلة خـالل    : جاء في الكتاب االبيض ما نصه )50(

مجلس عصـبة االمـم بقصـد انهـاء االنتـداب البريطـاني، كمـا ان العـرب جميعـا يـرون أن اي اخـالل فـي             
سياســة الكتــاب االبــيض ومقرراتــه عــن طريــق اي تســوية تبــرر الهجــرة اليهوديــة التــي لــن يرضــى عنهــا    

لـة المنتدبـة مؤتمنـة عليهـا     العرب هو إخالل بالحالة الراهنة في فلسـطين، وهـي الحالـة التـي تعتبـر الدو     
الوثـائق القوميـة    –من ميثاق االمم المتحدة، انظر الكتاب االردني االبيض ) 80(بمقتضى روح المادة 

  .224، ص 1960في الوحدة السورية الطبيعية، 
دار ) م1948 – 36(موقف االردن من الحلول التي طرحت للقضـية الفلسـطينية   : عمر صالح العمري )51(

  .188م، ص 2015، عمان، 1شر والتوزيع، طالخليج للن
  .278 -276موقف االردن، ص : عمر العمري) 52(
  .275موقف االردن، ص: عمر العمري) 53(
  .227 -226، ص1960الكتاب االردني االبيض، الوثائق القومية في الوحدة السورية الطبيعية، ) 54(
  .227، ص 1960ة السورية الطبيعية، الكتاب االردني االبيض، الوثائق القومية في الوحد) 55(
كــانون  1عمـان، الثالثـاء،   ،3، الســنة 118، جريــدة الشـرق العربـي، العـدد    )البعـث القـومي  (الشـريقي،  ) 56(

  .1،2، ص1925أول 
االثنـين   ، السـنة األولـى، عمـان،   14العـدد  الشريقي، الوطن العربي والخالفة اإلسالمية، الشرق العربي،) 57(

  .2، 1ص  ،1923آب  27
االثنـين   عمان، السنة األولى، 29الشريقي، الحكومة العربية والمجالس النيابية، الشرق العربي، العدد ) 58(

  .2،ص 1923، كانون أول 17
شــباط  16االثنــين،  عمــان، الســنة الثانيــة، ،92الشــر يقــي، الحكومــة العربيــة، الشــرق العربــي، العــدد   ) 59(

  .1ص  ،1925
  .ةنفس العدد السابق والصفح) 60(
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عمان، االثنين،  السنة األولى، 29العدد  الشريقي، الحكومة العربية والمجالس النيابية، الشرق العربي،) 61(

  .2، 1، ص1923كانون أول  17
ــة اإلســـالمية، ) 62( ــي، الشـــريقي، الـــوطن العربـــي والخالفـ ــان،  14العـــدد  الشـــرق العربـ ــى، عمـ  الســـنة األولـ

  .1ص م،1923آب  27االثنين،
االثنـين،   عمان، السنة األولى، 32العدد  الخالفة اإلسالمية ومتطرفو الترك، الشرق العربي،الشريقي، ) 63(

  .2، ص1924كانون الثاني  7
االثنـين   عمـان،  السنة األولى، ،14العدد  الوطن العربي والخالفة اإلسالمية، الشرق العربي، الشريقي،) 64(

  .2ص ،1923آب  27
االثنـين   عمان، السنة األولى، ،32العدد  متطرفو الترك، الشرق العربي،الشريقي، الخالفة اإلسالمية و) 65(

  .2ص ،1924، كانون الثاني 7
 3 عمـان، االثنـين،   السـنة األولـى،   ،15الشريقي، البيت الهاشمي وواجب األمة، الشرق العربي، العـدد  ) 66(

  .1، ص1923أيلول 
السـنة األولـى، عمـان، االثنـين      14العدد  لعربي،الشريقي، الوطن العربي والخالفة اإلسالمية، الشرق ا) 67(

  .2،ص1923، آب 27
  .2ص -الشرق العربي -نفس العدد السابق الشريقي،) 68(
كـانون ثـاني    21االثنـين،  ،عمـان  السـنة األولـى،   ،35الشـرق العربـي، العـدد     الشريقي، النهضة العربيـة، ) 69(

  .2، ص1924سنة 
 ،1924، آذار 10االثنـين   عمـان،  السـنة األولـى،   ،43ي، العـدد  الشريقي، اإلمامة كبرى، الشرق العربـ ) 70(

  .2ص
، كـانون ثـاني   21السـنة األولـى، عمـان، االثنـين      ،35العـدد   النهضة العربية، الشرق العربي، الشريقي،) 71(

  .1، ص1924سنة 
، االثنـين  عمان السنة األولى، ،32 العدد .الشريقي، الموازنة السياسية ومسلك الدول، الشرق العربي) 72(

  .1،ص1923، تشرين أول 29
، 1923تمـوز   23 االثنـين،  ،السـنة األولـى، عمـان    ،9العـدد  الشريقي، تصنيف الدول، الشـرق العربـي،  ) 73(

  .2ص
تشـرين   29االثنـين،   عمـان،  السـنة األولـى،   ،32 العـدد  .الشريقي، الموازنة السياسية، الشرق العربـي ) 74(

  .2،ص1923أول 
 13االثنـين،   عمـان،  السـنة األولـى،   ،12 العـدد  جريـدة الشـرق العربـي،    –السياسية الشريقي، التربية ) 75(

  .1، ص1923آب 
  .11وزارة اإلعالم، مجلة الثورة العربية، لقاء مع الشريقي ص) 76(
كـانون   21االثنـين   السنة األولى، عمـان،  ،35النهضة العربية، جريدة الشرق العربي، العدد  الشريقي،) 77(

  .2ص، 1924الثاني 
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  .84وجوه ومالمح، ص سليمان موسى،) 78(
  .84سليمان موسى، وجوه ومالمح، ص) 79(
تصريح الشريقي بمناسـبة عقـد معاهـدة الصـداقة والتحـالف      . الوثائق القومية. الكتاب األردني األبيض) 80(

  .179ص .مع بريطانيا
ــم فــي مدارســها العســكرية    ) 81( حــرب البلقــان فــي  وكــان سياســيا وعســكريا حظــر    –ولــد فــي بغــداد وتعل

إذ كـان مـن قـادة الشـريف فيصـل بـن الحسـين إثنـاء          وشارك في اعتناق الفكرة العربيـة،  1912-1913
  .وعرف عنه انه كان مؤيد لسياسة االنجليز زحفه على سوريا،

  .84سليمان موسى،وجوه ومالمح، ص) 82(
  .275الكتاب األردني األبيض، الوثائق القومية، ص) 83(
  .115، ص1960،أيار 1مذكراتي، طهزاع المجالي،) 84(

  
  المصادر والمراجع

 .1970،آب 8،الجزء 29، بيروت، السنة مجلة األديبالبير،  ،أديب

، 20، 15، 12،13،14، 2،3،4األعداد التالية  .1926 -1923عمان  ،جريدة الشرق العربي
25 ،29 ،32 ،35 ،38 ،43 ،92 ،94 ،118. 

  .1920تموز  12ة الثانية السن 139 العدد -دمشق ،جريدة العاصمة

 .1980النهار للنشر، بيروت  ،2، طذكريات، سوريا والعهد الفيصلي يوسف، ،الحكيم

المكتبة الوطنية،  ،)2(، سلسلة أعالم االردن محمد الشريقي، حياتة واثارة ،فوزي فالح ،الخطبا
 .م1993ع، والتوزي دار الينابيع للنشر عمان،

 ،تاريخ مذكرات وذكريات وتعليقات –العربية الحديثة  نشأة الحركة، محمد عزة ،دروزة
 .1،ج1بيروت ط -صيدا منشورات المكتبة العصرية،

 الشركة األردنية العالمية للنشر، ،دراسات في الثورة العربية الكبرى نقوال وآخرون، ،زيادة
 .1966، 1عمان، ط

 .وشركائه، بمصرالطبعة عباس اليأس الحلبي  ،الثورة العربية الكبرىأمين،  ،سعيد

 .1971، بيروت 1، اإلرشاد للطبع والنشر والتوزيع، طمذكرات عبد الرحمن، ،الشهبندر
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، محاضرات في االتجاهات الفكرية في بالد الشام وأثرها في األدب الحديثجميل،  ،صليبا
  .1958 على طلبة قسم الدراسات األدبية واللغوية، القاها

نشر مكتبة من العرب والمستعربين . واألدب في األردنمن إعالم الفكر محمد،  ،أبو صوفه
  .1979كانون ثاني  4أجزاء، دار العلم للماليين، ط، 9والمستشرقين، في 

منشورات دائرة الثقافة والفنون، عمان  ،ثقافتنا في خمسين عامامحمود وآخرون،  ،العابدي
1972. 

 – 36(ضية الفلسطينية موقف االردن من الحلول التي طرحت للق، عمر صالح ،العمري

 .م2015، عمان، 1دار الخليج للنشر والتوزيع، ط ،)م1948

 ، دار الفكر1974 - 1911معجم المؤلفين السوريين في القرن العشرين  عبد القادر، ،عياش

  1956، مطابع ابن زيدون، دمشق مذكراتي عن الثورة العربية الكبرى احمد، ،قدري

 .دار الكاتب العربي ،)الثورة الكبرى ونهضة العربقصة (جبل الفداء قدري،  ،قلعجي

 . الوثائق القومية في الوحدة السورية الطبيعية ،الكتاب األردني األبيض

  .م1959كانون أول  ،1، طتاريخ األردن في القرن العشرينسليمان،  ،موسىومنيب  ،الماضي

 .1960، أيار 1، طمذكرات. هزاع ،المجالي

 .1973عمان،  ،1، ط1946 -1921عهد اإلمارة من  –دن المعاصر تاريخ األر علي، ،محافظة

منشورات دار الرأي، المؤسسة  لماذا ستطا أقدام العرب ارض المريخ؟المنصف،  ،المرزوقي
 .المغربية للصحافة

، دار 1974 – 1911، صور شخصية لبعض رجال السياسة وجوه ومالمح سليمان، ،موسى
 .م1980حزيران  1األردن، ط -عمان الشباب،منشورات وزارة الثقافة و الفكر،

دائرة المطبوعات، تشرين  1984- 1921الوزارات األردنية . الوثائق األردنيةاإلعالم،  وزارة
 . 1984 األول،

تشرين  22ملحق خاص، ذكرى مرور نصف قرن،  ،مجلة الثورة العربية الكبرىوزارة اإلعالم، 
  .1966 عمان، الثاني،



 

  



The Skill of Writing from a Linguistic …   Jerash for Research and Studies 

 371

conclude by re-affirming the thesis statement that writing is both a linguistic and 
a cognitive skill. 

My research project is based on the analysis of 6 essays by students, so it is 
a small scale work, and hence cannot be taken as a generalized statement. A 
project on a large scale must be done to arrive at an opinion that can be more 
generalized. 
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 Introduction Body Conclusion Coherence 
Students(S
1, S2 and 
S3) scoring 
above 60 
marks 

S1, S2 and S3 
write 
introduction, 
S1 and S3 
write 
introductory 
points in body, 
too.  

S1, S2 and S3 
write essays 
which have a 
body, S1 and S3 
bring in 
introductory 
points in body, 
too. 

S1, S2 and 
S3 write 
essays with 
a 
conclusion. 

S1 and S2 
write 
coherently. 
S3 diverts 
from point, 
at times. 

Students(S
4, S5 and 
S6) scoring 
less than 
60 marks 

S4, S5 and S6 
write proper 
introductory 
points. 

S4, S5 and S6 
write essays 
which have 
proper body 
points. 

S4, S5 and 
S6 lack 
writing a 
conclusion. 

While S4 and 
S5 
coherently, 
S6 lacks 
writing 
coherently. 

The above table shows: 
i. All the students are capable at making introductory and body 

paragraphs or points but only students scoring above 60 marks have 
concluded their essays. 

ii. From coherence perspective, all 6 students are almost on the same 
level. 

iii. Only students scoring more than 60 marks have made paragraphs. 
Students scoring less than 6 0marks have written the essays in the 
point form. 

The above findings can be topped by saying that at the linguistic level 
students scoring below 60 marks have more problems but at the cognitive level 
all students fare almost the same. 

Conclusion 

The findings show that at the linguistic level the below 60 group has more 
problems but at the cognitive level both the groups are almost at the same level. 
This shows that while exam percentage does reflect linguistic abilities; cognitive 
abilities are not reflected in exam marks. The more than 60 marks students are 
better at both linguistic and cognitive skills and hence their writings enable them 
to score better. The less than 60 marks students lack linguistic skills and hence, 
though they have cognitive skills, their writings do not enable them to score 
marks. 

In short, linguistic and cognitive aspects are two sides of a coin. One cannot 
separate them from each other. Both play an equal part in writing. One can 
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Findings: 

On the basis of the analysis of the 6 student transcripts, the findings were 
obtained. The findings, too, are divided into two sections: 
a) Linguistic Findings 
b) Cognitive Findings 

a) Linguistic Findings: 
The 6 student transcripts, from a linguistic perspective, show the following 

characteristics: 
 Spelling Punctuation Syntax 
Students(S1, S2 
and S3) scoring 
above 60 marks 

S1, S2 and S3 
hardly make any 
mistake. 

S1 makes 
mistake, while 
S2 and S3 
hardly make 
mistake. 

S2 and S3 misuse 
articles, while S1 
doesn’t; 
S3 makes mistake in 
prepositions, while S1 
and S2 are good; 
S1, S2 and S3 use 
present tense. 

Students(S4, S5 
and S6) scoring 
less than 60 
marks 

S4 at times 
makes mistake, 
while S5 and S6 
hardly make any 
mistake. 

 S4 and S5 
make mistakes 
while S6 
hardly makes 
mistake. 

S4, S5 and S6 have 
problems in using 
articles and 
prepositions; 
S4 and S6 use present 
tense while S5 keeps 
on shifting tenses. 

The above table shows: 
i. Students scoring above as well as below 60 do not make much spelling 

mistakes. 
ii. Though all students make mistakes in punctuation; students scoring 

below 60 make more mistakes than students scoring above 60. 
iii. At the syntactic level all 6 students have problems but students scoring 

above 60 make fewer mistakes. The correct use of tenses is a problem 
with all 6 students as they all mostly use present tense throughout. 

b) Cognitive Findings: 

The 6 student transripts, from a cognitive perspective, show the following 
characteristics: 
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a) Linguistic Analysis:-  

The linguistic analysis focusing on spellings, punctuations, grammar (syntax 
as well as discourse level), has been tabulated as follows: 

 Spellings Punctuation Syntax 
S1 Hardly any mistake Makes mistake 

for e.g.(P3S6); 
Uses only full stop 

Good in articles; 
Good in prepositions; 
Uses only present tense 

S2 Hardly any mistake Hardly any mistake Misuses article ‘the’ 
for e.g.(P1S2); 
Good in preposition; 
Uses only present tense 

S3 Hardly any mistake Hardly any mistake Misuse of articles 
for e.g. (P3S12); 
Makes mistakes in 
prepositions for e.g. (P3S2); 
Uses only present tense 

S4 Sometimes makes 
mistakes for e.g. 
(P1,Pt1) 

Makes mistake 
for e.g. (P2,Pt4) 

Misuse of articles 
for e.g. (P3,Pt6); 
Mistakes in preposition 
for e.g. (P2,Pt1); 
Uses present tense 

S5 Hardly any mistake Makes mistake 
for e.g. (P2,Pt2) 

Less usage of articles; 
Mistakes in preposition 
for e.g. (P2,Pt2); 
Keeps shifting tenses 

S6 Hardly any mistake Hardly any mistake Omits and misuses 
articles(P2,Pt4); 
Mixes preposition(P2,Pt3); 
Uses present tense 

b) Cognitive Analysis:- 

The cognitive analysis focusing on discourse, organization (introduction, 
body and conclusion) and coherence is tabulated as follows:- 

 Introduction Body Conclusion Coherence 
S1 P1 and P2 P2, P3, P4, P5 and P6 P7 Proper 
S2 P1 P2 P3 Proper 
S3 P1 and P2 P2 and P3 P4 At times gets diverted 
S4 P1 P2 and P3 ─ Proper 
S5 P1 P2 and P3 ─ Proper 
S6 P1 P2 and P3 ─ Improper 
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writers tend to undertake little revision. When revising, the changes made often 
concern the formal aspects of the text and not the content (Faigley and Witte, 
1981; Fitzgerald, 1987; Monahan, 1982). Hence their compositions are replete 
with errors in spelling, punctuation, capitalization, handwriting and more. 
Furthermore, these students seem to have considerable difficulty with content 
generation, text production, framing text, and revising (Graham, Harris, 
MacArthur and Schwartz, 1991; MacArthur, Schwartz and Graham, 1991; 
Sawyer, Graham and Harris, 1992). 

Methodology 
The writing samples of six students have been taken for the purpose of 

analysis. These students come from a non-English medium school, the student 
are males and females,. They belong to the age group of 19 to 22 years, All these 
students completed the writing 1, The six students fall into two categories: 
a) those who scored more than 60 marks in English in the previous year exam; 
b) those who scored less than 60 marks in English in the previous year exam.  

An argumentative topic, “Advantages and Disadvantages of Television”, 
was given to the students. 

The time duration given was an hour. The venue was their school 
classroom. 

The essays, thus, obtained were analysed on linguistic and cognitive basis. 

The 6 students for the purpose of analysis have been referred to as S1, S2 
and so on. The following table gives their referred number: 

Marks obtained Referred as 
89 S1 
76 S2 
80 S3 
56 S4 
59 S5 
58 S6 

Analysis and Findings 

Analysis: 
The analysis of the 6 student transcripts have been divided into two 

sections:- 
a) Linguistic Analysis 
b) Cognitive Analysis. 
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Introduction 

Writing is a very complex process which involves numerous linguistic and 
cognitive activities. There are certain basic requirements which a writer has to 
fulfill for writing. The writer must know the language thoroughly enough to be 
able to clearly state his ideas. Language, thus, becomes a linguistic tool, as 
defined by SAPIR-WHORF HYPOTHESIS ─ 

“Language can be said to provide a framework for our thoughts and 
according to the theory of linguistic determinism, it is very difficult to think 
outside that framework.” (Language, Society and Power,1999,24) 

The cognitive aspect of language is brought out by SAUSSURE in, “Just as 
it is impossible to take a pair of scissors and cut one side of paper without at the 
same time cutting the other, so it is impossible in a language to separate sound 
from thought, or thought from sound.” (Paper Machine,2005.53) 

Both these quotations bring out the importance of linguistic and cognitive 
skills of a writer. 

Linguistic skills refer to the ability to perform adequately in all kinds of 
communicative situations (compare Lammers, 1991). Perfetti and McCutchen 
(1987) state that vocabulary size; semantic precision and syntax are affected by 
schooling. Furthermore, they state that three types of linguistic knowledge 
contribute to actual writing performance: discourse schemes, lexical and 
syntactic knowledge. 

But Jackendoff (2005) states that “Linguistic knowledge is a part of general 
cognitive.”  

Cognitive and metacognitive activities, for instance, brainstorming, 
planning, outlining, organizing, drafting, revising and so on take place while 
writing. Cognitive processes include three basic processes: planning what to say 
and how to say it; translating plans into written text; and reviewing to improve 
existing text. Planning, in turn, is composed of three ingredients; setting goals, 
generating ideas, and organizing ideas into a writing plan, whereas reviewing 
includes reading and editing text. 

The writing process of young, inexperienced writers seems to evolve 
qualitatively in a different way than the writing process of expert writers. During 
the writing process, experienced writers plan (in advance), structure and revise 
extensively (Flower and Hayes, 1981; Hayes and Flower, 1980). Young writers 
only generate ideas in order to write them down directly (Bereiter and 
Scardamalia, 1987). According to Bereiter and Scardamalia(1987), for young 
writers planning cannot be seen as distinct from the text. Furthermore, young 
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Abstract 

Writing a text is a challenging task, accomplished through a complex writing 
process that is subtended by a number of skill, the aim of this study to view whether 
writing is both a linguistic and cognitive ability or not, through The writing samples of 
six students have been taken for the purpose of analysis.. The six students fall into two 
categories, The analysis of the 6 student transcripts have been divided into two sections 
Linguistic Analysis and Cognitive Analysis. The result of the study showed linguistic 
and cognitive are two, One cannot separate them from each other. Both play an equal 
part in writing. 

  

  ملخص

حيث يتم إنجازهـا مـن خـالل عمليـة كتابـة معقـدة يـتم ترجمتهـا بواسـطة           ،تعد كتابة النص مهمة صعبة
 ،والهدف من هذه الدراسة هو معرفة ما إذا كانت الكتابـة هـي قـدرة لغويـة وإدراكيـة أم ال      ،عدد من المهارت

وقد تم تقسيم  ،ينقسم الطالب الستة إلى فئتين. .ة لستة طالب، و تحليل هذه العيناتمن خالل عينات كتاب
أظهــرت نتيجــة الدراســة . تحليــل نصــوص الطــالب الســتة إلــى قســمين، التحليــل اللغــوي، والتحليــل المعرفــي  

دورا  كالهمــا يلعــب. ال يمكــن للفــرد فصــلهما عـن بعضــهما الــبعض   ،اللغويــة واإلدراكيــة همــا اثنـان  أنالمهـارة 
  .مساويا في الكتابة
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