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رش:ط وقواعد الن رشو  
والعلوم  *     احلقوق  حقول  ف  اجلامعيني  والباحثني  الأساتذة  ُمشاراكت  »جبميع  الأاكدميية  »ادلراسات  جمّل  حب  تُرة

نسانية والاجامتعية، الآداب  واللغات قصد نرش حبوهثم   الس ياس ية، العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التس يري، العلوم الإ

 يت: النحو الآ ملُحددة عىل  وط ا ودراساهتم وفق الرش 

م املقال ابجلدية والأصاةل والإسهام العلمي ُمتبًعا صاحبه اخلطوات املهنجيةة والعلميةة املـُتعارف علهيا ف معليةة   - جيب آأن يتسة

آأطروح آأو  املاجس تري  رساةل  من  مقتطع  املقال  يكون  وآأل  آأخرى  جمّل  اإىل  رساهل  اإ آأو  نرشه  يس بق  ومل  للمقال،  ة حتريره 

 تعهد كتايب. بتقدمي  كتوراه وذكلادل

لهيا ورمق   - اإ آأن يُرسل صاحب املقال سريته اذلاتية ابختصار تتضمن امسه ولقبه ودرجته العلمية واجلهة العلمية املنتسب 

رفاق املقال مبخلص ابللغة العربية وآآخر بلغة آأجنبية عىل آأل يتجاوز امللخص مخسة آأس  طر. هاتفه والربيد الإلكرتوين، مع اإ

امل  - يكون  المكبيوتر عىل صيغة  قال حمر آأن  بآ ةل  العربية    18جحم    Traditional Arabicنوع اخلط    ((Wordر  ابللغة 

ابلنس بة للغة الفرنس ية وحترير املقال ابللغة   10ابللغة العربية وجحم   12جحم      Times New Romanوالهوامش خط  

 2مس(. )آأسفل    2)آأعىل    ف الصفحةع احرتام حوا . م14جحم      Times New Romanالفرنس ية يكون بنوع خط    

صفحة   25مس( ما بني الأسطر عىل آأل يتجاوز عدد صفحات املقال    01مس( مع اعامتد )   2مس(. )اليسار    3مس(. )الميني  

   .صفحة   15مبا ف ذكل املصادر واملراجع واجلداول واملالحق وآأل يقل عن 

  آآخر املقال وفق القواعد املهنجية املتعارف علهيا. ملراجع فب املصادر واوترتهوامش املقال تكون ف آأسفل لك صفحة  -

ورقية   - نسخ  البحث مطبوعا ف شلك ثالث  م  يُقدة آأو  للمجّل  الإلكرتوين  الربيد  عن طريق  الكرتونيا  املقال  اإرسال  يت 

 اإىل رئيس حترير اجملّل.  cdمرفوقة بقرص مضغوط 

  الرسي من قبل الهيئة العلمية للمجّل.والتحكمي ّل للتقيمي اجملختضع جيع املقالت الواردة اإىل -

جازته وقبوهل للنرش من قبل احملمكني. -  ل حيق للباحث طلب عدم نرش املقال بعد اإ

 لك مقال ُمرسل اإىل اجملّل ومل حيرتم قواعد ورشوط النرش ل يت نرشه.  -

 املراسالت: 

 لأاكدميية. ات اجمّل ادلراس حترير يس تُوجه جيع املراسالت ابمس الس يد رئ 

 عىل عنوان الربيد الإلكرتوين الآيت:  

Academic.studies.aflou@gmail.com 

 مالحظة:  

 ختضع معلية ترتيب املقالت لعتبارات فنية.    -

آراء -  آأي اجملّل آأو هيئة التحرير عن ر  ا ول تُعربة حصاهبآأ  املقالت املرسّل للمجّل تُعبـةر عن آ
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 بسم هللا الرمحن الرحيم  
ألبرار ومن اهتدى  احلمد هلل الذي علم ابلقلم ، علم اإلنسان ما مل يعلم ، وصلى هللا وسلم وابرك على عبده ورسوله نبينا حممد وعلى آله األطهار وصحبه ا

 لدين،أما بعد:  يوم ااسنت بسنته إىل هبديه و 
 بعد : بعد البسملة والسالم والصالة على اإلمام حممد بن عبد هللا عليه أفضل الصالة وأزكى السالم و

 الدراسااا جملةةب " الةةذي عسةةعى مةةن   لةةهابلنشةةر الةةدوري و بدايةةب بةةذي بةةدان وإاةةاع منةةا ابلعمةةك العلمةة  واأل ةةا ا ، 
نضةةب بةةى أيةةدي م هةةذا تحريةةر والقةةاعمى علةةى ا لةةب أن أفلةةوي يشةةرئ هيلةةب ال-الةةت عرةةدر عةةن اجلر ةة  ا ةةامع     ،"األكادميية
هةةذا  مت  صةةدورحيةة  " 2020 ديسامرشارر من اجمللد الثاين اخلاص ب (اااع04الراباا)"العدد واجلتثمثك  يفا ديد    اإلصدار

والةةذي نةةراه قةةد الت يعانيها اليوم جك الباحثى من فتور وقلق مّس  ك من ا انب النفس  و اجلعنوي،   ظروئالالعد  يف ظك  
يف العمةةك البحثةة  وهةةذا نتاجةةا  آ ةةر حةةق القةةاري البسةةيت أصةةب  يتةةواىالنحريةةر، ومةةن جانةةب  أثةةر سةةلبا علةةى طبيةةب الباحةة 

   للظروئ الت متر هبا الب   عموما والبح  العلم   روصاي
 والفةةي العلمةة  الطةةاقم جهةةو  بفضةةك وهذا قاعم بعمله، مبجلتنا فيبقى روح العمك البحث  اخلاص هذا ك من   رغم لواب

 العلةةوم ميةةا ين يف اجلواضةةيب خمتلةة  عناولةة  وأعمةةا م الةةت مبقةةالتهم وافةةدون الةةذين البةةاحثى  األسةةاعذ  وجهةةو  عليهةةا، القةةاعم
 واالقترا يبي  ،اإلنسانيبو  االجتماعيب

  ""الدراسةةاا األ ا ايةةب العةةد  ا ديةةد مةةن جملةةب هةةذاو مةةا ننةةوه  هةةو  األسةةاعذ  الفةةاعلى يف جمةةام البحةة  العلمةة   ّن 
 و ةةذا مةةن ،الةةوطن جامعةةاا خمتلةة  من ابحثون فيه ساهم، الذي ي خال علم ال نتاجبإل   ف ار وثري غي جد فهو العا   

أنمك من   له أن جيد مجيب األساعذ  وطلبةةب الدراسةةاا العليةةا و ةةك اجلهتمةةى ضةةالتهم وعليه و وم غربيبي  عربيب شقيقب،  وم
 العلميب وأن ي ون يف مستوى عطلعاهتمي

الذي نرفب سرياجه ابجلقاالا العلميب الةةت عنةةري عقةةك الباحةة ، ومجتةة م لةةه مجلةةب مةةن اجلعةةارئ، العلم     هذا اإلشعاانومن  
يتقةةدم رعةةيس  ريةةر ا لةةب رباس علمها ليتخذ طريقةةا سةةهك اجلنةةام للمعرفةةبي مةةن  لةة  وع ون له بؤر  البح  فيرب  يت أ على ن

ابالمتنةةان والتقةةدير والشةة ر ا  يةةك إىل مةةن  ةةان سةةببا يف إ ةةراج هةةذا العةةد  ابمسه اخلاص وابسم مجيةةب األسةةر  العلميةةب للمجلةةب  
  ا ديد إىل حي  الوجو ،

مرةةائ ا ةة ا اجلرةةنفب يف اجلنرةةب الوطنيةةب  إىلأجةةك عرقيةةب ا لةةب مةةن  وإعقةةان ةةك اجلخلرةةى الةةذين يعملةةون  هةةد   وإىل
 علميا لنشر حبوثهمي مقردا جملتنا من جعلوا نالذي وفيااناأل الباحثى   ك يش ر  ما للمج ا احمل مب،

  البح  العلمةة  مستوى عرقيب جكأ من الدؤو  والعمك البحثيب،  وراقهم لإلسهام  الباحثى   ميب  عوعنا جند  ما 
 وطموحهاألمام األمب   قيقا به والنهوض
  سأم هللا العل  القدير أن يتقبك منا هذا العمك ، ويرضى به عنا ، وجيعله  الرا خلدمب الب   والعبا ن يف األ ري

 .   حترير اجمللة  كلمة مساعد رئيس                                             

اح  ت  ت  ة  العدد ت  اف   

 



  

 
 

   2020  دبسمرب    الرابع اجملدل الثاين، العدد  حمتوايت 

 الصفحة  ل املقا عنوان   ( لفني ؤ امل املؤلف) امس  

   ،(زائر)ال ،  جامعة شلف، بن زينة صفية 
   ،(زائر )ال، جامعة شلف  درمي نورالدين 
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 احلكومية يف لواء القويسمة يف حتقيق امليزة التنافسية 

28-48 

-جامعة جيجل-كلية اآلداب واللغا  . رة بلقاسم بوزيدة نواط.د. 
 الزائر 
  1جامعة ابتنة –كلية اللغة واألدب العريب والفنون . ور شتوحااااااازهد. 

 الزائر  -احلاج خلضر

  –آليا  توليد املصطلحا  العلمّية يف املعاجم اإللكرتونّية 
 -دراسة تطبيقّية ملعجم ابسم

 

50-64 

درجة تضمني كتاب اللغة العربية للصف السابع االساسي   ، ( )األردن  وزارة الرتبية والتعليم االردنية،  خلود حممد الزيود د.
 يف األردن ملفاهيم حقوق الطفل 
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  دور مدراء املدارس يف التعليم عن بعد خالل جائحة كورون  ،( )األردن وزارة الرتبية والتعليم االردنية،  إمساعيل أمحد إمساعيل مهاشأ.
من وجرة نظرهم يف املدارس األردنية بلواء البادية الشمالية  

 الشرقية 

92-116 

ونشريسي  املركز الامعي امحد بن حيي ال،  أمحاااااااااد ةد. مبخوت
 ا  اعري  تيسمسيلت،

 .  املركز الامعي، أفلو ، الزائر ،  قزران مصطفى .د

ومتطلبا   قوا  حفظ السالم بني ميثاق األمم املتحدة 
 الدولية الراهنة  تغريا  امل
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 مظاهر النصية يف الشعر الزائري املعاصر 
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صلى هللا    بلغتهم، ومل ا اكتمل نزول القرآن ، مجعت الوجوه املختلفة اليت قرئ هبا القرآن يف عهد الرسول
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abstract 
Quranic readings are among the linguistic evidences that grammar has 

taken as a reference for building and formulating grammatical rules, and 

these readings have varied since the time of the prophecy for one goal that 

is facilitation for people without that leading to a contradiction in the 

provisions or meanings that God wanted to explain to people, because the 

Arabs have composed the pronunciation In their language, when the 

revelation of the Qur’an was completed, the various aspects in which the 

Qur’an was read during the era of the Messenger, may God bless him and 

grant him peace, were combined, and in the field of Qur’anic studies 

termed “Qur’anic recitations.” This study comes to illustrate the 

relationship between the Quranic witness represented in the Qur’anic 

recitations and the grammatical rule . 
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 مقدمة:  .1
العامة،وهي   وقوالبه  قواعده  بناء  النحوي يف  عليه  يعتمد  مهما  أساسا  القرآنية  القراءات  شك لت 

القبول يف وسط دارسي العربية قدميا وحديثا تعد دليل النحوي على صواب قاعدة يطرحها  يهيئ هلا أجواء 
النحوي  التقعيد  تزال مصدرا من مصادر  العريب كانت وال  النحو  تبثها يف روح  اليت  الفائدة  ولكنها ومع 

لبصرية والكوفية  المتزاجها مبشاكل القراء،وما سب به اخلالف النحوي الذي بلغ أوجه عند رواد املدرستني ا
 ائقا ال ميكن جتاهله أمام معرفة احلقيقة.، شك ل عمن حتريف وتلفيق

ومن هنا تعددت قراءات الشاهد، وشكلت ظاهرة ابرزة حتتاج إىل الدرس والتحري ومعرفة التأثري 
 الذي ميكن أن ترتكه على القواعد النحوية العامة. 

ن البعثة احملمدية قبائل شىت النطق هبا،  وكان لكل قبيلة منهم لغتها اليت ألفت    ، فقد كان العرب إاب 
أن   مجيعهم  العرب  على  فُرض  فلو  ألفاظها،  أبنائها  ألسنة  على  وجه    يقرؤواوجرت  على  القرآن  كلمات 

، أقرأ الرسول صلى هللا عليه وسل م لى من تسل طت عليه لغته من العربليسهل ع، و واحدلُشق ذلك عليهم
يؤدي ذلك إىل تناقض يف األحكام  أصحابَه القرآن على عد ة وجوه، طلبا للتيسري على الناس من غري أن  

أُِمر أن يزول   –يقصد القبائل العربية    -، " فلو أن  كل فريق من هؤالءاسأو املعاين اليت أراد هللا بياهنا للن
كنه إال بعد  عظمت احملنة فيه ومل ميُ انشئا وكهال، الشتد  ذلك عليه و عن لغته وما جرى عليه اعتياده طفال و 

، هلم مت سعا يف اللغات  تذليل للسان، وقطع للعادة فأراد هللا برمحته ولطفه أن جيعل، و رايضة للن فس طويلة
، وبعد اكتمال نزول القرآن، (32، صفحة  2002)قتيبة،  ومتصرفا يف احلركات، كتيسريه عليهم يف الدين"

ح عليها يف  مجعت هذه الوجوه املختلفة اليت قرئ هبا القرآن يف عهد الرسول صلى هللا عليه وسل م، واصطل
أن أربط بني الشاهد    الدراسة  ميدان الدراسات القرآنية بـ " القراءات القرآنية "، وسأحاول من خالل هذه
ن ، يظهر م، فصغت هلا عنواانالقرآين ممثال يف القراءات القرآنية بنوعيها )املتواترة والشاذ ة( والقاعدة النحوية

  يف استنباط القاعدة النحوية   القراءات القرآنية  أثر  سم بـ "  ، وقد و خالله املسار الذي رسم هلذه الدراسة
القاعدة  " وبوجه صحيح يف صياغة  فع ال،  بشكل  القرآنية  القراءة  استثمرت  مفاده: هل  وفقا إلشكال   ،

 النحوية؟ 
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 مفهوم القراءة القرآنية .2
و لغة قراءة  مجع  القراءات  وقرآان  :  قراءًة  يَقَرأُ  قـََرأَ  الفعل  مصدر  قُرا ء القراءة  وهم  قَارئ  فهو 

 .  ( 101، صفحة 1966)مرتضى، وقارِئون
قـََرأَُه، ويقَرأه، ويُقرئُهقال ابن منظور يف اللسان قـََرًءا، و "  معىن القرآن و   ، قُرآان فهو َمقُروء  ِقرَاَءًة، و ، 

")القيامة،  قـُْرآنَُه    ِبعْ قـََرْأاَنُهَفات  فَِإَذا  "  ، وقوله تعاىل ه جيمع السور فيضمهاألن    ؛، ومسي القرآن بذلكمعىن اجلمع
 .    ( 128، صفحة 1990)منظور، ، أي قراءته "(18اآلية 

الكلمات بعضها إىل بعض يف الرتتيل، وليس  القراءة ضم احلروف و قال الراغب األصفهاين: " و 
لحرف الواحد إذا ، ويدل على ذلك أنه ال يقال لال يقال قرأُت القوَم إذا مجعتهميقال ذلك لكل مجع،  

قراءةتُ  به  مثرة مجيع  فو ه  بل جلمعه  لثمرهتا،  جامعا  لكونه  السماوية  الكتب  بني  من  بذلك  والقرآن مسي    ،
أِلُوِل    َقَصِصِهْمِعبـْرَة  َلَقْد َكاَن يف  كما أشار تعاىل إليه بقوله"(402، صفحة  1999)األصفهاين،  العلوم "
بـَنْيَ    ِديقَ َتصْ َولَ ِكْن    َحِديثًايـُْفتَـَرى  َما َكاَن    اأْلَْلَبابِ  ")    يـُْؤِمُنونَ   َشْيٍءَوُهًدىَوَرمْحًَةلَِقْومٍ ُكلِ     يََدْيِهَوتـَْفِصيلَ ال ِذي 

 (. 111يوسف، اآلية 
وعليه فإذا ما تتبعنا الداللة اللغوية ملادة قرأ ابهلمز أو ابعتالل احلرف الثالث منها من خالل ما  
هو " أال  جلمع غري ما تفرد به األصفهاين و هو ا، جند أهنا تدور حول أصل واحد  جمات اللغةورد يف مع

 يقال قرأت القوم إذا مجعتهم " . 
خاصة املتأخرين منهم ملفهوم القراءات، إال أن  الشيء  ض علماء التفسري وعلماء القراءات و تعر  :  اصطالحا

تنوع   اختالف  اختالفها  هو  عليها  تتبعناو املالحظ  ما  وإذا  وتضاد،  تناقض  اختالف  ال  كتب   تغاير، 
ال أبو علي املتقدمني ممن اشتغلوا بعلم القراءات، فال نكاد جند مفهوما هلا، فال ابن جماهد وال ابن خالويه و 

طالب   أيب  بن  مكي  و و   -الفارسي وال  القراءات  ميدان  برزوا يف  ممن  أشهر  هبا  هم  يتعلق  تعر  -ما  ض  ، 
القرا  ملا القته  السبب يف ذلك  أن نرجع  القراءات وميكن  فيها على  ملفهوم  اعتمد  وانتشار  ءات من شهرة 

 الرواية والدراية يف ذلك الزمن. 
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القراءات  "  ذكره ابن اجلزري، ونصه  ما  والقول الذي يرتضيه كثري من الباحثني يف هذا الفن هو   
؛ فدل  ذلك  ( 39، صفحة  2010)اجلزري ا.،  علم  بكيفية أداء كلمات القرآن واختالفها بعزو الن اقلة " 

 ساس األول املعتمد عليه يف القراءات هو السماع و املشافهة.  على أن  األ
يفياهتا من ختفيف     وك  وقد عر فها الزركشي بقوله " هي اختالف ألفاظ الوحي املذكور يف احلروف

املشافهة؛ ألن القراءات القرآنية أشياء ال حتكم إال ابلسماع واملشافهة   من التلقي و غريها، وال بد  شديد و وت
 . (49، صفحة 2006ن ا.، )الدي"

يف    ذكره  جاء  ما  على  الذكر  التعريفاتاعتمادا  األدائي   ،السالفة  اجلانب  أبن   القول  ميكن 
 للقراءات القرآنية يرتبط يف األساس مبستوايت ثالثة : الصويت والصريف والنحوي. 

 أنواع القراءات القرآنية.   .3
رة إىل شروط أو أركان القراءات. يرى العلماء قبل احلديث عن أنواع القراءات، ال بد  من اإلشا 

 : وفر جمتمعة ال ينقص منها شرط وهيأن  للقراءة الصحيحة شروطا ثالثة جيب أن تت
 موافقة وجه صحيح من اللغة العربية )يقصد هبا وجوه النحو العريب(. -1
 موافقة الرسم العثماين ولو احتمااًل، مثل )ملك( حتتمل )مالك(. -2
 تواتر: وهو أن ينقلها عدد كبري يستحيل يف العادة اجتماعهم على الكذب. حصول ال -3

العلماء   من  التواتر  اشرتط  من  مجهور  عند  الثالث،  للشرط  تبعا  والثاين  األول  الشرطان  ويعترب 
مث ظهر فساده    -يقصد اشرتاط التواتر  –ومنهم ابن اجلزري يقول " ولقد كنت قبل أجنح إىل هذا القول  

بعد أن عدل عن   –، بينما يرى مجهور العلماء ومنهم ابن اجلزري  (13، صفحة  1998.،  )اجلزري م"
، ومكي ابن أيب طالب القيسي وغريمها أنه يكفي لصحة القراءة أن تكون مشهورة  -وجوب اشرتاط التواتر 

،  (57، صفحة  1399)طالب،  صحيحة اإلسناد إضافة إىل شرطي: موافقة الرسم ووجه من أوجه النحو
،  ذا يكون شرط موافقة وجه العربية ورسم املصحف شرطان أساسيان، يبدو أن  كال الرأيني مؤدامها واحدهبو 
لكن يف وجود اختالف لفظي يسري بينهما؛ ألن  الرسم منقول ابلتواتر وجممع عليه من قبل األمة، كما أن   و 

 العلماء أمجعوا على قَبول القراءات املتواترة مجيعها والقراءة هبا.



 

         أثر القراءات القرآنية  يف استنباط القاعدة النحويةعنوان املقال:
 

13 

 النوع األول : القراءات الصحيحة .  .1.3
د  ، عن مجاعة مثلهم، من أول السنمستفيضة ميتنع تواطؤهم على الكذبهي " القراءات اليت نقلها مجاعة  

 . ( 07، صفحة  1999)الصغري،  سل م و ذلك بطريق املشافهة والسماع "إىل رسول هللا صلى هللا عليه و 
   النوع الثاين : القراءات الشاذة . .2.3

، و" أشذ  الشيء:  حن اه وأقَصاه  ذاً:  انفرد عن اجلمهور، فهو شاذ" شذ  عنه يشذُّ شذو من  :  الشذوذ لغة  
،  1341)هللا ا.،  و" شاذ  عن القياس:  أي ما شذ  عن األصول "  ( 200، صفحة  1966)مرتضى،  "

،  (722، صفحة 1990 )منظور،ندر، والشاذ  املتنحي "ما انفرد عن اجلمهور و  والشاذ : .  (125صفحة 
،  1998)جّن أ.، اخلصائص،  رأى ابن جّن  أن  الش ذوذ يف كالم العرب " هو التفر ق والتفر د والن درة "و 

 ، واخلروج على القاعدة والقياس واألصول.   (96صفحة 
 الّشذوذ اصطالحا :   و  
ها " مم ا صح  ، وحد  كرت سابقاهي كل  قراءة فقدت شرطا من شروط القراءة الصحيحة اليت ذ   

" املصحف  لفظها خط  وخالف  العريب،  وجهها  اآلحاد، وصح   عن  م.،  نقله  ، صفحة  1998)اجلزري 
14 )  . 

 القراءات و الدرس النحوي :.4
املقبولة   القراءة  بشروط  أخذوا  من  فهم  جليا،  القرآنية  ابلقراءات  النحاة  اهتمام   -غالبا  –كان 

النادرة و  القراءة  قبلوا  يقبلوا " قراءة   –أحياان    –الشاذة  لكنهم  بعدما أخضعوها ملقاييسهم ، فهم مثال مل 
أحد من القراء إال إذا ثبت أخذه عمن فوقه بطريق املشافهة والسماع حىت يتصل اإلسناد ابلصحايب الذي 

)جّن أ.، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،  أخذ عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 . (35، صفحة  2000

)اجلزري القراءة سنة متبعة يلزم قبوهلا واملصري إليها  ؛ ألن  لك جند ابن اجلزري يقبل كل قراءةومع ذ
،فهو يرى مثال أن )ما(يف  للقرائن النحويةحياان القراءاتأ.ورغم أن سيبويه خيضع  (11، صفحة  1998م.،  

تعاىل"   َذا  قوله  هَ  اآلية  َبَشرًاَما  أهل احلجاز عاملة  (،  31") يوسف،  لغة  ليس يف  أن بّن متيم  عمل  إال   ،
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املصحف يف  هي  منهم كيف  عرف  من  إال  اخلرب  صفحة  1999)قنرب،  يرفعون  يشاطر  ( 28،  ولكنه   ،
هي ال تشبه ليس  ، فألهنا حرف وليست فعال؛التميمني رأيهم يف عدم إمهال )ما(،ويرى ذلك هو األقيس

ذلك يقول : " وأما بنو متيم فيجروهنا ) أي جيرون احلرف    ، ويفال من انحية اإلضمار، و من انحية الفعلية
ما ( جمرى : أما و هل ، و هو القياس ؛ ألهنا ليست بفعل ، و ليست : )ما( كـ : ليس ، و ال يكون  

 . (28، صفحة 1999)قنرب، فيها إضمار " 
ليست ، و سن ة  ن يصرح يف كتابه أن القراءةاألخذ ابلقياس يف القراءات عند سيبويه ال مينعه من أو 

")القمر،  ِبَقَدٍر    َشْيٍءَخَلْقَناهُ ِإان  ُكل   :" فأما قوله عز و جل"  يف مثل ذلك يقول،و ختياراالجماال لالجتهاد و 
و قرأ بعضهم " وأما مثوَد فهديناهم " يف    -و هو غري عريب كثري  –(.فإمنا جاء على : زيدا ضربته  49اآلية  

،  1999)قنرب،  إال أن القراءة ال خُتَاَلف ألهنا سنة (،  16") فصلت، اآلية    يـَْناُهمْ مَثُوُدفـََهدَ َوأَم ا  قوله تعاىل " 
 .  أجود.وإن رأي الرفع يف ) مثود((74صفحة 

ابلقراءات   استعان  مثلما  أصوله  بناء  يف  املخالفة  واحلروف  النادرة  ابلقراءات  سيبويه  استعان 
 ،و توزعت يف مواقع خمتلفة من كتابه. ملقاييسه  –كسائر املصادر    –املعروفة، وهو من طوعها  

بعضهم بقراءة  "(360، صفحة  1349)األندلسي،  فأجاز  تعاىل  قوله  " يف  يشاء  ملن  فـَيَـْغِفَر   "   فـَيَـْغِفرُ : 
اآلية    َمنْ   َويـَُعذِ بُ َيَشاُء    ِلَمنْ  البقرة،   (" الشرط (284َيَشاُء  جواب  على  عطفت  اليت  )يغفر(  نصب   .

الفاء ، صفحة  1943)احلسني،  .وأجاز بقراءة آخرين(90، صفحة  1999رب،  )قنإبضمار ) أن ( بعد 
86 )    " تعاىل  قوله  عتي ا "يف  الرمحن  أشد  على  أي هم  الكوفيني"   الر مْحَ نِ َعَلى    َأَشدُّ أَيُـُّهْم    ِشيَعةٍ ِمْن ُكلِ   من 
 .نصب ) أي هم ( على اإلضافة . (69") مرمي، ِعِتيًّا

 اّلل َ ِإن   ، كقياسه مع اخلليل قوهلم : " ال سيما زيد  "على : "  عليه هذه القراءة مقياسا يقيس  وعد   
قراءة من رفع ) بعوضة (26")البقرة، اآلية  بـَُعوَضةً َما    َيْضرمَِبََثاًل َأْن    َيْسَتْحِيياَل   ،  1943)احلسني،  (، يف 

 . ( 1صفحة 
  َقرِيُنهُ َوقَاَل    يف قوله تعاىل:   ه يف مواضع يعد ها أصال خيرج عليها القراءة املشهورة، كما فعلإن    حىت  

َذا َما َلَدي  َعِتيد   ، وعلى" وهذا بعلي شيخ  "  رفعه من وجهني: على شيء لدي عتيد(.ف23" )ق، اآلية    هَ 
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َذا  يف قراءة من رفع يف قوله تعاىل "   (.يريد أن ) عتيد ( مرفوع على النعت 72" )هود، اآلية  بـَْعِليَشْيًخاَوهَ 
 . (106، صفحة 1999)قنرب، ى أنه خرب ملبتدأ حمذوف، أي : هو عتيدمن ) ما (، أو عل

عن توفرت   –وجممل القول إن  سيبويه كان وفيا لسن ة القراء، ال يبخل عن وصف بعضها ابلقوة  
إن وافقت الذائع املعروف من كالم العرب الذي يتوخى فيه ضبط لغة القرآن    –هلا شروط القوة أو احلسن  

 .  وصوهنا من التحريف
مسعدة   بن  سعيد   ( األخفش  (211ت  أما  القرآنهـ  رسم  ابحرتامه  ُعرف  فقد  )األخفش،  ، 

صفحة  1989 ووصفها  ( 61،  املشهورة  القراءات  من  رفض كثري  عن  ليتور ع  ما كان  ذلك  ،ومع 
، بل قل اعتمد  (329، صفحة  1989)األخفش،  والرداءة  ،( 247، صفحة  1989)األخفش،  ابللحن

إذ يرى    يف كثري من األحيان على انفرد برواية كثري منها، وفضلها على املشهورة  اليت  النادرة    –القراءات 
"    -مثال تعاىل  قوله  من  الثانية   ) طائفة   ( نصب  ُهْمأَنـُْفُسُهمْ َقْد    َوطَائَِفة  ِمْنُكْم    يـَْغَشى طَائَِفةً أن  )آل  َأمَه تـْ  "

 ( وهي من القراءات اليت انفرد هبا.154عمران، اآلية 
،  ، إذ كان خيضعها ملقياسه ألخفش ليس ذا موقف واحد من القراءات النادرة والشاذةومع أن ا

و  بعضها  اآلخريقبل  بعضها  :"يرفض  تعاىل  قوله  يف  يفضل  فهو  اجلمهور،  قراءة  لريفض  وما كان  مُث     ، 
َناُموَسىاْلِكَتابـََتَماًما ال ِذي    آتـَيـْ اآلية    َأْحَسنَ َعَلى  )األنعام،  النون،154"  فتح  بعضهم   (.  قراءة  على 

، مكتفيا  (234، صفحة  2000)جّن أ.، احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،  ابلرفع
 . ( 203، صفحة 1989)األخفش،  ابلقول: وفتحه على الفعل أحسن "

) ت    أما  يزيد  بن  حممد  مقياسه  هـ(285املربد  إىل  والنادرة  منها  املشهورة  القراءات  فأخضع   ،
،ومحله على أشرف املذاهب يف  ال بضرورة التحليق أبسلوب القرآنضاراب الص فح عن سن تها متعلالنحوي  

واألدب،  العربية اللغة  الكامل يف  ا.،  األخذ ( 39، صفحة  1998)العباس  لتجنب  دعا  لذلك  إضافة   ،
النحو و  اللغة  ملا يف ذلك من ضرر على  الشاذة  قوله ، و ابلقراءات  إذااملعروف  من هنا كان   " جعلت   : 

، ومع  ( 49، صفحة  1985)الدين ا.، األشباه والنظائر يف النحو، النوادر والشواذ غرضك كثرت زالتك "
القراءات   املربد بعض  فإن رفض  منها    –ذلك  املشهور  هلا ابللحن  –حىت  ا.،  ووصفه  ،  1999)العباس 



 

 ، درمي نورالدين بن زينة صفية 
 

16 

دم .وع( 198، صفحة  1980)جعفر،  والقبح  ( 141، صفحة  2010)القيسي،  والغلط   ( 134صفحة  
)العباس ا.، الكامل يف اللغة محل بعضها على الضرورة الشعرية، و (184، صفحة  1980)جعفر،  اجلواز

، فهو ارتضى كل ما وافق مذهبه  ،ال يعّن أنه مل يرتض قراءات أخرى ،  (171، صفحة  1998واألدب،  
، بعدم إحلاق  ( 35" ) النور، اآلية    مَتَْسْسُهَنار  َوَلْو ملَْ  فقراءة ابن عباس: " مل ميسسه انر  " يف قوله تعاىل "  

. يضاف  ( 262، صفحة  1967)حممد،  ؛ ألن فاعله مؤنث غري حقيقيعنده  اتء التأنيث للفعل مقبولة 
، خر ج حرف ُأيَب" تقاتلوهنم أو ُيسلموا" يف قوله تعاىل "  املربد اعتد ابحلروف املخالفة وخر جها  إىل ذلك أن 

 َحىَت ُيْسِلُموا" . معىن " ِإال  َأْنُ يْسِلُموا و ، على (16)الفتح، اآلية "  ُيْسِلُمونَ أَْو  تـَُقاتُِلونـَُهمْ 
املربد قَِبل ما وافق مذهبه النحوي،ورفض ما مل يوافقه، ووقفمن بعضها موقف   : إن  صفوة القولو   

 احلذر واحتج ملا َأَخَذه أحياان ابلقرآن والشعر.
د هبا كل ما ينتهي إليه من لغات العرب و أشعارها  وأي  ،هو من احتج ابلقراءات  والكسائي النحوي والقارئ 

  214")البقرة، اآلية  يـَُقواَللر ُسولُ َحىت    دون أن خيرج على املقياس النحوي ، فقرأ )يقول( يف قوله تعاىل :"  
 . (133، صفحة 1983)زكرايء، ، مث عاد إىل النصب ابلرفع، (

عنه  و  الرسمن  أعرف  من  موقفه  يف  ليتشدد  ما كان  صفحة  1967)حممد،  القرآين  ه   ،352) ،
  -، فيقول :  يقف مع بعض القراءات موقف احلذر  عندما كان يُقِبل على ختريج القراءات،ومع ذلك كان

 . (377، صفحة 1983)زكرايء، ال أعرف –مثال 
ه تعاىل  أما القراءات النادرة فقبلها بل وبىن عليها بعض القواعد اجلديدة، فأجاز قراءة لفظ املالئكة يف قول

،  (120، صفحة  1943)احلسني،  (، ابلرفع56" )األحزاب، اآلية    الن ِب ِ َعَلى    الل َهَوَماَلِئَكتَـُهُيَصلُّونَ ِإن   "  
، وهو من قبل قراءة ) أطهَر (645، صفحة  1980)جعفر،  وابلعطف على اسم ) إن ( قبل جميء اخلرب

 . (415، صفحة  1374)جرير، (ابلنصب وخر جها على احلال
فيها،فوج    النحوي  رأيه  موضحا  القراءات  بعض  وج ه  الكسائي  أن  سبق  ما  إىل  قراءة يضاف  ه 

صفحة  1943)احلسني،  جماهد شهُر  (12،  قبلكم  من  الذين  على  الصياُم كما كتب  عليكم  :" ُكٍتَب 
َلَعل ُكْم   قـَْبِلُكمْ َعَلى ال ِذيَن ِمْن    ِتبَ كُ َكَما    الصِ َيامُ َعَلْيُكُم    آَمُنواُكِتبَ اَي أَيُـَّها ال ِذيَن  رمضاَن" من قوله تعاىل "  
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)جعفر،  ، على معىن ، كتب عليكم الصياُم ،و أن تصوموا شهَر رمضاَن "  (132" )البقرة، اآلية  تـَتـ ُقونَ 
 . (237، صفحة  1980

بل كان جيد هلا   –ولو كانت بعيدة –وهكذا فالكسائي كغريه من النحاة ما كان يطعن يف القراءة 
 علها مقبولة يف االستعمال النحوي واللغوي.خمرجا جي

ل هو من أكثر النحاة  ، بل ققراءاتههـ(حنوي شغف بلغة القرآن و 207والفراء حيي بن زايد ) ت  
 . (14، صفحة 1983)زكرايء،  ،ومن أقواله : " الكتاب أعرب وأقوى يف احلجة من الشعر "ولعا بفنونه

املشهورة القراءات  ارتضى  من  بوهو  خال  ما  صفحة  1983)زكرايء،  عضها،  فيها  ،  (81،  أعمل  اليت 
فأابها واإلحالل،وإن كامقياسه  التسليم  العام  موقفه  املشهن  غري  القراءات  أما  اليت ورة،  النحوية  ،والوجوه 

 .قراءات شاذة أجازها يف اآلايت،وكان معظمها 
واضحا، ومن   واستخدم يف حديثه عن القراءات: ) قراءة بعضهم (،وأكثر من استخدامها إكثارا

، صفحة  1983)زكرايء،  ( ، ورفعها بعضهم05" )الكهف، اآلية    َكبُـَرْتَكِلَمةً ذلك قوله يف قوله تعاىل "
من (269 دونك  من  نـُت َخَذ  أن  لنا  ينبغي  ما كان   ": قراءة  ، كقوله يف  ابلقلة  القراءات  بعض  . وصف 

َبِغيَما َكاَن  أولياء"، من قوله تعاىل "   ( "والقراء 18")الفرقان، اآلية    أَْولَِياءَ ِمْن ُدوِنَك ِمْن    ت ِخذَ نَـ لََنا َأْن    يـَنـْ
نصب  املدينجمتمعة  جعفر  أاب  إال  نـَت ِخَذ  ابلضم:  قرأ  فإنه  قد   ،  به  قرأ  من  قلة  و  شذوذه  على  ،وهو 

 .  (264، صفحة  1983)زكرايء، جيوز"
،وسار على ما يقولونفتبع أساتذته يف كل    هـ (، 391أما ثعلب أبو العباس أمحد بن حيي ) ت  

، قال : إذا اختلف اإلعراابن يف القراءات مل ، بل قل كان يفوقهم احرتاما هلاهنجهم يف النظر إىل القراءات
  ( 83، صفحة 2006)الدين ا.،  أفضل إعرااب على إعراب، فإذا خرجت إىل كالم الناس فضلت األقوى "

                 . 
خيرج عن موقف سابقيه يف قبوهلا، فرتاه يذهب إىل ما ذهب إليه أما القراءات النادرة، فموقفه ال  

لـ ) شيخ (يف حرف   املبتدأ  " و سيبويه يف حذف  "  ابن مسعود:  تعاىل  قوله  بعلي شيخ "، يف  َذا  هذا  َوهَ 
اآلية    "بـَْعِليَشْيًخا استأنفوه"72)هود،  ذما  أو  إذا كان مدحا   ": قال  ، صفحة  1956)العباس ث.،  (، 
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:" ال حيب هللا  (30، صفحة 1943)احلسني،  الكسائي يف خترجيه لقراءة احلسن، ويسري على هنج  (360
  " تعاىل  قوله  " يف  ظََلم  من  إال  القول  من  ابلسوء  َمْن    اْلَقْولِ ِمَن    حيُِبُّالل ُهاجْلَْهَراِبلسُّوءِ اَل  اجلهَر  "    ظُِلمَ ِإال  

 ء يعرض، ومعىن يعرض استثناء منقطع.  (. وقال الكسائي هذا استثنا148)النساء، اآلية  
من هذا املنظور أرى أن ثعلبا ما كان ليخرج عن دائرة القبول للقراءات املشهور منها والنادر عن  

وإ هلا  معاجلتهم  يف  سابقيه  للقياسأساليب  النحوية خضاعها  للقواعد  إخضاعها  يف  مثلهم  قل كان  بل   ،
ير  الذي  النحوي  املقياس  يناسب  مبا  والرفض وتطويعها  القبول  الفيصل يف عملية  النحاة  فيه كغريه من  ى 

 هلذه القراءة أو تلك. 
 . اءات القرآنية و القاعدة النحويةالقر .5

م    من  بقراءاته مصدرا  الكرمي  القرآن  النحوي يعد   االستدالل  القرآن صادر  أما   " السيوطي  قال   ،
ان متواترا أم آحادا أم شاذا وقد أطبق الناس  فكل ما ورد أنه قرئ به جاز االحتجاج به يف العربية سواء ك

معروفا قياسا  ختالف  مل  إذا  العربية  يف  الشاذة  ابلقراءات  االحتجاج  و على  بل  خالفته"،  ا.، لو  )الدين 
 . (50، صفحة  2005

اللهجات  اختالف  من  انجتة  كانت  القرآنية  القراءات  أن  الراجحي  عبده  الدكتور  ويؤكد 
ة اليت تعكس الواقع اللغوي الذي كان سائدا يف شبه اجلزيرة قبل اإلسالم،وهي  العربية،وهي " املرآة الصادق

منهج علم القراءات يف طريقة نقلها خيتلف عن الطرق   أصل املصادر كلها يف معرفة اللهجات العربية، ألن  
" والنثر، بل خيتلف عن طرق احلديث  املصادر األخرى كالشعر  نقلت هبا  ، صفحة  1998)عبده،  اليت 

84 )  . 
العريب  النحو  ملسرية  املتتبع  أن    ،إن  حمالة  ال  متواترها   يدرك  القرآنية  للقراءات  واضحا  أثرا  هناك 

ها يف وضع بعض القواعد النحوية، فقد عمد كل من اللغويني والنحويني لألخذ ابلقراءات القرآنية وشاذ  
هبا االستدالل  وضع  ؛ لغرض  البني  يف  األثر  هلا  قراءات كان  هناك    لذلك وجدت  أن   حنوية، كما  قاعدة 

 قراءات أخرى كانت شاهدا من الشواهد النحوية ومن ذلك: 
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لكن ابن مالك أجاز  : مل جيز البصريون ذلك و املضاف إليه مبفعولهقاعدة جواز الفصل بني املضاف و   -
و  املصنفذلك  "أجاز  عقيل  ابن  قال  قرآنيتني،  بقراءتني  مالك    –استدل  ابن  بني    –يقصد  يفصل  أن 

، مث  مث ل لذلك (77، صفحة  2006)هللا ا.،  ملضاف واملضاف إليه مبا نصبه املضاف من مفعول به " ا
"بقوله تعاىل  قوله  املضاف  مبفعول  بينهما  فصل  ما  فمثال  ِلَك    :  ِمَن   زَيـ َنِلَكِثريٍ وََكذَ 

اآلية    اْلُمْشرِِكينَـَقْتأَلَْواَلِدمِهُْشرََكاُؤُهمْ  )األنعام،  قراءة  137"  يف  وجر  (،  أوالد  بنصب  عامر  الشركاء،    ابن 
 .  (78، صفحة  2006)هللا ا.،  وبقراءة بعض السلف "فال حتسنب  هللا خملَف وعده رسله " 

: اشرتط مجهور النحاة إعادة حرف اجلر  قاعدة العطف على الضمري اجملرور من غري إعادة حرف اجلر -
، قال ابن عقيل "  استدل بقراءة محزةار و ليستقيم العطف، ولكن ابن مالك أجاز ذلك من دون إعادة اجل

  –يقصد ابن مالك   –ال أقول به إذا عطف على ضمري اخلفض الزما و   جعل مجهور النحاة إعادة اخلافض
و  نثرا  السماع  قراءة محزة لورود  النثر  فمن  اخلافض  إعادة  غري  من  املخفوض  الضمري  على  ابلعطف  نظما 

األرحام عطفا على اهلاء اجملرورة ابلباء   (، جبر  01" )النساء، اآلية  َواأْلَْرَحامَ ِبِه    نَ َتَساَءُلو ال ِذي    َواتـ ُقوااّلل َ "
 . (220، صفحة  2006)هللا ا.،  "

املعنوي  قاعدة  - عاملها  على  احلال  املعنوي ات    :تقدمي  عاملها  على  احلال  تقدمي  عدم  على  النحاة    فق 
،  مهما كانت صفته ) أمساء اإلشارة )زكرايء، اجملرور ( ولكن  الفراءاجلار و والتشبيه والظرف و ، وحروف التمّن 

صفحة  1983 ا.،  األخفشو (358،  صفحة  2006)هللا  عاملها  (589،  على  احلال  تقدمي  أجازا   ،
" خالصًة   " عباس  بن  بقراءة  واستدال  وجمرورا،  جارا  أو  ظرفا  إذا كان  صفحة  2000)جّن،  املعنوي   ،

تعاىل"  (342 قوله  من  يف  َوقَاُلو   ابلنصب  َما  ِذِه    بُطُونِ ا  اآلية  اأْلَنـَْعاخِمَاِلَصة ِلذُُكورانَ هَ  )األنعام،   "139  ،)
  " تعاىل  ت ِبَيِميِنهِ وبقوله  اآلية  َوالس َماَوامُتَْطِواي  )الزمر،   "67 " مطوايت   " نصب  من  قراءة  يف  )القيسي،  ( 

عامليهما املعنويني وهو يف  مطوايت يف اآليتني قدمتا على  ؛ ألن  احلالني خالصة و ( 394، صفحة  2010
 اآليتني اجلار واجملرور بيمينه و لذكوران. 

، ولكن مهزهتا   إذا وقعت يف مجلة حمكية ابلقولجيمع النحاة على كسر مهزة إن    :قاعدة كسر مهزة إنّ   -
"  اّلل َ ِإن     َمْرميَُ   ايَ   قَالَِتاْلَماَلِئَكةُ ِإْذ  جاءت مفتوحة بعد القول يف قراءة من فتح مهزة " أن  " من قوله تعاىل "  
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اآلية   عمران،  و (45)آل   ،" تعاىل  َا    قـَْومِ اَي    قـَْبلُ ِمْن    َهاُرونُ هَلُْم    قَالَ َوَلَقْد    قوله  ُتمْ ِإمن  َوِإن     فُِتنـْ ِبه 
يف    -قرأ أبو عمرو  من القراء بفتح مهزة إن األوىل و (، فقد قرأها مجاعة  90" )طه، اآلية  ◆رَب ُكُمالر مْحَ نُ 

، فأيدت هذه القراءات  (227، صفحة  1988)عمر أ.،  واحلسن وعيسى بفتح مهزة إن  الثانية   –اية  رو 
فتح مهزة   بعد عرضه  ن  إقاعدة  خمتار عمر  أمحد  يقول  ابلقول، ويف هذا  ولو جاءت حمكية  لقواعد    حىت 

عدة النحوية اخلاصة  معىن هذا أن القاموعة من القراءات القرآنية " و قياسها على جمالنحاة يف هذه املسألة و 
 لتصبح على النحو اآليت :  ؛بكسر مهزة "إن " ينبغي أن يفصل القول فيها

 هي نقل اجلملة بلفظها . إن بعد القول إذا قصدت احلكاية و تكسر مهزة  -
 . ن بعد القول إذا مل تقصد احلكايةتفتح مهزة إ -

)عمر م.،  قال الرئيس أنه يوافق على كذا " ويتضح الفرق: يف مثل قولنا: قال الرئيس إنّن أوافق على كذا، و 
 .  (148، صفحة  2006

، صفحة  1988)عمر أ.،  استدل على هذا احلكم بقراءة أيب جعفر " أمل نشرَح ":قاعدة النصب بلم  -
هو األمر يف هذه القراءة واضح و ، " و ( 01" )الشرح، اآلية  َلَك َصْدَرَك  َنْشرَحْ أمََلْ ، من قوله تعاىل " (187

. فالقراءة شاذة وميكن (163، صفحة  1996)مكرم،  العرب ينصب بلم كما حكى اللحياين "  أن بعض
 ، ما دام االحتجاج هبا جائز.  رها يف صياغة قواعد حنوية استثما

مبؤنث:  - أّول  إذا  املذكر  أتنيث  جواز  العاليةقاعدة  أيب  بقراءة  احلكم  هذا  على  استدل  )مكرم،  وقد 
صفحة  1996 ق(164،  من   ،" عشرة   "  " تعاىل  اآلية  َعْشرُأَْمثَاهِلَا فـََلُه    َجاَءاِبحلََْسَنةِ َمْن  وله  )األنعام،   "

القاعدة 160 لتأويلها حبسنات، ويعضد هذه  القراءة مؤنثة وهي مذكرة  ا جاءت األمثال يف هذه  (، وإمن 
اهُنا "  " ال تنفع نفسا إمي   ( 73، صفحة  2008)خالويه،  قراءة أخرى أليب العالية و ابن سريين وابن عمر

َفُعنَـْفًساِإميَانـَُهااَل  من قوله تعاىل"   والفعل مسند إىل اإلميان،ولكن ه يف  (، وقرئت ابلتاء  158" )األنعام،    يـَنـْ
 . (165، صفحة  1996)مكرم،  املعىن إطاعة وإانبة، فكان ذلك سببا اقتضى أتنيث فعله

الفاء و   - اءة طاوس: "ويسألونك استدل على ذلك بقر :املبتدأ معا من جواب الشرطقاعدة حذف 
 " خري  هلم  أصلح  قل  اليتامى  أ.،  عن  صفحة  1988)عمر   ،169 )    " تعاىل  قوله  َعِن   َوَيْسأَُلوَنكَ من 
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ُقْْلِْصاَلح   )البقرة، اآلية  َخيـْر  هَلُْم    اْليَـَتاَمىـ  داة  ،وإن مل يصرح فيه أبأي أصلح هلم فهو خري، وهذا(،  220" 
ك مبنزلة التصريح هبا يف استحقاق جواب، واستحقاق اقرتانه  ، فكان ذلالشرط فإن األمر مضمن معناها 

 . (166، صفحة  1996)مكرم،  ابلفاء لكونه مجلة امسية
رأى الكوفيون أن  " إن " اخلفيفة تعمل النصب يف  قاعدة عمل أن املصدرية حمذوفة من غري بدل: -

ا على هذا احلكم  ، واستدلو (456، صفحة  2003)الربكات،  الفعل املضارع، إذا حذفت من غري بدل
، أبن مقد رة ، لقوله تعاىل  (79، صفحة  1988)عمر أ.،  بقراءة عبد هللا بن مسعود بنصب " ال تعبدوا " 

أن ال تعبدوا إال     :، ألن  التقدير يف اآلية(83" )البقرة، اآلية   اّلل َ ِإال     تـَْعُبُدونَ اَل    َأَخْذاَنِميثَاقـََبِنيِإْسرَائِيلَ َوِإْذ  "  
فحذ "  هللا،  ابلقراءات  االستشهاد  عن  متحداث  البغدادي  قال  وأعملت.  أن  -عز امسه-كالمهفت 

" صفحة  1998)بكر،  أفصحكالموأبلغه،وجيوزاالستشهادمبتواترهوشاذ ه  وألن   ( 09،  مل  ،  الكوفيني   "
م رأوا أن  القراءات سندها الرواية ، وهي من أجل هذا أقوى يف جمال    يتحفظوا يف جمال القراءات ...ألهن 

االستشهاد من الشعر وغريه ؛ ألن  شعار الرواة فيها الدقة والضبط واإلتقان ...ومن مث  كانت يف نظرهم  
ا وصلت إلينا  (110، صفحة  1996)مكرم،  مصدرا لتقعيد القواعد " ، فالقراءات أضبط من الشعر ألهن 

 مساعا وهي تعتمد على الرواية ال الدراية.
وقد يسم ى عند بعضهم  أسلوب الشرط من أساليب العربي ة،  لشرط:  اعدة : عامل اجلزم يف جواب اق  -

اهب يف عامل اجلزم يف ، فعل الشرط وجوابه، اختلف النحاة على مذجبملة الشرط، وهي تتألف من فعلني
الشرط الشرط، فجواب  أن ه جمزوم حبرف  بعضهم  أن ه  رأى  إىل  الشرط وفعل ، وذهب آخرون  جمزوم حبرف 

)الربكات،  ون إىل أن ه جمزوم بفعل الشرط وحده، ورأى املازين أن ه مبّن على الوقف، وذهب آخر الشرط معا
صفحة  2003 اجلوار،  (493،  على  جمزوم  الشرطية  اجلملة  يف  الشرط  جواب  أن   فرأوا  الكوفيون  أم ا   ،

ومحزة وابن كثري  عمرو  أيب  بقراءة  ذلك  على  صفحة  2007)علي،  واستدلوا  بكر  (405،  أيب  وقراءة   ،
،  1988)عمر أ.،  ة وأنس وابن عباس والشعب والباقر وقتادة وعلقمة والضحاك وجماهد وأبو جعفروعكرم

ِإىَل   َواْمَسُحواِبُرُءوِسُكْمَوأَْرُجَلُكمْ ، " أرجِلكم " ابخلفض على اجلوار، وذلك يف قوله تعاىل "  (195صفحة  
اآلية  اْلَكْعبَـنْيِ  )املائدة،  ا06"  جواب  جزم  قاسوا  فالكوفيون  عل(.  على لشرط  محال   " أرجلكم   " جر  ى 
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، ويف قراءة القراء السابقة جرت "أرجلكم ر لفعل الشرط، فجواب الشرط جماو ؛ ألن  يف كليهما جماورةاجلوار
برؤوسكم    " لفظ  ا جاورت   ألهن  معطوفة"  ليست  اآلية  وأرجلكم يف  تكون  "،  أن  يقتضي  العطف  ؛ألن 

إمجا  ينايف  وهذا  مغسولة،  ال  ممسوحة  الفقهاء. األرجل  السيوطي    ع  مراتب  يقول  إىل  املسموع  قس م  حني 
، ومنها القرآن والقراءات ، " أم ا القرآن فكل ما ورد أن ه قرئ به جاز االحتجاج به يف العربي ة سواء  ثالث

  ، وأم ا عن اجلوار الوارد يف اآلية، فريى (50، صفحة  2006)السيوطي،  كان متواترا أم آحادا أم شاذ ا "
اللغةأالعكربي   تنكره  ال  أمر  اجلوار   " العرب ن   بلغات  نزل  ألن ه  القرآن؛  ينكره  ال  اللغة  تنكره  مل  وإذا   ،

صفحة  1996)مكرم،  " ذلك كذلك(125،  فإن كان  لصياغة    ،.  مرتكزا  القراءة  تتخذ  أن  حرج  فال 
 قاعدة حنوية.  

رأى الكوفيون أن  دخول وة: قاعدة : دخول نون التوكيد اخلفيفة على فعل االثنني وفعل مجاعة النس  -
عامر   ابن  بقراءة  ذلك  واستدلوا يف  النسوة جائز،  االثنني ومجاعة  فعل  على  اخلفيفة  التوكيد  أحد   –نون 

ال ِذيَن اَل  تـَت ِبَعانِ َسِبيلَ َواَل ، وابن ذكوان والداجوين وهشام ، " وال تتبعاْن " ، يف قوله تعاىل " –القر اء السبعة 
(، وقد قاسوا اجتماع الساكنني يف " تتبعان " على اجتماعهما يف قراءة انفع  89س، اآلية  " )يونيـَْعَلُموَن  

السبعة    – القر اء  جعفر   –أحد  وأيب  وقالون  ورش  وقراءة   ،) الياء  بسكون   (  " حمياْي   " أ.،  يف  )عمر 
" )األنعام، اآلية   اْلَعاَلِمنيَ  ل ِهَرب ِ َصاَلتِيَوُنُسِكيَوحَمَْيايـََومَمَاتِيلِ ُقْل ِإن  ، من قوله تعاىل "  ( 340، صفحة 1988
عربي ة بل  أئمة القر اء ال تعمل يف شيء من حروف القرآن على األفشى يف اللغة واألقيس يف ال  (. و"162

و  النقل  واألصح يف  األثر  األثبت يف  ألن   على  لغة؛  فشو  وال  عربي ة  قياس  يردها  مل  عنهم  ثبت  إذا  الرواية 
 .   (16، صفحة  1998)اجلزري م.، لزم قبوهلا و املصري إليها " القراءة سن ة مت بعة ي

اختلف النحاة يف حمل الضمري الواقع بعد لوال هل  إلعرايب للضمري يف لوالي و لوالك:  قاعدة : احملل ا  -
هو يف حمل رفع أو حمل جر، فذهب البصريون إىل أن  الضمري فيهما يف حمل جر بلوال، ورأى املربد  أن ه جيب  

أي منفصأن  لوال  بعد  الضمري  و يت  أن  لوال   ( حمل  ال  يف  فيهما  الضمري  أن   الكوفيون  ورأى  أنت(،  لوال 
بلوال،  (564، صفحة  2003)الربكات،  رفع مرفوعا  مبتدأ  يعرب  لوال  بعد  عندهم  الظاهر  االسم  ؛ ألن  

" ما لكم    ،( 27، صفحة  2007)علي،  ومن احلجج اليت استدل  هبا البصريون قراءة السبعة إال  الكسائي
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(، والقراءة املتواترة ال خالف  59" )األعراف، اآلية    َغيـْرُهُ   إِلَ هٍ َما َلُكْم ِمْن  ، من قوله تعاىل "  من إله غريُه "
 يف االحتجاج هبا . 

يرى الكوفيون أن  " أي  " معربة إذا  :  قاعدة : أّي املوصولة ، هل هي معربة دائما أو مبنية أحياان  -
ذف العائد من الصلة حنو " ألضربن  أي هم أفضل "، ويرى البصريون أن ه مبّن على  كانت مبعىن الذي وح

ومعاذ  (583، صفحة  2003)الربكات،  الضم هارون  بقراءة   ، إليه  ذهبوا  ما  على  الكوفيون  واستدل    ،
أ.،  اهلراء وطلحة بن مصرف واألعرج وزائدة واألعمش مُث     ،  بقوله تعاىل "(54، صفحة  1988)عمر 

(. ولغة قراءة " لغة منقولة صحيحة ال  69" )مرمي، اآلية  ِعِتيًّا    الر مْحَ نِ َعَلى    َأَشدُّ أَيُـُّهْم    ِشيَعةٍ ِمْن ُكلِ     ْنزَِعن  لَنَـ 
 . -وهو بصري  –.حكاها أبو عمر اجلرمي (587، صفحة 2003)الربكات،  وجه إلنكارها " 

اسم، واستدلوا على امسيتها بقراءة انفع  يرى الكوفيون أن  رب   اسم أو حرف:    قاعدة : رّب هل هو  -
"  ُمْسِلِمنَي   َكانُواَلْو    َكَفُرواال ِذيَن    يـََودُّ ُرمَبَا  ، " رمبا " من قوله تعاىل "  (364، صفحة 2007)علي،  وعاصم

اآلية   احلذ02)احلجر،  فدخول  اسم(،  ا  أهن  على  دل   رب   احلذف خبالف  ف يف  يدخلها  األمساء  ألن   ؛ 
املتواتر أفصح من  ، و غة هذه القاعدة هي قراءة متواترةقراءة اليت استدل  هبا الكوفيون يف صيااحلروف. إن  ال

 ، وأقوى حجة يف االستدالل.الشعر
ألن   النحوي؛  الدرس  يف  لغوية  قيمة  القرآنية  للقراءات  أن   ذكره  سبق  مم ا  جليا  القراءات   يتضح 

يهمل ما جاء يف القراءات من ظواهر حنوية أو    القرآنية جمال خصب للنحو العريب وال يصح أن يهمش أو
يرتك إدخاهلا يف القواعد لكوهنا غري مطردة، بل ينبغي أن جتعل قاعدة استثنائية لكوهنا يف أفصح اللغات 

، ويقول الدكتور عبد الصبور  ا شواهد أخرى يف اللغة شعرا ونثرامعظم قواعد القرآن هل  وأوثقها خاصة أن  
" ومن العلوم اليت ينبغي االعتماد عليها يف دراسة العربية الفصحى علم القراءات  شاهني يف هذا الصدد:  

رواايهتا هي أوثق الشواهد على ما كانت عليه ظواهرها الصوتية والصرفية    القرآنية، مشهورها وشاذها؛ ألن  
 . ( 08، صفحة 1987)الصبور، اللهجات " اللغوية بعامة يف خمتلف األلسن و والنحوية و 

 :  خامتة .6
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التقعيد   بنوعيها كانت وال تزال مصدرا مهما يف  القراءات  القول إن   الذي تقد م ميكن  بعد هذا 
و  النحوي النحوي  االستدالل  تزال حتكذا  ال  فهي  و ،  النحو  قواعد  لبعض  استدراكات  ويبدو  مل  أحكامه 

صور تراكيبها وصيغها،   ه، فتوج  راب القرآن وشواذ القراءات خباصةذلك جليا " يف املصنفات اليت تتناول إع
الوظائف اإلعرابية والعالقات بني  الصياغة اللفظية و د منها القواعد والضوابط والقوانني لألداء الصويت و وتول  

والرتاكيب" واجلمل  ق.،  املفردات  صفحة  1999)الدين  القراءات  .ومتث  (97،  من  النحاة  استفادة  لت 
إثراء   على  عملت  القراءات  تلك  أن  يف  وفك  القرآنية،  العريب،  النحو  املستعصية  قضااي    ألن    ؛مسائله 

ضبط كثري من  ، ولذلك استند إليها النحاة يف تقعيد األصول و سنداأصح متنا و القراءات القرآنية أوثق و "
و  متبعة  الفروع  سنة  فالقراءة  واتساعا،  مرونة  اللغة  أكسبت  و قد  قبوهلا  "يلزم  إليها  م.،  املصري  )اجلزري 
صفحة  1998 إ(09،  أن كانت  ذ  ،  بعد  وإثرائها  النحوية  القاعدة  إبغناء  القرآنية  القراءات  سامهت 

 مقتصرة على قوالب اثبتة ال حييد عنها النحوي،وقد نشأ عن ذلك قواعد جديدة ال ميكن العدول عنها. 
 . قائمة املراجع: 7

 ية. (. منجد املقرئني و مرشد الطالبني . القاهرة: دار اآلفاق العرب2010ابن اجلزري. )
 (. لسان العرب. بريوت: دار صادر. 1990ابن مجال الدين منظور. )

 (. خمتصر يف شواذ القرآن. مصر: املكتبة الرمحانية. 1943ابن خالويه أمحد بن احلسني. )
 (. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . بريوت: املكتبة العصرية. 2006ابن عقيل عبد هللا. )
 اخلصائص. بريوت: املكتبة العصرية.(.  1998أبو الفتح ابن جّن. )
(. احملتسب يف تبيني وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها. بريوت: دار 2000أبو الفتح ابن جّن. )

 الكتب العلمية.
 (. مصر: مطبعة السعادة. 1349أبو حيان األندلسي. )

 كويت. (. معجم القراءات القرآنية. الكويت: مطبوعات جامعة ال1988أمحد خمتار عمر. )
 (. معاين القرآن. الكويت: دار الفنطاس. 1989األخفش. )
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(. اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني البصريني والكوفيني. بريوت: 2003األنباري أبو الربكات. )
 املكتبة العصرية.

 (. خزانة األدب و لب  لباب لسان العرب. بريوت: دار الكتب العلمية.1998البغدادي أبو بكر. )
 (. القراءات الشاذة . القاهرة: دار الصحابة للرتاث.2008حلسني ابن خالويه. )ا

 (. اللهجات العربية يف القراءات القرآنية . القاهرة: دار الفكر. 1998الراحجي عبده. )
 (. املفردات يف غريب القرآن . بريوت: دار املعرفة. 1999الراغب األصفهاين. )

 ج العروس من جواهر القاموس. الكويت: دار الفكر. (. ات1966الزبيدي حممد مرتضى. )
 (. الربهان يف علوم القرآن . بريوت: املكتبة العصرية. 2006الزركشي بدر الدين. )
 (. أساس البالغة. مصر: دار الكتب املصرية. 1341الزخمشري جار هللا. )

 بريوت.  (. األشباه والنظائر يف النحو. مؤسسة الرسالة:1985السيوطي جالل الدين. )
 (. اإلتقان يف علوم القرآن. القاهرة: دار الفجر. 2006السيوطي جالل الدين. )
 (. االقرتاح. مصر: املكتبة التوفيقية.2000السيوطي جالل الدين. )
 (. االقرتاح. مصر: املكتبة التوفيقية.2005السيوطي جالل الدين. )

 رآن. مصر: دار املعارف. (. جامع البيان عن أتويل آي الق1374الطربي ابن جرير. )
 (. احلجة يف علل القراءات السبع . بريوت: املكتبة العصرية.2007الفارسي أبو علي. )

 (. معاين القرآن. بريوت: عامل الكتب. 1983الفراء أبو زكرايء. )
 (. اجلامع ألحكام القرآن. القاهرة: دار الكتاب.1967القرطب حممد. )

 قرآن . بريوت: دار الكتب العلمية.(. مشكل إعراب ال2010القيسي. )
 (. اإلابنة عن معاين القراءات . دمشق: دار املأمون.1399القيسي مكي بن أيب طالب. )

 (. الكامل يف اللغة واألدب. دار الفكر: بريوت.1998املربد أبو العباس. )
 (. املقتضب. بريوت: دار الكتب العلمية.1999املربد أبو العباس. )

 (. املقتضب. بريوت: دار الكتب العلمية.1999عباس. )املربد أبو ال
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 (. إعراب القرآن. بغداد: مكتبة العاين.1980النحاس جعفر. )
 (. جمالس ثعلب. مصر: دار املعارف.1956ثعلب أبو العباس. )

 (. اإلتقان يف علوم القرآن. القاهرة: دار الفجر. 2006جالل الدين السيوطي. )
 (.2000جّن. )

 (. القراءات القرآنية وأثرها يف الدراسات النحوية . بريوت: مؤسسة الرسالة. 1996)سامل مكرم. 
 (. بريوت: دار الكتب العلمية. 1999سيبويه بشر بن قنرب. )
(. أثر القراءات يف األصوات و النحو العريب " أبو عمر بن العالء " .  1987شاهني عبد الصبور. )
 مصر: مكتبة اخلاجني. 

 (. املهارات اللغوية و عروبة اللسان . دمشق: دار الفكر. 1999) قباوة فخر الدين.
 (. أتويل مشكل القرآن . بريوت: دار الكتب العلمية.2002قتيبة. )

 (. النشر يف القراءات العشر. مصر: دار الكتاب العريب.1998حممد ابن اجلزري. )
 ريوت: دار الفكر. (. القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي. ب1999حممود أمحد الصغري. )

 (. دراسات لغوية يف القرآن الكرمي و قراءاته. مصر: عامل الكتب. 2006خمتار أمحد عمر. )
 
 

 
 



 

أثر تفويض السلطة لدى مديري املدارس األساسية احلكومية يف لواء القويسمة يف حتقيق امليزة   عنوان املقال:
   التنافسية 

 

أثر تفويض السلطة لدى مديري املدارس األساسية احلكومية يف لواء القويسمة يف حتقيق امليزة  
 التنافسية 

The Effect of Delegation Authority to the Principals of the Primary 

Governmental Schools for Liwa Qweismeh in Achieving Competitive 

Advantage 
 

 1 إميان مفضي أمحد الشلب 

Iman Mafdi Ahmed Al-Shalabi 1 
 eman.shalabi2387@gmail.com، ()األردن وزارة الرتبية والتعليم األردنية  1

 

      2020 /12/12اتريخ النشر:               2020 /11/11اتريخ القبول:                 12/09/2021اتريخ االستالم: 
 

 

 :  ملخص
احلكومية   املدارس  التنافسية يف  وامليزة  السلطة  تفويض  بني  العالقة  استقصاء  الّدراسة  هدفت هذه 

  وقد   العشوائية،اختيارهم ابلطريقة الطبقية    ومعلمة ت ( معلم  93من )  وقد تكونت عينة الّدراسة  األساسية، 
أداات جلماستخدمت  لدى    عن  السلطة  تفويض  قياس  األوىل:  امليزة    املديرين،البياانت،  لقياس  والثانية: 

 الّدراسة. توزيعهما على أفراد عيّنة وبعد التّأكد من صدقهما وثباهتما، تّ  التنافسية،
وعالقة إجيابية ذات   التنافسية؛ وقد أظهرت النّتائج مستوى متوسطاً يف كل من تفويض السلطة وامليزة  

السلطة يف حني ظهرت فروق دالة إحصائياً يف مستوى تفويض    الدراسة،حصائية بينهما لدى أفراد عينة  دالة إ
 التنافسية يعزى ملتغريات اخلربة واملؤهل العلمي واجلنس.                        وامليزة

كافة،  عاملني  يف ضوء نتائج الّدراسة، أوصت الباحثة بضرورة نشر مفهوم امليزة التنافسية وأمهيتها لل
مبا    متميزة،وأعمال    مبادرات،والتعليم بتقدمي احلوافز املادية واملعنوية للذين تتوافر لديهم    وزارة الرتبية  وقيام

 التنافسية. يضمن حتقيق امليزة 
 .التفويض الفّعال، الالمركزية، اسرتاتيجيات التميز، اإلمكاانت التنظيميةكلمات مفتاحية: 

 JEL  :H73  ،C15  ،C19 اتتصنيف
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Abstract:  

The study was designed to investigate the relationship between 

delegation of authority and competitive advantage in primary government 

schools in the Qweismeh district. The study sample consisted of (93) teachers 

and teachers who were selected by random stratified method. Two tools were 

used to collect data: Competitiveness, after ascertaining their sincerity and 

consistency, were distributed; to the sample members of the study.               

And competitive advantage. The results showed an average level in 

both the delegation of authority And a positive relationship between them 

among the study sample members, while statistically significant differences 

appeared in the level of delegation of authority and competitive advantage 

due to variables of experience, scientific qualification and gender.   

In light of the results of the study, the researcher recommended the need 

to spread the concept of competitive advantage and its importance to all 

employees. 

Keywords: effective delegation; Decentralization; strategies distinction; 

possibilities of organizational. 

JEL Classification Codes: H73 ،C15 ،C19 
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  eman.shalabi2387@gmail.comمييل: ، اإلإميان مفضي أمحد الشليب: املؤلف املرسل

 مقدمة 
وتَعدت احلدود   واخلاص،فشملت العام    املنافسة،يشهد العامل يف القرن احلادي عشر اتساع لنطاق  

ال  مل يعد يعرتف إ  العامل،حيث أن التطور الذي عرفه    الّرايدة،والتسابق على مكان    عاملي،ليصبح التنافس  
 للتابع. ابلرائد فال مكانة فيه 

ولقد مارس اإلنسان اإلدارة منذ القدم، منذ أن استخلف اهللا اإلنسان يف األرض ومنحه القدرة على 
، ولكن اإلدارة وتنظيمها  وتوظيفهاومكوانهتا، واستغالل هذه املكوانت    الطبعةالبقاء والعمارة واالستفادة من  

القرن   أوائل  بدأ يف  اإلدارة    العشرون ظهرت كعلم متخصص  . 1911يف عام    العلميةمن خالل مدرسة 
 (. 2012)الوادي ،
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والفنّية واالجتماعّية على مستوى  والرتبويّة  اإلداريّة  املدرسة مزاولة األعمال  أعمال مدير  أهم  ومن 
م واألعمال الشكلّية املعتادة يف املؤسسة، وتلك األعمال  مدرسته، حيث يُلقى على كاهله الكثري من املها

تستدعي تفويض املرؤوسني ممن لديهم القدرة على حتّمل املسؤولّيات وفق ما ينسجم مع صالحياته؛ لذا يعدُّ  
الّتفويض هو الوسيلة الوحيدة اليت يستطيع هبا املدير أن يتجاوز قدراته الذاتية على إجناز األعمال، ويف نفس  

لوقت هو الطّريق إىل االستفادة الكاملة من قدرات ومهارات املرؤوسني، تلك القدرات اليت ال ميكن أن  ا
 (.   2007ُتستغل استغالاًل كامالً بدون تفويض. )املعايطة،

 يسل  يري هي نفسها يف املاضي، وابلتايل فإن التغ  لبستفلوحظ أن ممارسات األعمال يف القرن احلايل  
يف منظمات   جوهرية  هيكلة، فلقد شهد العقد املاضي إعادة  حتميةاملنظمات بل هو ضرورة    أمام  تيارايً اخأمراً  

واحتجاجاهتم،    املستفيدوناليت طرأت على    التغرياتمقدرهتا على املنافسة للتعامل مع    لتحسنياألعمال  
اة على  ياحل  يج نساليت طرأ ت على    التغرياتمن    وغريها   وسياساهتا مع توجهات احلكومات    التكيف  وكذلك

 مستوى العامل.  
مل اليت  الع  وأطر  املؤسسيةتها  يدورها وبن  تعديلأمام املنظمات اليت جتربها على    حتدايتلذا هناك  

وجوانب التفوق اليت تتمتع هبا   احملورية اخلصائص، والكفاءاتإىل  التنافسيةزة  ي املري قة اإلدارة. وتشيحتكم طر 
من خالل تواصل األداء فوق   التنافسيةزة  يشار إىل املي يف األسواق. وعادة ما    املنافسنيعن    ومتيزهااملنظمة  

 (.2010 سليم،املتوسط. )
اليت انلت اهتماماً  واضحاً     اإلداريةمن املصطلحات    العديدومنذ نشأة املنظمات واملؤسسات ظهر  

عدد املؤسسات وخدماهتا وخمرجاهتا، وحدة    زايدة، وذلك بسبب  التنافسيةزة  ي، ومنها املنيثمن قبل الباح
  حتقيق، ومبا أن االقتصادية والعلوم واألوضاع  التكنولوجيا عة اليت حدثت يف يالسر  التطورات  وأيضا تنافسها، 
نشدون درجات يد واملؤسسات، ولكن أصبحوا  انشدها األفر ياليت    الغابةعد  يمل    دنبا  مبستوايتاألهداف  

ه، وهلذا  يالوصول ال  اجلميعاول  حياألداء، وهذا هو السقف الذي    مستوايتمن إتقان العمل،  وارتفاع    عالية
 (. 2004  واخلشايل،أصبح من أهم أسباب البقاء واالستمرار يف املنافسة يف هذا العصر. )التميمي    التميزفإن  

 الّدراسة: مشكلة 
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  روتينّية، ل خربة الباحثة يف امليدان الرتبوي الحظت انشغال كثري من املديرين أبعمال إداريّة  من خال
قبل   املستعملة من  فعالية من تلك  أكثر  اكتشافه    املنافسني، ومبقدورها وافتقارها الكتشاف طرق جديدة 

   الشامل.امليزة التنافسية مبفهومها  ميدانياً، وحتقيق
ت الّسابقة إبجراء دراسات حديثة ختدم موضوع تفويض الّسلطة مثل: كما أوصت بعض الّدراسا

( 2004( وحول امليزة التنافسية مثل التميمي واخلشايل )2012( ودراسة عواد)2010دراسة أبو وطفة )
 (. 2012القطب)

السلطة لدى املديرين    عالقة تفويضما  ولذا جاء هذا البحث حماولة لإلجابة عن التساؤل اآليت:  
 يف املدارس األساسية احلكومية من وجهة نظر املعلمني يف حتقيق امليزة التنافسية؟

 :هدف الّدراسة وأسئلتها
هدفت هذه الّدراسة الّتعرف إىل أثر تفويض السلطة لدى املديرين يف املدارس من وجهة نظر املعّلمني 

 هذا اهلدف فقد ّت وضع جمموعة من األسئلة وهي كما أييت: التنافسية، ولتحقيقومدى حتقيق امليزة 
مة من وجهة نظر درجة تفويض السلطة لدى مديري املدارس األساسية احلكومّية يف لواء القويس ما -

 املعّلمني؟ 
نظر   ما - من وجهة  القويسمة  لواء  يف  احلكومّية  األساسية  املدارس  التنافسية يف  امليزة  مدى حتقيق 

 املعّلمني؟ 
( بني تفويض السلطة وامليزة α ≤  0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة ) هل -

 املعّلمني؟ يف لواء القويسمة من وجهة نظر  التنافسية لدى مديري املدارس األساسية احلكومية 
( يف تفويض السلطة وامليزة α ≤  0.05توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة ) هل -

الّتالية:   للمتغرّيات  تُعزى  القويسمة  لواء  يف  احلكومّية  األساسية  املدارس  مديري  لدى  التنافسية 
 )اجلنس، املؤهل العلمي، اخلربة(؟

 الّدراسة: أمهية 
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املدارس   مديري  لدى  السلطة  تفويض  وهو  تتناوله  الذي  املوضوع  من  الّدراسة  هذه  أمهية  تكمن 
 التنافسية. األساسية احلكومّية من وجهة نظر املعّلمني يف لواء القويسمة ومدى حتقيق امليزة 

 وتّتضح هذه األمهية يف اجلوانب اآلتية:
من كوهنا حماولة للوقوف على تفويض الّسلطة الذي يعدُّ من   : تنبع أمهية الّدراسةاألمهّية الّنظرية -

أهم العوامل املؤثّرة اإلجيابية يف امليزة التنافسية. وبناًء عليه فمن املتوقع أن يكون هلذه الّدراسة أمهيتها 
يف اإلضافات املعرفية اليت ميكن أن تتحقق لتكون إضافات نوعية لألدب الّنظري املتعّلقة مبتغريي 

 راسة والعالقة االرتباطية بينهما. الدّ 
والوصول إىل خدمات   املنافسة،وهو أساس التميز وامليزة التنافسية، فيكون لدى املؤسسة القدرة على  

 املنافسني. جديدة بشكل أفضل وأسرع من 
خالل يُؤمل من هذه الّدراسة أن تفيد القائمني على رسم الّسياسات الرتبويّة من    الّتطبيقيّـة: األمهيّـة   -

الوقوف على واقع ممارسة مديري املدارس الثّانوية لتفويض السلطة، ويُؤمل من هذه الدراسة أن 
تساعد املسؤولني على العمل الرّتبوي يف حتسني واقع العمل يف امليدان الرّتبوي من خالل التّنسيق  

إفادة مديري املدارس  لدورات، وبرامج تدريبية عن امليزة التنافسية وتفويض السلطة، وأن يكون فيها  
 من حيث الّتغلب على الّصعوابت اليت تعيق حتقيق امليزة التنافسية.

 مصطلحات الّدراسة
إعطاء املدير بعض الّصالحيات اخلاصة به ملن يليه يف سلم اهليكل التّنظيمي؛    :السلطةتفويض   -

م خطوة  يف كل  إليه  الرجوع  دون  إليهم  املوكلة  الّشؤون  يف  ابلّتصرف  خطواهتم. ليقوموا  ن 
 (  2001)عريفج،

ويعّرف إجرائياً: ابلوزن القيمي للدرجة اليت سيحّققها املستجيب على أداة الّدراسة اخلاصة بتفويض 
 .السلطة
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وهي كفاءة إدارة   للمنظمة،وهي جمموعة العوامل الرئيسية لتحقيق القدرة التنافسية    التنافسية:امليزة   -
 2003,    15)  للمنظمة.وادارة االبتكار واإلبداع، مما يزيد من القدرة التنافسية    البشرية،املوارد  

Jones & Tilley ) 
ابمليزة  اخلاصة  الدراسة  أداة  على  املستجيب  حيّققها  اليت  للّدرجة  القيمي  ابلوزن  إجرائياً:  ويعّرف 

 التنافسية. 
 حدود الّدراسة

تقتصر هذه الّدراسة على معّلمي ومعّلمات املرحلة األساسية يف لواء القويسمة للعام الّدراسي الفصل  
 .(2018/2019)األول 

 حمّددات الّدراسة 
 إّن تعميم نتائج الّدراسة احلالّية يتّم يف ضوء احملّددات اآلتية: 
 صدق أدايت الّدراسة وثباهتا.  -
امل - معلمي  استجاابت  وموضوعّية  أدايت دقّة  فقرات  القويسمة عن  لواء  احلكومّية يف  الثّانوية  دارس 

 الّدراسة.
 الدراسات السابقة

 أواًل: الّدراسات املتعّلقة بتفويض الّسلطة:  
( هانج  تفويض (  Hung,2006دراسة  بني  العالقة  على  التعرف  إىل  الّدراسة  :هدفت 

مبنطقة كاوهسينق يف اتيوان ابستخدام طريقيت الّدراسة  الّصالحيات والّرضا الوظيفي ملعّلمي املدرسة العليا  
( معّلم ومعّلمة، واستخدم الباحث مقياس  410املسحّية والّدراسة االرتباطّية ، وتكونت عيّنة الّدراسة من )

( واستبانة البياانت TJSQ(، واستبانة الّرضا الوظيفي للمدرسني )SPESتفويض الّصالحيات للمدّرسني ) 
ستخدمت هذه األدوات جلمع البياانت، ومن أهم النّتائج اليت توّصلت إليها وجود عالقة دالة  الّشخصية، وا

إحصائّياً بني الّدرجة الكلّية يف مقياس تفويض لصالحيات، والّدرجة الكلّية يف مقياس الّرضا الوظيفي، وعدم 



 

أثر تفويض السلطة لدى مديري املدارس األساسية احلكومية يف لواء القويسمة يف حتقيق امليزة   عنوان املقال:
   التنافسية 

 

لّثالثة ملقياس تفويض الّصالحّيات  وجود عالقة بني البعد اخلاص ابألمان يف مقياس الّرضا الوظيفي واألبعاد ا
 )الّتطور الوظيفي، الوضع الوظيفي، واالستقاللّية(. 

:هدفت هذه الّدراسة إىل الّتعرف على درجة ممارسة مديري مدارس وكالة  ( 2012دراسة األعور )
عت الباحثة  الغوث لإلدارة اإللكرتونية يف حمافظات غزة، ودرجة ممارستهم لتفويض الّسلطة، ولتحقيق ذلك اتّب

( معلماً، وقد توّصلت  270املنهج الوصفي الّتحليلي، وّت توزيع االستبانة على عيّنة الّدراسة املكّونة من)
الّدراسة إىل أّن درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث لإلدارة االلكرتونية من وجهة نظرهم كانت بدرجة 

رجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث لتفويض الّسلطة كبرية حسب املعيار املستخدم يف الّدراسة، وأّن د
 من وجهة نظر معلميهم كانت بدرجة كبرية حسب املعيار املستخدم يف الّدراسة.  

 ( عواد  الّتحويلية   (:2012دراسة  القيادة  ممارسة  درجة  على  الّتعرف  إىل  الّدراسة  هذه  هدفت 
ّضفة الغربية من وجهات نظر املعلمني واملعلمات وعالقتها بتفويض الّسلطة يف مدارس وكالة الغوث يف ال

( معّلماً ومعلمة ّت اختيارهم بطريقة عشوائّية، واستخدم 795فيها والعالقة بينهما، وتكونت الّدراسة من )
الباحث املنهج الوصفي املسحي يف دراسته ملالءمته لطبيعتها، وقد توّصلت الدراسة إىل أّن درجة ممارسة  

التحويل  املعّلمني  القيادة  نظر  الغربّية من وجهات  الّضفة  الغوث يف  الّسلطة يف مدارس وكالة  ية، وتفويض 
 واملعّلمات عالية.
هدفت إىل الّتعرف إىل درجة تفويض مديري املدارس الثّانويّة يف مدينة   (:2013احلوراين)ودراسة  

نظره وجهة  من  للمعّلمني  التّنظيمي  الوالء  بدرجة  وعالقته  للّسلطة  الوصفي مأداب  املنهج  استخدم  إذ  م، 
( معلماً ومعّلمة، وتوّصلت النّتائج إىل أّن درجة تفويض الّسلطة  290االرتباطي وتكّونت عيّنة الّدراسة من )

ودرجة الوالء التّنظيمي كانتا متوسطتني ومل تكن هناك فروق ذات داللة إحصائّية يف درجة تفويض الّسلطة 
غريي املؤهل العلمي واخلربة، أّما ابلّنسبة للوالء التّنظيمي فقد بيّنت النّتائج وجود  يف املدارس الثّانويّة تعزى ملت

 فروق ذات داللة إحصائّية تعزى ملتغرّي اجلنس ولصاحل الذّكور. 
 التنافسية: الّدراسات املتعلّقة ابمليزة   اثنياً:
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(Ross, 2014) - Junior College Students’ Expectations on Choosing 
Institutions for Higher Education and Institutions Marketing 

Strategies for Admissions    
م العـايل مـن املؤسسـات يهـدفت هـذه الدراسـة إلـى البحـث فـي توقعـات الطلبـة حـول مسـتوى التعلـ

ـدة من الطالب ومشلت يج  نوعيةجلـذب    التعليميةـب إتباعهـا مـن قبـل املؤسسـات  جيي  التـ  واالسرتاتيجيات
أن أهـم األسـباب    نتيجةتوصـلت الدراسـة إلـى    اهلند.العامة يف مد ارس    الثانويةطالباً من طلبة    150  العينة

الطـالب   بقضاايتعلـق  ي  فبماة  جاذبـة للطالب هي أن تقـدم النصـائح الفعالـ   األكادمييةالتـي جتعـل املؤسسـة  
ـداً، وأن يج  تعليماوأن تكون مؤهلة لكي تعطي  اجلامعي،وأن تـوفر الشـعور ابلراحـة داخل احلرم   ،األكادميي

موقع جغرايف مناسب،   ، وأن تكون ذاتمميزةوتوفر خدمات    االجتماعيةتـوفر للطـالب وسـائل الراحة واملرافق  
 وأن توفر عوامل السالمة واألمن.   

بعنوان "درجة ممارسة الكليات التقنية يف حمافظات غزة إلدارة التميز   (:2015دراسة )السوسي ، 
هدفت هذه الد راسة إىل الكشف عن درجة ممارسة الكليات التقنية مبحافظات    التنافسية.وعالقتها ابمليزة  

التميز من   طبيعة  غزة إلدارة  والوقوف على  أخرى،  التنافسية من جهة  امليزة  اسرتاتيجيات  وممارسة  جهة، 
العالقة بينهما، وقد ت استخدام املنهج الوصفي التحليلي يف البحث، من خالل استبانة ت تطبيقها على  

- 2014ارسي    جمتمع الدراسة من مجيع العاملني يف الكليات التقنية قيد الد راسة يف حمافظات غزة  للعام الد
( ،أهم نتائج الدارسة توجد عالقة ارتباطية موجبة بني درجة ممارسة الكليات   421غ عددهم)م والبال2015

التقنية يف حمافظات غزة إلدارة التميز ودرجة ممارستها السرتاتيجيات امليزة التنافسية ، توجد فروق ذات داللة 
مبحافظات   التقنية  الكليات  ممارسة  لدرجة  الكلية  إحصائية  ولصاحل  الكلية  ملتغري  تعزى  التميز  إلدارة  غزة 

،  س البكالوريو اجلامعية للعلوم التطبيقية، ومتغري جمال العمل لصاحل اإلداري، ومتغري املؤهل العلمي لصاحل محلة  
 ومتغري اجلنس لصاحل اإلانث. 

العـايل" وجهة النظر   يمالتعلفـي    التنافسيةـزة  يبعنـوان "متطلبـات اسـتدامة امل(:  2013دراسـة )علي،
.  هدفت إىل التعرف إىل متطلبات اسـتدامة  اإلسالمية بغزةالقائمة على أساس املوارد دارسة حالة اجلامعة  



 

أثر تفويض السلطة لدى مديري املدارس األساسية احلكومية يف لواء القويسمة يف حتقيق امليزة   عنوان املقال:
   التنافسية 

 

نـة  ي، وقـد تكونـت عاإلسالميةالعـايل وهـي كدراسـة حالـة علـى اجلامعـة    التعليمفـي مؤسسـات    التنافسيةاخلبـرة   
راء الوحـدات والـدوائر، وقـد اسـتخدم الباحـث املـنهج الوصـفي، وأثبتـت النتـائج  ( مـن مـد111الدراسـة مـن )

م مـوارد وقـدرات يـي)تق  املتغرياتبكـل مـن    جوهريةللجامعة تتأثر بصـورة    التنافسيةأن متطلبـات اسـتدامة اخلربة  
املسـتمر  نيالتحسـ  –املنظمـي    التعليم  – اجلامعـة   ح  التكيف  –  هـو  ياملنظمـي(  األقـوى   التكيفـث كـان 

% وأوصت الدراسة     64.85بنسبة    املنافسني% واألضعف هو معرفة قدرات  77.37املنظمي بنسبة  
خـدماهتا،    تقدمياملعتمـدة فـي    وسياساهتا  األكادميية املسـتمر لرباجمهـا  نيبضـرورة اهتمـام اجلامعـة بـإجراء التحسـ

 .   التنافسيةزة يوأن تتبنـى االبتكـارات واإلبـداعات ألهنـا تعتبـر مـن أهـم متطلبات استدامة امل
  التنافسية زة يامل حتقيق يف  البشريةدراسة هدفت إىل معرفة دور الكفاءات  ( 2013وأجرى املقادمة ) 

،وقد اعتمدت الدراسة    اإلسالمية للجامعة    التنافسيةزة  ي، وكذلك التعرف إىل مستوى املاإلسالميةيف اجلامعة  
( 172وصواًل إىل رؤساء األقسام ابجلامعة والبالغ عددهم)    العلياابإلدارة    للعاملنيأسلوب احلصر الشامل  

يف    التنافسيةزة  يامل  وحتقيق  البشرية توفر الكفاءات  نيب   ارتباطية فرداً، وخلصت الدراسة إىل أن هناك عالقة  
متوفر وعاٍل ، وأن هناك عالقة    اإلسالمية يف اجلامعة    التنافسية زة  يامل  حتقيق،  وأن نسبة  اإلسالمية اجلامعة  
 توفر مدى توفر املعرفة والقد رات واملهارات املوجودة يف الكادر البشري ومدى قدرة اجلامعة  نيب  ارتباطية

.  من أبرز نتائج الدارسة: وجود فروق ذات داللة إحصائية يف الدرجة الكلية آلراء التنافسيةزة  يامل  حتقيقعلى  
تعزى ملتغريي املؤهل العلمي وذلك حلملة   أفراد العينة حول واقع إدارة اإلبداع كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية

 ، يف الدرجة الكلية لالستبانة. 10اخلدمة لصاحل السنوات أكثر من  العليا، وسنواتالدراسات 
 منهجية الّدراسة: 

اتّبع الباحث املنهج الوصفي االرتباطي من خالل تطوير استبانتني، وتوزيعهما علـــى معلمي ومعلّمات 
املالئمة ملثل حلة الثانوية يف لواء القويسمة، وإجياد العالقة بني املتغرّيين، وهي املنهجّية  املدارس احلكومية للمر 

  هذه الّدراسة.
 جمتمع الّدراسة:
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تكّون جمتمع الّدراسة من مجيع معلمي ومعلمات املدارس األساسية احلكومّية يف لواء القويسمة للعام  
( معّلماً ومعّلمة  1673يف اململكة األردنّية اهلامشّية. والبالغ عددهم )  (،2018/2019)الّدراسي األول  

 ِوفق إحصائّية صادرة عن مديرية لواء القويسمة.
 عّينة الّدراسة:

ت عيّنة طبقّية عشوائّية نسبّية من معلمي ومعلمات املدارس األساسية احلكومّية يف لواء القويسمة  اختري 
إىل جدول حتديد حجم العيّنة   واستناداحسب متغرّي اجلنس، وحّدد عدد أفرادها يف ضوء عدد أفراد اجملتمع،  

 (.Krejci& Morgan,1970من حجم اجملتمع الذي أعّده كرجيسي ومرجان.)
 أداات الّدراسة: 

 لتحقيق أهداف الّدراسة استخدمت الباحثة األداتني اآلتيتني:  
 األداة األوىل: استبانة تفويض الّسلطة:

ّسلطة لدى مديري املدارس احلكومّية األساسية  ّت بناء استبانة الّدراسة األوىل لقياس درجة تفويض ال
وذلك ابلّرجوع إىل األدب الّنظري املتعّلق مبوضوع الّدراسة والّرسائل    القويسمة،من وجهة نظر املعّلمني يف لواء  

مثل: دراسة غامن) الّصلة  اجلامعّية ذات  (، ودراسة األعور  2012(، ودراسة عواد )2015واألطروحات 
 Muhanna   (2006 .)(، ودراسة  2009(، ودراسة أبو معمر )2010و وطفة )(، ودراسة أب2012)

( فقرة لقياس درجة تفويض الّسلطة لدى مديري املدارس  26وقد تضّمنت االستبانة بصيغتها األولّية )
احلكومّية األساسية من وجهة نظر املعّلمني يف لواء القويسمة، وأعطي لكل فقرة وزن متدرّج وفق سلم ليكرت 

الرتتيب  اخلم رقمياًّ  ومتثّـل  أبداً(،  اندراً،  أحياانً،  غالباً،  )دائماً،  الّسلطة  تفويض  درجات  لتقدير  اســي 
(1،2،3،4،5.) 

وقد ّت التّــد من صدق األداة، مبا تضمنته من فقرات من خالل عرضها على جمموعة من احملّكمني 
يّة، وذوي اخلربة من أعضاء هيئة الّتدريس يف تكّونت من أحد عشر حمّكم من املختّصني يف اإلدارة الرّتبو 

جامعة الّشــرق األوسط، واجلامعة األردنّية، وجامعة البلقاء الّتطبيقّية، وقد طلب منهم إبداء الرأي يف صالحّية  
 فقرات أداة الّدراسة، وإجراء تعديالت مالئمة ختُدم الّدراسة. 



 

أثر تفويض السلطة لدى مديري املدارس األساسية احلكومية يف لواء القويسمة يف حتقيق امليزة   عنوان املقال:
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احملّكمني ومالحظاهتم. اقرتاحات  على  االطالع  نسبة    وبعد  انلت  اليت  الفقرات  الباحثة  اعتمدت 
( يبنّي أداة 4ل الّصياغة الّلغويّة لبعض الفقرات، وامللحق )دي( فأكثر، وّت تع85%اتفاق بني احملّكمني )

 الّدراسة األوىل بصيغتها الّنهائّية. 
بتطبيق األداة (  test-retestكما ت التّأكد من ثباهتا ابستخدام طريقة االختبار، وإعادة االختبار )

( معّلماً ومعّلمة من خارج عيّنة الّدراسة، وبعد مرور أسبوعني ّت إعادة الّتطبيق  20على عيّنة مكّونة من )
 جتميعها من الّتطبيقني، وأشارت  استخراج معامل ارتباط بريسون بني البياانت اليت تّ   على العيّنة نفسها، وتّ 

 الّتحقق تّ .(. كما 89بلغ معامل الثّبات ) تمّتع بدرجة ثبات عالية، إذ قيمة معامل االرتباط إىل أّن األداة ت
( إلجياد  Cronbach-Alphaمن ثبات أداة الّدراسة األوىل من خالل استخدام معادلة كرونباخ ألفا )

االّتساق   )  الّداخلي؛معامل  الثّبات  قيمة  مقبولة يف  90فبلغت  الثّبات  ملعامل  القيمة  وتعّد هذه  أيضاً   ).
 ألحباث الرّتبويّة والّنفسّية. ا

 األداة الثّانية: استبانة امليزة التنافسية: 
ت تطوير استبانة الّدراسة الثانية لقياس درجة امليزة التنافسية لدى مديري املدارس احلكومّية األساسية   

وضوع الّدراسة والّرسائل  من وجهة نظر املعّلمني يف لواء القويسمة، وذلك ابلّرجوع إىل األدب الّنظري املتعّلق مب
(، ودراسة خليل 2017ودراسة صالحات)  (،2018واألطروحات اجلامعّية ذات الّصلة مثل: دراسة شليب )

(2016.) 
( فقرة لقياس درجة امليزة التنافسية لدى مديري املدارس  27وقد تضّمنت االستبانة بصيغتها األولّية )

يف لواء القويسمة، وأعطي لكل فقرة وزن متدرّج وفق سلم ليكرت احلكومّية األساسية من وجهة نظر املعّلمني  
الرتتيب   رقمياًّ  ومتثّـل  أبداً(،  اندراً،  أحياانً،  غالباً،  )دائماً،  الّسلطة  تفويض  درجات  لتقدير  اخلماســي 

(1،2،3،4،5.) 
فقرات من خالل عرضها على جمموعوتّ  من  تضمنته  مبــا  الثّانية،  األداة  التّأكد من صدق  من   ة 

احملّكمني تكّونت من أحد عشر حمّكم من املختّصني يف اإلدارة الرّتبويّة، وذوي اخلربة من أعضاء هيئة الّتدريس 
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الرأي يف  إبداء  الّتطبيقّية، وقد طلب منهم  البلقاء  الّشــرق األوسط، واجلامعة األردنّية، وجامعة  يف جامعة 
 مالئمة ختُدم الّدراسة.صالحّية فقرات أداة الّدراسة، وإجراء تعديالت 

نسبة   اليت انلت  الفقرات  الباحثة  اعتمدت  احملّكمني ومالحظاهتم.  اقرتاحات  على  االطالع  وبعد 
 تعديل الّصياغة الّلغويّة لبعض الفقرات، وحذف فقرتني مل تكن ( فأكثر، وتّ 85%اتفاق بني احملّكمني )

 ( فقرة. 25لثانية على )فاستقّرت فقرات االستبانة ا الّدراسة؛ذات صلة مبوضوع 
 ثبات األداة الثانية )استبانة امليزة التنافسية(: 

( بتطبيق األداة test-retestكما ت التّأكد من ثباهتا ابستخدام طريقة االختبار، وإعادة االختبار )
إعادة الّتطبيق    ( معّلماً ومعّلمة من خارج عيّنة الّدراسة، وبعد مرور أسبوعني تّ 20على عيّنة مكّونة من )
 جتميعها من الّتطبيقني، وأشارت   استخراج معامل ارتباط بريسون بني البياانت اليت تّ على العيّنة نفسها، وتّ 

.(. كما ّت الّتحقق 88قيمة معامل االرتباط إىل أّن األداة تتمّتع بدرجة ثبات عالية، إذ بلغ معامل الثّبات )
( إلجياد  Cronbach-Alphaخالل استخدام معادـة كرونباخ ألفا )من ثبات أداة الّدراسة األوىل من  

االّتساق   )  الّداخلي؛معامل  الثّبات  قيمة  مقبولة يف  83فبلغت  الثّبات  ملعامل  القيمة  وتعّد هذه  أيضاً   ).
 األحباث الرّتبويّة والّنفسّية. 

 متغّّيات الّدراسة:  
 اجلنس: وله مستواين )ذكر، أنثى(.   -
 املؤهل العلمي: وله ثالث مستوايت: )دبلوم، بكالوريوس، ماجستري فأعلى(.   -
 10سنوات، أكثر من    10إىل    5سنوات، من    5سنوات اخلربة: وهلا ثالث مستوايت: )أقل من   -

 سنوات(.  
 تفويض الّسلطة. -
 امليزة التنافسية.  -

 املعاجلات اإلحصائية:  
 رات اإلحصائّية الّتالية:  لإلجابة عن اسئلة الدراسة ت استخدام االختبا



 

أثر تفويض السلطة لدى مديري املدارس األساسية احلكومية يف لواء القويسمة يف حتقيق امليزة   عنوان املقال:
   التنافسية 

 

 لإلجابة عن السؤالني األول والثّاين استخدمت املتوّسطات واالحنرافات املعياريّة والرتبة واملستوى.  -
 استخدام اختبار بريسون إلجياد العالقة بني تفويض الّسلطة وامليزة لإلجابة عن السؤال الثّالث تّ  -

 التنافسية، وت استخدام اجلداول االحصائّية. 
لإلجابة عن السؤال الرّابع استخدم اختبار حتليل التّباين األحادي للفروق بني ثالث عيّنات مستقلة   -

 واختبار "ت".   الفروق، واختبار شيفيه ملعرفة اجتاه  (،فأكثر )املؤهل العلمي، سنوات اخلدمة
 ومناقشتها: نتائج الدراسة 

املتّوسطات احلسابّية واالحنرافات املعياريّة، وّت حتديد رتبة لإلجابة عن الّسؤال األول فقد ّت حساب 
تفويض الّسلطة لدى مديري املدارس األساسية احلكومّية يف لواء القويسمة من وجهة نظر املعّلمني، وقد  

من  أظهرت نتائج الّدراسة أّن درجة تفويض الّسلطة لدى مديري املدارس الثّانويّة احلكومّية يف لواء القويسمة  
املتوّسط احلسايب ) بلغ  إذ  املعّلمني كانت متوسطة،  (، وقد  0.62( واحنراف معياري )4.24وجهة نظر 

وهم مّيالون    ، يُعزى ذلك إىل أّن دائرة تفويض الّسلطة مازالت ضّيقة ، ويف حدود املهام الّتخصصّية والفنّية
 الّتدريسّية واإلداريّة يف املدرسة . إىل الّنضج املركزي يف اإلدارة ، وعدم الثّقة املطلقة ابلكوادر 
( إذ أشارت 2013(، ودراسة احلوراين )2009واتفقت نتائج هذه الّدراسة مع دراسة أبو معمر )

النتائج على التوايل إىل أّن مستوى تفويض السلطة للقيادات اإلدارية يف اجلامعات ومديري املدارس الثّانوية  
(، إذ أشارت النتائج 2012(، ودراسة عواد )2012النتائج مع ّدراسة األعور)كان متوسطاً، واختلفت  

على التوايل إىل ارتفاع مستوى تفويض الّسلطة ملديري مدارس وكالة الغوث، والقادة الرتبوين، ومديري مدارس 
تيجتها إىل  ( إذ أشارت ن2010الثّانوية العامة يف مصر، كما اختلفت نتائج هذه الّدراسة مع دراسة احللو )

( إذ 2010أّن مستوى تفويض الّصالحيات لتنمية املهارات اإلدارية مناسبة، وكذلك دراسة أبو  وطفة)
 أشارت نتيجتها إىل أّن درجة تفويض الّسلطة لدى مديري املدارس الثّانوية مبحافظات غزة جيدة.

املعياريّة، وّت حتديد الرّتبة   ولإلجابة عن السؤال الثاين ّت حساب املتوسطات احلسابّية واالحنرافات
ودرجة امليزة التنافسية يف املدارس الثّانوية احلكومّية يف لواء القويسمة من وجهة نظر املعّلمني، وقد أظّهرت 
نظر  القويسمة من وجهة  لــواء  املّدارس األساسية احلكومّية يف  التنافسية يف  امليزة  أّن درجة  الّدراسة  نتائج 
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(، وقد يعزى ذلك إىل  0.72( واحنراف معيارّي )4.14توسطة، إّذ بلغ املتوسط احلسايب )املعّلمني كانت م
أّن الّتوجه حنو امليزة التنافسية مازال يف بواكريه حيث أّن مديري املدارس مازالوا حذرين يف طرح مبادرات  

 مرحلة متطّورة من الّتغيري ،  حتقق امليزة التنافسية، كما أّن االهتمام هبذا اجلانب ابلّنسبة إليهم مل تصل إىل
 سواء يف عرض األفكار أو يف وضع اسرتاتيجّيات جديدة ،أويف تغيري وتعديل اخلطط اليت تعّودوا على بنائها. 

بني   االرتباط  معامل  حساب  ّت  فقد  الثّالث  الّسؤال  عن  تفويضولإلجابة  ابمليزة   عالقة  الّسلطة 
احل األساسية  املدارس  مديري  لدى  بريسون،  التنافسية  ارتباط  معامل  ابستخدام  القويسمة  لواء  يف  كومّية 

الّدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائّية موجبة عند درجة ) نتائج  ( بني تفويض α0.005≤وأظهرت 
الّسلطة وامليزة التنافسية لدى مديري املدارس األساسية احلكومّية يف لواء القويسمة من وجهة نظر املعّلمني  

(، ولعل هذا 0.001.( وبدرجة داللة )535مل ارتباط بريسون إذ بلغ معامل االرتباط )ابستخدام معا
االرتباط ميكن أن يربّر العالقة املتبادلة بني تفويض الّسلطة وامليزة التنافسية، وقد يُعزى ذلك إىل أّن تفويض 

كما أنّه يسهم يف تفرّغ    يريّة.تطو وأفكار    جديدة،واإلداريني املفّوضني تقدمي حلول    للمعّلمني،الّسلطة يتيح  
 واسرتاتيجّيات إبداعّية أو مطّورة لتحقيق امليزة التنافسية.  بطرٍق،املديرين ملمارسة العملّيات اإلداريّة 

  (α0.005≤أما السؤال الرابع والذي نصه: هل توجد فروق ذات داللة إحصائّية عند مستوى داللة )
وامليزة التنافسية لدى مديري املدارس األساسية احلكومّية يف لواء القويسمة  يف العالقة بني تفويض السلطة  

 تُعزى للمتغرّيات الّتالية: اجلنس، واملؤهل العلمي، اخلربة؟ 
 فقد مّتت اإلجابة عنه هذا ِوفقاً للمتغرّيات الواردة فيه على الّنحو اآليت:

 أواًل: تفويض الّسلطة: 
 اجلنس: متغرّي  .أ

( لدرجة تفويض 0.05"ت" وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند درجة )  رأظهرت نتائج اختبا
ملتغرّي   تبعاً  التنافسية،  امليزة  القويسمة يف حتقيق  لواء  احلكومّية يف  األساسية  املدارس  مديري  لدى  الّسلطة 

 اجلنس، حيث كان الفرق لصاحل اإلانث.



 

أثر تفويض السلطة لدى مديري املدارس األساسية احلكومية يف لواء القويسمة يف حتقيق امليزة   عنوان املقال:
   التنافسية 

 

فقد ابتوا حيملون   الّتفويض؛وإدراكاً ألمهّية    وقد تفّسر الباحثة هذه النّتائج أبّن املديرين أكثر وعياً 
فكان البّد من الّتفويض الذي   منفردين؛ومهمات كثرية ال يسعفهم الوقت إلجنازها    أعماال على عاتقهم  

ينقذهم من تراكم األعمـال عليهم، وما يسببه هلم من إرهاق وتعب، على الرغم من كثرة األعباء على املرأة 
 ل وخارجه مل حيول دون وصوهلا إىل درجة الّتفويض املكافئة للّرجل.العاملة يف نطاق العم

( احلوراين  دراسة  مع  الّدراسة  نتائج هذه  اتّفقت  تفويض 2013وقد  ممارسة  فروق يف  ( يف وجود 
(، ودراسة أبو  2009الّسلطة تُعزى ملتغرّي اجلنس، لكّنها اختلفت نتائج هذه الّدراسة مع دراسة أبو معمر )

 ( يف عدم وجود فروق يف ممارسة تفويض الّسلطة تُعزى ملتغرّي اجلنس. 2012(، ودراسة عواد ) 2010وطفة )
 املؤهل العلمي: متغرّي  .ب

(  α0.005≤أظهرت نتائج حتليل التّباين األحادي وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند درجة )
ويسمة يف حتقيق امليزة التنافسية،  ألثر تفويض الّسلطة لدى مديري املدارس األساسية احلكومّية يف لواء الق

(، 0.345(، وبدرجة داللة ) 1.076تبعاً ملتغرّي املؤهل العلمي، استناداً إىل قيمة "ف" احملسوبة إذ بلغت )
وقد يُعزى ذلك إىل عدم إدراك املعّلمني للّتفويض مهما كان مستوى مؤهلهم العلمي، وأّن املدراء حريصون 

ي املؤهل العلمي العايل من استالم مناصب يف مدارسهم، ورمبا قلة اهتمام على مناصبهم، والّتخوف من ذو 
املعّلمني حاملي الّشهادات العليا ابألعمال البسيطة يف املدارس، والّسعي وراء مناصب إداريّة أو أكادميّية  

 أعلى مرتبة.
فروق ذات داللة  ( اليت توّصلت نتائجها إىل وجود  2009واتّفقت هذه النّتيجة مع دراسة أبو معمر)

النّتيجة مع   وطفة    دراسة أبوإحصائّية يف مستوى الّسلطة تُعزى إىل متغرّي املؤهل العلمي، واختلفت هذه 
(. اليت توّصلت نتائجها إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية ملتغرّي املؤهل  2012(، عواد)2010)

 العلمي يف تفويض الّسلطة.
 اخلربة:     متغرّي  .ج

( α0.005≤ئج حتليل التّباين األحادي إىل وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند درجة )أظهرت نتا
لدرجة تفويض الّسلطة لدى مديري املدارس األساسية احلكومّية يف لواء القويسمة من وجهة نظر املعّلمني، 
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 ؛ فاملدراء واملديرات ال لسنوات اخلربة يف عملية الّتفويضتبعاً ملتغرّي اخلربة، وقد يُعزى ذلك إىل الّدور البارز  
جُيازفون غالباً بتفويض سلطاهتم إىل املعّلمني حديثي العهد يف العملّية الّتعليمّية لقلة خربهتم ودرايتهم بشؤون  

ات ذوي اخلربة الطّويلة يف احلصول على تفويض من قبل اإلدارة؛ بسبب  الّتعليم، وكذلك رغبة املعّلمني واملعّلم
 خربهتم الطّويلة واطالعهم املتواصل على مهام اإلدارة،

( يف وجود فروق يف  2013(، دراسة احلوراين )2012وقد اتّفقت نتائج هذه الّدراسة مع دراسة عواد )
( 2009اختلفت نتائج الّدراسة مع دراسة أبو معمر)  كّنهاممارسة تفويض الّسلطة تُعزى ملتغرّي سنوات اخلربة. ل

 يف عدم وجود أثر يف ممارسة تفويض الّسلطة تُعزى ملتغرّي سنوات اخلربة.
 اثنياً: امليزة التنافسية: 

 اجلنس: متغرّي  .أ
( ملدى حتقيق α0.005≤أظهرت نتائج اختبار "ت" وجود فروق ذات داللة إحصائّية عند درجة )

ية لدى مديري املدارس األساسية احلكومّية يف لواء القويسمة من وجهة نظر املعّلمني، تبعاً ملتغرّي  امليزة التنافس
اجلنس، حيث كان الفرق لصاحل اإلانث وقد يُعزى ذلك إىل طبيعة اإلانث يف إبراز اجلوانب اإلبداعّية يف 

 ز.والّنظام والرّتتيب الذي يدفع لإلبداع والّتميّ  لإلتقانعملهن، وحّبهن 
(، ودراسة سوسي 2013وقد اتفقت هذه النّتيجة مع النّتائج اليت توصلت إليها دراسة املقادمة )

يف وجود فروق ذات داللة إحصائّية    (2017ودراسة ايسني )  (،2017)   ودراسة صالحات   (،2015)
التنافسية  زة  ( يف عدم وجود فروق يف مستوى املي2016لكّنها اختلفت مع دراسة بن سديرة )  اإلانث، لصاحل  
 ملتغرّي اجلنس. تُعزى 

 املؤهل العلمي: متغرّي  .ب
أظهرت نتائج حتليل التّباين األحادي وجود فروق ذات داللة إحصائّية ملدى حتقيق امليزة التنافسية  

 العلمي.لدى مديري املدارس األساسية احلكومّية يف لواء القويسمة من وجهة نظر املعّلمني، تبعاً ملتغرّي املؤهل  
وقد يُعزى ذلك إىل إدراك املعّلمني مهما كان مستوى مؤهلهم العلمي أبمهّية العمل اإلداري لدى 

 لتحقيق األهداف الرّتبويّة املنشودة. يف إداراهتم ، ومقدرة املديرين على توظيف امليزة التنافسية مدراءهم



 

أثر تفويض السلطة لدى مديري املدارس األساسية احلكومية يف لواء القويسمة يف حتقيق امليزة   عنوان املقال:
   التنافسية 

 

ة التنافسية تبعاً ملتغرّي املؤهل العلمي، ( يف وجود فروق للميز 2016واتفقت هذه النّتيجة مع دراسة الكرد)
 (.2017(، ودراسة ايسني )2016خليل) (، ودراسة2013واختلفت هذه النّتيجة مع دراسة املقادمة )

 اخلربة: متغرّي  .ج
أظهرت نتائج حتليل التّباين األحادي وجود فروق ذات داللة إحصائّية ملدى حتقيق امليزة التنافسية  

ساسية احلكومّية يف لواء القويسمة من وجهة نظر املعّلمني، تبعاً ملتغرّي اخلربة، وقد  لدى مديري املدارس األ
وسنوات اخلربة تكسب    التنافسية،يُعزى ذلك إىل أّن اخلربة والقدرات املتميزة هلا أتثري إجيايب يف استدامة امليزة  

 افسية. التنالعاملني املهارات واملعارف والتجارب اليت تسهم يف حتقيق امليزة 
( املقادمة  دراسة  مع  النتيجة  الكرد)2013واتفقت هذه  ذات داللة  2013(،  فروق  ( يف وجود 

  ودراسة ايسني (،  2016إحصائّية يف امليزة التنافسية تُعزى للخربة، واختلفت هذه النّتيجة مع دراسة خليل)
 خربة. ( يف عدم وجود فروق ذات داللة إحصائّية يف امليزة التنافسية تُعزى لل2017)

 التوصيات: 
 الّتوصل إليه من نتائج ميكن تقدمي الّتوصيات اآلتية: ما تويف ضوء 

عقد اجتماعات ولقاءات دوريّة مع املوظّفني الطالعهم على الّتطورات اجلديدة لألعمال   ضرورة -
 اإلداريّة، وخاصة ما يتعّلق بتفويض الّسلطة لتمكينهم من القيام ابألعمال املفّوضة.

 تدريبّية للقيادات اإلداريّة لتبصريهم بضرورة الّتفويض، وأمهيّته لزايدة فاعلّية اإلدارة. دورات عقد -
 املوظفني صالحّيات متكافئة مع املسؤولّيات املنوطة هبم.  منح -
 قيام وزارة الرّتبية والّتعليم ابختيار املدراء وفق معايري عاملّية تسهم يف دعم امليزة التنافسية.  ضرورة -
 املراجع

 املراجع العربّية 
)  بكر،أبو   - أمحد  اإلدارة  (:  2000فاتن  للنشر1ط.  املفتوحةنظم  إيرتاك   القاهرة،  والتوزيع،  ، 

 مصر.
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- ( حمسن  سليمان  وصفية  معمر،  اجلامعات  (:  2009أبو  يف  اإلدارية  القيادات  ممارسة  درجة 
 غزة.  اإلسالمية،. اجلامعة الفلسطينية مبحافظات غزة لتفويض الّسلطة وسبل تفعيلها

- ( أمحد  مرزوق  مساهر  وطفة،  الثّانوية  (:  2010أبو  املدارس  مديري  لدى  الّسلطة  تفويض 
 . اجلامعة اإلسالمية، غزة. مبحافظات غزة وعالقته بفعالية اإلدارة من وجهة نظر معلميهم

درجة ممارسة مديري مدارس وكالة الغوث مبحافظات غزة  (:  2012األعور، رشا وجيه كامل ) -
 . اجلامعة اإلسالمية، غزة. االلكرتونية وعالقتها بتفويض الّسلطة لديهم دارةلإل

عمان:   . التنافسيةوأثره يف حتقيق امليزة    االسرتاتيجياخليار    (:2012القطب، حميي الدين )- -
 والتوزيع.دار احلامد للنشر 

)  سديرة،بن   - الدين  امليزة  (:  2016نور  حتقيق  يف  اإلداري  التمكني  )رسالة  .  التنافسيةدور 
 اجلزائر. بسكرة،ماجستري غري منشورة(، جامعة حممد خيضر 

 . عّمان: دار الصفاء للنشر والتوزيع. اإلدارة املدرسية املعاصرة(: 2012البّنا، هالة مصباح ) -
دراسة   :التنافسيةامليزة    السلوك اإلبداعي وأثره على(:"2004) واخلشايل، شاكرالتميمي، إايد   -

األردنية الغذائية  الصناعات  شركات  يف  جملة    ميدانية  اجمللد"،   2  العدد  الثامن،  البصائر، 
 .196- 159، ص2004،
محدسحلوت    الدين،مجال   - القطاع    حتليل(:  2010)  ي ومعمر،  مستوى  على  التنافسية 

، حبث مقدم للمؤمتر الدويل الرابع حول املنافسة واالسرتاتيجيات التنافسية للمؤسسات الصناعي
 اجلزائر.  الشلف،جامعة  العربية،الصناعية خارج قطاعات احملروقات يف الدول 

- ( حممد  العزيز  عبد  اإلداريّة  "(:  2010احللو،  املهارات  تنمية  على  الّصالحيات  تفويض  أثر 
 ري غري منشورة(، اجلامعة اإلسالمية، كلية الّتجارة، غزة، فلسطني. . )رسالة ماجست"للعاملني

تفويض مديري املدارس الثّانويّة للّسلطة يف مدينة مأداب "(: 2013احلوراين، طارق فواز مجال ) -
غري منشورة(، جامعة    . )رسالة ماجستري "وعالقته ابلوالء الّتنظيمي للمعّلمني من وجهة نظرهم

 ن، األردن. الّشرق األوسط، عّما
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  اإلسكندرية:   .التنافسيةاملعلومات مدخل لتحقيق امليزة    نظم(:  2002معايل فهمي )  حيدر، -
 اجلامعية.الدار 

  للنشر، اإلسكندرية، اجلامعية    . الداراألعمالالتنافسية يف جمال    امليزة(:  1998خليل، نبيل ) -
 مصر

وائل للطباعة والنشر   عمان، دار  ،االسرتاتيجيةنظم املعلومات  (:  2005علي )  الزعيب، حسن -
 والتوزيع.

 مصر.   القاهرة، دار غريب للنشر،    .االسرتاتيجية إدارة املوارد البشرية    (:2001السلمي، علي ) -
)  سليم، - السالم  عبد  املؤسسات    االسرتاتيجيةاإلدارة    (:2010أمحد  يف  التنافسية  وامليزة 

 احلديث.املكتب اجلامعي  اإلسكندرية:  .احلديثة
أمحد - غديرزين  سليم،  العزيوفاء    وشريف،الدين    وفلمبان،  ألثر (:"2011)زعبد  حتليلية  دراسة 

  التحول إىل جمتمع املعرفة يف دعم امليزة التنافسية ملؤسسات التعليم العايل ابململكة العربية السعودية". 
 . 51-108(: 12)جملة دراسات املعلومات

- ( يوسف  التميز "(:2015السوسي،  إلدارة  غزة  حمافظات  التقنية يف  الكليات  ممارسة  درجة 
 فلسطني.  غزة،  اإلسالمية،اجلامعة  ماجستري،  ة. رسال" وعالقتها ابمليزة التنافسية 

متطلبات حتقيق امليزة التنافسية جلامعة املنصورة يف  "(:  2018أماين عبد العظيم مرزوق )   شليب، -
 املنصورة. ". جامعةالعاملية ضوء بعض اخلربات 

التمكني اإلداري لدى القادة األكادمييني وعالقته ابمليزة (:"2017الصالحات، جنالء فتحي ) -
الشرق    ة". جامع  التنافسية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الشرق األوسط

 . األوسط، عمان. األردن
تعليم بني مؤشرات التميز ومعايّي االعتماد  اجلودة الشاملة يف ال   (:2006رشدي أمحد )  طعيمة، -

 والتوزيع.دار املسرية للنشر   ، عمان:1ط والتطبيقات.األسس 
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- ( إبراهيم  نضال،  خريس، ضرار،  احلواري،  وأصول  (:  2007العتييب،  مبادئ  اإلدارية  العملية 
 عّمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. .وعلم وفن

عّمان: دار الفكر للطباعة والفكر   .اإلدارة الرتبويّة املعاصرة   (:2001عريفج، سامي سلطي ) -
 والتوزيع.

متطلبات استدامة امليزة التنافسية يف التعليم العايل: وجهة النظر القائمة "  (:2013علي )  علي، -
بغزة اإلسالمية  اجلامعة  حالة  دراسة  املوارد  أساس  كلية   منشورة،ماجستري    ةرسال   ".   على 

 اإلسالمية، غزة. الدراسات العليا اجلامعة 
- ( السلطة يف مدارس  (:  2012عّواد، أمحد رايض أمحد  بتفويض  التحويلية وعالقتها  القيادة 

 . ةجامعة النجاح الوطني  .وكالة الغوث يف الضفة الغربية من وجهات نظر املعلمني واملعلمات فيها 
،  1. طمتكاملمنهجي    منظور   االسرتاتيجية ة  اإلدار (:  2007وائل )   وإدريس، طاهر    الغاليب، -

 عمان.  للنشر،دار وائل 
،  2. طمتكاملمنظور منهجي    االسرتاتيجية اإلدارة  (:  2009وائل )   وإدريس، طاهر    الغاليب، -

 عمان.  للنشر،دار وائل 
دراسة   ". إدارة اجلودة الشاملة وعالقتها ابمليزة التنافسية"  (:2016صبحي )  كحيل، إمساعيل  -

 األقصى. تطبيقية على جامعة فلسطني. أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا وجامعة 
التنافسية يف "  (:2016أمحد)عايشه    الكرد، - لتعزيز امليزة  الذكاء العقالين والعاطفي كمدخل 

 غزة.  اجلامعة اإلسالمية، ". الكليات التقنية يف قطاع غزة 
 . لبنان: مكتبة لبنان انشرون. القيادة اإلداريّة الفّعالة(: 2001كندرسلي، دولنغ ) -
)  مسعداوي، - ظل حتدايت    (:2007يوسف  التنافسية يف  القدرات  امللتقى   ،العوملةإشكالية 

العلمي الدويل حول املعرفة يف ظل االقتصاد الرقمي ومسامهتها يف تكوين املزااي التنافسية للبلدان 
مشال    ،العربية القتصادايت  العوملة  وخمرب  التيسري  وعلوم  االقتصادية  العلوم   اجلزائر،  إفريقيا، كلية 

 نوفمرب. 28-27 الشلف،
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-  ( العزيز عطا هللا  املعاصر ا(:  2007املعايطة، عبد  الفكر اإلداري  املدرسية يف ضوء    .إلدارة 
 عّمان: دار احلامد للنشر والتوزيع.

": دراسة    دور الكفاءات البشرية يف حتقيق امليزة التنافسية "  (:2013عبد الرمحن )  املقادمة، -
 االسالمية، اجلامعة    العليا،كلية الدراسات    منشورة،. رسالة ماجستري  حالة اجلامعة االسالمية بغزة

 غزة.
العالقة بني تفويض السلطة وفاعلية اختاذ القرارات يف (:  2006مهنا، إبراهيم عفيف إبراهيم ) -

جامعة .  األقسام األكادميية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات الفلسطينية 
 النجاح الوطنية.

دة الشاملة كأداة لتحقيق املزااي  مستلزمات إدارة اجلو   (:2011)  والزعيب، عليحممود    الوادي، -
 60 (،8العدد ) ، اجلامعياجمللة العربية لضمان جودة التعليم  األردنية،التنافسية يف اجلامعات 

– 95 . 
)  ايسني، - السالم  عبد  أمحد  الثانوية "(:  2017أسامة  املدارس  يف  االلكرتونية  اخلدمات 

 . االسالمية. غزة . اجلامعة"مبحافظات يف غزة وعالقتها ابمليزة التنافسية للمدرسة
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 :  ملخص
يعّد احلاسوب من أهّم الوسائط الرّقمّية اليت فرضتها الّتكنولوجيا احلديثة؛ إذ أصبح استخدامها أمرا 

 اجملاالت العلمّية، أمّهها املعاجلة اآللّية لّلغة العربّية، فقد توالت األحباث والّدراسات العلمّية حتمّيا يف شّت 
لتساير   وتطويرها  مجعها،  خالل  من  وألفاظها،  العربّية  اللغة  مصطلحات  على  احلفاظ  إىل  تسعى  اليت 

مصطل وبنوك  آلّية  معاجم  بناء  من خالل  هذا  اهلائل،  املعلومايّت  هذه  االنفجار  وحتاول  العربّية،  لّلغة  حّية 
املداخلة تسليط الّضوء على آلّيات توليد املصطلحات العلمّية املستخدمة يف البنك املصطلحايّت ابسم، ملا  
يتمّيز به من قاعدة بياانت تضّم رصيدا مصطلحّيا، ومنجزا لسانّيا؛ استطاع املهندسون من خالله إيراد كل 

ال ابلّلغة  اخلاّصة  رصيد املفردات  وتكوين  جهة،  من  معها  الّتعامل  يسهل  مبّسطة  بطريقة  وتوليدها  عربّية، 
على  ذلك  يف  اعتمد  حيث  املصطلحات؛  هلذه  وشرحه  عرضه  طريقة  من خالل  أخرى  جهة  من  لغوّي 

 الّّتمجة، كآلية علمّية لتوليد املصطلح. 
 ات، معجم ابسم، ترمجة. مصطلح علمّي، توليد، معجم إلكّتويّن، بنك آيّل للمصطلحكلمات مفتاحية: 

Abstract:  
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      The computer is one of the most important digital media imposed by 

modern technology. Its use is inevitable in various scientific fields. The 

most important of which is the automatic processing of the Arabic 

language. The researches and scientific studies that seek to preserve their 

terms and phrases have been pursued through collection and development 

The huge explosion of information, through the construction of automatic 

dictionaries and banks terminology of the Arabic language, and this attempt 

to highlight the mechanisms to generate the scientific terms used in the 

dictionary of electronic meanings, because of the characteristic of the 

database includes a term loan, and completed Sanya; Engineers through 

which all the vocabulary of the Arabic language, and generated in a 

simplified way easy to deal with, on the one hand, and the composition of 

linguistic balance on the other hand through the presentation and 

explanation of these terms, where it relied on translation, sounds, and the 

use of static images and mobile. 

Keywords: Scientific term, An electronic dictionary, Automated 

terminology bank,Bassem´s dictionary,Translation. 
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 oratory.lady@yahoo.comنوارة بلقاسم بوزيدة، : املؤلف املرسل

 مقدمة:   .1
شّرف هللا سبحانه وتعاىل الّلغة العربّية بنزول القرآن هبا، فجعلها ذلك تكتسب طابق القداسة بني 

يف    الّلغات األخرى، وهو ما دفع العلماء إىل احلفاظ عليها من خالل مجع موادها وترتيبها وإعادة هيكلتها
الّلغة  بذلك  وأصبحت  اإلسالم،  مبجيء  الّلحن  انتشار  بعد  لغويّة، خصوصا  معاجم  أو  علمّية  مدّوانت 
ومفرداهتا   فقواعدها  والّتعلم  االكتساب  الّسهلة  ابلّلغة  ليست  لكّنها  عاملّيا،  املنتشرة  الّلغات  من  العربّية 

املعاجم، ويعّد املصطلح العلمي من   ومصطلحاهتا توصف أحياان ابلغامضة، وهو الّسبب الثاين يف أتليف
أهّم القضااي املعجمّية اليت تشغل الباحثني يف اآلونة األخرية، خصوصا إذا تعّلق األمر، بطرق مجعه، ووضعه  
وكيفّية توليده يف املعاجم على اختالف أنواعها سواء املعاجم العاّمة أو املتخّصصة، ومبرور الّزمن تضافرت  

للتطّور   نظرا  اإللكّتونّية،  اجلهود  املعاجم  وهو  آخر  مستوى  إىل  ذلك  بعد  املعاجم  وارتقت  الّتكنولوجّي، 
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املعاجم  قسمني؛  إىل  وتنقسم  املعاجم،  من  الّنوع  هذا  خلدمة  جمهودات كبرية  لذلك  سّخرت  حيث 
 االفّتاضّية، وبنوك املصطلحات.

كييفها ومتطلّبات العصر،  وال ريب يف أّن اجلهود متكاثفة لتطوير معاجم املصطلحات العلمّية، وت
وبنوك   إلكّتونّية،  إنشاء معاجم  بواسطة احلاسوب، من خالل  املصطلحات  برجمة هذه  وذلك من خالل 
وتقدمي  والّتقنّية،  األدبّية  املصطلحات  بكّل  اإلحاطة  البنوك  هذه  وحتاول  املصطلحات،  هبذه  خاّصة  آلّية 

 مقابالهتا يف الّلغات األخرى. 
ة للمصطلحات احلّل البديل للمشاكل والّنقائص اليّت وقعت فيها املعاجم الورقّية،  وتعّد البنوك اآلليّ 

من   دقّة  وأبكثر  وجيز،  وقت  يف  وذلك  للمتصّفحني،  ابلّنسبة  البحث  عملّية  البنوك  هذه  تسهل  حبيث 
سعى  املعاجم األخرى، لذلك حاولنا من خالل هذه املداخلة تسليط الضوء على أشهر البنوك اآللّية اليت ت

ملعاجلة وهندسة املصطلحات العربّية، وهي معجم ابسم، وخّصصنا الّدراسة للّّتمجة كوهنا أهّم آليات الّتوليد 
 اليت يعتمدها هذا البنك، ونسعى من خالل هذه املداخلة إىل اإلجابة عن اإلشكالّية الّتالية: 

 ؟صطلحات يف معجم ابسم اإللكرتوينما آلّيات توليد امل
ل هذا املقال إىل البحث يف آليات توليد املصطلحات العلمية وكيفية استثمارها يف  ونسعى من خال
من االطالع على البنك اللغوي اإللكّتوين السعودي ابسم، كونه ميثل أهّم البنوك  بناء البنوك املصطلحية،  

 ة عليها.العربية، معتمدين يف ذلك على املنهج الوصفّي سعيا مّنا لوصف هذه اآللّيات وتقدمي أمثل
 مفهوم املصطلح العلمي وأسس صناعته:.2

أو هو كّل مصطلح خيتّص مبجال علمّي معنّي،    املتخّصصة،  الّلغات  العلمّي، عن  املصطلح  يعّّب 
وهو »قبل كّل شيء، عبارة عن وحدة معجمّية أو عالمة لسانّية يعرف مدلوله داخل ميدان ثقايّف أو تقيّن  

، صفحة  2011-2010ّلسايّن الذي يعرف على مستوى الّلغة« )هناء،  خاّص وهو ما يعارض املدلول ال
(، وهو »إحدى األدوات البحثّية اليت مازالت يف حاجة إىل مزيد من العناية والّتدقيق يف العامل العريّب،  10

ن أثر وهو مدخل من مداخل الّصعوابت العلمّية اليت تواجه البحث العلمّي، نظرا ملا يرتبط ابلّلغة العلمّية م
املشّتك   على  اتّفاق  هلا مساحة  توفّر  موّحدة  مل حتّقق حقوال مصطلحّية  إن  األحباث  نتائج  على  عكسّي 
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( ، فهو يعّّب عن مفهوم علمّي تقيّن، خيالف بذلك ألفاظ احلضارة  22العلمّي« )الطيب، دت، صفحة  
ترتبط مصطلحاهت علوم،  لغة  العربّية  والّلغة  الطّبيعة،  وألفاظ  استدعى مجعها  والثّقافة  ما  العلوم،  ا مبختلف 

وتصنيفها يف معاجم متخّصصة، ومل تكن فكرة هذا العمل وليدة الّصدفة، إّّنا اشتغل املعجمّيون على ذلك 
عندها  الوقوف  تستدعي  اليت  الّشروط  من  جمموعة  على  ذلك  يف  معتمدين  العربّية،  لغتهم  على  حفاظا 

والوضع، فقد عكف املعجمّيون منذ أزل على مجع ألفاظ الّلغة    لصناعة املعاجم؛ تتحّدد يف ثنائّية اجلمع
شروط   بذلك  حمددين  والقياس،  الّسماع  أمّهها  املعروفة،  الّلغوّي  االحتجاج  مظاهر  على  اعتمادا  العربّية 
مكانّية وزمانّية ختّص شروط االحتجاج املعروفة، أّما الوضع؛ فيعىن ابلكيفّية املستخدمة يف ترتيب املداخل  

ضعها يف املعاجم يف شكلها الّنهائّي، وتعتمد الصناعة املصطلحّية العلمّية احلديثة على مجلة من اآللّيات وو 
 واألسس أمّهها الّتوليد واالقّتاض.  

 توليد املصطلحات العلمّية بني الرّتاث واملعاصرة: .3
 مفهوم الّتوليد لغة:  1.3

ا مل يسبق إليه، وعكسه الّتقليد: هذا األديب مييل الّتوليد هو من الفعل وّلد ويعين إتيان األديب مب
مفردات  توليد  إىل  احملدثون  الكّتاب  يعمد  جديدة،  اشتقاق كلمات  واملعاين،  األسلوب  يف  الّتوليد  إىل 

 (.303، صفحة 1979جديدة )ابن فارس، 
 مفهوم الّتوليد عند العرب القدماء: ✓

ملص القدامى  العلماء  وضعها  اليت  الّتعريفات  يف تعّدد  دقيقا  تعريفا  جند  ال  حبيث  الّتوليد؛  طلح 
الّّتاث العريّب هلذا املصطلح »فقد اعتّبوا كّل لفظ أو تركيب جاء عن طريق اشتقاق أو ارجتال أو تغري يف  
الّداللة أو تعريب أو حتريف أو حلن، واستعمله املوّلدون بعد عصر االحتجاج، من املوّلدات« )غاليمي،  

وهو  11، صفحة  1987 )غاليمي،  (،  أبلفاظهم«  حيتّج  ال  الذين  املوّلدون  أحدثه  ما  ، 1987أيضا» 
(، واملوّلدون هم من نشأ بعد العصر اجلاهلّي؛ أي من صدر اإلسالم إىل أواخر القرن الثّاين  11صفحة  

اهلجرّي، وكان العرب القدماء يصفون الّلفظ املوّلد أبنّه ليس من كالم العرب، لذلك جعلوه غري مستعمل  
 (. 11، صفحة 1987اليمي، )غ
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 مفهوم الّتوليد عند العرب احملدثني: ✓
من  جمموعة  على  ابالعتماد  جديد  ولفظ  مصطلح  إنشاء  احملدثني،  العلماء  عند  الّتوليد  يعين 
إبحدى  األجنيّب  املصطلح  مقابل  جديد  لفظ  وضع  »هو  أي  والّنحت؛  واالشتقاق،  اآللّيات، كالّّتمجة، 

عروفة: االشتقاق أبنواعه: الصريف واالبدايّل، والّتقلييّب والّنحيّت واإلحلاقي، أو اجملاز  وسائل الّتوليد الّلغوّي امل
بفروعه: من مرسل واستعارة وإحياء، وقد مسّينا هاتني توليدا، ألّن األلفاظ املوضوعة حبسبهما، ألفاظ عربّية 

، صفحة  2008عض« )خسارة،  وّلدت من جذور عربّية ووفق قانون توالد األلفاظ العربّية بعضهما من ب
(، وتعّد الّّتمجة من أهّم مظاهر توليد املصطلحات العلمّية يف املعاجم املتخّصصة يف خمتلف اجملاالت  19

لصناعة   للّّتمجة كآلّية  اليّت حتتاج  الغربّية،  الثّقافات  إىل  يعود  العلوم  أّن أصل بعض  املعروفة، ذلك  العلمّية 
 يف املعاجم اإللكّتونّية.  املصطلح وأتليف املعاجم، خصوصا

 آلّيات الّتوليد:  2.3
  :لتوليد املصطلحات يعتمد الباحثون جمموعة من األسس واآللّيات هي

ابلثانية  • لبدل  هلا،  تركيب  أصلّية وهيأة  اتّفاقهما معىن وماّدة  االشتقاق: »هو أخذ صيغة من أخرى مع 
أ و هيأة؛ كضارب من ضرب، حذر من حذر« على معىن األصل، بزايدة مفيدة، ألجلها اختلفا حروفا 

(، مبعىن إجياد مصطلح آخر من املصدر، استخالص جمموعة من األلفاظ،  346)السيوطي، دت، صفحة  
أو ابألحرى من املشتّقات؛ مثل الكتابة؛ فهي مصدر نشتّق منه الفعل كتب، واسم الفاعل؛ كاتب، واسم  

 .املفعول مكتوب، وما إىل ذلك من املشتّقات
صفحة  ازاجمل• دت،  )اخلوري،  جديد«  معىن  لتحميلها  ما  لكلمة  الّلغوي  املعىن  يف  »الّتوسع  وهو   :
 .( ، مبعىن اخلروج ابلّلفظ من املعىن احلقيقّي، إىل معىن جمازّي آخر خيالفه يف املعىن174
عند الرّتمجة• مشاكل  جمموعة  املّتجم  يعّتض  وقد  أخرى،  بلغات  للمصطلح  املقابل  إعطاء  وتعين   :

الّلغة األصل، مع  ت يتوافق املفهوم املوجود يف  للّّتمجة احلرفية؛ إذ ال  أمّهها عند استعماله  للمصطلح،  رمجته 
 .املفهوم املوجود يف الّلغة اهلدف
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يف   والّنحت  براها،  إذا  واحلجارة  اخلشب  حنت  يقال  والّبي،  والقْشر  الّنشر  الّلغة؛  »يف  هو  •الّنحت: 
من كلمت انتزاع كلمة  املنحوت  االصطالح  بني  واملعىن  الّلفظ  يف  تناسب  يكون  أن  على  أكثر  أو  ني 

واملنحوت منه...، حنو: عْبَشِمي نسبة إىل عبد مشس إخل، وكان بعض علماء الّلغة يعّدون الّنحت ضراب من 
جواز   أقّر  العربّية  لّلغة  مصر  جممع  لكّن  مساعّيا،  وعّدوه  الّنحت،  املتقّدمون  جيز  ومل  االشتقاق،  ضروب 

)مصطفى،  النّ  إليه«  العلمّية  الّضرورة  تلجأ  عندما  صفحة  1995-ه1416حت  مجع  17م،  وهو   ،)
كلمتني أو ثالث كلمات يف كلمة واحدة، حنو قولنا: البسملة، من بسم هللا الرمحن الرحيم، واحلمدلة؛ من  

 احلمد هلل.
 املعجم اإللكرتويّن مفهومه وأمّهيته: .4

 تعريف املعاجم اإللكرتونّبة: 1.4
الّتطّور  س تواكب  إلكّتونّية  معاجم  بصناعة  فقاموا  املعجمّية  الّدراسات  تطوير  إىل  العلماء  عى 

املصطلحات  صياغة  اإللكّتويّن  املعجم  بناء  »يتطّلب  القارئ،  لدى  البحث  عملية  وتسهل  الّتكنولوجي 
ريا جبميع مستوايت الّلغة؛ وتعميم استعماهلا ونشرها وتداوهلا، إاّل أّن هذا الّصنف من املعاجم يّلم إملاما كب

أي أنّه يعتمد على أدوات مشّفرة، وقاعدة معطيات مرمزة ختّص مستوايت الّلغة؛ حنوا وداللة، حبيث ختضع  
(، ومن شروط  املعجم اإللكّتويّن 2016املاّدة املعجمّية فيه لبناء يّلم إملاما دقيقا بفروع الّلغة« )إبراهيم،  

الّبانمج الّلسايّن املعّد للمعاجلة اآللّية ال ينبغي أن يفشل يف العثور على أيّة  »أن يكون شامال وعاّما، ألّن  
معلومة كيفما كان نوعها وكيفما اتّفق؛ ألّن أّي خطأ يف املعلومات املدخلة من شأنه أن يتسّرب إىل ابقي  

يعرقل عملّية اشتغال الّبانمج« )عمر،  (،  17دت، صفحة    مفردات اجلملة، أو قّل الّنص برّمته، ومن مثّ 
واملعاجم اإللكّتونّية تسّمى  أيضا ابملعاجم االفّتاضّية، وبنوك املصطلحات، ويعرفه بعض الباحثني؛ ببنك 
وسيلة   وهو  املختلفة  املعرفة  جماالت  يف  للمصطلحات  بياانت  قاعدة  أساسا  وهو  املصطلحّية،  املعطّيات 

(، »ونظرا للتطّور املصطلحّي 2017ها )امساعيل،  مساعدة لّتمجة املصطلحات بلغات خمتلفة وملعرفة معاني
املعرفة   جمتمع  يف  قواعد  -املتسارع  إحداث  يف  وكندا،  وفرنسا  بريطانيا  مثل  الصاعدة،  الّدول  سبقتنا  وقد 

رقمّية  الّلغات   -بياانت  من  ومقابالهتا  املصطلحات  خمتلف  تضّم  اليت  اإللكّتونّية  املعاجم  مئات  جتّمع 
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املعا وتُعّد  الوسائط  األخرى،  أهّم  ومْن  الطبيعّية،  لّلغات  اآللّية  املعاجلة  جتلّيات  أبرز  من  اإللكّتونّية  جم 
اهلائل،   املعلومايت  االنفجار  حركة  لتواكب  وتطويرها  وحتيينها  َما،  ألّمٍة  اللغويّة  الّذاكرة  حفظ  يف  املعتمدة 

اجمل لتلك  والّلساين  الّتعبريي  واملنجز  املصطلحي،  الّرصيد  الّدفق  )أنور،  ونسق  »وهي  2019تمعات«   ،)
معاجم حموسبة متنّوعة متطّورة، قابلة للّتحميل والّتحيني والّتداول على الّشبكة، وهي شاملة خمتلف جماالت  
املعرفة، حّت أنّنا جند أشهر املعاجم اإلجنليزيّة والفرنسّية الرّائدة، من قبيل أكسفورد وكمّبدج والروس، يف  

اإلنّتنت،  متصّفحي  معدودة، وميكن    متناول  ثوان  العاّمة واخلاّصة يف  الّلغويّة  حماملها  إىل  الوصول  وميكن 
الّتمييز بني أصناف خمتلفة من املعاجم اإللكّتونّية، حبسب املقياس املعتمد يف الّتمييز بينها. فإذا اعتمدان 

الّلغة، وأخرى متعّددة الّلغات.«  معيار الّلغة، جند معاجم إلكّتونّية أحاديّة الّلغة، ومعاجم إلكّتونّية ثنائّية  
( ، فاملعاجم اإللكّتونية صورة متطّورة للمعاجم الورقية، إذ تّيسر على القارئ عملّية البحث  2019)أنور،  

فيها، ومعرفة معاين الكلمات وأصوهلا، وهذا عائد للّبجمة الّدقيقة اليّت بنيت عليها هذه املعاجم أو البنوك 
 (. 15، صفحة 2019دة و شتوح، املصطلحّية )بلقاسم بوزي

 أمهّية املعاجم اإللكرتونّية: 2.4
 :للمعاجم اإللكّتونّية أمهّية ابلغة تتمّثل يف الّنقاط الّتالّية

الّدقة والّسرعة يف شرح املعىن؛ حبيث يتمّكن الباحث فيه من الوصول إىل املقابل الّلغوّي الذي « •
 .تعّدى الثّانيةحيتاجه يف مّدة زمنّية جّد قصرية تكاد ال ت

 .قدرة هذه املعاجم الفائقة يف ختزين ماليني املصطلحات اليّت تتنوّع بني الّّتاثّية واملعاصرة •
احلداثة، وطابع املعاصرة الغالب عليها؛ حبيث أهّنا تواكب الّتطور والعصرنة اليّت تشهدها الّلغات،  •

 .ى املصطلحات املخزّنةحبيث تستقطب كل مصطلح مستحدث مع إجراء بعض الّتعديالت عل
املعاجم اإللكّتونّية مل توضع لشرح املصطلحات فقط، بل كيفّية نطقها مع وجود األمثلة لتقريب   •

 .الّصورة للمتصّفح
على  • تقتصر  ال  أهّنا  أي  الّتكنولوجّية؛  الوسائل  خمتلف  على  متاحة  أهّنا  املعاجم  هذه  ميّيز  ما 

ونّية، حّت يسهل استعماهلا  بل أصبحت تدمج يف اهلواتف الذكّية يف شكل تطبيقات إلكّت احلاسوب فقط  
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مكان«   ويف كّل  وقت  أي  حيتاجه يف  ما  على كل  االّطالع  من  منها  املستفيد  يتمّكن  وحّت  من جهة، 
 .   .(6)كمال، دت، صفحة 

 البنك اآليل للمصطلحات: . 5
 مفهومه:  1.5

ل معطيات  أو  بياانت  قاعدة  لغة  وهو  إىل  تنتمي  من كلمات  »جمموعة  أبنّه  أيضا  ويعّرف  غويّة، 
معيّنة، مبا يف ذلك املصطلحات اليّت مّت تقييسها، ختّزن هذه الكلمات يف احلاسوب وميكن استعماهلا على  
أو كأداة   القاموس  لبناء  أو كقاعدة  املباشر  الّتفحص  لغرض  سواء  الّلغة  ثنائّي  أو  أحادّي  قاموس  هيئة 

(، فهو  7ى دقّة املصطلح، أو كأداة مساعدة يف اكتساب املعلومات« )كمال، دت، صفحة  لتفّحص مد
 قاموس أو معجم إلكّتويّن مّبمج من طرف خّباء لغوّيني ومهندسني يف اإلعالم اآليّل. 

 :خصائص بنوك املصطلحات2.5
للمستفي  توفّر  أهّنا  يف  الورقّية  والقواميس  املعاجم  عن  اآللّية  البنوك  االّطالع  تتمّيز  سهولة  منها  د 

على أحدث املصطلحات، ألّن احلاسوب قابل الستيعاب ماليني املصطلحات اليّت ال يستغرق إدماجها  
قاعدة   الّتكرار املصطلحّي ألّن احلاسوب ذو  الّتعرف على  أيضا على خاصّية  إاّل بضع ثواين، تشمل  فيه 

ه أكثر،  عملّية  املصطلحات  بنوك  وما جيعل  آلّية،  الباحث  بياانت  والوقت على  واملال  للجهد  توفريها  و 
 (. 8)كمال، دت، صفحة 

 :كيفّية عمل بنك املصطلحات3.5
»يستقي  حيث  اخلّباء؛  قبل  من  برجمته  مّتت  معنّي  نظام  وفق  للمصطلحات  اآليّل  البنك  يعمل 

املصطلحات   ولوائح  واملوسوعات  املتخّصصة  والقواميس  املعاجم  من  املصطلحات  عليه  اليّت املسؤولون 
تعّدها اجملامع واهليئات الّلغويّة، تكتب هذه املصطلحات مرفوقة خبصائصها الّلغويّة على جذاذات ومن مثّة 
إاّل   آليا، وعندما يبحث املستفيد عن مصطلح معني، ما عليه  أين ستخّزن وتعاجل  إدخاهلا إىل احلاسوب 

)ك املفاتيح«  لوحة  طريق  عن  عنه  البحث   املراد  املصطلح  صفحة  إدخال  دت،  يقوم  8مال،  أي  ؛   )
الباحثون بتجميع املصطلحات حبيث يوضع كل مصطلح على جذاذة أو بطاقة ويكتب عليها أيضا املقابل  
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العريّب هلذا املصطلح والفرع العلمّي أو الّتقيّن الذي ينتمي إليه واملصدر الذي استقى منه املصطلح األجنيب  
وال يشّتط فيه أن يرّتب وفق ترتيب معنّي، واخلطوة الثّانية هي قيام    ومقابله العريّب والّسياق الذي يرد فيه

مساعدو   يقوم  مث  احلاسوب  إىل  املعلومات  إبدخال  خاّصة  الستمارة  ّنوذج  بتصميم  املصطلحات  خّباء 
الباحثني بنقل مواد اجلذاذات إىل االستمارات، وبعد ذلك يعمل مشغّلو احلاسوب على إدخال مواد هذه 

يف احلاسوب الذي يتوىّل ختزينها ومعاجلتها طبقا لّبانمج حيّدد له اخلطوات الواجب اتّباعها يف  االستمارة  
 .ذلك

ويهدف بنك املصطلحات؛ إىل تزويد املستفيد ابملعلومات عن الكلمات والّتعابري، وإنتاج معاجم 
 (.212، صفحة 1999متخّصصة حديثة لالستعمال العام )صيين، 

 :ودّي للمصطلحات العلمّية والّتقنّية ) ابسم(البنك اآليّل السع. 6
 :تعريفه 1.6

هو بنك آيّل للمصطلحات الّتقنّية، وإذا أردان معرفة مدلول مصطلح ابسم جند ما يلي: ابسم=ب=  
اإللكّتويّن  البنك  أي  مصطلحات،  م=وتعين  سعودي،  س=وتعين  إلكّتويّن،  وتعين  ا=  بنك،  وتعين 

دة معطيات آلّية مصطلحّية يف جماالت معرفّية متباينة أنشأ يف مدينة السعودّي للمصطلحات، وهو »قاع
امللك عبد العزيز للعلوم والّتقنّية ) املركز الوطيّن للعلوم والّتكنلوجيا( وقد أشرف عليه الدّكتور حممود امساعيل 

ملصطلحات يف  م، قام املسؤولون عن هذا البنك بزايرة اهليئات املسؤولة عن بنوك ا1983صاحل صيين سنة  
أورواب مثّ وضعوا الّلمسات األخرية للمشروع الذي بدأ تنفيذه يف الرّبع األخري من العام نفسه كما أجرى  
الّدراسات  ومعهد  الّتعريب  تنسيق  ومكتب  العربّية  الّلغة  عربّية كمجامع  هيئات  مع  اّتصاالت  البنك 

(، فهو إذا  9ول العربّية« )كمال، دت، صفحة واألحباث عالوة على املعاهد ومراكز البحث العلمّية يف الدّ 
بتعريفاهتا   األملانية  املصطلحات  تعطي  أبن  ذلك  اإللكّتونّيات،  لصناعة  األملانّية  سيمنز  شركة  بني  اتّفاق 
للبنك، وهذا البنك يعيدها ابلعربّية، وقد بدأ ثنائّي الّلغة، وهو اآلن مشروع رابعّي الّلغات؛ عريّب، فرنسّي،  

أملايّن، ويكاد أن يكون املعجم العريّب الوحيد على الّشبكة اإللكّتونّية، لكّنه يعاين نقصا نسبّيا يف  إجنليزّي،  
 ).http://www.phys4arab.net) ،2019 املصطلحات األدبّية والّنقدية
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 :أهدافه 2.6
اليت سبق وأن قلنا أبّن ابسم بنك مصطلحايّت إلكّتويّن موسوعّي، فهو يهدف من خالل الّتقنّية  

 )http://www.phys4arab.net) ،2019: مّت برجمته هبا إىل
يهدف إىل تقدمي شرح للمصطلحات، حبيث يتيح للباحث واملّتجم العثور على املقابالت العربّية  •

للمصطلحات األجنبّية بصورة فّعالة وسريعة إضافة إىل متابعة املستجدات يف عامل املصطلحات 
 .ة احلديثة واالستعانة ابإلمكانّيات احلاسوبّية املتاحةمن خالل توظيف وسائل الّتقنيّ 

ومجع  • حصر  خالل  من  الّتقنّية  العلوم  مصطلحات  تعريب  إىل  البنك  هذا  أيضا  يهدف 
جمال   يف  احلديثة  األوروبّية  ابلّلغات  معلومات  من  هبا  يتعّلق  وما  والّتقنّية  العلمّية  املصطلحات 

وأجن عربّية  وهيئات  أفراد  من  املعلومات املصطلحات  على  بناء  اجلديدة  املصطلحات  لوضع  بّية 
 .املتاحة هلم من البنك

إىل كافّة   • إيصاهلا  على  والعمل  والّتقنّية  العلمّية  املصطلحات  إشاعة  إىل  أيضا  ابسم  يهدف 
 .املستفيدين عّب شبكة املعلومات العاملّية

 :مصادر ابسم العلمّية 3.6
مصطلحات ابسم ماّدته الّلغويّة من جمموعة مصادر نذكرها  يستقي البنك اإللكّتويّن السعودّي لل 

 ) http://www.phys4arab.net) ،2019: كاآليت
 ...جمامع الّلغة العربّية يف العامل العريّب؛ جممع الّلغة العربّية ابلقاهرة، وجممع الّلغة العربّية بدمشق•
 .يب ابلّرابطمكتب تنسيق الّتعريب يف الوطن العريّب، كمكتب تنسيق الّتعر •
 .معهد الّدراسات واألحباث للّتعريب•
املنّظمات العربّية، كاملنظّمة العربّية للمقاييس، واملنظّمة العربّية للتّنمّية والّزراعة، ومنظمة الدول العربية •

 ....املصّدرة للبّتول
 .املعاهد ومراكز البحث العلمّي يف سائر البالد العربّية•
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  .جمموعة من املعاجم واملوسوعات املتخّصصة مكتبة ابسم اليت تضمّ •
 :طريقة البحث يف بنك ابسم 4.6

ونقصد بذلك أسلوب اسّتجاع املصطلحات وما يتعّلق هبا من معلومات، أو طريقة البحث فيه عن معاين  
أو   املّتجم  خدمة  من  البنك  أغراض  لتعّدد  ونظرا  األخرى،  الّلغات  يف  األجنبّية  ومقابالهتا  الكلمات، 

استقصاء  ا من  الباحث  لتمكني  املعلومات  اسّتجاع  نظام  صّمم  فقد  املصطلحات،  خبري  أو  لباحث 
خيارات وفقا جملموعة  إليها  والوصول  املطلوبة  ،  (http://www.phys4arab.net املعلومات 

 :وميكن استخالص هذه اخليارات كما يلي، )2019
)عريبّ « • املستخدمة  الّلغة  املصطلح: حسب  إدخال  احلالة  عن طريق  واختيار  أملايّن(  إجنليزّي،   ،

اخلانة   اختيار  جيب  فإنّه  اإلجنليزيّة  ابلّلغة  املصطلح  إدخال  فعند  وسط،  بداية،  تطابق  املطلوبة 
 .اإلجنليزيّة

 .عن طريق الكلمة الرّئيسة يف املصطلح املرّكب أبّي من الّلغات األربع يف ابسم  •
 .مة رؤوس املوضوعات يف ابسمعن طريق ربط املصطلح ابلتخصص الدقيق لقائ •
البحث  • تتّم عملّية  والّتخّصص  املطلوبة  املدخل هبا واحلالة  الّلغة  املصطلح، وحتديد  إدخال  بعد 

 .عند الّنقر على مستطيل البحث، ويتّم إعطاء نتائج البحث املطلوب
جيب الّنقر لّتتيب وفرز املصطلحات حسب الّتسلسل الرّقمّي أو املوضوعّي، أو األجبدّي فإنّه   •

مصطلح ألّي  الّتفصيلّية  املعلومات  على  للحصول  نتائجه  ترتيب  املطلوب  احلقل   «على 
http://www.phys4arab.net) ،2019(.. 

 :خصائص البنك اآليل السعودّي للمصطلحات )ابسم(  5.6
مصطلحا،   300000يتمّيز هذا البنك مبجموعة من اخلصائص تتمّثل يف كونه حيفظ أكثر من  

الّتقيّن، واجلانب    215  ويضمّ  العلمّي  اجلانب  تتنوع هذه اجملاالت بني  أو جمال حبث خمتلف،  اختصاصا 
واملصطلح   الفرنسّي،  واملصطلح  اإلجنليزّي،  املصطلح  العريّب،  املصطلح  الّتالية:  املداخل  ويضّم  األديّب، 

 .(9ة األملايّن، واملواضيع ورقم املصطلح وتعريفه وأحياان مصدره )كمال، دت، صفح
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 :توليد املصطلحات العلمّية يف املعجم اإللكرتويّن ابسم .7
أهّم وسيلة لتوليد املصطلحات يف املعجم اآليّل ابسم هي الّّتمجة، لذلك سنسّلط الضوء عليها    إنّ  

دون اآلليات األخرى، فالّّتمجة إذا »ال تكون إاّل بوجود مصطلح واملصطلح ال يكون إاّل ابلّّتمجة خاّصة  
ابملستجداتإذا   األمر  توليده (Néologismes)تعّلق  وسائل  أهّم  إحدى  هي  املصطلح  وترمجة   ،

وتعّد أفضل من الّتعريب واالقّتاض والّنحت، وإذا كان مقابل املصطلح أكثر من كلمة، ال يشّكل حرجا  
ث  (، حي10يف الّلغة ألّن معظم املصطلحات يف الّلغات األجنبية حاهلا كذلك« )كمال، دت، صفحة  

يقوم البنك بّتمجة املصطلح، وإعطاء مقابله األجنيّب يف الّلغات اهلدف األخرى، وبذلك هو يوّلد مصطلح 
 . جديدا
 :يعتمد املّتجم جمموعة من التقّيات يف ترمجته للمصطلحات نوردها كما يلي تقنّيات الرّتمجة: ❖

صدر إىل الّلغة اهلدف، ونلجأ لالقّتاض  القّتاض: وهو االقتباس، أو الّنقل احلريّف للكلمة من الّلغة املا»1
 .أحياان لعدم وجود مقابل يف الّلغة اهلدف

الّنسخ: هو نقل الّتّكيب املوجود يف الّلغة األصل إىل الّلغة اهلدف وترمجته حرفّيا دون أّي تغيري، حّت لو  2
ناء بواسطة الّّتمجة احلرفّية، كان خمالفا لّتكيب الّلغة اهلدف وهو عكس االقّتاض، أي هو نقل الّتعبري أو الب

 .وهذا هو الفرق بني الّنسخ واالقّتاض
الّّتمجة احلرفّية: هي تلك الّّتمجة اليت تنقل كّل مفردة ابملفردة اليت تقابلها يف الّلغة اهلدف دون أن أتخذ  3

لّنسخ« )كمال،  يف عني االعتبار أّن تراكيب وطرق الّتعبري عن املعىن ختتلف بني الّلغات، وهي تقّتب من ا
 .(11دت، صفحة 
 :أمثلة تطبيقّية لرتمجة بعض املصطلحات ❖

 :تكون ترمجة املصطلح وتوليده يف معجم ابسم كما يلي
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 :اخلامتة. 8

انفجارا   عرفت  قد  احلاسوبية  اللسانيات  أّن  القول  ميكن  آنفا  قّدمناه  ملا  واستنادا  األخري،  ويف 
العريّب،   الوطن  العرب خدمة معلوماتيا هائال يف  العلماء  اليت قّدمها  ذلك من خالل األحباث والّدراسات 

الّتطور   تواكب  حّت  وتطويرها  وحتريف  تصحيف  من كّل  عليها  للحفاظ  وسعيا  الكرمي  القرآن  للغة 
من املهم ف وسيلة لتعلم مناهج اللغة العربية، لذا    يعد احلاسوب أهمّ و الّتكنولوجّي احلاصل يف اآلونة األخرية،  

ج هذه التقنية يف األوساط الّتبوية، والبد من تفعيلها يف خدمة اللغة العربية، من خالل صناعة معاجم  إدرا 
، وانطالقا مما  إلكّتونية يسهل تصفحها من قبل التالميذ، فيكون بذلك التلميذ رصيدا معرفيا وكفاءة لغوية

 سبق ميكن استخالص ما يلي:
ملا• األمم،  الّلغويّة كنز  املعاجم  وجهت جل    تعّد  لذلك  للغاهتا،  يؤرخ  أصيل  تراث  من  طياهتا  يف  حتمله 

  .األحباث حنو تطويره، واالنتقال به من التوثيق إىل الرقمنة
تكثيف • من  البذ  لذلك  للمصطلحات،  اآللية  البنوك  أو  اإللكّتونية  املعاجم  أهم  من  هو  ابسم  معجم 

 .اجلهود لتطويره
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د مصطلحات اللغة العربية، وهو احلل األنسب ملشكل  يهدف البنك اآليل للمصطلحات ابسم توحي•
 .فوضى املصطلحات

لغوية مهمة،  • املعجم اإللكّتوين، على مصادر  واملهندسون يف صناعة هذا  اللغويون  الباحثون  اعتمد 
 .تتمثل يف كتب الّتاث، ومراجع حديثة تتناول األلفاظ العربية املستعملة

مناهج  • لتعلم  وسيلة  أهم  احلاسوب  األوساط  يعد  يف  التقنية  هذه  إدراج  املهم  من  لذا  العربية،  اللغة 
الّتبوية، والبد من تفعيلها يف خدمة اللغة العربية، من خالل صناعة معاجم إلكّتونية يسهل تصفحها من  

 .قبل التالميذ، فيكون بذلك التلميذ رصيدا معرفيا وكفاءة لغوية
 .هجية دقيقةالبد يف توليد املصطلحات العلمية من اتباع من•

 •تعد الّتمجة أهم مظاهر التوليد يف البنك اآليل السعودي للمصطلحات ابسم.   
 . قائمة املراجع: 9

(. اللسانيات احلاسوبية؛ رقمنة اللغة العربية ورهان جمتمع 16 11,  2016إبراهيم, م. ) .1
 .املعرفة
ت (. بنوك املصطلحات اآللية، بنوك املعطيا06 09, 2017امساعيل, ص. م. ) .2

 .املصطلحية، منتدايت عتيدة
(. فاعلية اللسانيات احلاسوبية يف 18  12,  2019بلقاسم بوزيدة, ن., & شتوح, ز. ) .3

. جامعة الشاذيل بن جديد، خمّب -دراسة يف ضوء املعاجم اإللكّتونية-رقمنة اللغة العربية وتطويرها  
 .الّتاث والدراسات اللسانية , الطارف

 .يف الّتمجة واملصطلح والتعريب. دطاخلوري, ش. )دت(. دراسات   .4
. دار 1(. علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية. ط 2008خسارة, م. )  .5
 .الفكر
 .السيوطي. )دت(. املزهر يف علم اللغة وأنواعه. دط. بريوت، لبنان: دار اجليل .6
لسان (. بنوك املصطلحات اآللية بنوك املعطيات املصطلحية. جملة ال1999صيين, ا. ) .7
 .(8)العريب
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. الدار البيضاء املغرب: 1(. التوليد الداليل يف البالغة واملعجم. ط  1987غاليمي, م. ) .10

 .دار توبقال
 .(. معجم مقاييس اللغة. دط. دار الفكر للطباعة والنشر1979ابن فارس. ) .11
ال, ر. )دت(. أسس وآليات ترمجة املصطلح العريب املتخصص يف املعاجم اإللكّتونية كم .12
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 :ملخص
تعرف إىل  الدراسة  األردن   هدفت  االساسي يف  السابع  للصف  العربية  اللغة  تضمني كتاب  درجة 

تكون جمتمع الدراسة وعينتها من الوحدة احلادية عشرة )الصحة اتج( من كتاب اللغة  .  ملفاهيم حقوق الطفل
الدراسي   العام  من  ابتداء  االساسي  السابع  الصف  يف  تدريسه  املقرر  ولتحقيق  2016/2017العربية   .

الدرا الدينية  أهداف  احلقوق  اآلتية:  اجملاالت  على  موزعة  الطفل،  حقوق  مبفاهيم  قائمة  تطوير  مّت  سة 
( حقاً بصورهتا  28وقد تضمنت )واالجتماعية، واحلقوق التعليمية، واحلقوق الصحية، واحلقوق السياسية،  

مت الباحثة يف  النهائية. وقد اعتمدت الدراسة الفكرة وحدة لتحليل حمتوى الوحدة عينة الدراسة، واستخد
ويف ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة، أوصت الباحثة    دراسة التكرارات والنسب املئوية.حتليل بياانت ال

بضرورة تضمني كتاب اللغة العربية للصف السابع االساسي مفاهيم حقوق الطفل اليت جاءت مضمنة بنسب  
  متدنية جداً أو مل تضمن أساساً. 

 درجة، كتاب اللغة العربية، الصف السابع االساسي، األردن، حقوق الطفل. كلمات مفتاحية: 
 JEL: C15 ،C44  ،S40 اتتصنيف

Abstract:  

The study aimed to find out the degree to which the Arabic language 

textbook for the seventh grade in Jordan included the concepts of child rights. 

The study population and its sample are from the eleventh unit (Health 

Crown) of the Arabic language textbook to be taught in the seventh grade 
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starting from the academic year (2016/2017). To achieve the objectives of 

the study, a list of child rights concepts was developed, distributed in the 

following areas: religious and social rights, educational rights, health rights, 

and political rights, and it included (28) rights in their final form. The study 

adopted the idea as a unit to analyze the unit content of the study sample, and 

the researcher used in the analysis of the study data, frequencies and 

percentages in light of the results of the study, the researcher recommended 

that the Arabic language book for the seventh grade should include the 

concepts of child rights that were included in very low rates or not included 

in the first place. 

Keywords: degree; Arabic textbook; basic seventh grade; Jordan; children's 

rights. 

JEL Classification Codes : C15 ،C44 ،S40 
______________________ _____ _______________ 

  mko.zo00962@gmail.coمييل: ، اإلخلود حممد الزيود: املؤلف املرسل

 املقدمة
يعد االهتمام ابلطفولة جزءاً ال يتجزأ من بناء األمم؛ ألن أطفال اليوم هم رجال ونساء الغد الذين 

ابلطفولة جانب  ستسطر سواعدهم شكل املستقبل إببداعه أو إخفاقه، بتقدمه أو ختلفه، بل ويعد االهتمام 
مهم من جوانب االستثمار والتنمية يف املوارد البشرية جلميع األمم؛ ألن التقصري يف حق األطفال يعين تقصرياً  

 حقيقياً يف استمرار ودوام الدول واجملتمعات ومتيزها. 
واملع اجلسدية  جوانبه؛  مجيع  من  سليماً  متكامالً  بناء  اإلنسان  بناء  الرتبوية  العملية  رفية  وتستدعي 

البنائية من   العملية  نبدأ هبذه  إال عندما  متيناً  بناء هذه األركان صحيحاً  يعّد  والعاطفية واالجتماعية، وال 
مرحلة تعد من أهم مراحل حياة اإلنسان أال وهي الطفولة، تلك املرحلة اليت تعد األساس املتني الذي يؤسس 

 (.  2010ة لإلنسان )عبده، عليها بشكل شخصية األفراد، وتتحدد فيها السمات العام
قيم  تنبع من  بطريقة خاصة هبا،  املرحلة  اهتمام كافة اجملتمعات هبذه  تلمس مدى  من هنا، ميكن 
اجملتمع وثقافته ومعايريه اخلاصة، فوضعت حقوقاً خاصة ابألطفال تضمن هلم احلماية والتطور السليم عقلياً  

بتنشئتهم تنشئة سليمة،  وعاطفياً، واهتمت  إما على شكل نصوص    وجسدايً  وكانت تلك احلقوق تتمثل 

mailto:authorC@mail.com
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وترعاه، كإعالن   ابلطفل  هتتم  دولية  ومواثيق  قوانني  أو كان على شكل  اإلسالمي،  التشريع  دينية كما يف 
(، 1989(، واتفاقية حقوق الطفل ) 1959(، وإعالن حقوق الطفل )1924جنيف بشأن محاية الطفل )

 (. 2010( وغريها من االتفاقيات )الطراونة، 1990)واإلعالن العاملي لبقاء الطفل ومحايته 
إن حقوق الطفل تفرضها الفطرة البشرية، وحتفظها الغريزة، وتؤمنها طبيعة الوجود، وحتميها التعاليم 

(. ومن جهة أخرى حقوق الطفل 2014السماوية، وتنظمها القوانني الوضعية يف خمتلف جماالهتا )انصر،  
ن عامة، فهي حقوق اإلنسان يف مرحلة من مراحل العمر، والطفل ال يعد  ليست منفصلة عن حقوق اإلنسا

يف هناية املطاف سوى إنسان، وهي التزامات على األسرة والدولة؛ ولذلك اهتم اجملتمع الدويل حبقوق الطفل 
ليس فقط من خالل محايته حلقوق اإلنسان عامة، ولكن من خالل إجراءات خاصة تضمن توفري احلماية  

 (.2010نية لألطفال )فودة، القانو 
القانون و  جمال  نطاقها  وجتاوز  والشعوب،  اجملتمعات  حياة  يف  متميزة  مكانة  اإلنسان  حقوق  حتتل 

تتبلور  أخذت  الدولية  السياسة  إن  تقريباً، حىت  العلوم  وخمتلف  والدين  والفلسفة،  السياسة،  علم  ليشمل 
رب والشرق أخذ منحاه على أسس تقر حقوق  وتتشكل طبقاً ملفاهيم حقوق اإلنسان، وكذلك تقارب الغ

التعاون الدويل والتقارب بني الشعوب. وإذا اتصلت حقوق اإلنسان ابجملتمع   اإلنسان كشرط من شروط 
ومتاسكه، فإهنا متثل عامالً مساعداً يف إقامة عالقات أساسها التفاهم واالحرتام، وإذا اتصلت ابلتنمية متثل 

التنمية يف مف لتحقيق  النتقال  أساساً  فإهنا متثل ضماانً  السلطة ابلسياسة  اتصلت  إذا  أما  الشامل،  هومها 
 (.2011السلطة بصفة سليمة ومحاية اجملتمع من االنقالابت واهلزات خطرية العواقب )ابن رمضان، 

وقد خص اإلسالم اإلنسان بقيمة خاصة من بني املخلوقات اليت على األرض، فاإلنسان هو املخلوق  
 تعاىل وجعله يف األرض خليفة، وسخر الكون من فوقه، ومن حتته ليكون يف خدمته، ومنحه  الذي كرمه هللا

(. وتظهر  2011احلقوق واحلرايت، ووهبه من القدرات والطاقات ما مييزه عن سائر املخلوقات )عمايرة،  
واحلرية، والتملك،   عناية اإلسالم ابإلنسان جلية يف تقرير احلقوق اليت تشمل حق الفرد يف احلياة، واألمن،

وغريها من احلقوق اليت حتيط اإلنسان هبالة من االحرتام والتكرمي. فالقرآن الكرمي، والسنة النبوية أعظم دساتري  
 كبرية عناية اإلسالمية وقد أولت الشريعة(.  2014العامل يف احرتام حقوق البشر، وحرايهتم األساسية )جنم،  
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سليمة   تنشئة وتنشئتهم األطفال خدمة أجل  من للتعاون البشري  جلنسا ووجهت ورعايتهم، األطفال برتبية
 .(2011)عمرو، 

فالطفل يف اإلسالم إنسان ذو كرامة، وله من احلقوق مثل غريه من الكبار، ال بل إن اإلسالم مييزه 
أبيه يف   أقرها اإلسالم حقه على  اليت  فمن احلقوق  يولد،  قبل أن  شاملة حىت  األم  ويعطيه حقوقاً  اختيار 

الرعاية   إىل حقه يف  واخللق، ابإلضافة  الدين  الصاحل صاحب  األب  اختيار  أمه يف  على  وحقه  الصاحلة، 
واالهتمام وإظهار السرور به، وحقه يف احلياة، والنسب، والطعام، والتسمية، وحق النفقة، وغري ذلك من  

التشريعات201احلقوق )عمايرة،   لسن  الرابنية حلماية األطفال، والربط بني    (. وقد كان اإلسالم سباقاً 
االلتزام ابلتشريعات الرابنية، وبني اإلميان. فالدافع وراء إعطاء األطفال حقوقهم هو دافع العطف واحلنان 
على الصغري، ودافع إرضاء هللا عز وجل لذا يتوجب على املسلمني الوعي هبذه احلقوق، سواء أكانوا كباراً  

فقد سعت الرتبية اإلسالمية يف املدرسة إىل تنظيم املعرفة الدينية من خالل حمتوايت    أم صغاراً. ونتيجة لذلك
 (.1987الكتب املدرسية، وما هبا من معارف خمتلفة أبمور الدين )طعيمة، 

وتعد حقوق الطفل فرعاً من حقوق اإلنسان، واملتأمل يف هيكل احلقوق اإلنسانية يرى أهنا موجودة 
قدسة، وتظهر بشكل جلي يف القرآن الكرمي، حيث جعل هللا عز وجل احلقوق الرابنية  يف الكتب السماوية امل

مرتابطة مع حقوق اإلنسانية، فمن آمن ابهلل من الناس يعرف هذه احلقوق اليت كّرم هللا اإلنسان هبا، ويعرف  
قوق اإلنسانية الواجبة،  فضل هللا عليه، ورعايته له، كما يدرك أيضاً أن كل ما أمران هللا به يقع يف نطاق احل

فبما أن هللا كرم اإلنسان فمن الواجب على اإلنسان أن يكرم أخاه اإلنسان ويعامله بعدالة ومساواة )عبد  
 (. 2005هللا، 

ويقدم   وللكتاب الرتبوية،  األهداف  يساعد يف حتقيق  إذ  الرتبوية،  العملية  إجناح  أمهية يف  املدرسي 
من موضوع إىل آخر بسهولة، ويساعد الطالب يف احلفظ واالستذكار.  معارف منظمة، ويساعد يف االنتقال  

وعين الرتبويون إبعداد الكتب املدرسية وتضمينها ابملفاهيم واملبادئ الالزمة ألثرها البالغ يف العملية التعليمية. 
املعلومات وتنظيمها، مبا  Al-Edwan, 2010العدوان )   أشارفقد   انتقاء  التعلم يتطلب  (، إىل أن 

 يتناسب مع حاجة املتعلمني. ويكون ذلك عن طريق بناء الكتب املدرسية وفق أسس علمية منظمة.  
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ومنها: إظهار وسطية   االردن( إىل األهداف العامة ملناهج تعليم حقوق الطفل يف 2012وأشارت هللوب )
به اجملتمع وبيان اعتداله وتوازنه، وإمداد الطلبة أبكرب قدر ممكن من املعلومات    الدين اإلسالمي الذي يدين

واملعارف اليت متكنهم من الوقوف على حقوق الطفل من حيث مفهومها وأهدافها وأمهية تطبيقها يف حياهتم،  
حقوق الطفل وتدريب الطلبة من خالل املواقف التعليمية يف املدرسة على ممارسة وتطبيق مبادئ ومفاهيم  

( ضمن هذا السياق أن اللجان الرتبوية يف وزارة  2009بتوظيف األساليب الرتبوية املختلفة.  وأكد فالتة )
الرتبية والتعليم اقرتحت موضوعات حملتوى منهج تعليم حقوق الطفل يف مؤسسات التعليم العام، وقد أبرزت  

م، والتعاون، األمانة، الصدق، واحلقوق الشخصية  املوضوعات اآلتية للمرحلة االساسية: التسامح، واالحرتا
الوالدين وكبار   الذات وتقديرها، واحرتام  والتعرف على  التعامل مع اآلخرين،  والعدل واملساواة يف  لألفراد 
السن، واحلرص على املصلحة العامة وممتلكات الدولة. إضافة إىل احرتام السلطات الرمسية يف مؤسسات  

 انني واألنظمة االجتماعية ومعرفة دورها يف احلياة اليومية، واحرتام أفراد اجملتمع العاديني.الدولة، واحرتام القو 
كتب اللغة العربية دوراً تكاملياً مع الكتب الدراسية األخرى يف مراعاة حقوق الطفل، حيث تتميز   وتؤدي 

راض اآلايت القرآنية والسنة  كتب اللغة العربية ابنبثاقها من القرآن، والسنة النبوية، حيث يظهر من استع
النبوية مدى اهتمامها ابلطفل وحقوقه بشكل واضح، وذلك ألن اإلسالم دين شامل لكل مناحي احلياة، 
ويوضح طبيعة العالقات بني اإلنسان وربه، وبني اإلنسان وأخيه اإلنسان، سواء أكان رجاًل أم امرأة أم طفاًل.  

ينبغي على الكتب املدرسية عامة وكتب اللغة العربية خاصة  فالطفل له حقوق، وعليه واجبات، من هنا  
 (. 2011توعية الطفل هبذه احلقوق والواجبات لكي يعرف ما له وما عليه )استيتية، 

إن توافر حقوق للطفل يف كتاب اللغة العربية ضروري جداً، وجيب أال يقتصر وجود هذه احلقوق يف  
ا ينبغي أن توجد يف الكتاب بطريقة منظمة وهادفة ومقصودة مث  فيه من ابب اإلشارة هلذه احلقوق فقط، إمن

(. وإذا كانت املدرسة هي املؤسسة اليت تتوىل عن اجملتمع مهمة 2009تنطلق على التطبيق الفعلي )شعبان،  
تربية الطلبة وتعليمهم وتثقيفهم، فالكتب املدرسية تعد الوسيلة الرئيسة اليت تستخدمها املدرسة للقيام هبذه  
املهمة. وكما هو فالكتاب املدرسي يف أي جمتمع ليس إال انعكاساً ملا هو موجود يف هذا اجملتمع من قيم  
ومعارف وأفكار ومهارات، ومن خالل تدريسها ميكن توصيل العديد من املفاهيم والقيم األساسية يف اجملتمع  
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الفعال على اجتاهات املتعلمني؛ إذ  (. وللكتاب املدرسي التأثري  2012وتغيريها )صويص والشوا واحلجااي،  
ميكن من خالل موضوعاته املخططة بدقة، أن يكسبهم اجتاهات إجيابية حنو قيم مرغوب فها، أو يكسبهم  
اجتاهات سلبية ضد ما هو مرغوب عنه، وهكذا ميكن أن يكون للمنهج املدرسي الدور الطليعي يف التمهيد 

 . (Gonzalez, 2010)لتغري املنشود  واإلعداد لتعليم قيم العدالة والكرامة وا
ومن خالل قراءة الباحثة للمواثيق الدولية واإلقليمية واحمللية اخلاصة حبقوق الطفل، واطالعها على 
الدراسات ذات العالقة، ونتائج املؤمترات املتعلقة حبقوق الطفل يف الكتب، ارأتت الباحثة أن قضية مبادئ 

بحث، وخاصة يف كتب اللغة العربية؛ ألهنا من أكثر الكتب التصاقاً  حقوق الطفل من القضااي اجلديرة ابل
ابلطالب، لذا ميكن هلا أن تسهم يف تنمية هذه احلقوق ملن يتعرض هلذه الكتب إذا أحسن التخطيط هلا. 
وهكذا ميكن أن يكون للكتاب املدرسي الدور املهم يف التمهيد واإلعداد للتغيري املنشود حنو حتقيق األهداف  

خلاصة ابملرحلة االساسية واملنبثقة من الفلسفة الرتبوية لوزارة الرتبية والتعليم، من هنا، أخذت وزارة الرتبية ا
والتعليم على كاهلها مسؤولية اإلعداد والتوجه حنو التطوير النوعي الذي يقوم أساساً على تعظيم اإلنسان  

ذات الكم اهلائل الذي توفره ثورة االتصاالت    وعقله وإبداعه من جهة، واإلفادة من املعلومات واملعارف
 والتكنولوجيا من جهة أخرى. 

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 
أهم مرحلة يف بناء اإلنسان، بل تعّد الركن األساسي الذي حتدد من خالله أفق   الطفولةتعّد مرحلة  

وم به  احمليطة  والبيئة  اجملتمع  ظّل  ويتطور يف  ينمو  فالفرد  مستقباًل،  ثقافية  الشخصية  عوامل  تتضمنه من  ا 
وأخالقية واجتماعية واقتصادية وسياسية، فمن األمهية مبكان أن يعني املنهاج املدرسي املتعلمني على إشباع  
 هذه احلاجات املرغوب فيها وعلى إقدارهم على النهوض مبا تفرضه احلياة االجتماعية من مهام ومسؤوليات. 

ساسية من ركائز العملية التعليمية، وأي إخفاق يف بناء هذا الكتاب الكتاب املدرسي وحمتواه ركيزة أ  ويعد
واختيار حمتواه سيؤدي إىل ضعف هذه الركيزة وميكن أن يؤدي إىل حدوث التعلم ابلشكل غري املناسب أو  

ر ن كتب اللغة العربية اليت تدرس حالياً يف املدارس االردنية حسب خطة املنهاج املطو املرغوب. ويف املقابل إ
( تطبيق هذه 2016واجلديد، ما تزال حتت التجريب وقابلة للتعديل والتطوير، حيث أقرت الوزارة عام )



 

 االساسي يف األردن ملفاهيم حقوق الطفل درجة تضمني كتاب اللغة العربية للصف السابع عنوان املقال: 
 

71 

 

لكل صف  واحد  تغيريات جذرية يف مضموهنا ودجمها يف كتاب  وإدخاهلا  وتطويرها  بعد حتديثها  الكتب 
فيه  اليومية يف عصر كثرة  احلياة  واقع  العربية. وابلنظر اىل  اللغة  اخلالفات واحلروب وطغى    دراسي مبسمى 

القوي، وسادة ثقافة الكراهية والتطرف والغلو والتعدي على حقوق الطفل، االمر الذي يدعو إىل مراجعة 
ما تقدمه الكتب الرتبوية لألجيال والتعرف على ما تتضمنه من قيم انسانية خاصة ابلطفل ومعارف ومدى  

 وفاعل.  درة على التعامل مع متطلبات االنسان بشكل إجيايبمواكبتها للتغريات والتحوالت الراهنة، جلعلها قا
ومن هنا، ويف ضوء ذلك ارأتت الباحثة الكشف عن مفاهيم حقوق الطفل اليت تضمنها كتاب اللغة العربية  
للصف السابع االساسي. فعن طريق حمتوى هذه املقررات الدراسية ميكن إيصال عدد من احلقوق واملفاهيم  

هبا،  واالجتاهات األسا ليتمسك  له احلقوق  للحياة، مبينة  الطالب  سية وتغيريها؛ فهي تساعد على إعداد 
ويف حدود اطالع الباحثة، مل جتر أية  والواجبات للقيام هبا؛ ليصبح عنصراً فاعالً يف اجملتمع الذي يعيش فيه.  

ف عن درجة تضمني  دراسة حتليلية لكتاب اللغة العربية للصف السابع االساسي فجاءت هذه الدراسة للكش
وقد حاولت    كتاب اللغة العربية للصف السابع االساسي يف اململكة االردنية اهلامشية ملفاهيم حقوق الطفل.

 الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ما درجة تضمني كتاب اللغة العربية للصف السابع االساسي مفاهيم حقوق الطفل؟  -
 كيف توزعت مفاهيم حقوق الطفل يف كتاب اللغة العربية للصف السابع االساسي؟    -

 أمهية الدراسة 
تستمد هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع الذي تتناوله، وأتمل الباحثة يف أن تقدم نتائج هذه 

 الدراسة الفائدة لكل من:  
ة العربية للمرحلة االساسية، لتقييم هذه القائمني على شؤون املناهج التعليمية، وخاصة مناهج اللغ -

املناهج من حيث املضمون وإجراء التعديالت مبا ينسجم واألهداف الرتبوية للمرحلة يف اململكة 
االردنية اهلامشية وحتسني عملية التعلم والتعليم من خالل حتديد مبادئ حقوق الطفل املراد تعليمها  

 للطلبة. 
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اليت اعتمدت -يف حدود اطالع الباحثة–كوهنا من أوائل الدراسات    وتربز أمهية هذه الدراسة أيضاً  -
أسلوب حتليل احملتوى يف معرفة درجة تضمن كتاب اللغة العربية ملفاهيم حقوق الطفل اليت أقرت  

 2016/2017وزارة الرتبية والتعليم تدريسها بدءاً من العام 
والبحوث الرتبوية ذات الصلة مبيدان حقوق    إثراء املكتبة العلمية يف هذا اجلانب املهم من الدراسات -

 الطفل حيث تعد الدراسة احلالية من الدراسات األوىل على مستوى وزارة الرتبية والتعليم.
 التعريفات اإلجرائية 

الطفل:   - حقوق  الباحثة،  مفاهيم  إليها  توصلت  اليت  احلقوق  تلك  الدراسة  هذه  يف  هبا  يقصد 
ها حقوقاً أساسية لألطفال ممن هم يف الصف السابع من املرحلة واملتضمنة يف أداة الدراسة ابعتبار 

االساسية العليا، اليت ينبغي لكتاب اللغة العربية لذلك الصف أن يتضمنها، وتقسم هذه احلقوق  
الدينية واالجتماعية،  التعليمية، واحلقوق  أربعة جماالت هي: احلقوق  إىل  الدراسة  ألغراض هذه 

 السياسية.واحلقوق الصحية، واحلقوق 
يعرف الطفل يف القانون الدويل اإلنساين " كل إنسان مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ويف  الطفل:   -

 اإلسالم الطفل كل إنسان مل يبلغ احللم.
كتاب اللغة العربية الذي أقرته وزارة الرتبية والتعليم يف االردن للصف السابع   كتاب اللغة العربية: -

 (. 2016/2017الدراسي )االساسي بدءاً من العام 
 حدود الدراسة وحمدداهتا

 تقتصر الدراسة على:
الوحدة احلادية عشرة )الصحة اتج( من كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي يف االردن  -

 .2017-2016اجلزء الثاين يف العام الدراسي 
تعمم نتائج الدراسة يف ضوء قائمة مفاهيم حقوق الطفل اليت مت تطويرها لتحقيق أهداف الدراسة  -

 بعد التأكد من صدقها وثبات حتليلها. 
 األدب النظري والدراسات السابقة
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يتناول هذا اجلزء األدب النظري املتعلق مبفهوم حقوق الطفل وأمهيته، ونظرة اإلسالم للطفل وحقوقه،  
 ل الدراسات السابقة ذات الصلة.كما يتناو 

 أواًل: األدب النظري 
لقد حظيت مرحلة الطفولة ابهتمام املفكرين والعلماء، كما أن البحوث والدراسات النفسية والرتبوية  
أكدت أمهية هذه املرحلة يف بناء اإلنسان وتكوين شخصيته وحتديد اجتاهاته يف املستقبل. وجاءت النظرايت  

ة اهتمامات اإلنسانية، وتؤكد على حاجاته األساسية اليت مت التوصل إليها من خالل لتضع الطفل يف بؤر 
دراسة الطفل وإمكانياته ومراحل منوه. فاحلاجة هي شعور الفرد بنقص شيء ما، حبيث إذا ما أدرك الفر د  

ة ابلنسبة لإلنسان  افتقاره له أصبح حباجة إىل إشباعه، فإذا ما حقق هذا اإلشباع شعر ابلرضا والراحة، واحلاج
 (.2009شيء ضروري الستقرار حياته )جواد واخلطيب، 

إن حقوق الطفل ليست منفصلة عن حقوق اإلنسان بصفة عامة، فهي حقوق اإلنسان يف مرحلة 
من مراحل عمره، وتعرف حقوق اإلنسان ابهنا: " فرع خاص من فروع العلوم االجتماعية وموضوعه دراسة  

القائمة بني   اإلنسانية" )عباهرة،  العالقات  الكرامة  الطفل 114،  2012األشخاص وفق  أما حقوق   .)
بصفة خاصة فتعرف أبهنا: " عبارة عن جمموعة احلقوق الفردية والشخصية للطفل، وتركز على صفة حاملها  

)الطراونة،   وعناية"  رعاية  إىل  حباجة  وإنساانً  طفالً  اهلادي 272،  2010وبوصفه  عبد  يعرفها  (. كما 
( أبهنا: " جمموعة من احلقوق املتكاملة اليت تؤدي لسعادة اإلنسان ورقيه يف الدنيا وكرامة  362،  2012)

منزلته يف اآلخرة، فمن متسك هبذه احلقوق كان له أجر ومكانة يف الدنيا وثواب عظيم يف اآلخرة". كما  
لشريعة اإلسالمية من  ( أبهنا: " حظه ونصيبه الذي فرض له، وما كفلته له ا32،  2012يعرفها هللوب )

حاجة ضرورية تضمن له شخصية سوية متكاملة، وحياة سعيدة مستقرة وهادئة بني أفراد اجملتمع اإلسالمي  
 وغريه من اجملتمعات".  

وترى الباحثة من خالل هذه التعريفات أن حقوق الطفل هي: األمور الثابتة الواجبة الوفاء، اليت وجه 
 السلوك الذي ينبغي أن يلتزم به املسلم حتقيقاً ألهداف احلياة وفق التصور اإلسالمي. إليها الدين احلنيف يف  
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الفقر بني  ارتفاع معدالت  أزمات كبرية متثلت يف  يعانون من  العامل  أحناء  وألن األطفال ويف مجيع 
فة إىل اآلاثر  األسر، وتشرد نسبة عالية جداً منهم وتعرضهم إىل اجلرائم، والتسول، والسرقة واملخدرات، إضا

املدمرة اليت تركتها احلروب عليهم، بسبب ذلك كله بدأت اجملتمعات الدولية هتتم بسن التشريعات وصياغة 
إنسانية خاصة   فاألطفال هلم حقوق  عاملي،  إطار  الطفل ضمن  لتؤكد على حقوق  واالتفاقيات،  املواثيق 

 (. 2015تتطلبها الطبيعة اخلاصة مبرحلة الطفولة )القاضي وأمحد، 
( عن االحتاد الدويل حلماية حقوق الطفل الذي تبنته اجلمعية  1924ويعد صدور إعالن جنيف )

العامة لعصبة األمم املتحدة اإلعالن الوضعي األول الذي يصف األطفال كفئة هلا خصوصيتها، وأول إعالن  
أما املبادئ اليت جاء   (.2005وضعي دويل يؤكد على حقوق الطفل يف القانون الدويل اإلنساين )عبد هللا،  

به إعالن جنيف فقد متثلت يف ضرورة إشباع حاجات الطفل املادية والروحية، وضرورة تغذية الطفل، وعالجه  
وإيوائه، وإنقاذ الطفل اليتيم، ومساعدة الطفل املتخلف، وإعادة تربية الطفل الضال، وعالجه، وإيوائه، وأن  

ذ يف أوقات احلروب والكوارث، وضرورة محاية الطفل من مجيع  يكون للطفل األولوية يف اإلسعاف واإلنقا
البشرية   الطفل على اإلفادة من مواهبه وقدراته يف خدمة  السيئة، وضرورة تربية  صور االستغالل واملعاملة 

(Children Rights, 2011) . 
عاانة واآلالم،  ونظراً للواقع الصعب الذي كان يعيشه ماليني األطفال احملكوم عليهم حبياة مليئة ابمل

وعدم حصوهلم على احلد األدىن من الغذاء والعناية الطبية الكافية أو التعليم أو احلماية القانونية، جاء اثين  
إعالن يتحدث عن الطفولة وهو )إعالن حقوق الطفل( الذي أصدرته اجلمعية العمومية لألمم املتحدة يف 

لى جمموعة من املبادئ ومتثلت يف حق الطفل يف التمتع  ، وأكد اإلعالن ع(1959)تشرين الثاين سنة    (20)
بكافة احلقوق دون أي  متييز بسبب العنصر أو اللون أو اجلنس أو اللغة، وحقه يف التمتع ابحلماية القانونية  
ملساعدته على النمو جسدايً، وروحياً، واجتماعياً بصورة طبيعية تتفق مع حريته وكرامته، كما أكد على حق 

نذ مولده يف االنتماء السم وجنسية، وحقه يف التمتع مبزااي الضمان االجتماعي والصحي والعناية  الطفل م
والوقاية اخلاصة له وألمه قبل الوالدة وبعدها، وحقه يف التغذية الكاملة، ويف السكن والرايضة، وحقه يف احملبة 

الدولة يف أتمني إعالة  اليتامى والفقراء مع مساعدة   والتمتع برعاية والديه، والتأكيد على واجب  األطفال 
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العائالت احملتاجة، وحق الطفل املعوق يف العالج والرعاية، وحق الطفل يف التعليم اجملاين خاصة يف مراحله  
األوىل، على أن يستهدف التعليم رفع ثقافة الطفل العامة ملساعدته على تنمية قدراته وتقديره الشخصي  

 .  (Children Rights, 2011)لألمور 
ولقد جاءت االتفاقية لتؤكد احلقوق اإلنسانية األساسية لألطفال أينما كانوا واملتمثلة يف حقهم يف 
البقاء، وحقهم يف النمو والتنشئة، وحقهم يف احلماية من املؤثرات اليت تعيق منوهم، وجاءت االتفاقية حلماية  

ا االتفاقية فقد متثلت يف اآليت: حق الطفل (. أما احلقوق اليت جاء هب2015هذه احلقوق )القاضي وامحد، 
 يف البقاء، وحق الطفل يف النمو والتنشئة، وحق الطفل يف احلماية.

 اثنياً: الدراسات السابقة: 
يتناول هذا اجلزء الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة احلالية. وقد مت عرض الدراسات 

 . وفقاً للتسلسل الزمين من األحدث فاألقدم
( حتديد حقوق الطفل املتضمنة يف كتب الرتبية اإلسالمية للصفوف 2017)  عمروهدفت دراسة  

( قائمة تضمنت  الباحث إبعداد  قام  الدراسة  أهداف  األردن. ولتحقيق  من  29األربعة األوىل يف  ( حقاً 
، وجمال  ( حقاً 11( فقرات، وجمال النماء )9حقوق الطفل، وزعت على أربعة جماالت هي: جمال البقاء )

( حقوق. ومت يف ضوء هذه القائمة حتليل كتب الرتبية االسالمية  4( حقوق، وجمال املشاركة )5احلماية )
للصفوف االربعة األوىل من مرحلة التعليم االساسي وفق طريقة حتليل احملتوى، وكانت الفكرة هي وحدة  

ق الطفل بشكل متفاوت وأن أعلى نسبة  التحليل. وأشارت النتائج إىل تضمني كتب الرتبية اإلسالمية حلقو 
تتضمن على حقوق الطفل يف هذه الكتب كانت للحقوق يف جمال النماء ومنها: احلق يف تنمية العواطف 
واملشاعر، واحلق يف تنمية القدرات اجلسمية. مث جمال البقاء ومنها: احلق يف الرعاية الصحية الكاملة، والعيش  

احلياة. فمجال املشاركة ومنها: احلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية، واحلصول  مع عائلته الطبيعية، واحلق يف  
 على املعلومات من شىت املصادر.  

( دراسة هدفت إىل حتليل كتب الرتبية الدينية وذلك من خالل الكشف عن 2014)  املكي  وأجرت
يف    – احللقة الثانية    –مدى توافر مفاهيم حقوق الطفل يف كتب الرتبية الدينية يف مرحلة التعليم األساسي  
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د اعتمد يف اجلمهورية العربية السورية، ومدى كفايتها من وجهة نظر املدرسيني واملوجهني االختصاصيني. وق
( معلماً ومعلمة للرتبية الدينية 284هذه الدراسة املنهج الوصفي التحليلي. وقد تضمنت عينة الدراسة )

الدراسي  64و) العام  يف  وموجهة  موجهاً  قائمة  2009/2010(  أواًل:  هي:  الدراسة  أدوات  وكانت  م. 
ت حلقوق الطفل متثلت يف: حقوق  ( جمموعا5مفاهيم حقوق الطفل، أداة حتليل احملتوى اليت اشتملت على )

الطفل املدنية والسياسية، حقوق الطفل االجتماعية، حقوق الطفل يف احلياة، حقوق الطفل االقتصادية،  
الرتبية   الطفل يف كتب  مفاهيم حقوق  آراء يف مدى كفاية  استبانة  اثنياً:  والثقافية.  العلمية  الطفل  حقوق 

قة الثانية، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن جمموعة حقوق الطفل يف الدينية يف مرحلة التعليم األساسي احلل
احلياة احتلت املرتبة األوىل وجاءت احلقوق املدنية والسياسية يف املرتبة الثانية، ويف املرتبة الثالثة جاءت احلقوق 

التعليم املرتبة الثانية    االجتماعية. أما املفاهيم األساسية فقد جاء مفهوم احلياة يف املرتبة األوىل، واحتل مفهوم
 وجاء يف املرتبة الثالثة مفهوم احلرية.

ملبادئ 2013)  الصليليوقام   اإلسالمية  الرتبية  تضمن كتب  مدى  تعرف  إىل  هدفت  بدراسة   )
حقوق الطفل يف املرحلة االبتدائية يف دولة الكويت. ومشلت عينة الدراسة كتب الرتبية اإلسالمية مجيعها  

االبتدائي وقام  للمرحلة  االبتدائي،  اخلامس  الصف  االبتدائي وحىت  األول  الصف  من  الكويت،  دولة  ة يف 
( حقاً للطفل، توزعت  66الباحث إبعداد أداة التحليل اليت مت حتليل الكتب استناداً إليها، ومشلت األداة )

لة الكويت إىل أن  على مخسة جماالت. وأشارت نتائج حتليل كتب الرتبية اإلسالمية للمرحلة االبتدائية يف دو 
جمال احلقوق االجتماعية واإلنسانية قد وردت يف كتاب الصف اخلامس أبعلى تكرار، ووردت يف كتاب 
الصف األول االبتدائي أبقل تكرار. أما احلقوق الرتبوية فقد وردت يف كتاب الصف الثالث أبعلى تكرار.  

ق االقتصادية والصحية فقد وردت يف كتاب  ووردت يف كتاب الصف األول أبقل تكرار، وفيما يتعلق ابحلقو 
 الصف الرابع أبعلى تكرار، ووردت يف كتاب الصف األول أبقل تكرار.

( تعرف مبادئ حقوق اإلنسان الواردة يف كتب اللغة العربية  2012)  عبد الرزاقدراسة  وهدفت  
هن طلبة  متثل  األردن ومدى  األساسية يف  للمرحلة  املعريف  االقتصاد  هلا.  القائمة على  األساسية  املرحلة  اية 

ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة قائمة مببادئ حقوق اإلنسان استناداً إىل القائمة اليت اعتمدهتا فرق  
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( والواثئق األردنية الرمسية، ويف ضوئها مت حتليل الكتب عينة الدراسة،  1996البحث العربية حلقوق اإلنسان )
حليل. وأوضحت النتائج أن املبادئ اليت احتلت املراكز الثالثة األوىل هي:  وذلك ابستخدام الفكرة وحدة للت

احلق يف الثقافة واإلفادة من التقنية احلديثة، واحلق يف التعليم أبنواعه، واحلق يف حرية املعتقد وممارسة الشعائر  
ملرافق العامة، وحرية الصحافة،  الدينية. أما املبادئ اليت احتلت املراكز الثالثة األخرية هي: حق املساواة بني ا

 واحلق يف االنتخاب والرتشيح. 
( الكشف عن واقع حقوق اإلنسان بشكل عام،  2012) صويص والشوا وحجاايوهدفت دراسة 

والطفل بشكل خاص يف األردن، ومدى تطابقه مع مضامني الكتب املدرسية يف املرحلة األساسية، وقد مت   
ماعية والوطنية للمرحلة األساسية والثانوية، وكتب اللغة العربية، ابإلضافة  حتليل مضامني كتب الرتبية االجت

إىل كتب الثقافة العامة والثقافة اإلسالمية، واستخدمت الدراسة الفكرة كوحدة للتحليل، وفيما يتعلق أبداة 
وق السياسية،  التحليل فقد مشلت عدداً من مفاهيم حقوق اإلنسان الواردة يف اإلعالن العاملي، مثال: احلق

العربية   الوطنية واالجتماعية واللغة  الرتبية  الدراسة إىل أن كتب  نتائج  واالقتصادية، واالجتماعية، وأشارت 
شهدت حتسناً ملحوظاً وتركيزاً على بعض اجلوانب املرتبطة حبقوق اإلنسان؛ كالدميقراطية، واملواطنة، والتعريف 

 فل.اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وحقوق الط
للصفوف 2012)  اخلريشةوأجرى   والوطنية  االجتماعية  الرتبية  تركيز  حتديد  إىل  هدفت  دراسة   )

األربعة األوىل من مرحلة التعليم األساسي يف األردن على حقوق الطفل، وإىل معرفة ما إذا كانت هناك فروق  
الدراسة قام الباحث إبعداد    ذات داللة إحصائية بني نسبة الرتكيز هذه وبني ما هو متوقع. ولتحقيق أهداف

( حقاً، واجملال  21( حقاً من حقوق الطفل وزعت يف ثالثة جماالت هي: جمال األسر )71قائمة تضمنت )
( العاملي  )21الوطين  املدرسة  وجمال   ، ًً حقًا الرتبية  29(  حتليل كتب  القائمة  هذه  ضوء  يف  ومت  حقاً.   )

مرحلة التعليم األساسي. وقد استخدم الباحث الفكرة وحدة  االجتماعية والوطنية للصفوف األربعة األوىل من  
للتحليل، ومت استخراج جمموع التكرارات والنسب املئوية لكل حق من حقوق الطفل، وأشارت نتائج هذه 
الدراسة إىل أن أعلى نسبة تركيز على حقوق الطفل يف هذه الكتب كانت يف جمال املدرسة، واقل نسبة تركيز  

 ل الوطين والعاملي.  للحقوق يف اجملا
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( بدراسة هدفت إىل تعرف الدور الذي يلعبه مقرر اللغة اإلجنليزية يف تعريف 2008)  أبو زيدوقامت  
الطفل بقيم حقوق اإلنسان، وتقييم مدى جناح املقرر يف تعزيز إميانه هبا. واستخدمت هذه الدراسة حتليل  

( حتليلها  اليت مت  الكتب  وبلغ عدد  املضمون،  لتحليل  اللغ24الفقرة كوحدة  من كتب  اإلجنليزية ( كتاابً  ة 
للمرحلة األساسية يف مصر، وأشارت نتائج التحليل إىل أن كتب الصف الرابع ركزت على حق املساواة، 
والتسامح، وخلق ثقافة سياحية لدى الطفل، أما كتب الصف اخلامس االبتدائي فقد أظهرت ارتفاعاً يف  

فئة اختفاء  الثالث  الصف  نتائج كتب  االنتماء   نسبة كثافة حق احلرية، وأظهرت  التسامح، وكذلك حرية 
 لألداين والتعبري عنها. 

( إىل الكشف عن مدى تضمن حقوق اإلنسان يف  Carol, 2008)  كارولوهدفت دراسة  
كتب ومناهج الصف الرابع االبتدائي يف الوالايت املتحدة األمريكية. وقام الباحث ببناء أداة حتليل مستندة 

. واستخدم فقرة واحدة للعد. وبعد حتليل احملتوى تبني أهنا ال هتتم بشكل  إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
 كاف ابملبادئ واملفاهيم املتعلقة حبقوق الطفل.

( دراسة هدفت إىل الكشف عن مدى تضمن الكتب  Ogundare, 2005)  أوغنديروأجرى  
املعلمني والطلبة هلذه املبادئ. الدراسية للمرحلة الثانوية يف نيجرياي ملبادئ حقوق اإلنسان، إضافة إىل وعي  

وقام الباحث ابستخدام أداة لتحليل مضمون الكتب مستندة إىل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إضافة  
إىل بعض املبادئ اليت نص عليها الدستور النيجريي واملتعلقة حبقوق اإلنسان. ومشلت عينة الدراسة مجيع 

(. وأشارت النتائج إىل وجود عدد 236راد عينة املعلمني والطلبة )كتب املرحلة الثانوية، كما بلغ عدد أف
 كبري من مفاهيم حقوق اإلنسان يف املناهج النيجريية وخصوصاً ما يتعلق منها ابجلانب االجتماعي واإلنساين. 

 تعقيب على الدراسات السابقة 
يتضح من الدراسات السابقة أهنا ركزت على جماالت حقوق اإلنسان والطفل وتناوهلا مواد دراسية  

( 2014( واملكي )2017متعددة، فبعضها تناول حقوق الطفل يف الرتبية اإلسالمية كدراسة كل من عمرو )
( )2013والصليلي  اخلريشة  دراسة  وتناولت  االجتماعي2012(.  الرتبية  يف  الطفل  حقوق  والوطنية  (  ة 

( مبادئ حقوق اإلنسان يف كتب اللغة  2012للصفوف االربعة األوىل. بينما تناولت دراسة عبد الرزاق )
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( دور مقرر اللغة اإلجنليزية يف التعريف بقيم حقوق اإلنسان. بينما  2008العربية. وتناولت دراسة أبو زيد ) 
 مواد دراسية متعددة كاللغة العربية  ( للكشف عن حقوق االنسان يف2012ذهبت دراسة صويص وآخرون ) 

( حقوق اإلنسان  Ogundare, 2005والرتبية االجتماعية والوطنية. يف حني تناولت دراسة أوغندير )
 يف كتب املرحلة الثانوية يف نيجرياي.

وابملقارنة بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة يالحظ أن أبرز ما مييز هذه الدراسة عن الدراسات 
لسابقة وإن أفادت من املنهجية املتبعة يف بعض الدراسات أهنا صّنفت جماالت حقوق الطفل إىل أربعة  ا

جماالت رئيسة وهي: احلقوق الدينية واالجتماعية، واحلقوق التعليمية، واحلقوق الصحية، واحلقوق السياسية.  
 ثالثة جماالت رئيسة  ( الذي صنف حقوق الطفل إىل2012وهذا التصنيف خيتلف عن تصنيف اخلريشة )

وهي: حقوق املدرسة وحقوق األسرة، واحلقوق الوطنية والعاملية. كما تتميز الدراسة احلالية عن الدراسات 
السابقة يف هدفها وهو الكشف عن مدى تضمن كتاب اللغة العربية املقرر تدريسه للصف السابع االساسي  

السابقة مل تدرس حقوق الطفل وكتاب اللغة العربية  يف االردن ملفاهيم حقوق الطفل، حيث إن الدراسات  
يف حدود   – إمنا اقتصرت على حقوق اإلنسان بشكل عام. كما ميكن أن تعٌد الدراسة احلالّية الدراسة األوىل  

اليت تناولت كتاب اللغة العربية للصف السابع االساسي، فهي من الكتب احلديثة اليت   – اطالع الباحثة  
 . 2016/2017ة والتعليم تدريسها بدًءا من العام الدراسي أقرت وزارة الرتبي

 الطريقة واإلجراءات 
من الدراسة وصفاً جملتمع الدراسة وعينتها كما يتعرض لألداة اليت استخدمت يف   اجلزءهذا    يتناول

هذه الدراسة، وهي أداة حتليل احملتوى ويشتمل على إجراءات التحقق من صدق األداة وثباهتا، ويتضمن 
 ضاً إجراءات تطبيق الدراسة، وحتليل النتائج ومعاجلتها إحصائياً من أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة.أي

 منهجية الدراسة 
هذه الدراسة إىل تعرف درجة تضمني كتاب اللغة العربية للصف السابع االساسي ملفاهيم   هتدف

 التحليلي )أسلوب حتليل احملتوى(.   حقوق الطفل، ولإلجابة على أسئلة الدراسة مت استخدام املنهج الوصفي
 جمتمع الدراسة وعينتها 
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جمتمع الدراسة وعينتها من الوحدة احلادية عشرة )الصحة اتج( من كتاب اللغة العربية للصف   تكون
 .2016/2016السابع االساسي للجزء الثاين املقرر تدريسه بدءاً من العام الدراسي 

 أداة الدراسة:
طفل اليت ينبغي تضمينها يف وحدات كتاب اللغة العربية للصف السابع لتحديد مفاهيم حقوق ال

االساسي قامت الباحثة ابالطالع على القرآن الكرمي، والسنة النبوية، والدراسات السابقة اليت تناولت حقوق  
)عبدة،   اإلسالم كدراسة  العاملي حلقوق  2010الطفل يف  اإلعالن  على  الباحثة ابالطالع  قامت  ( كما 

الرتبوي اإلن األدب  على  قامت ابالطالع  الطفل؛ كما  واتفاقية حقوق  الدولية  واملواثيق  واالتفاقيات  سان 
(. وعلى  2017( ودراسة عمرو )2013والدراسات السابقة اليت تناولت حقوق الطفل، كدراسة الصليلي )

الدراسة وتكونت األداة يف صور  الطفل موضوع  قائمة مبفاهيم حقوق  هتا األولية من  ضوء ذلك مت تطوير 
 ( حقاً موزعة على جماالت احلقوق )التعليمية، والدينية واالجتماعية، والصحية، والسياسية(.        46)
 صدق أداة الدراسة  

من الصدق الظاهري ألداة الدراسة )قائمة مفاهيم حقوق الطفل(، قامت الباحثة بعرضها    للتأكد
بصورهتا األولية على اربعة حمكمني من ذوي االختصاص يف مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها، ابإلضافة  

لقائمة من حيث الصياغة  إىل معلمني يف وزارة الرتبية والتعليم، للحكم على درجة مالءمة احلقوق الواردة يف ا
اللغوية وانتماء كل حق للمجال املراد قياسه. وبعد اسرتجاع االستجاابت ومراجعة آراء احملكمني، مت اختيار  

(، ومت تعديل بعضها وحذف اآلخر وأصبحت  %85احلقوق اليت أمجع احملكمون على مناسبتها بنسبة )
قوق التعليمية، واحلقوق الدينية واالجتماعية، واحلقوق  ( حقاً موزعة على اجملاالت )احل28األداة مكونة من )

 الصحية، واحلقوق السياسية(. 
 ثبات التحليل 
 من ثبات عملية التحليل قامت الباحثة ابإلجراءات اآلتية: وللتأكد
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قيام الباحثة ابختيار عينة عشوائية من كتاب اللغة العربية وحتليلها، وبعد مضي أسبوعني أعادت الباحثة -أوالً 
معادلة   الثبات حسب  نسبة  نفسها حبساب  الباحثة مع  ثبات حتليل  نفسها من أجل معرفة  العينة  حتليل 

,1969) Holisti :) 
 % x   100نسبة االتفاق = ______________________________________  

                 
 (%91.3وقد بلغت نسبة اتفاق الباحثة مع نفسها )

الثبات عرب األشخاص )ثبات احملللني(: حيث قامت الباحثة ابختيار ثالثة حمللني وبينت هلن أهداف  -اثنياً 
ت إليهن القيام بتحليل نفس العينة اليت قامت الباحثة بتحليلها بشكل مستقل، ومت  الدراسة وأمهيتها، وطلب

السابقة. وبعد أن   الباحثة وحتليل كل واحدة من احملكمني وفق املعادلة  حساب نسبة االتفاق بني حتليل 
اصة، للوصول أجرى احملللون الثالثة والباحثة حتليل العينة املشار إليها، حسبت النسب، وفرغت يف جداول خ

انفراد، مث جرى عقد مقارنة بني نتيجة كل حمللني للحصول على معامل   إىل نتيجة حتليل كل حملل على 
     ( يوضح معامالت االتفاق:     1االتفاق. واجلدول )

 ( معامالت االتفاق بني الباحث واحملللني 1اجلدول )
 معدل االتفاق  احمللل الثالث  احمللل الثان  احمللل األول  االتفاق/احملللني 

 0.90 0.87 0.91 0.92 نسبة االتفاق 

 وتعد هذه النسبة مناسبة إلجراء الدراسة.
 وحدة التحليل
 هذه الدراسة اعتمدت الفكرة وحدة للتحليل، نظراً لطبيعة الدراسة وهدفها.   ألغراض

 إجراءات تطبيق الدراسة 
 اتبعت الباحثة يف تنفيذ الدراسة اإلجراءات اآلتية:

 االطالع على عدد من الدراسات السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة. -

 عدد الحقوق المتفق عليها 

المختلف عليها عدد الحقوق المتفق عليها + عدد الحقوق   
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لذي يعرض للمجاالت املكونة ألداة الدراسة تطوير أداة الدراسة اليت متثلت بقائمة منوذج التحليل ا -
 جبوانبها الفرعية. 

 التحقق من صدق األداة وثبات حتليلها. -
اللغة    - على كتاب  الباحثة ابالطالع  قامت  التحليل، حيث  بعملية  والقيام  الدراسة  أداة  تطبيق 

ملف تضمينها  إىل درجة  والتعرف  الصحة اتج  وقراءة درس  االساسي  السابع  للصف  اهيم  العربية 
املضامني يف   الباحثة  للتحليل، مث نظمت  الفكرة وحدة  الباحثة وحدة  الطفل واعتمدت  حقوق 
جداول كمية ابلنتائج، واملتضمنة تكرارات مفاهيم حقوق الطفل الفرعية املدرجة حتت كل جمال  

 من اجملاالت الرئيسة اليت ضمها منوذج التحليل. 
 الدراسة بعد املعاجلة اإلحصائية هلا. تفريغ النتائج وعرضها يف جداول حسب أسئلة  -
مت مناقشة النتائج املستخلصة من التحليل حول املفاهيم املتضمنة يف كتاب اللغة العربية وتقدمي  -

 التوصيات. 
   املعاجلة اإلحصائية
 الباحثة التكرارات والنسب املئوية والرتتيب لإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدمت

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 
للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة، بعد حتليل بياانهتا ومعاجلتها احصائياً   تضمن هذا اجلزء عرضاً 

 ومناقشتها، وفيما يلي عرض هلذه النتائج ومناقشتها. 
ما درجة تضمني كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي ملفاهيم    ناقشته: نتائج السؤال األول وم

 حقوق الطفل؟ 
اجملاالت،   من  جمال  يف كل  الطفل  حقوق  مفاهيم  تكرارات  رصد  مت  األول  السؤال  عن  ولإلجابة 

 ( مفاهيم حقوق الطفل املتضمنة يف الكتاب.2وحسبت النسب املئوية لكل منها، ويوضح اجلدول )
مفاهيم حقوق الطفل يف كتاب اللغة العربية للصف السابع األساسي مرتبة تنازلياً وفقاً   ( 2جدول )

 جملاالت احلقوق 
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 النسبة املئوية  التكرارات  الرتتيب جماالت مفاهيم حقوق الطفل  رقم اجملال 
 %71 41 1 حقوق الطفل الصحية  2
 %21 12 2 حقوق الطفل الدينية واالجتماعية  1
 %8 5 3 الطفل التعليمية حقوق  3
 %0 0 4 حقوق الطفل السياسية  4

 % 100 58 اجملموع

( أن جمال حقوق الطفل الصحية قد حصل على املرتبة األوىل بني اجملاالت 2يتضح من اجلدول )
(. وجاء  58( من جمموع التكرارات الكلية والبالغة )%71( تكراٍر وبنسبة مئوية )41كلها حيث بلغت )

(، يف حني  21بلغت )( تكراراً وبنسبة مئوية  12جمال حقوق الطفل الدينية واالجتماعية يف املرتبة الثانية )
التعليمية ) الثالثة جمال حقوق الطفل  وبنسبة مئوية بلغت )5جاء ابملرتبة  املرتبة %8( تكراراً  (، وجاء يف 

 (.  %0( تكراراً وبنسبة مئوية بلغت )0الرابعة واألخرية جمال حقوق الطفل السياسية )
ة ومؤلفي كتبها ابلدور الذي تلعبه  يكون السبب يف هذه النتيجة إميان خمططي مناهج اللغة العربي  وقد

املدرسة كمؤسسة تربوية ومادة اللغة العربية يف بناء اجلوانب الصحية والدينية واالجتماعية والتعليمية لدى 
األبناء وتنشئتهم على العادات االجتماعية السليمة، ومادة اللغة العربية هلا دور مميز يف هذا اجملال، إذ أن  

متفقون على أن هدفها هو إعداد الطفل إعداداً لغوايً وروحياً وجسدايً وعقلياً بشكل    معلمي اللغة العربية
للتعليم  العام  إطارها  العربية يف  اللغة  مناهج  أهداف  مع  يتفق  النتيجة  الباحثة جميء هذه  وترى  متوازن.  

العقلي والديين  االساسي يف االردن اليت أكدت على مبادئ االسالم السمحة يف االهتمام ابلنمو الصحي و 
للطفل واكسابه العادات الصحية، وكذلك االهتمام ابلنمو االجتماعي يف أسرته الطبيعية الصاحلة.  حيث  
أكدت األهداف العامة ملنهج اللغة العربية على االنتقال ابلطالب من األطر النظرية للمادة التعليمية إىل 

بية املتعلم على حتمل املسؤولية، وإكسابه الفهم الصحيح  الدائرة االجتماعية، وهتذيب نزعته حلب التملك، وتر 
 للسلطة يف اإلسالم، وإكسابه القيم اليت حتكم سلوكه وغريها من األهداف. 
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إضافة لذلك فقد أكدت وثيقة السياسات الرتبوية املطورة الصادرة عن وزارة الرتبية والتعليم على تنمية  
له من حقوق يف حدود سنه وخصائص املرحلة اليت مير هبا.    وعي الطالب ليدرك ما عليه من واجبات وما

وميكن القول إن كتب اللغة العربية يف االردن للمرحلة االساسية مت تطويرها حديثاً نتيجة ملتغريات عدة يف  
 اجملاالت السياسية واالقتصادية والعلمية والثقافية واالجتماعية.

          ق الطفل يف كتاب اللغة العربية للصف السابع االساسي؟   نتائج السؤال الثان: كيف توزعت مفاهيم حقو 
عن هذا السؤال مت حصر مفاهيم حقوق الطفل املتضمنة يف كتاب اللغة العربية يف كل جمال   ولإلجابة

( توزيع مفاهيم 3من جماالت أداة احلقوق، ومت رصد التكرارات والنسب املئوية لكل منها، ويوضح اجلدول )
 فل يف جماالت الدراسة.حقوق الط

 ( توزيع مفاهيم حقوق الطفل املتضمنة يف كتاب اللغة العربية للصف السابع االساسي3جدول )
 اجملال األول حقوق الطفل الدينية واالجتماعية

 نسبة املئوية  التكرار  احلق  الرقم 
 %8 1 حقه يف حسن املعاملة  1
 %25 3 حقه يف احلياة  2
 %8 1 التنشئة االجتماعية اإلسالمية حقه يف  3
 %14 2 حقه يف إكسابه قيم اجملتمع وعاداته   4
 %8 1 حقه يف اللعب  5
 %17 2 حقه يف تكوين صداقات خاصة به وفق الضوابط  6
 %0 0 حقه يف احلنان والرعاية األسرية  7
 %17 2 حقه يف احلماية من املواد اخلطرة واملخدرة 8

 %100 12 تكرارات اجملال جمموع 
 اجملال الثاين حقوق الطفل التعليمية 

 %26.7 0 حقه يف التعليم اجملاين  9
 %0.9 0 حقه يف املساواة مع بقية األطفال يف املؤسسات التعليمية  10
 %20 1 حقه يف احرتام البيئة الثقافية اخلاصة به 11
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 %20 1 هادف حقه يف استخدام التكنولوجيا احلديثة بشكل  12
 %1.920 1 حقه يف احلفاظ على كرامته   13
 %40 2 حقه يف احلماية من املعلومات الضارة  14

 %0.9 0 حقه يف التوجيه الديين من والديه  15
 %100 5 جمموع تكرارات اجملال 

 اجملال الثالث حقوق الطفل الصحية 
 %12 5 حقه ابلتأمني الصحي  16
 %32 13 الصحية والعالجية حقه يف الرعاية  17
 %17 7 حقه يف الوقاية من األمراض واإلدمان  18
 %37 15 حقه يف التثقيف الصحي من قبل الوسائل املختلفة  19
 %0 0 حقه يف السكن الصحي  20
 %2 1 حقه يف إعطائه األولوية يف الغوث والوقاية عند الكوارث  21

 %100 41 جمموع تكرارات اجملال 

 اجملال الرابع حقوق الطفل السياسية 

 %8.3 0 حقه يف حرية التعبري عن رأيه  22
 %4.1 0 حقه يف اجلنسية  23
 %4.1 0 حقه يف الدخول واخلروج إىل أي بلد هبدف مجع الشمل أو السياحة  24
 %12.5 0 حقه يف املساعدة واحلماية  25
 %0 0 حقه يف احلماية من عقوبة اإلعدام  26
 %12.5 0 حقه يف احلماية أثناء النزاعات املسلحة 27
 %8.3 0 حقه يف احلماية من اخلطف واالحتجاز 28

 %0 0 جمموع تكرارات اجملال 

( وفيما يتعلق بكتاب اللغة العربية للصف السابع االساسي ويف جمال حقوق  3يتضح من اجلدول )
( اليت تنص على )حقه يف احلياة( على أعلى تكرار بلغ 2الطفل الدينية واالجتماعية؛ فقد حصلت الفقرة )
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إكسابه  ( )حقه يف  8،  6،  4(، ويالحظ حصول ثالثة حقوق هي )%25( تكرارات وبنسبة مئوية )3)
قيم اجملتمع وعاداته، حقه يف تكوين صداقات خاصة به وفق الضوابط، حقه يف احلماية من املواد اخلطرة 

( على تكراٍر  5،  3،  1واملخدرة( على تكرارات متساوية بلغت تكرارين لكل منها. كما حصلت احلقوق )
 ( على أي تكرار. 7واحٍد لكل منها. يف حني مل حتصل الفقرة )

)جمال    أما الفقرة  فقد حصلت  التعليمية  الطفل  احلماية من 5حقوق  )حقه يف  تنص على  اليت   )
(،  %40( تكرارين وبنسبة مئوية ) 2املعلومات الضارة( على أعلى تكرار بني مفاهيم حقوق هذا اجملال وبلغ )

  ( على تكراٍر واحٍد بلغت لكل منها، يف حني مل تتضمن احلقوق 13، 12،  11ويالحظ حصول احلقوق )
 ( يف الكتاب.15، 10، 9)

( الفقرة  فقد حصلت  الصحية  الطفل  مبجال حقوق  يتعلق  )حقه يف 19وفيما  على  تنص  اليت   )
( تكراراً وبنسبة مئوية  15التثقيف الصحي من قبل الوسائل املختلفة( على أعلى تكرار يف هذا اجملال وبلغ )

الفقرة )37) تلتها  ا  ( %17(،  الرعاية  لصحية والعالجية( حيث حصلت على  اليت تنص على )حقه يف 
( على الرتتيب الثالث من حيث عدد التكرارات 18(. وحصلت الفقرة )%32( تكرار وبنسبة مئوية )13)

( واليت تنص على )حقه ابلتأمني  16(. تلتها الفقرة )%17( تكرارات بنسبة مئوية بلغت )7واليت بلغت )
( واليت 21(. وجاءت الفقرة )%12مئوية بلغت )( تكرارات بنسبة  5الصحي( مبجموع تكرارات بلغ )

تنص على )حقه يف إعطائه األولوية يف الغوث والوقاية عند الكوارث( مبجموع تكرار واحد فقط. يف حني  
 ( يف الكتاب.20مل تضمن فقرة واحدة )

( أيضاً ويف جمال حقوق الطفل السياسية عدم حصول هذا اجملال على اي 3ويتضح من اجلدول )
وعادات   ولعل السبب يف ذلك يعود إىل أن هذه حقوق مشروعة تقرها الشريعة اإلسالمية السمحة   ر.تكرا

وقد تعزو الباحثة ذلك   الكتاب عليها.  وتقاليد اجملتمع والقوانني واألنظمة املعمول هبا، لذا مت تركيز مؤلفي
حقاً طبيعياً مسلماً به. أما بقية احلقوق  إىل طبيعة اجملتمع االردين، فاألسرة تعطي هذه احلقوق ألبنائها وتعدها  

املواد  والرعاية االسرية واحلماية من  املعاملة واحلنان  الدينية واالجتماعية كحقه يف حسن  يف جمال احلقوق 
اخلطرة وحقه يف املساواة، وحقه يف النسب وحقه يف احلضانة مل تضمن يف الكتاب، فحصلت على تكرارات 
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ذلك إىل اعتقاد مؤلفي الكتاب أبن هذه احلقوق ميكن تضمينها يف كتب ومواد    متدنية وقد يعود السبب يف
 دراسية غري اللغة العربية أو يف صفوف الحقة. 

ذلك أيضاً إىل قناعة خمططي مناهج اللغة العربية ومؤلفي الكتاب أبمهية الدور الذي تلعبه    يعزى وقد  
نب الشخصية لدى الطفل يف الصف السابع األساسي  البيئة الثقافية املدرسية كمؤسسة تربوية يف بناء جوا

( 2013وتنشئتهم على العادات االجتماعية السليمة. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة الصليلي ) 
اليت أكدت تضمني كتب الرتبية اإلسالمية ملبادئ حقوق الطفل بدولة الكويت بشكل متفاوت. كما جاء  

الضارة بتكرارات متدنية أيضاً، وقد يعود من وجهة نظر الباحثة إىل قناعة    حقه يف احلماية من املعلومات
مؤلفي الكتاب ومتشياً مع األفكار السائدة يف اجملتمع أن هذه احلقوق ال تتناسب مع املرحلة العمرية اليت مير  

ف الصحية  الطفل  أما جمال حقوق  السابع االساسي وأن مكاهنا يف صفوف الحقة.  الصف  قد  هبا طلبة 
جاءت الفقرات حقه يف التثقيف الصحي، والرعاية الصحية والعالجية، والوقاية من األمراض واإلدمان من 

( اليت جاء فيها جمال احلقوق الصحية أبعلى  2013أعلى التكرارات. وختتلف مع نتائج دراسة الصليلي )
أظهرت أن درجة تضمني كتب  ( اليت 2017التكرارات. وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة عمرو )

 الرتبية اإلسالمية حلقوق الطفل يف جمال احلماية جاءت ابملرتبة األخرية.  
 التوصيات واملقرتحات 

 على النتائج اليت توّصلت إليها الدراسة فإن الباحثة توصي مبا أييت:  بناءً 
تاب اللغة العربية الدعوة إىل ضرورة مراعاة التوازن والشمول يف تضمني مفاهيم حقوق الطفل يف ك -

 للصف السابع األساسي وتضمينه مزيداً من مفاهيم احلقوق يف اجملال السياسي. 
تضمني كتاب اللغة العربية مبفاهيم حقوق الطفل يف اجملاالت كافة واليت جاء تضمينها منخفضاً   -

 أو مل تضمن أساساً. 
تضمني كتب اللغة العربية يف املراحل تقرتح الباحثة إجراء مزيد من البحوث والدراسات حول واقع   -

 األخرى ملفاهيم حقوق الطفل.
 قائمة املراجع
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 :  ملخص
هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن دور مدراء املدارس يف التعليم عن بعد خالل جائحة كوروان  
من وجهة نظرهم يف املدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية، ولتحقيق أهداف الدراسة جرى االعتماد  

الدراسة من ) التحليلي، وتكونت عينة  الوصفي  املنهج  ومديرة يف 78على   املدارس األردنية بلواء  ( مديراً 
البادية الشمالية الشرقية خالل جائحة كوروان من خالل نظام التعليم عن بعد، وجرى مجع البياانت الالزمة  

( ومت تطبيقه على عينة الدراسة. كشفت نتائج الدراسة أن تقييم 0.92ابستخدام استبيان بلغ معامل ثباته )
يف ظل انتشار جائحة كوروان من وجهة نظرهم كان متوسطاً، وجاء  عينة الدراسة لفاعلية التعليم عن بعد  

تقييمهم جملال استمرارية التعليم عن بعد وجمال معيقات استخدام التعليم عن بعد وجمال تفاعل املعلمني مع 
التعليم عن بعد، وجمال تفاعل الطلبة يف استخدام التعليم عن بعد متوسطاً، وأوصى الباحث بعقد دورات 

ية يف جمال التعليم عن بعد لكل من املدرسني والطلبة واملساعدة يف التخلص من كافة املعيقات اليت  تدريب
بعد  حتول دون االستفادة من نظام التعليم عن بعد املتبع، وضرورة املزاوجة بني التعليم الوجاهي والتعليم عن  

   .يف املدارس األردنية مستقبال
 بعد، جائحة كوروان، املدارس األردنية، لواء البادية الشمالية الشرقية.التعليم عن كلمات مفتاحية: 

 JEL  :A21  ،A31  ،A39 اتتصنيف
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Abstract:  

This study aimed to uncover the role of school principals in distance 

education during the Corona pandemic from their point of view in the 

Jordanian schools in the Northeast Badia District, and to achieve the 

objectives of the study, the descriptive and analytical curriculum was 

adopted, and the study sample consisted of (78) principals and principals in 

Jordanian schools in the brigade. The northeastern Badia during the Corona 

pandemic through the distance education system, and the necessary data were 

collected using a questionnaire whose reliability factor was (0.92) and was 

applied to the study sample. The results of the study revealed that the study 

sample's evaluation of the effectiveness of distance education in light of the 

spread of the Corona pandemic, from their viewpoint, was moderate, their 

evaluation of the field of continuity of distance education, the field of 

obstacles to the use of distance education, the field of teachers' interaction 

with distance education, the field of student interaction in the use of distance 

education was medium, and the researcher recommended holding training 

courses in the field of distance education for both teachers and students and 

helping to get rid of all Obstacles that prevent benefiting from the established 

distance education system, and the need to combine face-to-face education 

and distance education in Jordanian schools in the future. 

Keywords: Distance education; Corona pandemic; Jordanian schools; the 

northeastern Badia Brigade. 

JEL Classification Codes: A21 ،A31 ،A39 
______________________ _____ _______________ 

  ismael.hamash62@gmail.comمييل: ، اإلإمساعيل أمحد إمساعيل مهاش: املؤلف املرسل
 المقدمة: 

هذا   برز  حيث  لتعليم  الحديثة  المنظومات  من  منظومة  بعد  عن  التعليم  يعتبر 

المصطلح في اوائل التسعينات بسبب التغيرات الكبيرة التي حدثت على الشبكة العنكبوتية  

وانتشار االتصال والتواصل والخدمات والتقنيات الخاصة بهما بشكل كبير وواسع وهو  

ل عرض المحتويات التعليمية بطريقة ذات فاعلية  ما يشير اليه هذا المصطلح من خال

االنترنت   وبوابات  ومدونات  ووسائطه  وتقنياته  الحاسوب  خالل  من  وكفاءة  وجاذبية 
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ببرامج  المتعلمين  ايصال  على  تعمل  التي  البرمجيات  من  وغيرها  المختلفة  ومكاتبه 

 (15، ص 0122تعليمية في وقت سريع وبتكلفة وجهد اقل وفائد كبيرة للغاية )محمود، 
كما ان فلسفة التعليم عن بعد قائمة بدرجة اساسية على اتاحة الفرصة للتعليم وبيان  

التعليم عن بعد اصبح اهم  الميول المختلفة للطلبة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص حيث ان 

لحديثة داخل االوساط المختلفة وينادي البعض به لتبديله في التعليم عن واشهر االساليب ا

بعد بسبب اعتباره واحداً من اهم الوسائل في نشر العملية التعليمية خصوصاً في العولمة 

وانتشارها حيث يجشع بشكل كبير على االتصال والتواصل بين افراد العملية التعليمية  

بعد على التعليم عن  الى قدرة    وترجع قدرة  والمتعلم  المعلم  بين  بدرجة كبيرة  التفاعل 

االداة التي تخلق هذا االتصال وقدرته على توفير اكبر دعم ممكن للطلبة وقدراتهم وخلق  

مجال لفتح حوار موضوعي بين الطلبة ببعضهم ومع المشرف االكاديمي مما يخلق جو  

شاركة والتفاعل في أي وقت بدون من التبادل واالفكار المناسبة مما يحفز الطلبة على الم

 والجندي، )الل    خوف او حرج مما يخلق لديهم مساحة وجرأة اكبر في طرح افكارهم.

2008 ) 

منذ بداية ازمة جائحة كورونا كان العمل على تجاوز االزمة يتسم بعدم الوضوح  

س  وبعد انقضاء المرحلة االولى من انتشار الفايرو  وضبابية الصورة في العالم اجمع،

الى حد   -في العالم  ، بدأت مالمح الفترة القادمة من عملية التعليم تبرز مالمحها القاتمة

من خالل مجموعه من المؤشرات والتي من ابرزها عدد المدارس والجامعات  -كبير  

التي تم اغالقها جزئيا او كليا خالل هذه المرحلة، وعدد االصابات التي تم تسجيلها سواء  

التعليم والمناطق  للطواقم  والصفوف  االعمار  مختلف  على  والطالبات  للطلبة  او  ية 

الى   ماضية  الحالية  وخططها  بوضعها  التعليمية  العملية  ان  الى  يشير  مما  الجغرافية، 

التوقف، وذلك برز من خالل تصريحات المختصين الصحيين و العاملين في سلك التعليم 

اجمع العالم  استطاعت  .في  التي  األردن  االجراءات ومن ضمنها  من  مجموعه  ضمن 

ا هتجاوز المرحلة االولى والتي تشير كافة المعطيات على انها المرحلة االسهل، ومن بعد

االجتماعيين    تأتي الخبراء  يرجح  والتي  االزمة  من  والتشافي  التعايش  مرحلة 

على   تأثيرا  واالكثر  صعوبة  االكثر  المرحلة  انها  على  التربويين  و  واالقتصاديين 

 (.  2020ناصيف ، البشرية) 

وعلى الصعيد األردني سعت الحكومة األردنية الى تحقيق التعليم عن بعد داخل  

من  مجموعة  مع  بالتعاون  مستمر  بشكل  عليها  وشجعت  المدرسية  التعليمية  العملية 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100017623336897
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017623336897
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التعليمية عن بعدة  الثقافة  العالي على نشر  التعليم  المانحين بهدف تحقيق رؤية وزارة 

( ، ولكن اليوم مع  2014التعليمية )وزارة التربية والتعليم العالي ،    ورفع جودة العملية

والمعروف )بكورونا( والذي يعرف بالعدوى   19-تنامي الوباء العالمي فايروس كوفيند

الشديدة واصبح الزم اتباع اجراءات الوقاية العامة بما فيها الحجر المنزلي ، حيث انتقل  

ى حيز االجبار اصبح جلياً على المؤسسات المعنية في التعليم عن بعد من حيز الخيار ال

تنظيم العمليات التعليمة قياس مدى انسجام الطلبة ومدى تقبلهم ورغبتهم خالل العديد من  

التحديات منها عدم الثقة في تقييم الطلبة وغيرها وعدم تقبل الطلبة انفسهم لتعليم عن بعد 

اهميه هذا البحث من حيث التطرق الى مما خلق مجموعة من المشكالت ومن هنا تأتي  

التعليم عن بعد واهميته وخطواته وانواعه ومدى تقل الطلبة عليه وهل تحسن مستواهم  

االكاديمي ام انحدر وكيف حسن من جودة التعليم ان حصل هذا وهو ما سيتطرق لها هذا 

 البحث في الفصول القادمة.

شرقية وجدت نفسها فجأة مجبرة على والمدارس األردنية بلواء البادية الشمالية ال

التحول للتعليم اإللكتروني، وتوظيف وسائل تواصل لم تكن متبعة من قبل، كما أن مدراء 

المدارس فيها تواصلوا مع الطلبة بطرائق مختلفة، كما أن بعض مدراء المدارس كان 

زام الطلبة يشكك في نتائج االختبارات اإللكترونية لعدم توافر مؤشرات محسوسة على الت

بتعليمات االختبارات، مما يولد شكوكاً حول فاعلية التعليم عن بعد لدى طلبة المدرسة،  

بعض  توظيف  ضعف  منها  بعد  عن  التعليم  تطبيق  في  المشكالت  بعض  ظهرت  كما 

التعليم عن بعد أو  تتبع  لم  المدارس األردنية  بالتعليم عن بعد ألن  الخاصة  البرمجيات 

 ً ، إضافة إلى ضعف البنية التحتية للتعليم اإللكتروني الذي يتطلب  التعلم عن بعد مسبقا

لكل طالب.  انترنت وهواتف ذكية وحواسيب  برمجيات محددة وتوفير شبكات  اعتماد 

لذلك فقد ظهرت حاجة ملحة لمعرفة وتقييم فاعلية التعليم عن بعد، ومدى تحقيقه ألهداف 

وإيجاد بيئة تفاعلية تغني عن التعلم وجهاً  التعليم، وقدرته على تلبية احتياجات الطلبة،  

 .لوجه

 اسئلة الدراسة: 

ما دور مدراء المدارس في التعليم عن   تسعى الدراسة لإلجابة عن السؤال اآلتي:

بعد خالل جائحة كورونا من وجهة نظرهم في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية  

 الشرقية؟

 :األسئلة الفرعية اآلتية وينبثق عن هذا السؤال الرئيس 
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ما مستوى استمرارية عملية التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية  -

 الشمالية الشرقية؟ 

ما مستوى معيقات استخدام التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية  -

 الشمالية الشرقية؟ 

المدارس األردنية بلواء البادية  ما مستوى تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في   -

 الشمالية الشرقية؟ 

ما مستوى تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية  -

 الشمالية الشرقية من وجهة نظر مدراء المدارس؟ 

 :أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشار جائحة 

الشمالية كور البادية  بلواء  األردنية  المدارس  في  المدارس  مدراء  نظر  وجهة  من  ونا 

 الشرقية.

التعليم عن بعد، والكشف عن مستوى   كما تهدف إلى قياس مستوى استمرارية عملية 

معيقات استخدام التعليم عن بعد، ومستوى تفاعل الطلبة ومدراء المدارس مع التعليم عن 

 ة بلواء البادية الشمالية الشرقية.بعد في المدارس األردني

 أهمية الدراسة:
 يمكن تلخيص أهمية هذه الدراسة كما يأتي: 

يمكن لألدب النظري الوارد في هذه الدراسة أن يضيف معرفة   األهمية النظرية: -

جديدة للباحثين، وقد يرفد المكتبة العربية بإطار نظري جديد حول التعليم عن 

وقد تفيد الدراسات السابقة التي تُرجمت في هذه  بعد في ظل حاالت الطوارئ،  

 الدراسة المهتمين بالتعلم عن بعد ونتائج تطبيقه عالمياً. 

: تفيد نتائج هذه الدراسة المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية األهمية العملية -

وتطوير   بعد،  عن  التعليم  نظام  أداء  تحسين  في  األردنية  والمدارس  الشرقية 

البشرية واإلمكانات المادية واالتجاهات في انتقاء أنماط التعليم المتبعة   الكوادر

ووضع الخطط المستقبلية للتوجه للتعلم اإللكتروني كبديل للتعلم وجهاً لوجه، كما 

يمكن االستفادة من أداة الدراسة في قياس مدى فاعلية نظام التعليم عن بعد في 

م كونه  أهميته  البحث  ويستمد  انتشار الجامعات،  وهي  واقعية  لظاهرة  عاصراً 

مشابهة  ظواهر  في  الدراسة  هذه  نتائج  من  االستفادة  ويمكن  كورونا،  جائحة 

 كالحروب واألزمات. 
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 :المصطلحات اإلجرائية للدراسة

التعلمية، وتقوم هذه    التعليم عن بعد: - التعليمية  بالعملية  منظومة تفاعلية ترتبط 

المنظومة باالعتماد على وجود بيئة إلكترونية رقمية تعرض للطالب المقررات 

اإللكترونية الشبكات  بواسطة  الذكية  واألنشطة   ،Berg) .واألجهزة 
Simonson، 2018)  

تي يتفاعل فيها طلبة المدارس عرفها الباحث بأنها العملية المخططة والهادفة اليو

ونتاجات   أهداف  لتحقيق  المدارس  مدراء  مع  الشرقية  الشمالية  البادية  بلواء  األردنية 

واألجهزة   محددة من خالل توظيف البرمجيات التعليمية التفاعلية والشبكات اإللكترونية

 خالل فترة انتشار جائحة كورونا.  الذكية لضمان التباعد الجسدي

)كورونا(: جائحة كورو - المرض   نا  تسبب  قد  التي  الفيروسات  فصيلة من  هي 

التنفسي التي تتراوح   للجهاز  للحيوان واإلنسان، وتسبب لدى اإلنسان أمراضاً 

حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد وخامة مثل متالزمة الشرق  

، ويتسم بسرعة األوسط التنفسية، والمتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة )السارس(

 (. 2019االنتشار )منظمة الصحة العالمية،

بأقل    الفاعلية: - النتائج  أفضل  وتحقيق  اإلنجاز  أعلى درجات  بلوغ  العمل على 

 2005) التكاليف. )الكيالني، 
طلبة يو بين  التفاعل  خالل  التعليمية  النتاجات  تحقيق  بمستوى  الباحث  عرفها 

الشرقية مع مدراء المدارس باستخدام البرمجيات   المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية

اإللكترونية  والشبكات  التفاعلية  الذكية  التعليمية  يتطلبه    واألجهزة  الذي  بالوقت  مقارنة 

 التعلم وجهاً لوجه.  

 حدود الدراسة: 

  يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء الحدود اآلتية:
 مديراً ومديرة.  (78: ُطبقت هذه الدراسة على )الحدود البشرية -
جرى تطبيق هذه الدراسة في المدارس األردنية بلواء البادية   الحدود المكانية: -

 .الشمالية الشرقية

الزمنية - الدراسي الحدود  للعام  األول  الفصل  في  الدراسة  هذه  تطبيق  تم   :

(2020/2021 .) 
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ظل  الحدود الموضوعية: تناولت هذه الدراسة فاعلية التعليم عن بعد عن بعد في   -

الشرقية،  الشمالية  البادية  بلواء  األردنية  المدارس  في  كورونا  جائحة  انتشار 

(، كما يعتمد تعميم نتائج  0.92واستخدمت استبانة تتسم بالصدق ومعامل ثبات )

 هذه الدراسة على جدية استجابة عينة الدراسة على فقرات االستبانة. 
 الدراسات السابقة:

 الدراسات العربية:

و   حثناوي  األساسية بعنوان    (2019)  نجم،دراسة  المرحلة  معلمي  جاهزية 

بعد  عن  التعلم  لتوظيف  نابلس  تربية  مديرية  في  الحكومية  المدارس  في  األولى 

والمعيقات واالتجاهات  حيث  "الكفايات  درجة ،  إلى  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

لحكومية في مديرية تربية نابلس، جاهزية معلمي المرحلة األساسية األولى في المدارس ا

الدراسة من   وتكون مجتمع  التحليلي واالرتباطي،  الوصفي  المنهج  الدراسة  واعتمدت 

في  نابلس  تربية  مديرية  في  الحكومية  المدارس  في  األولى  األساسية  المرحلة  معلمي 

العنقودية العشوائية يقة معلما واست عينة الدراسة بالطر( 617األردن، والبالغ عددهم )

الدرجة  :فقرة، وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية   (40معلما تكونت من )  (120من )

مرتفعة، كانت  والمعيقات  واالتجاهات،  الكفايات،  الثالثة  للمجاالت  وجود   الكلية  عدم 

العمر،  لمتغيرات:  فروق ذات داللة إحصائية في مجالي االتجاهات والمعيقات تعزى 

ل االستخدام اليومي لإلنترنت، وعدد الدورات في مجال تكنولوجيا المعلومات. في  ومعد

وجود  .حين وجود فروق ذات داللة إحصائية في مجال )الكفايات( تعزى لهذه المتغيرات

عالقة موجبة )طردية( ذات داللة إحصائية بين مستوى كفايات التعلم عن بعد لدى معلمي 

 رجة اتجاهاتهم نحو توظيفه في هذه المرحلة.  المرحلة األساسية األولى ود

بعنوان : إلى اتجاهات المجتمع التعليمي بمنطقة (  2014دارسة الحميري )أما  

هدفت إلى التعرف إلى اتجاهات المجتمع التعليمي   ، فقد تبوك نحو تطبيق التعلم عن بعد

ذلك طبق    بمنطقة تبوك نحو تطبيق التعلم عن بعد في ضوء بعض المتغيرات، ولتحقيق

التعلم عن بعد على عينة عشوائية   التعليمي نحو تطبيق  المجتمع  اتجاه  الباحث مقياس 

شملت طلبة التعليم العالي والتعليم العام ومعلمي التعليم العام ومعلماته، وأعضاء هيئة  

( الكلي  العينة  حجم  وبلغ  تبوك،  جامعة   في  أن    13025التدريس  النتائج  وكشفت   )

ات المجتمع التعليمي بمنطقة تبوك نحو تطبيق التعلم عن بعد إيجابية  اتجاهات كل مكون
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المعلمين والمعلمات   اتجاهات  دالة إحصائيا مرحلة ً في  توجد فروق  ال  وعالية، وأنه 

 .تعزى للنوع وال التعليمية التي يعملون بها

بعنوان : كفايات التعلم عن بعد لدى معلمي   (  2012دراسة القضاة وحمادنة )و

هدفت إلى  ،  غة العربية في المرحلة الثانوية في محافظة المفرق من وجهة نظرهمالل

الثانوية في  المرحلة  العربية في  اللغة  لدى معلمي  بعد  التعلم عن  إلى كفايات  التعرف 

التحليل   الوصفي  المنهج  الدراسة  واستخدمت   ، نظرهم  وجهة  من  المفرق  محافظة 

معلما ومعلًمة ، وقد أظهرت ) 94لدارسة من )باالعتماد على استبيان و تكونت عينة ا

بعدة لدى   التعلم عن  النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا في كفايات  نتائج أظهرت 

  .عينة الدراسة، تعزى لمتغير ً الجنس والمؤهل العلمي والخبرة

)وكذلك    والصرايرة  العساف  المعلمين ،  (2012دراسة  وعي  مدى   : بعنوان 

هدفت إلى تقصي مدى وعي المعلمين ، التعلم عن بعد في مديرية عمان الثانيةبمفهوم 

من   الدراسة  عينة  وتكونت  الوصفي  المنهج  الدراسة  واعتمدت  بعد  التعلم عن  بمفهوم 

نتائج    350) وتوصلت  البيانات،  لجمع  االستبانة  واستخدمت  البسيطة،  العشوائية   )

لوعي لدى المعلمين بمفهوم التعلم عن  الدراسة إلى و جود درجة فوق المتوسطة من ا

بعد، كما أشارت إلى وجود درجة متوسطة في استخدامهم له، مع وجود فروق ذات داللة  

إحصائية في متوسط وعي المعلمين بموضوع التعلم عن بعد و لمصلحة الذكور، وكذلك  

 .اإلناثوجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام المعلمين للتعلم عن بعد و لمصلحة  

قياس استخدام تكنولوجيا التعليم بقطاع التعليم   ، بعنوان:(2010)دراسة علوي  و

الجزائري نموذجاً. :بالشرق  سطيف  عنابة،  قسنطينة،  الى  واليات  الدراسة  هدفت 

قياس استخدام تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية قياسا كيفيا وكميا من  التعرف على

ا اختبار مؤشرات  الدراسة  خالل  واستخدمت  التعليم  قطاع  في  اليونسكو  لمنظمة  ألداء 

الدراسة   التحليلي وقد شملت هذه  الوصفي  مكون ومتكون وزعت عليهم   500المنهج 

المعلومات   تكنولوجيا  استخدام  على  التشجيع  إلى  الدراسة  خلصت  وقد  استبانة، 

يات والتقنيات الحديثة. واالتصال، إضافة إلى تقبلهم للتكوين على استخدام هذه التكنولوج

وقد خلصت الدراسة إلى نتيجة أنه البد من نظرية جديدة للتعلم تشمل مختلف السياسات 
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اإلداري  التطوير  للتعليم،  المالئمة  والتنظيمية  التعليمية  النماذج  القانونية  والنواحي 

 .والوظيفي المحترف، البنية التحتية التكنولوجية والتأكيد على ضمان الجودة

اتجاهات طلبة المدرسة الهاشمية   بعنوان:  (2008واخرون )دراسة عطية  ا  أم

الجامعي.  التعليم  في  بعد  عن  التعلم  توظيف  عن ف  نحو  للكشف  الدراسة  هذه  هدفت 

اتجاهات طلبة مستوى البكالوريوس في المدرسة الهاشمية نحو توظيف التعلم عن بعد 

نس والخبرة في اإلنترنت على في التعلم الجامعي وتعرف أثر كل من التخصص والج

اتجاهات الطلبة، وأظهرت نتائج الدراسة اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو توظيف التعلم  

عن بعد في التعلم الجامعي، ولم يكن هناك فروق دالة إحصائيا تعزى للتخصص، بينما  

كان هناك فروق دالة إحصائيا تعزى للجنس ولصالح اإلناث، فضال عن وجود فروق  

الة إحصائيا تعزى للخبرة الحاسوبية بين أصحاب الخبرة الحاسوبية القليلة والمتوسطة د

لصالح األخيرة، ووجود فروق دالة إحصائيا تعزى للخبرة في اإلنترنت لصالح أصحاب  

 .الخبرة المتوسطة

  االجنبية:الدراسات 

( لتفشي   بعنوان:(  Draissi, Yong, 2020دراسة  االستجابة  خطة  معرفة 

( المغربية.  ( COVID-19مرض  الجامعات  في  بعد  التعليم عن  إلى   وتنفيذ  هدفت 

( مرض  لتفشي  االستجابة  خطة  في   COVID-19معرفة  بعد  عن  التعليم  وتنفيذ   )

الجامعات المغربية واستخدمت الدراسة منهج تحليل المحتوى ، وقام البحاثون باالعتماد  

مختل وثائق  والتقارير  على  اليومية  بالصحف  خاصة  إخبارية  مقاالت  من  تتكون  فة 

( وثيقة ، وأشارت   100واإلشعارات من موقع الجامعات يتراوح عددها الى حوالي )

نتائج الدراسة واستندت العملية الجديدة لتعليم على أساليب التدريس الجديدة إلى زيادة 

المخصصة لألساتذة للحفاظ على زخم االستقاللية للطالب، وكانت الواجبات اإلضافية  

أعمالهم من المنزل، وتوفير حرية الوصول إلى عدد قليل من منصات التعلم عن بعد 

 المدفوعة أو قواعد بيانات.

تأثير إغالق الجامعات بسبب فيروس كورونا   بعنوان:  ( Sahu,2020)  ودراسة:

(COVID-19على التعليم والصحة العقلية للطالب وهيئة التدري ) .هدفت إلى  ف   س

( كورونا  فيروس  بسبب  الجامعات  إغالق  تأثير  التعليم  COVID-19معرفة  على   )
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الدراسة االستبانة على عينة من    تواستخدموالصحة العقلية للطالب وهيئة التدريس،  

التأثير المحتمل    300 من الطالب واعضاء هيئة التدريس ويسلط البحث الضوء على 

نتائج   COVID-19النتشار   أظهرت  وقد  للطالب،  النفسية  والصحة  التعليم  على 

يتلقى   أن  ويجب  الفيروس,  انتشار  إلبطاء  القوانين  تنفيذ  الجامعات  على  أنه  الدراسة 

الطالب والموظفون معلومات منتظمة من خالل البريد عن بعد, ويجب أن تكون صحة  

خدمات االستشارة    وسالمة الطالب والموظفين على رأس األولويات, ويجب أن تكون

متاحة لدعم الصحة العقلية للطالب, وأيضا على السلطات تحمل مسؤولية ضمان الغذاء 

والسكن للطالب الدوليين, وعلى أعضاء هيئة التدريس االهتمام بالتكنولوجيا بشكل دقيق  

 لجعل تجارب الطلبة مع التعلم غنيًا وفعااًل.

ر جائحة كورونا على إعادة طرق تأثي  بعوان:  (Yulia,2020وكذلك دراسة )

هدفت إلى توضيح طرق تأثير جائحة كورونا على إعادة   تشكيل التعليم في اندونيسيا.

مزايا وفعالية   الوصفي لتوضيحتشكيل التعليم في اندونيسيا، واستعملت الدراسة المنهج  

التعلم من خالل   الى أن هناك سرعة عالية   االنترنت،استخدام  الدراسة  حيث خلصت 

أثير وباء كورونا على نظام التعليم، حيث تراجع أسلوب التعليم التقليدي لينتشر بدال  لت

منه التعلم من خالل االنترنت لكونه يدعم التعلم من المنزل وبالتالي يقلل اختالط األفراد  

وأثبتت الدراسة أهمية استخدام االستراتيجيات المختلفة   الفيروس،ببعضهم، ويقلل انتشار  

 سة وتحسين التعليم من خالل االنترنت.لزيادة سال

(  Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020دراسة : )أما  

هدفت  ،  بعنوان : الفرق بين التدريس عن بعد في حاالت الطوارئ والتعليم عبر االنترنت 

إلى الكشف عن الفرق بين التدريس عن بعد في حاالت الطوارئ والتعليم عبر االنترنت,  

تقييم ومجموعة من األسئلة التي  حيث قا الباحثون بتصميم نموذج مكون من شروط  م 

يمكن من خاللها تقييم التدريس عن بعد في حاالت الطوارئ, وقياس مدى نجاح تجارب  

استرجاع حوالي   تم  استبيان  االنترنت من خالل  عبر  بعد  من    200التعليم عن  اجابة 

وتعليم االنترنت , وخلصت الدراسة إلى   الطالب لقياس مدى الفرق بين تعليم الطوارئ

الطوارئ من حيث جودة   التعلم في حاالت  اإلنترنت عن  التعلم عبر  تجارب  اختالف 

التخطيط، ومن حيث الدورات المقدمة عبر اإلنترنت استجابة ألزمة أو كارثة، ويجب  
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-COVIDعلى الكليات والجامعات التي تعمل على الحفاظ على التعليم أثناء جائحة  
19 . 

 : السابقة التعقيب على الدراسات

هدفت الدراسات السابقة الى التعرف على الدور الذي يلعبه التعليم عن بعد خالل    

مدة  عن  الكشف  وضرورة  اهميته  على  العربية  الدراسات  اتفقت  حيث  كورونا  ازمة 

اتفقت كال من    المدارس حيث  ( ودارسة  2019دراسة حثناوي و نجم ،)  فاعليته في 

( على تحديد التعلم عن بعد لدى   2012( و دراسة القضاة وحمادنة )  2014الحميري )

اختلفت  فيما  بعد  عن  التعلم  بمفهوم  المعلمين  وعي  ومدى  كفايتهم  ومدى  المعلمين 

( ودراسة : )عطية واخرون ، 2010الدراسات السابقة مع دراستي دراسة : )علوي ،  

 م هواتجاهات( في كون االخيرتين يبحثان في التعليم عن بعد من وجهة نظر الطلبة  2008

 التعليمية  

( و Draissi, Yong, 2020اما الدراسات االجنبية فقد اتفقت كال من دراسة )

على معرفة القدرات المدرسية   (،Yulia,2020( ودراسة  )Sahu,2020دراسة : )

( وتنفيذ التعليم عن بعد في   COVID-19للجامعات المختلفة لمواجهة لتفشي مرض )

ق الجامعات على التعليم والصحة العقلية للطالب وهيئة وتأثير إغال    الجامعات المغربية،

التدريس وإعادة تشكيل التعليم في اندونيسيا ، فيما اختلفت الدراسات السابقة مع دراسة:  

(Hodges, Moore, Lockee, Trust, BondH, 2020 والتي تهدف الى  )

 النترنت بيان  الفرق بين التدريس عن بعد في حاالت الطوارئ والتعليم عبر ا

هذ الدراسة مع الدراسات في تحدثها عن التعليم عن بعد واعتمادها على المنهج   تتشابه

الوصفي والتحليلي، إال أن هذه الدراسة تتميز عن الدراسات السابقة في تناولها فاعلية  

المدارس األردنية بلواء البادية  مدراء  التعليم عن بعد خالل جائحة كورونا من وجهة نظر  

 .ية الشرقيةالشمال

 منهج الدراسة:

يعتمد  الذي  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الدراسة في إجراءاتها على  اعتمدت هذه 

من   الدراسة  عينة  من  البيانات  جمع  المدارسعلى  المعدة    مدراء  االستبانة  باستخدام 

 وتحليلها.  مدراء المدارسألغراض هذه الدراسة، ودراسة استجابات 



 

 دور مدراء املدارس يف التعليم عن بعد خالل جائحة كوروان من وجهة نظرهم  عنوان املقال:
 

103 

 :فراد العينةأ

( مدير مدرسة من مدراء المدارس 78طبقت هذه الدراسة على عينة مكونة من )

الدراسة  عينة  اختيار  تم  حيث  الشرقية،  الشمالية  البادية  بلواء  األردنية  المدارس  في 

ع الدراسة  بطريقة  مجتمع  من  األول  خالل شوائية  ال  الفصل  الدراسي   عاممن 

(2020/2021 .) 

 أداة الدراسة:

( فقرة، وتم 40لتحقيق أهداف هذه الدراسة، قام الباحث ببناء استبانة مكونة من )

جائحة كورونا،    لمدراء المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية خالل توجيهها  

وتم تطوير االستبيان من خالل االطالع على دراسات تناولت التعليم عن بعد كدراسة  

(Yulia,2020)    ودراسة(Basilaia, Kvavadze, 2020)  كما استفاد الباحث من ،

المقاييس المستخدمة في الدراسات السابقة، واختارت بعض الفقرات وأعادت صياغتها، 

ضوء األدب النظري المتشكل لديها عن التعلم عن بعد، وقد    وصاغت بعض الفقرات في

،  5( فقرة يقابلها تدريج خماسي )أوافق بشدة= 40تكونت االستبانة بصورتها النهائية من )

( وتوزعت فقرات االستبانة على  1، ال أوافق بشدة=2، ال أوافق= 3، محايد= 4أوافق= 

 أربعة مجاالت هي:

 ( فقرة. 14هذا المجال ) استمرارية التعليم عن بعد: تضمن -
 ( فقرات.10معيقات التعليم عن بعد: تضمن هذا المجال ) -
 ( فقرات.10تفاعل المدرسين مع التعليم عن بعد: تضمن هذا المجال ) -
 ( فقرات.6تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد: تضمن هذا المجال ) -

 صدق أداة الدراسة:

الخبرة  ذوي  من  محكمين  سبعة  على  األولية  بصورتها  االستبانة  جرى عرض 

الوطنية  النجاح  جامعة  من  كل  في  والتدريس  العلمي  البحث  ميدان  في  واالختصاص 

والمدرسة العربية األمريكية وذلك بهدف تحكيم فقرات االستبانة، ومعرفة مدى وضوح 

في ظل انتشار جائحة كورونا من وجهة فقراتها وشموليتها لكافة جوانب التعليم عن بعد  

نظر مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية، وكذلك مالئمة  
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صياغة الفقرات، وإبداء الرأي في طريقة تصحيح االستبانة، وقد تركزت آراء المحكمين  

بتعديل اال الباحث  الفقرات، وقام  لبعض  اللغوية  الصياغة  إعادة  ستبانة في ضوء  على 

 آراء المحكمين.

 ثبات أداة الدراسة: 

الدراسة  عينة  غير  من  استطالعية  عينة  على  إلكترونياً  االستبانة  تطبيق  جرى 

( مدير مدرسة من مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية  20مكونة من )

( الختبار  (Cronbach’s Alpha  الشمالية الشرقية، وتم استخدام اختبار كرونباخ الفا

(، وقد تراوحت قيم معامالت الثبات 0.92ثبات االستبانة، وقد بلغ معدل ثبات االستبانة )

 (. 0.731( و )0.895لمحاور االستبانة بين ) 

 التحليل االحصائي:
تفريغها في  ثم  الدراسة وهي االستبانة، ومن  أداة  باستخدام  البيانات  جرى جمع 

إكسل ) )(،  Excelملف  البرنامج االحصائي  إلى  لتحليل SPSSوتنظيمها وإدخالها   )

لحساب   الوصفي  اإلحصاء  استخدام  تم  حيث  اإلجابات.  ترميز  بعد  الدراسة  بيانات 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 كما تم تحويل فئات التدريج الخماسي إلى تدريج ثالثي كما يلي: 

(5-1) =4  
4/3  =1.33 

 مت هذه القيمة لتحديد طول فترة التدريج كما يلي: حيث استخد
 ضعيفة  2.33 –1

 متوسطة  3.67– 2.34
 كبيرة  5.00– 3.68

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

 جرى عرض النتائج وتحليلها في ضوء تسلسل أسئلة الدراسة كما يلي:
واالنحرافات   الحسابية  المتوسطات  حساب  جرى  االستبانة  هذه  المعيارية  لتحليل 

 لمجاالتها األربع، وكانت النتائج كما يلي: 
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت استبانة التعليم عن (1)جدول  
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 متوسطة 0.90 2.55 استمرارية التعليم عن بعد في ظل انتشار كورونا 1
 متوسطة 0.82 2.47 تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في ظل التعليم عن بعد  2
 متوسطة 0.67 2.43 تفاعل المدرسين مع التعليم عن بعد في ظل ازمة كورونا 3
 متوسطة 0.34 2.35 معيقات التعليم عن بعد  4

5 
من   كورونا  جائحة  انتشار  ظل  في  بعد  عن  التعليم  فاعلية 

المدرسينوجهة   البادية    في  نظر  بلواء  األردنية  المدارس 

 الشمالية الشرقية 
 متوسطة 0.57 2.45

( أن المتوسط الحسابي لـفاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشار 1يتبين من الجدول )

البادية   بلواء  األردنية  المدارس  في  المدارس  مدراء  نظر  وجهة  من  كورونا  جائحة 

( بدرجة متوسطة، وأن مجال 0.57( بانحراف معياري) 2.45بلغ ) الشمالية الشرقية قد  

حسابي) بمتوسط  كان  كورونا"  انتشار  ظل  في  بعد  عن  التعليم  (  2.55"استمرارية 

التعليم عن 0.90وانحراف معياري) الطلبة مع  يليه مجال "تفاعل  بدرجة متوسطة،   )

أيضا، في حين ( بدرجة متوسطة  0.82( وانحراف معياري) 2.47بعد" بمتوسط حسابي) 

جاء مجال "تفاعل المدرسين مع التعليم عن بعد في ظل أزمة كورونا" بمتوسط حسابي 

( بدرجة متوسطة، وأخيراً جاء مجال "معيقات التعليم  0.67( وانحراف معياري)2.43)

 (. 0.34( وانحراف معياري)2.35عن بعد" بمتوسط حسابي) 

عملي استمرارية  مستوى  "ما  األول:  السؤال  المدارس  نتائج  في  بعد  عن  التعليم  ة 

 األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية؟" 
لمجال   المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  باستخالص  الباحث  قام 

استمرارية عملية التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية كما  

 يلي: 
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الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال " استمرارية : المتوسطات  (2)  جدول

 التعليم عن بعد في ظل انتشار كورونا" 
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1 

تم تدريب الطلبة من قبل المدرسة على استخدام التعليم عن  

خالل  التأهيلية  الدورات  بعض  اعطائهم  خالل  من  بعد 

 الجائحة 
 متوسطة 1.35 3.22

2 
كافة  وتغطي  فعالة  بعد  عن  التعليم  في  المتبعة  التقنيات 

 جوانب المنهاج 
 متوسطة 1.44 3.16

هناك سالسة في االنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم عن   3

 بعد في ظل أزمة كورونا
 متوسطة 1.39 3.04

4 
بعد كبديل عن  أشعر بالرضا عن استخدام نظام التعليم عن  

 نظام التعليم الوجاهي في ظل ازمة كورونا 
 متوسطة 1.44 2.83

التعليمية عن بعد كان دون عوائق   5 ارسال واستالم المواد 

 فنية 
 متوسطة 1.55 2.70

6 

تدريبية توضح   ارشادية  إلكترونية  دورات  المدرسة  توفر 

أزمة  أثناء  للمدرسين  بعد  عن  التعليم  نظام  استخدام  الية 

 كورونا
 متوسطة 1.39 2.64

محتوى   7 وإنتاج  لتصميم  كافية  مهارات  المدرسون  يمتلك 

 الكتروني فعال
 متوسطة 1.41 2.62

اإللكتروني   8 للتعليم  المدرسة  وفرته  الذي  الموقع  تصميم 

 تسهل عرض المادة بطريقة شيقة 
 متوسطة 1.40 2.50

أعضاء   9 بين  مباشرا  تواصال  يوفر  بعد  عن  التعليم  نظام 

 النظام التعليمي )االدارة، المدرس، الطالب( 
 ضعيفة  1.34 2.28

10 
التكنولوجيا  توفر المدرسة دعم فني مالئم لتسهيل توظيف  

 في المادة التعليمية 
 ضعيفة  1.35 2.26

تساهم تقنية التعليم عن بعد بفاعلية في استمرارية ونجاح   11

 العملية التعليمية في ظل أزمة كورونا
 ضعيفة  1.33 2.18

العملية   12 لمتابعة  متوفر  المدرسة  من  اللوجستي  الدعم 

 التعليمية. 
 ضعيفة  1.33 2.16
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13 
توفير   التعليمية  تم  بالمادة  الخاص  الموقع  الستخدام  دليل 

 للطلبة.
 ضعيفة  1.35 2.08

 ضعيفة  1.24 2.08 إدارة المدرسة تقوم بتقييم مستمر آللية التدريس عن بعد  14

( أن فقرات مجال" استمرارية التعليم عن بعد في ظل انتشار 2يتبين من الجدول )

ودرجة متوسطة، فقد جاءت الفقرة " تم تدريب كورونا" قد تراوحت بين درجة ضعيفة 

الطلبة من قبل المدرسة على استخدام التعليم عن بعد من خالل اعطائهم بعض الدورات 

( وبانحراف 3.22التأهيلية خالل الجائحة " في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )

درسة تقوم بتقييم  ( بدرجة متوسطة، وجاءت الفقرة " إدارة الم1.35معياري مقداره )

مستمر آللية التدريس عن بعد " والفقرة " تم توفير دليل الستخدام الموقع الخاص بالمادة 

( مقداره  حسابي  بمتوسط  األخيرة  المرتبة  في   " للطلبة  وبانحراف 2.08التعليمية   )

 ( على التوالي بدرجة متوسطة.1.35( )1.24معياري مقداره )

دارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية تفاجأت وتعزى هذه النتيجة إلى أن الم

بقرار حكومي بإغالق المدرسة ومنع التدريس وجهاً لوجه، دون أن يكون هناك تدريب 

التعليم  عملية  في  بعد  عن  التعليم  توظيف  حول  المدارس  لمدراء  مهنية  وتنمية  مسبق 

 ن بعد.والتعلم، كما ان الطلبة أنفسهم لم يتدربوا على التعليم ع

وموثوقة  مسبقة  لبرمجيات  المدرسة  اعتماد  عدم  إلى  النتيجة  هذه  تعزى  وقد 

يتواصلون مع  المدارس  الذي جعل بعض مدراء  األمر  بعد،  التعليم عن  في  لتوظيفها 

الطلبة عبر وسائل التواصل االجتماعي، وهي برامج غير متخصصة للتعليم عن بعد، 

ال   المدارس  ومدراء  الطلبة  بعض  أن  مما كما  اإللكترونية،  االختبارات  بنتائج  يثقون 

 جعلهم ال يأخذون التعليم عن بعد على محمل الجد. 

عزو الباحث هذه النتيجة إلى أن القرارات الحكومية جاءت سريعة جداً، مما يوقد  

أفقدت المدرسة مرونتها في التعامل مع جائحة كورونا، فقد استمرت نتائج الفصل األول  

لمدة طويلة، ولم يعرف مدراء المدارس أو الطلبة مصير هذا الفصل، هل  في ضبابية  

امور  نتائجه، وهي  بعد كتعلم رسمي وتعتمد  التعليم عن  أم سيحسب  أم سيلغى  سيُعاد 

 جعلت بعض الطلبة يتوقف عن متابعة التعليم عن بعد ثم يعود للتعلم ثم يتوقف.
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استخدام معيقات  مستوى  "ما  الثاني:  السؤال  المدارس    نتائج  في  بعد  عن  التعليم 

 األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية؟" 
لمجال   المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات  باستخالص  الباحث  قام 

معيقان استخدام التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية كما  

 يلي: 

( وا3جدول  الحسابية  المتوسطات  الثاني"  (  المجال  لفقرات  المعيارية  النحرافات 

 معيقات التعليم عن بعد " 
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شقيها   1 على  المواد  نوع  مع  بعد  عن  التعليم  نظام  يتناسب 

 النظري والعملي 
 كبيرة 0.93 3.90

والمهارات   2 الخبرة  لديهم  المدرسين  والمناسبة جميع  الكافية 

 الستخدام الحاسوب واالنترنت 
 متوسطة 1.09 3.30

 ويستطيع المدرس أعطاء أي حصةسرعة االنترنت مناسبة   3

 دون أي انقطاع 
 متوسطة 1.47 3.20

تم عقد دورات تدريبية وإعداد المدرسين قبل أزمة كورونا  4

 آللية استخدام التعليم عن بعد 
 متوسطة 1.48 2.62

5 
قيام  أثناء  الكهربائي  للتيار  انقطاع  بالعملية    المعلم   يحدث 

 التعليمية 
 متوسطة 1.34 2.42

6 

والطلبة   المدرسين  بين  المباشر  التواصل  في  هناك صعوبة 

المواجهة  خالل  من  واآلراء  األفكار  تبادل  يمكن  )حيث 

 الشخصية( 
 ضعيفة  1.04 1.74

 ضعيفة  0.95 1.70 المصورةتواجه المدرسين مشاكل في إعداد الحصص  7

8 
هناك صعوبة لدى المدرسين في متابعة األعداد الكبيرة للطلبة 

 عبر أدوات التعليم عن بعد المتاحة
 ضعيفة  0.98 1.60

9  ً  ضعيفة  0.83 1.54 يواجه الطالب مشاكل ومعوقات عند دراسة المادة إلكترونيا
1
0 

بسبب   والحصص  بعد  عن  التعليم  مع  الطلبة  تفاعل  تأثر 

 و خاصةأظروف معيشية صعبة 
 ضعيفة  0.78 1.52
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( أن فقرات مجال" معيقات التعليم عن بعد" قد تراوحت بين 3يتبين من الجدول )

درجة ضعيفة ودرجة كبيرة، فقد جاءت الفقرة " يتناسب نظام التعليم عن بعد مع نوع  

( 3.90شقيها النظري والعملي" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي مقداره )المواد على  

( بدرجة كبيرة، وجاءت الفقرة " تأثر تفاعل الطلبة  0.93وبانحراف معياري مقداره )

المرتبة   التعليم عن بعد والحصص بسبب ظروف معيشية صعبة أو خاصة " في  مع 

( مقداره  حسابي  بمتوسط  م1.52األخيرة  وبانحراف   )( مقداره  بدرجة 0.78عياري   )

 متوسطة.

وتعزى هذه النتيجة إلى عدم وجود برمجيات تعليمية معتمدة مسبقاً في المدرسة، 

األمر الذي جعل الطلبة يتقدمون في الجوانب النظرية، في حين وجدوا صعوبة في التعلم 

 عن بعد في الجوانب العملية.

في المدارس األردنية مدرب على   كما تعزى هذه النتيجة إلى أن الكادر التعليمي

التعليم وجهاً لوجه، في حين يتطلب التعليم عن بعد كفايات التواصل عن بعد وكفايات  

بلواء   األردنية  المدارس  في  المدارس  مدراء  عليها  يتدرب  لم  كفايات  حاسوبية، وهي 

من أول    البادية الشمالية الشرقية األمر الذي أوجد صعوبات في فهم الرسائل والتعليمات

مرة، كما أن بعض مدراء المدارس غير مدرب على التعامل مع الحاسوب والهواتف  

 الذكية.

وتعزى هذه النتيجة إلى أن سرعة االنترنت غير مناسبة في بعض المناطق، األمر 

الذي أوجد تفاوتاً في استقبال المعلومات وتبادلها، إضافة إلى حدوث انقطاعات في التيار 

 ألردن خالل أزمة كورونا. الكهربائي في ا

وتعزى هذه النتيجة إلى أن التعليم عن بعد هو مستجد تربوي فرضته جائحة كورونا،  

وكل مستجد يواجه صعوبة في البداية، ثم تأتي الخبرة الحقاً لتزيل كثير من المعيقات 

 وتكيف التعليم عن بعد بما يتناسب مع ظروف بيئة التعلم في األردن. 

السؤال الثالث: "ما مستوى تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في المدارس  نتائج  

 األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية؟" 

قام الباحث باستخالص المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال تفاعل  

 شرقية كما يلي: المعلمين مع التعليم عن بعد في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية ال
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: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث" تفاعل  (4)جدول  

 المعلمين مع التعليم عن بعد في ظل ازمة كورونا " 
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1 
لتقييم تحصيل   مناسبة  وسيلة  بعد  االختبارات عن  ان  أعتقد 

 الطلبة
 كبيرة 1.12 3.74

التعليم عن بعد أكثر فاعلية من حيث استغالل الوقت أكثر من   2

 التعليم التقليدي 
 متوسطة 1.32 3.42

3 
هناك مصداقية عالية في تقييم الطلبة من خالل نظام التعليم  

 عن بعد 
 متوسطة 1.41 3.20

نظام   4 عن  بالرضى  األردنية  المدارس  في  المدرس  يشعر 

 التعليم عن بعد 
 متوسطة 1.44 2.92

 متوسطة 1.48 2.60 أساليب التقييم المتبعة مناسبة وتتم بطرق متنوعة 5
 ضعيفة  1.28 1.90 يتم تقييم الطالب بشكل مستمر اثناء عملية التعليم عن بعد  6
 ضعيفة  1.21 1.78 يتم إرفاق المادة التعليمية للطلبة بسهولة ويسر  7

8 
المادة  يجيب   عن  الطلبة  استفسارات  على  بسهولة  المدرس 

 العلمية المرفقة
 ضعيفة  1.13 1.76

 ضعيفة  0.64 1.48 انت ملتزم بنظام التعليم عن بعد بناء على خطة المدرسة  9

يشتمل المحتوى التعليمي على تمارين وواجبات تساعد على   10

 التعلم
 ضعيفة  0.93 1.46

فقرات مجال" تفاعل المعلمين مع التعليم عن بعد في ظل  ( أن  4يتبين من الجدول )

انتشار كورونا" قد تراوحت بين درجة ضعيفة ودرجة كبيرة، فقد جاءت الفقرة " أعتقد  

أن االختبارات عن بعد وسيلة مناسبة لتقييم تحصيل الطلبة " في المرتبة األولى بمتوسط 

( بدرجة كبيرة، وجاءت الفقرة  1.12( وبانحراف معياري مقداره )3.74حسابي مقداره )

"يشتمل المحتوى التعليمي على تمارين وواجبات تساعد على التعلم" في المرتبة األخيرة  

 ( بدرجة ضعيفة.0.93( وبانحراف معياري مقداره )1.46بمتوسط حسابي مقداره )
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وتعزى هذه النتيجة إلى ضعف تفاعل مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء 

برامج الباد لديهم  تتوافر  ال  المدارس  فمدراء  التقويم،  انشطة  مع  الشرقية  الشمالية  ية 

 متخصصة في ضبط تنفيذ الطلبة لالختبارات. 

كما أن تفاعل مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية 

ا مدراء  تجعل  متقطعة  خدمة  وهي  االنترنت،  خدمة  توافر  باستمرار  لمدارس محكوم 

يتوقف عن التفاعل مع الطلبة في حال توقف الخدمة، أو تحد من قدرته على االستجابة  

بسهولة على استفسارات الطلبة عن المادة التعليمية، كما أن قدرة مدراء المدارس في 

محدودة   التعليمية  المواد  أرفاق  على  الشرقية  الشمالية  البادية  بلواء  األردنية  المدارس 

 تويات رفع الملفات في خدمات االنترنت.بسبب تدني مس

كما تعزى هذه النتيجة إلى أن العمل على التعليم عن بعد من قبل مدراء المدارس 

في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية جاء بشكل مفاجئ، األمر الذي جعلهم  

والتمارين والواجبات مما جعل  يرسلون معلومات مركزة وعميقة، وتجنب التفصيالت، 

 المواد التعليمية جافة في بعض األحيان ومملة للطلبة.

المدارس   في  بعد  عن  التعليم  مع  الطلبة  تفاعل  مستوى  "ما  الرابع:  السؤال  نتائج 

 األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية من وجهة نظر مدراء المدارس؟" 
الحسا  المتوسطات  باستخالص  الباحث  لمجال قام  المعيارية  واالنحرافات  بية 

تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد من وجهة نظر مدراء المدارس في المدارس األردنية  

 بلواء البادية الشمالية الشرقية كما يلي: 

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال" تفاعل الطلبة  5جدول  

 عن بعد" مع التعليم عن بعد في ظل التعليم 
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 متوسطة 1.30 3.32 أشعر بالرضا عن مدى استفادة الطلبة من التعليم عن بعد  3

 متوسطة 1.46 3.20 يتفاعل الطلبة مع نظام التعليم عن بعد بشكل مستمر  1

6 
المادة   فهم  في  بعد  عن  التعليم  أسلوب  بشكل  يساعد  العلمية 

 واضح وسلس 
 متوسطة 1.35 2.92

 ضعيفة  1.45 2.26 عرض المادة الكترونيا يزود الطالب بمهارات اضافية 4
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2 
يستطيع الطالب طرح أي تساؤالت واستفسارات من خالل  

 التعليم عن بعد 
 ضعيفة  1.15 1.76

5 
يتيح نظام التعليم عن بعد للطالب الوصول للمادة التعليمية في 

 وقت أي 
 ضعيفة  0.75 1.36

( أن فقرات مجال" تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في ظل  5يتبين من الجدول )

انتشار كورونا" قد تراوحت بين درجة ضعيفة ودرجة متوسطة، فقد جاءت الفقرة "أشعر  

بالرضا عن مدى استفادة الطلبة من التعليم عن بعد" في المرتبة األولى بمتوسط حسابي 

( بدرجة متوسطة، وجاءت الفقرة "  1.30( وبانحراف معياري مقداره )3.32مقداره )

يتيح نظام التعليم عن بعد للطالب الوصول للمادة التعليمية في أي وقت " في المرتبة  

( مقداره  حسابي  بمتوسط  )1.36األخيرة  مقداره  معياري  وبانحراف  بدرجة 0.75(   )

 ضعيفة.

أن مجال تفاعل الطلبة مع التعليم عن بعد في ظل    أشارت نتائج هذا السؤال إلى

انتشار كورونا جاء بدرجة متوسطة، وأن تفاعلهم كان يتراوح ما بين متوسط وضعيف  

 في بعض أنشطة التعليم عن بعد.

وتعزى هذه النتيجة إلى أن طلبة المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية 

د فرضت عليهم جائحة كورونا التعليم عن بعد بشكل مفاجئ لم يعتادوا التعليم عن بعد، فق

ودون تدريب مسبق، وقد حاولوا التواصل مع مدراء المدارس، وهم أيضاً غير مدربين 

على التعليم عن بعد، مما جعل التفاعل بينهم وبين التعليم عن بعد متوسطاً وضعيفاً في 

 بعض األنشطة.

البادية الشمالية الشرقية ال تمتلك برمجيات ودروس كما أن المدارس األردنية بلواء  

محوسبة معدة مسبقاً لتوظيفها في حاالت الطوارئ، األمر الذي جعل مدراء المدارس 

أنشطة   تتضمن  ال  دروساً  وأحياناً  المقررات،  من  تحقق جزءاً  دروساً  للطلبة  يرسلون 

سئلة؛ مما أفقدهم التفاعل  تفاعلية، مما جعل الطلبة متلقين فقط، يقرأون ويجيبون عن األ

 مع التعليم عن بعد.

( Wordو)  (PDFكما أن اعتماد مدراء المدارس على إرسال دروس من نوع )

على   الطلبة  قدرة  من  يقلل  التعليمي  المحتوى  قراءة  الطالب  من  أي  والطلب  طرح 

 تساؤالت واستفسارات من خالل التعليم عن بعد.
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المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية   إضافة إلى ذلك فإن مدراء المدارس في

الشرقية يحتاجون تدريب كاف ليختاروا البرمجية المناسبة التي تضمن تفاعل الطلبة مع 

 المحتوى التعليمي، والوصول إليه في أي وقت يشاء.

 الخاتمة:

  تمت مناقشة النتائج في ضوء تسلسل أسئلة الدراسة كما يلي: 

الحسابي لـفاعلية التعليم عن بعد في ظل انتشار جائحة كشفت النتائج أن المتوسط  

الشمالية  البادية  بلواء  األردنية  المدارس  في  المدارس  مدراء  نظر  وجهة  من  كورونا 

( بدرجة متوسطة، وأن جميع المجاالت 0.57( بانحراف معياري )2.45الشرقية قد بلغ )

 جاءت بدرجة متوسطة.

ألردنية تعتمد التعلم وجهاً لوجه، ولم يكن في وتعزى هذه النتائج إلى أن المدارس ا

خططها اعتماد التعليم عن بعد، لذلك فقد تحولت بشكل مفاجئ إلى التعليم عن بعد، وهذا  

ما يقلل من خبراتها في هذا المجال، ويجعل هذا النوع من التعليم مستجداً يحتاج لممارسة  

 لتحسين مستواه. 

يم عن بعد يتطلب وجود بنية تحتية من حواسيب كما تعزى هذه النتيجة إلى أن التعل

وهواتف وبرمجيات مجربة ومعتمدة في التعليم، وشراء برامج خاصة بالمدرسة لضمان 

على  فُرض  بعد  عن  التعليم  وألن  بعد،  عن  التعليم  في  الطلبة  من  عدد  أكبر  اشتراك 

يتواصل المدارس  مدراء  كان  فقد  كورونا  جائحة  نتيجة  مفاجئ  بشكل  مع  المدرسة  ون 

 الطلبة ضمن اإلمكانات المتاحة وهي إمكانات ضعيفة ولم يُحسب لها حساب. 

واجهت   وقد  وخاصة،  حكومية  جهود  تضافر  يتطلب  بعد  عن  التعليم  أن  كما 

المدارس األردنية قرارات حكومية دون توفير دعم الستمرار عملية التعليم، إضافة إلى  

ذلك فإن مدراء المدارس في المدارس األردنية بلواء البادية الشمالية الشرقية لم يتلقوا 

 تعليم عن بعد في األزمات.التدريب الكافي لقيادة عملية ال

 التوصيات:

و - للطلبة  اإليجابية  التوجيهات  ووضع    للمعلميناستثمار  بعد،  عن  التعليم  نحو 

خطط وبرامج لالستفادة من هذه التوجيهات، وإعطاء دورات تدريبية في مجال  

 .والمعلمين ومدراء المدارسالتعليم عن بعد لكل من الطلبة 

تصال بالطلبة من خالل الصفحات اإللكترونية تدريب وتشجيع المعلمين على اال -

 والبريد اإللكتروني، نظرا أن كثير من الطلبة لديهم خدمة اإلنترنت في البيوت. 



 

 إمساعيل أمحد إمساعيل مهاش 
 

114 

مع التعليم تأكيد ضرورة االهتمام من قبل المدرسة بإدخال أسلوب التعليم عن بعد   -

أكبر  الوجاهي لتحقيق  الطلبة  بين  اإللكترونية  الثقافة  بنشر  والقيام  من ،  قدر 

 .التفاعل مع هذا النوع من التعليم

كافة   - وإزالة  المدرسة  في  بعد  عن  التعليم  لتطبيق  مالئمة  تعليمية  بنية  توفير 

المعوقات البشرية والمادية والفنية التي تحول دون انتشاره في النظام التعليمي  

  .بمختلف المراحل والمجاالت

ء المزيد من الدراسات والبحوث القيام بإجرا  وزارة التربية والتعليميجب على   -

لمعرفة مدى فاعلية التعليم عن بعد في ظل وجود ظروف قاسية وعقد المؤتمرات 

 والندوات من أجل تطوير التعليم عن بعد والنهوض به.

قيام   - والتعليمضرورة  التربية  دراسيةبطرح    وزارة  الطالب   مقررات  تكسب 

عملية التفاعل واالستفادة من  مهارات وتقنيات التعليم عن بعد من أجل تسهيل  

 قبل الطلبة مع المواد التعليمية المعروضة إلكترونياً. 
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 :  ملخص
إنشاء قوات حفظ السالم هو وسيلة لتسوية النزاعات من طرف منظمة األمم املتحدة لتحقيق حفظ السلم 

كآلية أثبتت فعاليتها يف منع النزاعات وصيانة للسلم واألمن الدوليني، ونظام األمن   تالدوليني، برز واألمن 
صوص هذه القوات، والصعوابت اخلارجية والداخلية اليت  اجلماعي رغم خلو امليثاق من إشارة صرحية ب 

تضاعف عددها بشكل غري مسبوق يف فرتة ما بعد  عالدولية، متؤثر على عمل قوات حفظ السالم 
 احلرب الباردة.

جماالت نشاطها يف ظل تغري تركيبة اجملتمع    بووأبعادها، وتشع املفاهيميشهدت تطورات على الصعيد 
 وتعارض عمل قوات حفظ السالم مع جممل القواعد  ازانت العالقات الدولية.تو  لالدويل، واختال

 أممية.  واألمن، نزاع قوات ماملتحدة، حفظ، السل ماملفتاحية: األمالكلمات 
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Abstract: 

The propose of studying the issue of peacekeepers is to become 

familiar with the rôle of the United Nations in maintaining international 

peace and Security. There have been développements at the conceptuel and 

opérationnel levels which have required further study and monitoring of 

This mechanism. 

This has proven to be effective in preventing conflits and maintaining 

international peace and Security, as well as the collective Security system 

despite the absence of an explicit reference in the charter regarding these 

forces, and the external and internal difficulties That affect the work of 

international peacekeepers . 

Key words United nations, Keeping peace and Security, conflict, UN 

forces 

  
 مقدمة:

حرص واضعو امليثاق على وضع تنظيم جديد للجماعة الدولية أساسه فكرة نظام األمن اجلماعي 
التهديد هبا على أي حنو ميس ابالستق أو  القوة   السياسي اللالذي يقوم على احلظر املطلق الستخدام 

جهة أخرى، وبذلك مت وضع األسس الالزمة لقيادة مجاعية للنظام الدويل من   نوسالمة أراضيها، مللدول  
 خالل األمم املتحدة. 

أسننند امليثنناق جمللننس األمننن مهمننة تطبيننق نظننام األمننن اجلمنناعي وريلننك ابرنناري التنندابري غننري العسننكرية 
اإلخنننالل بنننه أو عنننند وقنننوع عننندواف طبقنننا ألحكنننام الفصنننل والعسنننكرية الالزمنننة يف حننناالت مديننند السنننلم أو 

السابع من امليثنناق،لكن احلننرب البنناردة أثننرت سننلبا علننى أداء جملننس األمننن حننا أدت إ  شننل عملننه خاصننة 
فيما يتعلق بتطبيق نظام األمن اجلماعي ريلك بسبب اإلفراط يف استخدام "الفيتو"، والذي ترتب عليه عنندم 

ممننا  طة جملننس األمننن  كنننه مننن القيننام ابملهننام املنوطننة بننه يف جمننال حفننظ السننلمتوافر قننوات مسننلحة لننت سننل
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أدى إ  عجنننز جملنننس األمنننن بسنننبب اسنننتخدام حنننق الفيتنننو فتحنننول دور األمنننم املتحننندة يف املسنننائل املتعلقنننة 
 .حبفظ السالم واألمن الدوليني

ملسننائل القانونيننة، خاصننة أاثر جلننوء األمننم املتحنندة إ  اسننتخدام هننذا األسننلوب للتنندخل العدينند مننن ا
وأف ميثنناق األمننم املتحنندة ص ينننع صننراحة علننى إنشننائها واختصاصنناما، األمننر الننذي دفننع بعنن  النندول يف 
البدايننننة إ  التشننننكيك يف منننندى شننننرعية اللجننننوء إ  هننننذا األسننننلوب مننننن أسنننناليب التنننندخل النننندويل يف فننننك 

 الصراعات الدولية.
على أهم اآلليات املستعملة من طرف منظمة األمم للوقوف   من هذا املنطلق مدف هذه الدراسة

 والصعيد العمليايت  املفاهيميشهدت تطورات على الصعيد    الدوليني، واليتاملتحدة يف حفظ السلم واألمن  
الدراسة واملتابعة هلذه   النزاعات وصيانة    اآللية، واليتاألمر الذي تطلب مزيدا من  فعاليتها يف منع  أثبتت 

 .ولينيللسلم واألمن الد
به األمم املتحدة مقصورة ابلدرجة األو  على صوف  كانت أهداف حفظ السالم الذي تضطلع 

السالح بني األطراف املتقاتلة أي القيام مبهام عسكرية حبتة    عاهلدنة، نز خطوط    ةالنار، مراقبوقف إطالق  
 السلمية.للجهود السياسية حلل النزاع ابلطرق  وتوفري الدعم

األمم   أصبحت  النزاعات إري  إ   تدخلها  امتد  بل  الدول  بني  النزاعات  يف  فقط  ليس  تتدخل  املتحدة 
 إ  الدول األخرى.  الداخلية واحلروب األهلية اليت  تد أاثرها

ومنه تربز إشكالية الدراسة املتمثلة ما هي الطبيعة القانونية لقوات حفظ السالم كآلية مستحدثة يف 
فيما يتمثل األساس القانوين لقوات حفظ   فرعية أمههاها تطرح تساؤالت  واليت بدور   الدولية؟حل النزاعات  

وكيف أثرت املتغريات الدولية يف   مهامها؟مدى فعالية قوات حفظ السالم يف أتدية    الدولية؟ وماالسالم  
 تطور أدوارها؟

ريلك إبلقاء توظيف مجلة من املناهج العلمية بدءا ابملنهج الوصفي، و   الرئيسية متولتحليل اإلشكالية  
االعتمنناد علننى املنننهج  ، مثمسننارهالدراسننة التطننورات الننيت حلقننت عمليننات حفننظ السننالم وتتبننع نظننرة علننى 

دوف إغفننال الننواردة يف امليثنناق  ولليننل النصننوصحفننظ السننالم  قننواتعمننل التحليلنني، مبعاجلننة ولليننل وتقيننيم 
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ف اجملتمننع النندويل، ومسننتجدات العالقننات االسننتعانة ابملنننهج التننارري، املننرتبط التطننورات الطارئننة علننى ظننرو 
 واتساع مهامها. إ  تطور مفهوما أدت الدولية، اليت

 قوات حفظ السالم الدولية.  ألنشاء املبحث األول: فكرة نظام األمن اجلماعي كأساس
تكتسي فكرة حفظ السلم واألمن الدويل أمهية كربى يف منظومة األمننم املتحنندة حينن  أعطننى امليثنناق 

اسية جمللننس األمننن بتحمننل التبعننات الرئيسننية يف جمننال حفننظ األمننن والسننلم النندوليني، والننذي يعتننرب مكانة أس
 .املتحدةأحد املقاصد اليت أنشأت من أجلها منظمة األمم 

 األول: سلطة اجلمعية العامة يف جتسيد تدابري األمن اجلماعي املطلب
عتبارهنننا اجلهننناز الرئيسننني العنننام للتنننداول يف لتنننل اجلمعينننة العامنننة مكاننننة متمينننزة يف منظومنننة األمنننم، اب

املنظمنننة الدولينننة، ابعتبارهنننا  ثنننل طبقنننة اجملتمنننع الننندويل مبختلنننف أطيافنننه وتشنننكيالته السياسنننية واالقتصنننادية 
 .(2001)بوسلطاف،  والعرقية واجلهوية الغنية منها والفقرية

 وحبنن  كننل ،امليثنناقات الننيت منحهننا هلننا وللجمعية العامة دور كبريا يف نشاط األمننم املتحنندة، اسننتنادا للسننلط 
ما يتعلق بسلطات وأهداف املنظمة، ال حيدها يف هذه السلطة أي قيد، سوى إصدار توصيات غري ملزمة،  

 (130، صفحة 1985)عيوف،  امليثاق.( من 12كما أهنا تراعي ما جاء يف أحكام املادة )
 األمم املتحدة: الفرع األول سلطة اجلمعية العامة يف مناقشة مجيع شؤون 

على "للجمعية العامة أف تناقش أي مسألة أو أمننر ينندخل يف نطنناق من امليثاق:   املادة العاشرةتنع  
عنندا مننا  هلننا فيمنناهذا امليثنناق، أو يتصننل بسننلطات فننرع مننن الفننروع املنصننوص عليهننا فيننه أو وظائفننه، كمننا أف 

و كليهمننننا مبننننا تننننراه يف تلننننك املسننننائل أف توصنننني أعضنننناء اهليسننننة أو جملننننس األمننننن أ 12نننننع عليننننه يف املننننادة 
 واألمور".

من امليثاق، حيق للجمعيننة العامننة مناقشننة أي مسننألة تنندخل ضننمن نطنناق امليثنناق، وكننذلك   10طبقا للمادة  
الثانيننة مننن املننادة احلاديننة عشننر أف  كليهما، ووفقا للفقننرةتقدمي التوصيات ألعضاء اهليسة، أو جمللس األمن أو  

هلننا صننلة حبفننظ السننلم واألمننن النندوليني يرفعهننا إليهننا أي عضننو مننن أعضنناء األمننم  تننناقش أيننة مسننألة تكننوف
 امليثاق.من 35الثانية من املادة  ألحكام الفقرةاملتحدة أو جملس األمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا 
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أو للدولة  املسائل  هذه  بصدد  توصياما  تقدم  أف  عشر  الثانية  املادة  عليه  تنع  ما  عدا  فيما  الدول   وهلا 
صاحبة الشأف أو جملس األمن أو لكليهما معا، وكل مسألة مما تقدم ريكره يكوف من الضروري القيام بعمل  

العامة أف تسرتعي نظر   ةبعده، وللجمعيما ينبغي أف ليلها اجلمعية العامة على جملس األمن قبل حبثها أو  
، صفحة  1967)العرايف،    دويل للخطر.جملس األمن إ  األحوال اليت حيتمل أف تعرض السلم واألمن ال

67). 
 الفرع الثاين: سلطة اجلمعية العامة يف حفظ على السلم واألمن الدوليني: 

 التأسننيس القننانوين لسننلطة ارنناري قننرارات يف جمننال حفننظ السننلم واألمننن النندوليني بشأفاختلفت اآلراء 
كانننننت    1956مصننننر عننننام  قننننوة الطننننوارة الدوليننننة الننننيت أنشننننأت يفف ، (100، صننننفحة 1997)علننننواف، 

مهمتهننا قاصننرة علننى مراقبننة انسننحاب القننوات الفرنسننية واإلسننرائيلية والربيطانيننة مننن الصننحراء املصننرية وريلننك 
الننذي ارذتننه يف دورمننا الطارئننة األو  والننيت انعقنندت مبوجننب قننرار اإللنناد مننن أجننل  1000مبوجننب القننرار 

القنننوات كجهنناز فرعنني اتبنننع للجمعيننة وفننق ننننع حيننن  أعتننرب هننذه   1956تشننرين الثنناين  05السننالم يف 
أف سلطة اجلمعية يف إنشاء قوات دولية حلفظ السالم مستمدة من من امليثاق،فيما اعتربها البعض  22املادة  

الننذي فننوض اجلمعيننة العامننة احللننول نننل جملننس األمننن مننن أجننل حفننظ السننلم .قننرار االلنناد مننن أجننل السننالم
 .(186حة ، صف2011)سليماف،  واألمن الدويل
( مننن امليثنناق، أقننرت سننلطة اجلمعيننة العامننة أف تنظننر يف املبننادة العامننة للتعنناوف مننن أجننل 11املننادة )

 امليثنناق،( مننن 11املننادة ) حبسب نننعحفظ األمن والسلم الدوليني، ويدخل يف ريلك مبادة نزع السالح، 
)الوفنناء،  لننس األمننن، أو كليهمنناوهلننا أف تقنندم بصنندد هننذه املبننادة توصننياما إ  أعضنناء املنظمننة، أو إ  جم

أف سلطة اجلمعية العامة هنا مقيدة وكاف القصد هنا هو وضع حّد فاصل بننني  على  (35، صفحة  1997
 اختصاصننات جملننس األمننن، واختصاصننات اجلمعيننة العامننة، رغبننة يف محايننة جملننس األمننن والسننلم النندوليني.

(M, 1994, p. 271). 
العامننة ريكننر يف الفصننل السننابع مننن امليثنناق، إال أننننا نالحننظ أهنننا علننى الننرغم مننن انننه ص يننرد للجمعيننة 

 تعننت بسننلطة إصنندار التوصننيات ريننزاءات غننري مسننلحة يف عنندة مناسننبات، منهننا التوصننيات املتعلقننة بفننرض 
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( يشننننكل نقلننننة  41(، والتوصننننيات إبجننننراءات املنننادة )39جنننزاءات مننننن النننننوع املشنننار إليننننه يف نننننع املنننادة )
ية بذلك حيقق هدفني:األول: تسننجيل كلمننة اجملتمننع النندويل مننن خننالل أكثننر األجهننزة خاصة، إف قيام اجلمع

 ثيال له، مما يقدم أساسا قانونيا وسياسيا للتصرفات الالحقننة للنندول أو املنظمننة خاصننة وأف الننراج  يعننرتف 
لننس وتوجيهننه لقرارات اجلمعية بدور فعال يف إنشنناء القواعنند العرفيننة والكشننف عنهننا الثنناين: الضننغط علننى اجمل

 .(329، صفحة 1997)األشغل،  صراحة أو ضمنا
 الدولية:  حفظ السالمالفرع الثالث: قرار االحتاد من أجل السالم كأساس إنشاء قوات 

استغلت اجلمعيننة العامننة، عجننز جملننس األمننن عننن مباشننرة اختصاصنناته يف جمننال حفننظ األمننن والسننلم 
/أ يف أزمننة  377، رقننم 1950/نننوفمرب03الم، بتنناريخ: النندوليني، لتتنندخل عننرب قننرار اإللنناد مننن أجننل السنن 
عننن تطننور يف صننالحيات اجلمعيننة العامننة،  تعبننري يفاألزمننة كننوراي بعنند عجننز جملننس األمننن عننن التنندخل حلننل 

وأصبحت مؤهلة إلصدار القرارات اليت تدخل يف صميم اختصاص جملس األمن، و ارس صالحيات حفظ 
نكمننة العنندل الدوليننة عّلقننت علننى موضننوع األسنناس القننانوين لقننوات ه هننذا اال ننا يف النندولينياألمن والسننلم  

ابلقننول  ف إنشنناء هننذه القننوات ميكننن  20/07/1962الطننوارة الدوليننة، يف الفتننوى القانونيننة الصننادرة يف 
مننن امليثنناق ، وينندخل يف ريلننك املواقننف الناشننسة عننن انتهننا  أحكننام امليثنناق  14اعتبارهننا تنندبريا وفقننا للمننادة 

،كمننا اعتننربت ا كمننة أف وجهننة (78، صننفحة 2005)العننال،  ملقاصنند األمننم املتحنندة ومبادئهننا املوضننحة
 النظر القائلة  ف إنشاء قوات دوليننة حلفننظ السننالم مقتصننر علننى جملننس األمننن فقننط تفتقنند األسنناس القننانوين

يف ، و أنننه ال يوجنند مننا حينند مننن اختصنناص اجلمعيننة العامننة وفننق مننا ورد (104، صننفحة 1977)صننا ، 
 ، ومن مثة تستطيع اجلمعية العامة أف تنشئ عمليات حفظ السالم بناء على طلننب النندول  12و  11املادة  

ال يتصننور قبننول ميثنناق األمننم املتحنندة أف يننتم الوقننوف موقننف العجننز يف مواجهننة موقننف طننارة  املعنيننة وانننه
 .43حبجة غياب االتفاقيات اليت أشارت إليها املادة 

 امليثاق:طبقا لنصوص  لس األمن يف إنشاء قوات حفظ السالم الدوليةسلطة جم الثاين: املطلب 
منظمننننننة األمننننننم املتحنننننندة املسننننننؤول علننننننى حفننننننظ السننننننلم  الرئيسنننننني يفيعنننننند جملننننننس األمننننننن اجلهنننننناز 

منحت لنننننننه عننننننندة وسنننننننائل هنننننننذا السنننننننياق يف ،سنننننننلطاتولقننننننند خولنننننننه ميثننننننناق املنظمنننننننة  الننننننندوليني،واألمنننننننن 
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جنننننراءات واخلطنننننوات منهنننننا منننننا هنننننو ريا طنننننابع سنننننلمي وإمكانينننننات ووضنننننعت لنننننت تصنننننرفه جمموعنننننة منننننن اإل
)األشنننننغل، املرجنننننع السنننننابق، الصنننننفحات  ومنهنننننا منننننا هنننننو ريا طنننننابع قسنننننري وريلنننننك ضنننننمن الفصنننننل السنننننابع

328-329). 
 .لفرع األول سلطة جملس األمن يف إنشاء قوات حفظ السالم طبقا للفصل السادسا

اجلماع األمن  نظام  تسيري  يف  الرئيسي  اجلهاز  هو  األمن  الدوليني جملس  واألمن  السلم  وحفظ  ي 
حي  رتع ابلنظر يف أي نزاع أو موقف قد يؤدي إ  اإلخالل ابلسلم واألمن الدوليني. وملباشرة هذه 
امليثاق،   له  خوهلا  اليت  سلطاته  و سيد  مهامه،  مباشرة  قصد  القرارات  إبصدار  األمن  جملس  يقوم  املهام 

، صفحة  1994)هنداوي،    ديد السلم واألمن الدولينيانطالقا من حدوث نزاع أو موقف، مما يشكل م
103). 

من امليثاق:"إف جمللس األمن أف يفحع أي نزاع أو موقف قد يؤدي إ  احتكا  دويل أو 34ورد يف املادة 
قد يثري نزاع لكي يقرر ما إريا كنناف اسننتمرار هننذا النننزاع أو املوقننف مننن شننأنه أف يعننرض للخطننر حفننظ السننلم 

 .واألمن الدوليني"
هذه املادة أعطت جمللس األمن سننلطات تقديريننة واسننعة يف البحنن  والتقصنني يف أي نننزاع أو موقننف 
ليقنننرر منننا إريا كننناف ينطنننوي علنننى عناصنننر مديننند السنننلم أو اإلخنننالل بنننه ممنننا يعنننرض السنننلم واألمنننن الننندوليني 

طلننب أحنند للخطر،ويتبني لنننا أف جملننس األمننن يباشننر حننق التصنندي ابلفحننع يف النننزاع أو موقننف دوف أف ي
ممننن لننه حننق تقنندمي هننذا الطلننب ليقننرر مننا إريا كنناف مننن شننأف اسننتمرار هننذا الوضننع أف يعننرض السننلم واألمننن 

من امليثاق فإف جملس األمن خمول لدعوة األطننراف املتنازعننة علننى   33ال مادةوطبقا لنع    الدوليني للخطر،
-الوسنننناطة-التحقينننق-ضننننةالتمننناس حننننل اخلالفنننات بطننننرق وردت عنننل سننننبيل املثنننال ال احلصننننر بطنننرق املفاو 

 التنظيمنننات اإلقليمينننة وغريهنننا منننن الوسنننائل األخنننرى –اللجنننوء إ  الوكننناالت املتخصصنننة -التحكنننيم-التوفينننق
 .(40)هنداوي، املرجع السابق، صفحة 

وال يقتصننر دور جملننس األمننن علننى جمننرد دعننوة األطننراف لتسننوية نزاعننامم ابلوسننائل السننلمية الننيت هلننم 
سننلطة التنندخل بننني املتنننازعني ويقنندم توصننياته يف هنندا  36الئمننة بننل خولننت لننه املننادةحرية اختيار الوسيلة امل
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هننذا التنندخل قينند نوعننا مننا حينن  البنند أف يراعننى جملننس األمننن مننا ارننذه األطننراف املتنازعننة مننن  نالنننزاع، لكنن 
وإال كنناف  إجراءات سابقة حلل النزاع القائم، وال جيوز لننه أف يوصنني إبتبنناع إجننراءات أخننرى إال عننند الضننرورة

 .(451، صفحة 1994)الدقاق،  ريلك تعداي على حرية اختيار األطراف املتنازعة للوسيلة املناسبة
وإريا فشننلت مسنناعي األطننراف يف حننل النننزاع كنناف جمللننس األمننن مبقتضننى هننذا أف يوصنني مبننا يننراه مناسننبا إريا 

ف يعننرض هننذا النننزاع خننار  رأى أف اسننتمرار هننذا الوضننع قنند يعننرض السننلم واألمننن النندوليني للخطننر، ولننه أ
 امليثاق. من 33نطاق الوسائل الواردة يف نع املادة

كما أف واجب عرض النزاع على جملس األمن إريا ما أخفق األطراف يف حل النزاع القننائم ابلوسننائل 
مننن امليثنناق ال يقننع علننى عنناتق أحنند األطننراف فحسننب بننل ال مينعننه كالمهننا مننن  36و33الننواردة يف املننادتني 

إ  جملننس األمننن، كمننا أف جملننس األمننن خننول لننه سننلطة واسننعة يف مباشننرة سننلطاته وارنناري التنندابري  اللجننوء
املالئمننة إريا رأى يف أف مننن شننأف هننذا النننزاع واسننتمراره قنند يعننرض السننلم واألمننن النندوليني للخطننر وفننق مننا 

ا جيعننل جملننس ،وهذا ممنن (12، صفحة 1985)حسني،   يتالءم مع متطلبات احلل السلمي للنزاعات الدولية
األمننن يباشننر الصننالحيات الننواردة يف الفصننل السننابع مننن امليثنناق بعنند فشننل مقتضننيات احلننل السننلمي للنننزاع 

 عندما تربز بوادر تعرض السلم واألمن الدوليني للخطر. 
إف مننا ورد مننن أحكننام يف الفصننل السننادس مننن ميثنناق منظمننة األمننم املتحنندة ميكننن اعتبنناره األسنناس القننانوين 

مننادام أف  قوات حفظ السالم الدولية اليت ال تتضمن استخدام أي شكل من أشكال القوة املسلحةإلنشاء  
 الدوليني.املوفق يف هذه املرحلة ال ميكن تكييفه بنفس الوضع على النزاعات الدولية املهددة للسلم واألمن 

 الفرع الثاين سلطة جملس األمن يف إنشاء قوات حفظ السالم طبقا للفصل السابع
 للسننلم أومن امليثنناق علننى مننا يلنني:" يقنندر جملننس األمننن مننا إريا كنناف قنند وقننع مدينند   39تنع املادة  

يستند جملس األمن عند مباشرة سننلطاته الننواردة ما العدواف، وهو إخالل به أو كاف ما وقع عمال من أعمال
يثاق وهي مدينند السننلم أو من امل 39يف الفصل السابع من امليثاق إ  إحدى احلاالت الواردة يف نع املادة

اإلخنننالل بنننه أو عمنننل منننن أعمنننال العننندواف فهنننذه العبنننارات تعننند املننندخل القنننانوين النننذي يتننني  جمللنننس األمنننن 
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 ممارسننة التنندابري املقننررة يف الفصننل السننابع مننن امليثنناق، الننيت قنند تصننل إ  حنند اسننتخدام القننوة العسننكرية
(GERARD, 1994, p. 654). 

عمليا جيري العمل به يف شأف تكييف مننا يعننرض عليننه مننن مسننائل، ولعننل   إف امليثاق ص يضع ضابطا
ريلك يعود إ  أف جملس األمن يننرف  وضننع قيننود علننى سننلطته التقديريننة، أيضننا وجننود حننق االعننرتاض الننذي 
يتنننناع منننع وجنننود ضنننابط نننندد، ولنننذلك حيننناول لديننند مننندلول للحننناالت الثالثنننة املنصنننوص عليهنننا يف املنننادة 

 .(GAJA, 1993, p. 299) اليت يبين عليها جملس األمن لركه إزاء تلك املسألةمن امليثاق، و 39
 من امليثاق على ما يلي:" يقدر جملس األمن ما إريا كاف قد وقع مديد للسلم أو إخالل به 39املادة  تنع

ري يف ريلننك توصننيات أو يقنندر مننا جيننب ارنناريه مننن التننداب مالعنندواف، ويقنند أو كنناف مننا وقننع عمننال مننن أعمننال
حلفنننظ السنننلم واألمنننن الننندوليني أو إعادممنننا إ  نصننناهبا". وعلينننه ميكنننن  42و 41طبقنننا ألحكنننام املنننادتني 

 (354، صفحة 2005)عرفات،  السالم.اعتبارها األساس القانوين إلنشاء قوات حفظ 
تفنني  ال 41أاتح ميثاق األمم املتحدة جمللس األمن إريا تبني له أف التنندابري املنصننوص عليهننا يف املننادة

سنننلطة ارننناري تننندابري قمنننع تصنننل إ  حننند اسنننتخدام القنننوة  -ابلغنننرض مبنننا يلنننزم حلفنننظ السنننلم واألمنننن الننندوليني
مننن امليثنناق ويننتم اللجننوء إ  ارنناري التنندابري  24العسننكرية وهننو إجننراء ملننزم جلميننع األعضنناء طبقننا لنننع املننادة

وعننندم لقنننق األهنننداف  41ملنننادةالعسنننكرية بعننند صننندور إجنننراء تننندابري غنننري عسنننكرية املشنننار إليهنننا يف ننننع ا
 مننننن امليثنننناق ال يعنننند ملزمننننا جمللننننس األمننننن 42و 41املرجننننوة، وابلتننننايل فننننإف التنننندر  الننننوارد يف املننننادتني 

(SOREL, 1995). 
خننالل حنن  النندول األعضنناء  السننالم، منننوعليه ميكن اعتباره األساس القانوين إلنشاء قوات حفظ 

فيننتم  اجمللس،تصرف  الوطنية لتمن لوضع وحدات من قواما يف املنظمة على إبرام اتفاقيات مع جملس األ
 ,GERARD) تطويننع وظيفننة هننذه املننادة حبينن  صننارت املسننوي القننانوين لعمليننات حفننظ السننالم.

،op.cit, p. 655) 
ابلنتيجة مما سبق   فاف ميثاق األمم املتحدة خال من أي إشننارة صننرحية ملفهننوم حفننظ السننالم، ظهننر 

اجملتمننع النندويل يف ظننروف معينننة، وعليننه ميكننن القننول أف حفننظ السننالم قنند ظهننر أوال    انسجاما مع متطلبننات
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كممارسة مث  ت صياغته وبلورته كمفهوم ارتبط ابملفهوم األساسي من إنشاء منظمة األمم املتحدة، حينن  
امال يف نشننأ كارتبنناط ص يتطننرق إليننه امليثنناق ولكننن اسننتوجبته الظننروف الدوليننة لعجزهننا عننن القيننام بنندورها كنن 

سننياق األمننن اجلمنناعي مننن خننالل ابتننداع الوسننائل الكفيلننة حلصننر واحتننواء هننذه النزاعننات وصننوال إ  صننيانة 
 .(170، صفحة 1971)خليل،  السلم واألمن

 املبحث الثاين تكريس إنشاء قوات حفظ السالم كآلية لفظ السلم واألمن الدوليني 
تحداث آلينننننننة جديننننننندة ص يننننننننع عليهنننننننا لقيقنننننننا هلنننننننذه األهنننننننداف جلنننننننأت األمنننننننم املتحننننننندة إ  اسننننننن 

امليثننننناق صنننننراحة  ثلنننننت إبرسنننننال قنننننوات دولينننننة نايننننندة اتبعنننننة ل منننننم املتحننننندة إ  مينننننداف القتنننننال أو الننننننزاع، 
  .صراحة على مفهوم دقيق ملفهوم عمليات حفظ السالم على الرغم من أف امليثاق ص ينع

 املطلب األول: ماهية قوات حفظ السالم الدولية:
ل مننم املتحنندة يف جمننال حفننظ السننالم  للنشنناط املننادي ت حفننظ السننالم الصننورة الرئيسننية تعنند عمليننا

رغم ما أثري من مسائل قانونية خاصة مع وجود مسات خمتلفة لكننل عمليننة مننن عمليننات حفننظ السننالم، لننذا 
عملينننات حفنننظ السنننالم علنننى مبنننادة  الدولينننة، وتقنننوممنننن الضنننروري لديننند مفهنننوم قنننوات حفنننظ السنننالم 

 أساسية.
 الفرع األول: مفهوم قوات حفظ السالم الدولية: 

إف عنندم النننع صننراحة يف ميثنناق األمننم املتحنندة علننى عمليننات حفننظ السننالم أدى إ  اخننتالف يف 
شننارل شننومو  ف قننوات حفننظ السننالم "سننوى آليننات سننلمية  آراء فقهنناء القننانوف النندويل، حينن  يننرى الفقيننه

 من امليثاق". 36و14 لتسوية املنازعات وأهنا تتم إبعمال املادتني
ــور  الفقيننننه الننننذي يننننرى  هنننننا " كننننل العمليننننات العسننننكرية وشننننبه العسننننكرية الننننيت يننننتم تنظيمهننننا  فلــ

وأحينننناان  43حالننننة الضننننرورة بسننننبب عنننندم القنننندرة علننننى تنفيننننذ اآلليننننات املنصننننوص عليهننننا يف املننننادة  يف
ة سنننننننلمية يف األسننننننناس آليننننننن  ي"، وهننننننن عننننننندم القننننننندرة علنننننننى االعتمننننننناد علنننننننى قنننننننرارات جملنننننننس األمنننننننن بسنننننننب

خاصنننننننننننة منننننننننننع  للميثننننننننننناق 36و 14لتسنننننننننننوية املنازعنننننننننننات، وأف اسنننننننننننتخدامها ينننننننننننتم إبعمنننننننننننال للمنننننننننننادتني 
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)هنننننننننداوي ح.، صنننننننننفحة  .وأدوارهنننننننننا املختلفننننننننةالتطننننننننورات الننننننننيت حنننننننندثت يف عملينننننننننات حفننننننننظ السننننننننالم 
162). 

إ  القننول  ف امليثنناق ينقصننه فصننل آخننر  يت بننني  املتحنندة ريهننباألمننني العننام ل مننم  داغ مهرشــلد
ل السنننادس والفصنننل السنننابع، أتيت عملينننات حفنننظ السنننالم منننن خاللنننه، حيننن  أهننننا تقنننع بنننني الطنننرق الفصننن 

السننلمية املشننار إليهننا يف الفصننل السننادس وبننني اإلجننراءات األكثننر حيويننة، كاحلصننار أو التنندخل العسننكري 
 (48، صفحة 2012)مريزق،  الوارد يف الفصل السابع.

ايل قوات حفظ السالم  هنا: نشر قوات اتبعة ألمم املتحدة أما األمني العام ل مم املتحدة بطرس غ
مهمات غننري يف امليداف مبوافقننة األطننراف املعنيننة، ويشننمل عننادة إشننرا  مننوظفني منندنيني أيضننا،وهي يف األصننل

عسننكرية يقننوم هبننا أشننخاص عسننكريوف، تعتننرب خطننوة يف عمليننة حننل الصننراعات ابلطننرق السننلمية،و يكونننوا 
دة مثنننل مراقبننة ومحاينننة حقننوق اإلنسننناف واملسنناعدة اإلنسنننانية واملسنناعدة يف إعنننداد مسننسولني عننن قضنننااي ننند

وصنننياغة قنننوانني جديننندة وتنسنننيق األمنننور اللوجسنننتية واإلغاثنننة الغذائينننة، وينننتم تنسنننيق ريلنننك بواسنننطة هيسنننات 
مسننتقلة لنندى األمننم املتحنندة أو بواسننطة منظمننات غننري حكوميننة، و حفننظ السننالم هننو سننبيل صنننع السننالم  

 .(31، صفحة 1992)غايل،  وسيلة لتوسيع إمكانيات منع نشوب املنازعات كما هو
 وأف األمممن هذا التقرير يستشف التطور الذي حلق عمليات حفظ السالم واألدوار اليت تقوم هبا القوات، 

املتحنندة حننا تننتمكن مننن القيننام بنندورها ا ننوري يف حفننظ السننالم واألمننن النندويل حاولننت إيننداع عنندد مننن 
قوات الطوارة الدولية، وقرار اإللاد من أجل السالم، وبعد إهناء احلرب الباردة، وهننو   ومنها إنشاءات  اآللي

 ما أدى إ  توسيع مهامها ومفهومها، وقد أتيت ريلك من خالل التطبيقات املختلفة يف حفظ السالم.
 اليت تؤطر عمل قوات حفظ السالم الدولية: املبادئ :الثاينالفرع 

يتعني على األمم املتحدة أف  كمفهوم،ظهر إ  الوجود أوال كممارسة مث  ت صياغته    حفظ السالم
ضننرورة إخضنناع نظننام عمليننات السننالم إ  جمموعننة مننن القواعنند تراعيهننا عننند تشننكيل قننوات حفننظ السننالم و 

 واملبادة كأساس تقوم عليه عمليات حفظ السالم.
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 حفظ السالم الدولية:أوال: املبادئ الواجب احرتامها عند تشكيل قوات 
قامنننننننت األمننننننننم املتحنننننننندة بتحديننننننند جمموعننننننننة مننننننننن املبنننننننادة الرئيسننننننننية تننننننننؤطر عمنننننننل قننننننننوات حفننننننننظ 

 .كأساس تقوم عليه عمليات حفظ السالم  توأصبح السالم،
 : مبدأ عدم اشرتاك الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن:1

ننننوفمرب  06ل منننم املتحننندة داي مهرشنننلد يف ورد الننننع علنننى هنننذا املبننندأ للمنننرة األو  يف تقرينننر األمنننني العنننام 
ناينندة، ، والغايننة مننن إعمننال هننذا األسنناس تتمثننل يف ضننرورة تشننكيل قننوات حفننظ السننالم مننن دول 1956

املنشئ لقوات الطوارة الدوليننة الثانيننة يف مصننر علننى مننا  1973لعام  340نع قرار جملس األمن رقم   دلق
ول األعضنناء يف األمننم املتحنندة بننالف النندول األعضنناء الدائمننة يلي: "تتكوف القوة من أفننراد جيلبننوف مننن النند

 يف جملس األمن.
 : مبدأ عدم اشرتاك الدول املنتمية لألحالف العسكرية يف تشكيل قوات حفظ السالم الدولية:2

احلكمننة مننن عنندم اشننرتا  قننوات لنندول تنتمننني إ  األحننالف العسننكرية الرئيسننية مثننل حلننف وارسننو سنننابقا 
تمثل يف عدم توافر التأثري على مهام القوة الدولية واحلياد السياسي الواجب توافره أثناء أتديننة ت  ووحلف النات

 مهامها، غري أنه يسم  لدول تنتمي ل حالف العسكرية تو  القيام  عمال اخلدمات املتنوعة للقوة.
 لدولية: : مبدأ توخي التوزيع اجلغرايف العادل يف مشاركة الدول يف قوات حفظ السالم ا3

خننالل أعمننال اللجنننة اخلاصننة بعمليننات  1965أفريننل  29طرح هننذا املبنندأ ألول مننرة مننن طننرف نيجننرياي يف 
حفننننظ السننننالم، كمننننا أف تطبيقننننه كنننناف ابلنسننننبة لعمليننننات حفننننظ السننننالم الدوليننننة مننننن اجليننننل األول )املهننننام 

منننن اجلينننل الثننناين )املهنننام التقليدينننة( خنننالل احلنننرب البننناردة، وحنننا ابلنسنننبة لعملينننات حفنننظ السنننالم الدولينننة 
 احلديثة( بعد انتهاء احلرب الباردة. 

 اثنيا: املبادئ الواجب احرتامها عند نشر قوات حفظ السالم الدولية:
الثابننننننت أف هننننننذه املبننننننادة رئيسننننننية تننننننؤطر عمننننننل قننننننوات حفننننننظ السننننننالم التابعننننننة ل مننننننم املتحنننننندة، وتعنننننند 

خل األمنننننم املتحنننننندة يف الصننننننراعات الدوليننننننة الركنننننائز األساسننننننية العمليننننننات حفنننننظ السننننننالم التقلينننننندي، فتنننننند
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وفقننننننا هلننننننذا املفهننننننوم ال يقننننننوم أساسننننننا علننننننى اسننننننتخدام القننننننوة العسننننننكرية وإ ننننننا يسننننننتند إ  تواجنننننند األمننننننم 
 .(105، صفحة 2011)وآخرين،  املتحدة تواجدا ماداي عرب قوات حفظ السالم الدولية

 : موافقة األطراف: 1
م مبوافقة أطراف النننزاع الرئيسننية، ويتطلننب ريلننك التننزام األطننراف يتم نشر عمليات األمم املتحدة حلفظ السال

األطننراف الرئيسننية موافقتهننا علننى  السننالم، وإبننداءبعمليننة سياسننية، وقبننول هننذه األطننراف نشننر عمليننة حفننظ 
نشننر عمليننة حلفننظ السننالم اتبعننة ل مننم املتحنندة ال يفنني أو يضننمن ابلضننرورة، أف تكننوف هنننا  أيضننا موافقننة 

 ا لي.     على املستوى 
تشننننننكل موافقننننننة النننننندول أطننننننراف النننننننزاع عنصننننننرا مهمننننننا يف نظريننننننة حفننننننظ السننننننالم، فنشننننننر القننننننوات حينننننن  

سننننننالمة  ويرجننننننع ريلننننننك انطالقننننننا مننننننن احننننننرتام الدوليننننننة ال يننننننتم إال مبوافقننننننة األطننننننراف األساسننننننية يف النننننننزاع
وجننننننود راضننننني أي دولنننننة منننننن دخنننننول أراضنننننيها دوف رضننننناها، وأف الننننندول ال تقبنننننل إال مبحننننن  رضننننناها األ

قنننننننوات عسنننننننكرية علنننننننى أراضنننننننيها، وهننننننني مسنننننننألة سنننننننيادية تتخنننننننذها الننننننندول مبحننننننن  إرادمنننننننا بعيننننننندا عنننننننن 
 .(35)خليل، مرجع سابق، صفحة  الضغط واإلكراه

 مبدأ احلياد:-2
علنننننى  بالننننننزاع، فيجننننن إف احليادينننننة مبننننندأ أساسننننني للحفننننناا علنننننى موافقنننننة وتعننننناوف األطنننننراف الرئيسنننننية يف 

وهنننننو منننننن منننننن األطنننننراف وااللتنننننزام التنننننام ابلظهنننننور كطنننننرف نايننننند، القنننننوات الدولينننننة عننننندم التحينننننز لطنننننرف 
املبنننننادة األساسنننننية لعمنننننل القنننننوات حفنننننظ السنننننالم، فهنننننو يقتضننننني أف تتعامنننننل القنننننوة مبوضنننننوعية منننننع كنننننال 

، وهننننننذا ينننننننعكس إجيننننننااب علننننننى (101)سننننننليماف، مرجننننننع السننننننابق، صننننننفحة  الطننننننرفني بعينننننندا عننننننن التحيننننننز
قصنننننند أو غننننننري قصنننننند يعننننننين أف القننننننوات حفننننننظ السننننننالم ثقننننننة األطننننننراف هبننننننا ألف التخلنننننني عننننننن احلياديننننننة ب

 املتنازعة.ميكن أف تصب  عدو ل طراف 
 : مبدأ عدم استخدام القوة إال يف حالة الدفاع الشرعي: 3

دة السنننابق بطنننرس غنننايل النننيت قننندمها جمللنننس األمنننن عنننام جننناء يف خطنننة السنننالم ل منننني العنننام ل منننم املتحننن 
، أف التمسننك مببنندأ احننرتام سننيادة النندول ال ينبغنني أف يقننف حننائال أمننام التنندخل اإلنسنناين حلمايننة 1992
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ولقد ثبتت هذه النندول يف  املسلحة،وإيصال املساعدات اإلنسانية للمتضررين يف مناطق النزاعات   املدنيني،
 م اجلديد الذي جييز استخدام القوة مبوجب الفصل السابع من امليثاق.جملس األمن هذا املفهو 

برائسننة األخضننر  2000مننارس  07امننا اللجنننة الننيت شننكلها األمننني العننام ل مننم املتحنندة بطننرس غننايل يف 
علننى  2000اإلبراهيمي ملراجعننة منندى فعاليننة عمليننات حفننظ السننالم، أكنندت يف تقريرهننا الصننادر يف منناي 

ينننة الناظمنننة لعمنننل قنننوات حفنننظ السنننالم، لكنهنننا يف نفنننس الوقنننت أوصنننت بعننندم تطبينننق هنننذه املبنننادة التقليد
املبادة بصورة تعرقل مهام عمليات حفظ السالم، فيجب الرتخننيع لقننوات حفننظ السننالم  اسننتخدام القننوة 
ضد مصادر النرياف وليس فقط للرد على عدواف تتعرض إليننه، كمننا أوصننى التقريننر بتمكننني هننذه القننوات مننن 

دام القننوة املسننلحة محايننة للسننكاف الننذين تقننوم حبمننايتهم وتسننهيال للقيننام ابملهننام املنوطننة هبننم. ونتيجننة اسننتخ
للتطننور الننذي حنندث يف مهننام قننوات حفننظ السننالم الدوليننة أصننبحت هننذه األخننرية خمولننة ابسننتخدام القننوة 

 (143 ، صفحة1995)أمني،  .من امليثاق 42املسلحة كتدبري قمعي مستند على أحكام املادة 
وتتمنننننننة هلنننننننذا العنصنننننننر فقننننننند تضنننننننمن تقرينننننننر األخضنننننننر اإلبراهيمننننننني حنننننننول عمنننننننل بعثنننننننات األمنننننننم املتحننننننندة 

جمموعنننننننننة منننننننننن التوصنننننننننيات منهنننننننننا وجنننننننننوب الرتخنننننننننيع لقنننننننننوات  2000أوت  21للسنننننننننالم الصنننننننننادر يف 
حفنننننظ السنننننالم يف اسنننننتخدام القنننننوة ضننننند مصنننننادر الننننننرياف ولنننننيس فقنننننط للنننننرد علنننننى عننننندواف تتعنننننرض إلينننننه،  

كنننننني هننننننذه القنننننوات اسننننننتخدام القنننننوة حلمايننننننة السنننننكاف ولتسننننننهيل قيامهنننننا ابملهننننننام كمنننننا أوصنننننى التقريننننننر  
 .(24، صفحة 2007)زهراف،  املنوطة هبا
 حل النزاعات الدولية   وفعاليتها يف عمل قوات حفظ السالم  رتطو  : الثايناملطلب 

وإبرام   عمليات حفظ السالم تعترب من األساليب املتبعة يف رفيف التوتر ودعم وقف إطالق النار
اتفاقيات السالم أو إنشاء منطقة عازلة بني األطراف املتحاربة من أجل تعزيز وتشجيع الظروف املؤدية إ  
السالم الدائم، هذه العمليات تضطلع بتنفيذها قوات عسكرية بتكليف من جملس األمن الذي حيدد هلا  

عملية بناء    عملية فرض السالم أو شكل ونوع املهمة مثل عملية صنع السالم أو عملية حفظ السالم أو  
 إ  طبيعة ودرجة اخلطورة اليت يتصف هبا النزاع الدويل. رابلنظ السالم،
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 األول: تطبيقات ممارسة جملس األمن لسلطاته يف إنشاء قوات حفظ السالم.  الفرع
السياق  نستعرض هذا  لقوات   يف  الدولية  السالم  فيها مسؤولية حفظ  أوكلت  اليت  احلاالت  بع  

وتراوحت هذه العمليات   خمتلفة، ولية وريلك مبوجب قرارات تكليف صادرة عن جملس األمن، يف مناطق  د
 أداء مهامها.  بني النجاح يف مواضع وابءت ابلفشل يف مواضع أخرى، وقد كاف لعوامل متعددة أثرت على

 ( عملية األمم املتحدة يف الكونغو:ONUCالكونغولية ) أوال: األزمة
ملتحدة يف الكونغننو هنني عمليننة خمتلفننة عننن كننل عمليننات حفننظ السننالم يف املنظمننة وقنند  عملية األمم ا

كاننننت العمليننننة اسنننتجابة لطلننننب احلكومنننة الكونغوليننننة للمسنننناعدة يف حفنننظ النظننننام والقنننانوف بعنننند اننننندالع 
الصننادر  143االضطراابت يف أعقاب التدخل البلجيكي، وقد كلفت قوة األمم املتحدة مبوجب القرار رقم 

ملسنناعدة احلكومننة يف تشننكيل قننوة بننوليس وطنيننة بعنند اإلشننراف علننى رحيننل القننوات   1960جويلية    14يف  
البلجيكيننة وحفننظ النظننام والقننانوف، مث تطننورت إ  ا افظننة  علننى السننالمة اإلقليميننة واالسننتقالل السياسنني 

)األشنننعل،  .1964إ  جنننواف  1960للنننبالد ومننننع احلنننرب األهلينننة، واسنننتمرت هنننذه العملينننة منننن جويلينننة 
 (153صفحة 

وكانت من أخطر وأهم عمليات حفظ السالم الننيت قامننت هبننا األمننم املتحنندة أثننناء احلننرب البنناردة وعكسننت 
حساسننية وصننعوبة النندور الننذي ميكننن أف تضننطلع بننه األمننم املتحنندة يف ظننل غينناب آليننات األمننن اجلمنناعي 

 .(87، صفحة 2010)السالم،  املنصوص عليها يف امليثاق
 حفظ السالم ابلصومال: واتاثنيا: ق

الصننننننننادر عننننننننن جملننننننننس األمننننننننن ، مت إنشنننننننناء قننننننننوات حفننننننننظ السننننننننالم  794مبوجننننننننب القننننننننرار رقننننننننم 
ابلصنننننومال وقننننند مت انتقننننناد عمنننننل هنننننذه القنننننوات لننننندورها السنننننل  ،واإلخنننننالل  بواجبامنننننا يف محاينننننة  الدولينننننة

،ويف تنننننننورط أفنننننننراد املننننننندنيني ، وعننننننندم التنننننننزام تلنننننننك القنننننننوات ابحنننننننرتام أحكنننننننام القنننننننانوف الننننننندويل اإلنسننننننناين 
 منهننننننننا 13و3قننننننننوات األمننننننننم املتحنننننننندة ابنتهننننننننا   أحكننننننننام اتفاقيننننننننة جنيننننننننف الثالثننننننننة خصوصننننننننا املننننننننادتني 

أقننننننننرت بعنننننننندها منظمنننننننننة األمننننننننم املتحنننننننندة بفشننننننننلها يف حننننننننل بعننننننننن  (124، صننننننننفحة 1995)نمننننننننود، 
الصنننننراعات واسنننننتحالة إجيننننناد حنننننل هلنننننا، فشنننننلت تلنننننك القنننننوات يف إعنننننادة السنننننلم إ  النننننبالد خنننننالل الفنننننرتة 
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األمننننننر الننننننذي أدى  املفرطننننننة،. فقنننننند اسننننننتخدمت تلننننننك القننننننوات القننننننوة  1993و 1992ني عننننننامي منننننناب
 .(115)أمحد، صفحة  هبا يف النهاية إ  االنسحاب من البالد

 واهلرسك:البوسنة مع النزاع يف  ل: التعاماثلثا
تننننننندخل جملنننننننس األمنننننننن يف البوسننننننننة واعتنننننننرب الوضنننننننع يف البوسننننننننة يشنننننننكل مديننننننند للسنننننننلم واألمنننننننن 

ني، حننننن  األطنننننراف  املتنازعنننننة إ  ارننننناري التننننندابري منننننن أجنننننل وضنننننع حننننند لالنتهاكنننننات النننننيت تطنننننال الننننندولي
القنننننانوف الننننندويل اإلنسننننناين ، يف خطنننننوة أخنننننرى انشنننننأ ا كمنننننة اجلنائينننننة الدولينننننة اخلاصنننننة   اكمنننننة جمرمننننني  

تفننننننننوي   836القننننننننرار  احلننننننننرب يف يوغسننننننننالفيا السننننننننابقة،وعلى الننننننننرغم مننننننننن أف  جملننننننننس األمننننننننن مبوجننننننننب
ال القنننننوة منننننن أجنننننل مواصنننننلة مهامهنننننا احلفننننناا علنننننى السنننننلم  ،و توسنننننيع صنننننالحيات قنننننوات األمنننننم اسنننننتعم

املتحننننندة للحماينننننة يف البوسننننننة واهلرسنننننك ، أف جملنننننس األمنننننن  ريف لقنننننوات األمنننننم املتحننننندة للحماينننننة عنننننند 
التصنننننرف دفاعنننننا عنننننن الننننننفس ابرننننناري التننننندابري الالزمنننننة مبنننننا يف ريكنننننر اسنننننتعمال القنننننوة للنننننرد علنننننى أي طنننننرف 

طننننننراف يقصننننننف املننننننناطق اآلمنننننننة ، أو التصنننننندي ألي توغننننننل مسننننننل  فيهننننننا ، أو يف حالننننننة عرقلننننننة مننننننن األ
 معتمنننننننندة حلريننننننننة تنقننننننننل القننننننننوة أو القوافننننننننل اإلنسننننننننانية املشننننننننمولة ابحلمايننننننننة يف تلننننننننك املننننننننناطق أو حوهلننننننننا

 .(1046، صفحة 2019)شكريين، 
واملسنننننناعدة علننننننى إصننننننالح ابإلضننننننافة إ  عنننننندة مهننننننام منهننننننا إقامننننننة دولننننننة القننننننانوف يف البوسنننننننة واهلرسننننننك، 

الشننننننرطة ا ليننننننة إعننننننادة هيكلتهننننننا، وكننننننذلك تقيننننننيم سننننننري النظننننننام القضننننننائي املوجننننننود ورصنننننند أداء الشننننننرطة 
التننننندقيق يف ريلنننننك النظنننننام، وكلفنننننت أيضنننننا بتنظنننننيم  والنظنننننام أووغريهنننننا ممنننننا هنننننو مشنننننرت  يف حفنننننظ القنننننانوف 

وقنننننند  2002ديسننننننمرب  31االنتخنننننناابت ومراقبننننننة احننننننرتام حقننننننوق اإلنسنننننناف، وأهنننننننت البعثننننننة مهامهننننننا يف 
 . (211، صفحة 2017)مسية،  األورويب لاللادخلفتها بعثة الشرطة 

وص تقنننننننننم ابرننننننننناري تننننننننندابري  حفنننننننننظ السنننننننننالمحالنننننننننة البوسننننننننننة واهلرسنننننننننك كننننننننناف أسنننننننننوأ دور لقنننننننننوات  
ممنننننا جعنننننل القنننننوات العسنننننكرية الصنننننربية تقنننننرتف جمنننننازر رهيبنننننة ضننننند  االنتهاكنننننات،عسنننننكرية صنننننارمة ضننننند 

ويف املنننننننناطق ا مينننننننة خاصنننننننة ريلنننننننك رغنننننننم صننننننندور القنننننننرار رقنننننننم  البوسننننننننة،منننننننل السنننننننكاف املسنننننننلمني يف كا
خاصنننننة يف سربرينيتشنننننا وهنننننذا علنننننى منننننرأى قنننننوات حفنننننظ السنننننالم الدولينننننة النننننيت ص تكنننننن املسنننننلحني  837



 

 الدولية الراهنة  ومتطلبات املتغريات قوات حفظ السالم بني ميثاق األمم املتحدة    عنوان املقال:
 

133 

 

الصنننننننرب منننننننن القينننننننام رينننننننرائم إابدة وهنننننننذا بتواطنننننننؤ منننننننن قنننننننوات حفنننننننظ السنننننننالم اهلولندينننننننة وكاننننننننت تلنننننننك 
 .(46، صفحة 2002)أمحد أ.،  كبتها الصربالقوات شاهدا على اجملازر اليت ارت

 1009وابلنننننننرغم منننننننن إداننننننننة جملنننننننس األمنننننننن لتلنننننننك اهلجمنننننننات والتطهنننننننري العرقننننننني يف قنننننننراره رقنننننننم 
وبننننننذلك فقنننننند أخفقننننننت القننننننوات الدوليننننننة للسننننننالم يف محايننننننة املنننننندنيني مننننننن القصننننننف ومننننننن  1995لسنننننننة 

رابت جويننننننة موجهننننننة التطهننننننري العرقنننننني، مث جنننننناء قننننننرار جملننننننس األمننننننن بتفننننننوي  حلننننننف الننننننناتو يتوجننننننه ضنننننن 
ت بعننننننن  الضنننننننرابت يف ذللصنننننننرب، وإجبنننننننارهم علنننننننى وقنننننننف اجملنننننننازر واإلابدة اجلماعينننننننة للمسنننننننلمني ونفننننننن 

، ممنننننا دفنننننع ابلصنننننرب علنننننى إثنننننر تلنننننك الضنننننرابت إ  توقينننننع اتفاقينننننة سنننننالم منننننع أطنننننراف 1995/ 5/ 26
 .(1046)شكريين، املرجع السابق، صفحة   .21/11/1995النزاع األخرى 
 اتساع مفهوم هتديد السلم واألمن الدولينيملتغريات الدولية على ا إثر الفرع الثاين 

النظام احلايل حلفظ السلم واألمن يف العاص تولد عن ظروف احلننرب العامليننة الثانيننة، وتطننور يف حضننن 
نظنننام األمنننن  وكننناف علنننى القننوى،اجلننو السياسننني للحنننرب البننناردة، ونفنننذ يف ظننل فكنننرة وجنننوب حفنننظ تنننوازف 

فسنننه ابسننتمرار مننع التغنننريات الننيت عرفهننا النظنننام النندويل، شننهدت بننندورها العدينند منننن اجلمنناعي أف يكيننف ن
 .التغريات النوعية سواء يف جانب املفاهيم أو من جانب املهام

 أوال: تداعيات تطور مفهوم حفظ السلم وتقييد االختصاص الداخلي للدول 
مفنناهيم األساسننية يف القننانوف ربوز مفهننوم السننيادة بنن  األمننن تراجننعمننن نتننائج تطننور ممارسننات جملننس 

الدويل املعاصر، وهو مفهوم التدخل ألغراض إنسانية، سننواء يف صننورته التقليديننة املتمثلننة يف مفهننوم التنندخل 
يف صنننورته احلديثنننة املتمثلنننة يف إعمنننال مسنننؤولية احلماينننة، والنننيت تكّرسنننت يف العالقنننات الننندويل  اإلنسننناين، أو

ة املتعلقننة بتطننور مفهننوم احلمايننة الدوليننة حلقننوق اإلنسنناف، الننيت أصننبحت خصوصننا  ملننا  ثلننه االلتزامننات الدولينن 
 تشنننننننّكل ركننننننننا  أساسنننننننيا  يف حفنننننننظ السنننننننلم واألمنننننننن الننننننندوليني، ويف نظنننننننام األمنننننننن اجلمننننننناعي بصنننننننورة عامنننننننة

(Rougier ،1995 479-478، الصفحات). 
القننوة علننى أي حنننو تكاد تكوف مطلقة فضال عن كوهنا سلطة تقديرية فاجمللس ميلننك صننالحيات اسننتخدام و 

يراه ويف أي وقت وألي سبب يقدر أنه يستدعي استخدام القوة وقراراتننه ملزمننة ال ميكننن للنندول مننن الناحيننة 
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القانونيننة أف تتحلننل منهننا أو تعننرتض عليهننا ولننذلك توسننع جملننس األمننن يف بينناف العوامننل الننيت تشننكل مدينندا 
بننني النندول وأعمننال القتننال الواسننعة النطنناق داخننل  للسننلم واألمننن النندوليني فلننم يعنند يقصننرها علننى املنازعننات

)عننرب  حدودها وإ ا اتسع مداها لتشمل احلاالت اليت يقننع فيهننا قمننع األقليننات والتنكننر للمبننادة الدميقراطيننة
عننن الفكننرة اجلدينندة لتوسننيع مفهننوم مدينند السننلم   31/01/92بياف جملس األمن يف القمننة املنعقنندة بتنناريخ 

وب واملنازعنننات العسنننكرية بنننني الننندول ال يعنننين ابلضنننرورة اسنننتتباب األمنننن والسنننلم كمنننا يلننني أف غيننناب احلنننر 
 .العامليني لقد أصبحت املصادر غري العسكرية كعدم االستقرار تشكل مديدا(

سننلطاته يف جمنننال احلفنناا علننى السننلم واألمنننن النندوليني غننري تلنننك  جلننس األمننن إ  تطننويرأدت مب
مننم املتحنندة بتبلننور مفهننوم التنندخل اإلنسنناين الننذي يعطنني لننه حننق القيننام مننن ميثنناق األ 39ا ننددة يف املننادة 

بواجننب النندول التنندخل هبنندف تعزيننز احننرتام حقننوق اإلنسنناف واحلننرايت األساسية.واملسنناس مبضننموهنا يكننوف 
أدت إ  تقليع ما يعد من الشؤوف الداخلية  نل تدخل عسكري للحفاا عليها وفرض احرتامها ابلقوة ،

قنننت النننذي رجحنننت فينننه مفننناهيم االعتبنننارات اإلنسنننانية والدميقراطينننة ، فتننندخل جملنننس األمنننن للننندول يف الو 
مننن امليثنناق  2/7أضحى متوغال يف الشؤوف الداخلية للدول إريف هنا  مفهوم جديد ملقتضننيات نننع املننادة 

 حسب املمارسة العملية جمللس األمن بصفة خاصة.
لتغينننننري ملواجهنننننة التحننننندايت النننننيت تفرضنننننها كنننننل هاتنننننه املتغنننننريات أكننننندت علنننننى وجنننننود احلاجنننننة إ  ا

التغنننننريات الننننندويل، وريلنننننك إبحنننننالل " عملينننننات السنننننالم " ننننننل " حفنننننظ السنننننالم" ودمنننننج كافنننننة عملينننننات 
يف عمليننننة واحنننندة علننننى الننننرغم مننننن  السننننالم،مننننن النزاعننننات، حفننننظ وصنننننع وبننننناء  املتحنننندة، الوقايننننةاألمننننم 

النننننندعم السياسنننننني مننننننن احلكومننننننات اخننننننتالف شننننننروط وقواعنننننند كننننننل منهننننننا، كننننننم مت التأكينننننند أيضننننننا علننننننى 
 سنننننلمية لبنننننناء السنننننالم اسنننننرتاتيجيةوتشنننننكيل قنننننوة منننننؤثرة وقوينننننة ميكنننننن نشنننننرها سنننننريعا منننننع ضنننننرورة وجنننننود 

 .(175، صفحة 2004)خالف، 
 حقوق اإلنسان: انتهاك حفظ السلم والتدخل لردع: اثنيا

فنننننننناهيم املكاننننننننة النننننننيت أصنننننننبحت تشنننننننكلها احلماينننننننة الدولينننننننة حلقنننننننوق اإلنسننننننناف، أدت إ  بنننننننروز م
جديننننننندة أدت إ  تنننننننروي  مفهننننننننوم السنننننننيادة الوطنينننننننة املطلقننننننننة وتقييننننننند العديننننننند مننننننننن احلقنننننننوق السننننننننيادية 
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خدمننننننة ملننننننا يتطلبننننننه اسننننننتقرار النظننننننام العننننننام النننننندويل، ممننننننا انعكننننننس علننننننى تطننننننورات  ننننننس بسننننننيادة النننننندول 
واملبنننننننننادة الرئيسنننننننننية للقننننننننننانوف الننننننننندويل التقلينننننننننندي منننننننننع إعمنننننننننال التنننننننننندخل اإلنسننننننننناين يف مرحلننننننننننة أو  مث 

 مسؤولية احلماية يف مرحلة الحقة.
والنننذي أعنننرب فينننه جملنننس األمنننن عنننن قلقنننه إزاء القمنننع  05/04/1990الصنننادر يف  688القنننرار 

الذي يتعرض له السكاف املدنيوف كما أداف هذا القمع الذي مدد نتائجه السلم واألمن الدوليني يف املنطقننة 
بوصننول املنظمننات اإلنسننانية الدوليننة علننى الفننور حينن  طالننب العننراق احننرتام حقننوق اإلنسنناف وكننذا السننماح 

 .(ZACKLIN, 1995, p. 195) إ  مجيع ا تاجني للمساعدة العراق
السننيادة شننكل هننذا القننرار أساسننا لتنندخل عنندة دول يف شننؤوف الداخليننة للعننراق وهننذا مننا يتعننارض مننع مبنندأ 

ايننة حقننوق اإلنسنناف حينن  أصنندر ينطبق على تدخل جملس األمن يف قضية دارفور ابلسوداف حبجة مح  ومثله
حاول جملس األمننن التنندخل إلرسنناء ومحايننة الدميقراطيننة وهننو ا نناه حنندي    ا، كم2007لسنة1769القرار  

، 1995)الوفنننا،  يف األمنننم املتحننندة يقضننني إبداننننة االنقنننالابت العسنننكرية النننيت تطننني  ابحلكومنننات القائمنننة
 .(81صفحة 

هنننننناييت الننننننذي أطنننننناح ابلننننننرئيس املنتخننننننب يف  يف االنقننننننالب إثننننننر 1994ل سنننننننة 940القننننننرار رقننننننم 
مننن امليثنناق أدى جملننس األمننن إ   41حينن  فننرض جملننس األمننن تنندابري مبوجننب املننادة  1991سننبتمرب 30

اراري قرار حاسم الذي أريف مبوجبه للدول األعضاء بتشكيل قوة متعددة اجلنسننيات واسننتخدام كننل الوسننائل 
اييت وعودة الرئيس املنتخب وقد مس  تطبيق هذا القرار بعودة الالزمة لتسهيل خرو  القيادة العسكرية من ه

 .15/10/1994الرئيس يف 
االلتزامنننننات الدولينننننة املتعلقنننننة حبماينننننة حقنننننوق اإلنسننننناف أصنننننبحت منننننن املسنننننائل اجلوهرينننننة يف عمنننننل 
األمننننننم املتحنننننندة، يعطنننننني هلننننننا حننننننق التنننننندخل لوقننننننف انتهاكننننننات حقننننننوق اإلنسنننننناف وإخراجهننننننا مننننننن نطنننننناق 

لننننندول، بننننل أكثنننننر مننننن ريلنننننك ابف فننننت  البننننناب لتنننندخل الننننندول الفننننردي دوف حنننننا االختصنننناص الننننداخلي ل
يف صننننورة جدينننندة لننننت مسننننمى مسننننؤولية تفننننوي ، وهننننو مننننا  سنننند يف تكننننريس حننننق التنننندخل اإلنسنننناين 

الننننندوليني حجنننننر األسننننناس يف النظنننننام القنننننانوين الننننندويل، وضنننننمانة أساسنننننية حلفنننننظ السنننننلم واألمنننننن ،احلماينننننة
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تقنننننع علنننننى مسنننننؤولية اجملتمنننننع الننننندويل  النننننذي اقنننننر اننننننه 2005تحننننندة لعنننننام تقنننننرر يف منننننؤ ر األمنننننم امل والنننننذي 
ومنننننن مث  سننننند االعنننننرتاف الننننندويل ،تشنننننجيع الننننندول علنننننى الوفننننناء هبنننننذه املسنننننؤولية ومسننننناعدما علنننننى ريلنننننك

العديننننننند منننننننن القنننننننرارات الصنننننننادرة عنننننننن جملنننننننس األمنننننننن كنننننننم هنننننننو الشنننننننأف يف القنننننننرار  احلماينننننننة يفمبسنننننننؤولية 
القنننننننننانوف لعمنننننننننل جملنننننننننس األمنننننننننن يف محاينننننننننة املننننننننندنيني يف  النننننننننذي حننننننننندد اإلطنننننننننار 2006لعنننننننننام  1647

 1973ال قننننننننرار يف دارفنننننننور ويفاألزمننننننننة  بشنننننننأف 2007لعننننننننام  1706القنننننننرار  املسننننننننلحة، ويفالنزاعنننننننات 
 ديفننننننوار والقننننننراراخلنننننناص بكننننننوت  2011لعننننننام  1975يف ليبيننننننا، والقننننننرار اخلنننننناص ابلنننننننزاع  2011لعننننننام 
 .املدنينيية حلماية احلكومة اليمن الذي دعا فيه 2011لعام  2014رقم 

 الدويل: األمن وإدراج مكافحة اإلرهاب يف إطار حفظ السلم واألمن ساثلثا: جمل
اهتمت منظمة األمم املتحدة مبكافحة اإلرهاب الذي لول من إرهاب وطين إ  إرهاب دويل إ  

ئية أمهية استثنا 2001،و كاف ألحداث سبتمرب (OlivierCorten, 2012, p. 19) مديد عاملي
يف مسننار النظنننام الننندويل، وريلننك نتيجنننة أتثريهنننا علنننى أغلننب التفننناعالت الدولينننة كننرس تعامنننل جملنننس األمنننن 
ابالزدواجيننة يف معاجلننة القضننااي الدوليننة، لكننن وابلننرغم مننن ريلننك يصننعب القننول أف نظننام األمننن اجلمنناعي ص 

يل، أكنند مننن خالهلننم اجمللننس يتأثر هبذه األحداث،هذه القننرارات كانننت نقطننة لننول يف مسننألة اإلرهنناب النندو 
إهنما ارذا يف إطار الفصننل السننابع مننن امليثنناق، وفننرض علننى النندول األعضنناء ارنناري جمموعننة مننن اإلجننراءات 

وارنناري إجننراءات عسننكرية  عقابيننة،  التنفيذية على كافة األصننعدة املاليننة، األمنيننة واإلداريننة ملكافحننة اإلرهنناب
وة العسكرية يدخل ضمن الدفاع الشرعي عننن النننفس وابلنتيجننة أو حا احلصول على تصري  ابستخدام الق
 حيق هلا القيام به بصورة فردية أو مجاعية. 

 كثنننننننننننننرت تننننننننننننندخالت جملنننننننننننننس األمنننننننننننننن لقمنننننننننننننع األعمنننننننننننننال اإلرهابينننننننننننننة وفنننننننننننننرض جنننننننننننننراء ريلنننننننننننننك 
سنننبتمرب  11عقنننوابت وفنننق الفصنننل السنننابع منننن امليثننناق علنننى هننناتني الننندولتني اعتنننرب جملنننس األمنننن أحنننداث 

سلم واألمن الدوليني حي  أاتح معاجلتها يف إطار الفصل السابع مننن ميثنناق األمننم املتحنندة مدد ال  2001
وتنننال ريلنننك القنننرار رقنننم  1368فقننند أصننندر جملنننس األمنننن عقنننب وقنننوع احلنننادث سلسنننلة منننن القنننرارات رقنننم 

 .2001لسنة1377،والقرار   1373
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كتفيا عن استعداده ابراري اإلجراءات وابلرغم من ريلك ص يتضمن القرار االنتقال إ  أي إجراءات إضافية م
الالزمة للننرد علننى تلننك اهلجمننات ومكافحننة اإلرهنناب بكافننة أشننكاله وفقننا ملسننؤولياته الننيت حيننددها امليثنناق و 
أف يتخذ التدابري الالزمة حلفظ السلم واألمن النندوليني ،و أف جملننس األمننن بقننراره هننذا الننذي أعطننى السننلطة 

سننواء مبفردهننا أو مننن خننالل احللننف األطلسنني أو مننن خننالل بننناء لننالف دويل للوالايت املتحنندة األمريكيننة   
مع جمموعة من الدول لشن حرب ضد اإلرهاب وهي والية قائمة على احلق املشننروع يف النندفاع عننن النننفس 

)أمحد  من امليثاق اليت استخدمها كأساس قانوين إلضفاء الشرعية على احللف األطلسي 51يف إطار املادة  
  (125حة أ.، صف

يتضمن العدينند مننن االلتزامننات امللقنناة علننى عنناتق النندول األعضنناء يف مواجهننة مننا  1373القرار رقم 
هننذا  لإلرهنناب، ولعننليعننرف بظنناهرة اإلرهنناب إال أنننه ص حينندد بدقننة مفهننوم اإلرهنناب وص يعننط تعريننف واضنن  

خانننة اإلرهنناب بصننورة  ووضننعها يفالغمننوض يننوفر أساسننا قننواي إلمكانيننة اسننتخدام نصوصننه ضنند أيننة دولننة 
، 2003)أينننوب،  اإلجرامننني املعتنننرب إرهنننااب غنننري منضنننبطة هبنننا الفعنننلدقيقنننة غائبنننة وبيننناف العناصنننر النننيت يقنننوم 

 .(152صفحة 
 خامتة: 

السلم   حفظ  املتحدة  األمم  ميثاق  الدولينياعترب  عليها    واألمن  تقوم  اليت  األساسية  املبادة  من 
آلية بدي  املنظمة، النزاعات على هلذا جلأت إ  إجياد  تتمثل يف إرسال قوات حفظ السالم إ  مناطق  لة 

 الرغم من عدم تضمني امليثاق إحكاما خاصة تتعلق إبنشاء وعمل قوات حفظ السالم. 
األمن هو   سامليثاق، فمجل  والسابع منمت تربير اللجوء إليها استنادا إ  أحكام الفصل السادس  

وأحياان تنشا    وطبيعتها ومهامهايلها من حي  قرار إنشائها الذي ينشىء عمليات حفظ السالم بكل تفاص
 عمليات حفظ السالم بتكليف من اجلمعية العامة ومبهام نددة.

أصب  جملس األمننن يعتمنند يف مباشننرة سننلطاته علننى نظريننة التفسننري املوسننع لنصننوص امليثنناق يف ظننل مننا 
ري امليثننناق بصنننورة أوسنننع وبطريقنننة منحنننت أملتنننه التطنننورات املتسنننارعة للحيننناة الدولينننة، وأدى ريلنننك إ  تفسننن 

للمنظمننة التمتننع ابالختصاصننات املقننررة صننراحة ابمليثنناق خاصننة بعنند اهنيننار صننراع احلننرب البنناردة، وإحننداث 
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ننننوع منننن التطنننور والتغينننري يف وتنننرية سنننري عمنننل جملنننس األمنننن املتسنننارعة وانعكننناس ريلنننك علنننى طريقنننة معاجلتنننه 
 ل زمات الدولية املتالحقة.

األمن يف حاالت استخدام تدابري الفصننل السننابع مننن امليثنناق ممننا أعطننى مفهومننا واسننعا توسع جملس  
ملعىن مديد السلم واألمن الدوليني من جهة وتقييد جمال الشؤوف الداخلية للدول من جهة أخرى إضننافة أف 

عنندواف، ممننا امليثنناق ص حينندد أو يعننرف احلنناالت الننيت تنطننوي علننى مدينند السننلم أو اإلخننالل بننه أو حنناالت ال
غيننناب ضنننوابط أو معنننايري يتعنننني إتباعهنننا أو  ريلنننك، يفأعطننى جمللنننس األمنننن سنننلطة تقديرينننة واسنننعة يف تقريننر 

 النزول عليها يف تكييف ما يعرض عليه من وقائع وهو ما جرى عليه العمل يف حاالت عديدة.
 مهنندد للسننلملعمننل ابعتبنناره أتكنند تغليننب االعتبننارات السياسننية علننى االعتبننارات القانونيننة يف لدينند طبيعننة ا

واألمن الدوليني ورضع من مثة لسننلطة جملننس األمننن واسننتنادا إ  سننلطاته الواسننعة املسننتمدة مننن نننع املننادة 
من امليثاق بشأف التكييف، فلم يعد يقصرها على املنازعات بني الدول وأعمال القتال الواسننعة النطنناق   39

قمع األقليات واألعمال اليت توصف  هنننا  تقع فيهااالت اليت داخل حدودها، وإ ا اتسع مداها لتشمل احل
 إرهابية والتدخل حلماية حقوق اإلنساف ومحاية الدميقراطية

كنننننننننناف لقننننننننننوات حفننننننننننظ السننننننننننالم ل مننننننننننم املتحنننننننننندة دور ابرزا يف إدارة الصننننننننننراعات الدوليننننننننننة الننننننننننيت 
وهننننننناييت، الشنننننننرقية شنننننننهدت نزاعنننننننات داخلينننننننة ودولينننننننة ككمبنننننننوداي ولبنننننننناف ويوغسنننننننالفيا السنننننننابقة وتيمنننننننور 

 مجاعيننننننننة يفيف البوسنننننننننة   النننننننيت شننننننننهدت إابدة  الصننننننننومال أمننننننناالفشننننننننل كمنننننننا هننننننننو احلنننننننال يف  وصننننننناحبها
 سربرينيتشا 

إف فعالينننننننة عملينننننننات األمنننننننم املتحننننننندة يف جمنننننننال حفنننننننظ السنننننننالم تتطلنننننننب حيادينننننننة األمنننننننم املتحننننننندة 
 يهدد عمل قوات حفظ السالم حاليا هو تسييس جملس األمن. أهم مشكلو 
ه يتعنننننني املسنننننارعة يف معاجلنننننة منننننا يعنننننرتي عملينننننات حفنننننظ السنننننالم منننننن خلنننننل يف بعننننن  جوانبهنننننا فانننننن لنننننذا  

تعننننديل ميثنننناق األمننننم وتطويرهننننا للرفننننع مننننن قنننندرة األمننننم املتحنننندة علننننى حفننننظ السننننالم وهننننذا ال يتننننأتى إال ب
إعطننننناء اجلمعيننننننة  .املتحننننندة ليننننننع صننننننراحة علنننننى عمنننننل قننننننوات حفنننننظ السننننننالم وشنننننروط عملهنننننا و ويلهننننننا

 عملها.ات واسعة يف تشكيل قوات حفظ السالم واإلشراف على العامة صالحي
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العام املقدم للجمعية  ضرورة إصالح منظومة األمم املتحدة، و لى ريلك يف إعالف األلفية وتقرير األمني 
العامة يف الدورة الستني سواء من خالل اإلصالح الداخلي من حي  العضوية وأحكام التصويت، أو من  

التجربة على   خالل تفعيل آليات العامة، وقد أكدت  بقية األجهزة وعلى رأسها اجلمعية  قبل  الرقابة من 
جناح اجلمعية العامة يف ممارسة حفظ السلم واألمن الدوليني، كما هو احلال يف قرارها الشهري اإللاد من  

للميثاق من أجل إعطاء مكا يتأتى ريلك إال إبصالح شامل للمنظمة وتعديل  نة أكرب  أجل السالم ،وال 
 ابط يف تنظيم العالقات الدولية . للقانوف الدويل كض

 املصادر واملراجع   قائمة
 أوال: مصادر 
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 ابملدينة االسالمية مصادر املياه ومنشآهتا 

 -وسط منوذجامدن املغرب األ  –
Water sources and installations in Islamic City 

Elmaghrib Elawsat cities- model 

 
 1ذهبية حممودي 

 1Dehbia Mahmoudi  

 
    /2020 12/12خ النشر: اتري       2020 /28/10اتريخ القبول:         10/09/2020اتريخ االستالم: 

 امللخص ابللغة العربية: 
تعترب املدن االسالمية ابملغرب األوسط من بني املدن األثرية،اليت أقيمت على هنر جار      

متاشيا والشروط اليت وضعها "ابن الربيع" لقيام أي مدينة ،حيث تذكر جل املصادر واملراجع 
املائ الثروة  تنوع  املدن  هذه  عن  تتحدث  والربك  اليت  األودية  جماري  بني  مجعت  هبا،فهي  ية 

والينابيع واآلابر واملواجل،مما جعلها ترتقي يف اجملال احلضاري ابستعماهلا هلذا املصدر احليوي 
السياسي   اجلانب  على  أثر  اجيابية،  بطريقة  والنبات  واحليوان  االنسان  حياة  يف  واهلام 

 رب العصور يف كل اجملاالت احلياتية. واالقتصادي واالجتماعي،لذا جاء استعمال املاء ع 
 

       Islamic cities in the Central Maghreb are among the ancient 

cities   that were built on the Jar River in line with the   conditions 

set by "Ibn   Al Rabee" for the establishment of any city, where 

most of the   sources and references that talk about these cities 

 
 -أ–،أستاذة حماضرة  2ذهبية حمودي،معهد اآلاثر،جامعة اجلزائراملؤلف املرسل:    - 1
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mention the  diversity of water wealth in them, as they brought 

together the streams of valleys, ponds and springs The wells and 

boilers, which made them rise in the civilized field by using this 

vital and important source in the life of man, animals and plants 

in a positive way, affected the political, economic and social 

aspect, so the use of water came through the ages in all areas of 

life. 

Keywords :cities in the central Maghreb, water 

sources,water 
 

 : مقدمة-1    
مدن املغرب األوسط –يتناول هذا البحث موضوع مصادراملياه،ومنشآهتا ابملدينة االسالمية     

ابعتبار املاء عنصر حيوي هام للحياة ومهم يف حياة االنسان واحليوان والنبات ،وال   -منوذجا
من ميكن تصور احلياة واحلضارات على األرض بدونه مصداقا لقول هللا تعاىل ))...وجعلنا  

،لذلك   (30)القرآن الكرمي، صفحة سورة االنبياء،اآلية    املاء كل شيء حي أفال تؤمنون((
 جاء استعمال املاء عرب العصور يف كل اجملاالت احلياتية املتنوعة.

قيمت على هنر جار أوتعترب املدن االسالمية ابملغرب األوسط من بني املدن األثرية اليت       
الربيع لقيام أي مدينة ،حيث تذكر جل املصادر واملراجع متاشيا والشروط اليت وضعه ابن  ا 

والربك  األودية  جماري  بني  مجعت  هبا،فهي  املائية  الثروة  املدن،تنوع  هذه  عن  تتحدث  اليت 
والينابيع واآلابر واملواجل،مما جعلها ترتقي يف اجملال احلضاري ابستعماهلا هلذا املصدر احليوي 

 انب السياسي واالقتصادي واالجتماعي. بطريقة اجيابية أثر على اجل
وللوقوف على هذا التنوع يف املنشآت املائية ومصادرها ابملدن االسالمية ،نطرح االشكالية     

 التالية:
ومميزاهتا   أنواعها  وماهي  األوسط،  املغرب  مبدن  ومنشآهتا  املياه  مصادر  أهم  وكذا   ماهي 

انتهجناأمهيتها؟ االشكالية  هذه  على  اليت   ،ولإلجابة  التارخيية  الفرتات  لتتبع  التارخيي  املنهج 
 أتسست فيها هذه املدن واملنهج الوصفي لوصف مصادر املياه املختلفة هبا. 
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 متهيد -2
يعترب املاء عنصر مهم يف حياة االنسان واحليوان والنبات ،وال ميكن تصور احلياة على       

املا من  تعاىل:))وجعلنا  هللا  بدونه،قال  البسيطة  يؤمنون((وجه  أفال  حي  شيئ  )القرآن ء كل 
ل من السماء أيضا قال تعاىل يف حمكم تنزيله:))هو الذي أنز  (،30سورة االنبياء،اآلية الكرمي،

(،وألن 10سورة النحل،اآلية )القرآن الكرمي،كم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون(( )لماء  
ا اىل  االسالم  دعا  ،فقد  االنسان  حياة  استقرار  سبب  هو  أنواعهاملاء  جبميع  عليه   حملافظة 

العيون  على    واحملافظة أو  األهنار  أو  احمليطات  أو  البحار  يف  سواء  وجوده  والربك  أأماكن 
مصلحة أ غري  يف  استنزافه  أو  هدره  من  خوفا  استعماله  يف  االسراف  عن     واآلابر،فنهى 

 .   (105، صفحة  2017)ابراهيم،  
ضع املدينة،وطاملا أشاد اجلغرافيون املسلمون ولقد حتكم املاء اىل حد كبري يف اختيار مو      

ابحلواضر اليت تتوافر فيها املاء العذب ،حيث أعترب املاء العذب من املميزات األساسية اليت 
املاء  بعذوبة  ما  مدينة  يف  العمران  تطور  أرتبط  ما  ،وكثريا  أخرى  عن  مدينة  فيها  تتفاضل 

املاء وقلته من املشاكل اليت واجهت وصالحيته للشرب كالبصرة ،اليت ظلت مشكلة ملوحة  
البداية صفحة  1978)الستار،    )  املسلمني يف  املاء    (240،  أمهية  الربيع على  ابن  ويؤكد 

املياه  ))سعة  الشروط  بني  من  املدينة،فذكر  موقع  اختيار  يف  أساسي  كشرط  العذب 
ولة كما أكد على توصيل املاء بسه،(107،106، صفحة  1996)الربيع،    )املستعذبة((  
املدينة   غري بقولهاىل  من  تناوله  ليسهل  العذب  املاء  اليها  يسوق  أن  احلاكم  على  ))أن   :
 . (107، صفحة  1996)الربيع،   عسف(( ) 

وتشري الرواايت التارخيية واآلاثر الباقية للمنشآت املائية يف املدن االسالمية اىل اهتمام         
مدى تعاون اجلميع سلطة وشعبا على انشاء  السلطة بتوفري املاء العذب للمدن االسالمية ،و 

مصادره بتنوع  ابملاء  املدينة  تزويد  أساليب  تنوعت  عليها،حيث  واحملافظة  املائية    املنشآت 
كاألهنار والعيون واآلابر واألمطار،واختالف أماكن هذه املصادر قراب أو بعدا ابستثناء املطر  

توافق وكل مصدر واهلدف يف النهاية الذي اختلفت مواعيد سقوطه ،ونفذت االساليب اليت ت
املاء اىل  اليت (241، صفحة  1978)الستار،    تكوينات املدينة املختلفة )   توصيل  ،فاملدن 
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تعتمد على مياه االمطار،عملت هبا مصايد املاء كالربك و املواجل،والصهاريج،واملصانع،اليت 
 . يتجمع فيها املطر يف موسم سقوطه،وسنتطرق اىل بعضها ابلشرح  

 املنشآت املائية خالل الفرتة االسالمية: -3
الالحقة جند  بني  من       الفرتات  االسالمية ويف  الفرتة  خالل  انتشرت  اليت  املائية   املنشآت 

 مايلي: 
 :ةالربك-1.3

أول من برعوا يف    اترخييا عند األنباط ،ومن بعدهم الرومان ،الذين يعتربون  ةعرفت الربك    
املياه من موسم الوفرة اىل موسم القحط ،ولقد وجد الكثري من   استخدام هذه الوسيلة لتخزين

امليالدى،بعضها  قبل  األلف سنة  يعود اترخيها اىل  ،اليت  العربية  األثرية ابلصحراء  الربك  هذه 
الربك خلزن  صنع عريب،وعرفت  ،وبعضها من  الرومان  صنع  ،وبعضها من  األنباط  صنع  من 

ه( ببناء سبعة 59اج ،كما قام عبد هللا بن عامر بن كريز)املياه مبزدلفة إليصال املاء اىل احلج
حياض بعرفة وأجرى اليها املاء ،وهو أول من فعل ذلك ،ويف العصر العباسي ،أقام اخلليفة 

( بلغ 227-ه 218املعتصم  سامراء  مدينة  شيد  قصره،عندما  أمام  ه(بركة 
  (.666، صفحة  2017)هللا،    م(  3م،عمق: 190م،ع:220مقاساهتا)ط:

،وقد و      صناعية  وأخرى  طبيعية  برك  اىل  التكوين  حيث  من  املائية  الربك  تصنيف              ميكن 
كاحلوض واجلمع الربك ،يقال مسيت بذلك إلقامة املاء  فالربكة:،أطلق عليها الباحثني اخلزاانت

له  املاء ،والربكة شبه حوض حيفر يف األرض ال جيعل  ابن سيده:والربكة مستنفع  فيها،وذكر 
العرب أعض منصور:رأيت  ابن  الراء(،قال  أيضا)بسكون  الربك  وهو  األرض  صعيد  فوق  اد 

يسمون الصهاريج اليت سويت ابآلجر وضرجت ابلنورة يف طريق مكة ومناهلها بركا،واحدهتا 
هناك ،و (198، صفحة  1997)منظور،    بركة ،قال:ورب بركة تكون ألف ذراع وأقل وأكثر)

ا عن  عبارة  ،فهي  الطبيعية  املاء  الربك  حلفظ  االنسان  يستغلها  اليت  الصخرية  ملنخفضات 
البالد واألراضي من الغرق مثل منخفض الفيوم،أما الصناعية   واستخدامه،أو لتخزينه إلنقاذ 
اليها   املنقولة  املياه  أو  االمطار  مياه  لتخزين  األرض  سطح  فوق  تبين  ،اليت  املصانع  ،فهي 

د يف املدن البعيدة عن مصدر املياه ،وتكون وتسمى أيضا ابلصهاريج العامة ،وهي اليت توج 
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سيا يف ابطن االرض ،ومتأل عن طريق فتحات يف البدن اخلارجي هلا ،اذا كان أمنظمة أفقيا ور 
السواقي ،أو جيلب املاء   مصدر املياه اليها هنر جيلب ماؤه عن طريق قنوات متأل عن طريق  

ماء  وصول  تعذر  اذا  اجلمال  ظهور  أو  املراكب  طريق  )  عن  اليها  ، 1999)نوار،    النهر 
 ( 144،143صفحة  

 : املاجل-2.3
قيل ملستنقع املاء ماجل،هكذا رواه ثعلب عن ابن االعرايب ،بكسر اجليم غري املهموز،ويف        

حديث ابن واقد:كنا نتماقل يف ماجل أو صهريج،املاجل :املاء الكثري اجملتمع ،وقال االزهري 
،وقيل هو معرب ،والتماقل :التغاوص يف املاء .جاءت   ن ميمه زائدة ،وهو من ابب أجلأ

 االبل كأهنا اجملل من الري ،أي ممتلئة رواء كامتالء اجملل،وذلك أعظم ما يكون من ريها ) 
 .(19، صفحة 1997)منظور،  

و تندددرج املواجددل ضددمن منشددآت هددزين ميدداه األمطددار وهددي عبددارة عددن حفددرة أتخددذ شددكال       
شددكل مشددابه لشددكل    واملاجددل ذول و تضدديق تدددرجييا ألددو األعلددى .  معينددا  ذ تتسددع يف األسددف

أمتددار ويف بعددض األحيددان أكثددر مددن ذلددك و حتدديط هبددذه    6و    4القددارورة و يددرتاوح عمقدده بددني  
ة » سددطحة ه هددي مبثابددة حددوض لتجميددع امليدداه  و عندددما يكددون املاجددل داخددل املنددزل أو  أاملنشدد

و يوجدددد بعضدددها ابلقدددرب مدددن    ميدددع امليددداهحمددداذي لددده يكدددون سدددطح املندددزل هدددو مبثابدددة حدددوض ج
»السددواقي ه حددن متكددن هددذه السددواقي مددن جميددع كميددة هامددة مددن امليدداه ويتكددون املاجددل مددن  

سدددطحةو الدخالدددة الددديت يددددخل منهدددا املددداء و اخلراجدددة الددديت هدددرج منهدددا  ،العناصدددر التاليدددة: املسقى
    امليددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداه الزائددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة عدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن طاقدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة اسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددتيعاب املاجدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل

(http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-
0.php?id=4323  ،2019)- 

 الصهريج: -3.3
ابن السيده:الصهريج مصنعة جيتمع   كاحلياض جيتمع فيها املاء،وقال   مجعه الصهاريج،وهي 

أبو زيد يف مجعه صهاري ،وصهرج احلوض  الصهري وحكى  فارسي،وهو  املاء ،واصله  فيها 
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، صفحة 1997)منظور،    كوفة بركة مصهرجةطاله،ومنه قول بعض الطفيليني :وددت ان ال
82).  
 املصانع:-4.3    

مفردها الصنع ومعناه احلوض،وقيل شبه الصهريج يتخذ للماء ،وقيل:خشبة حيبس هبا       
املاء ومتسكه حينا،واجلمع من كل ذلك أصناع،والصناعة :كالصنع،اليت هي اخلشبة واملصنعة 

النون(  النون(:كال  )بفتح  فيه  واملصنعة)بضم  الصهريج،جيمع  شبه  أو  احلوض  هو  الذي  صنع 
ماء املطر،واملصانع أيضا ،ما يصنعه الناس من اآلابر واألبنية وغريها،وقال االصمعي :املصانع 

، 1997)منظور،    )اس فيملؤها ماء السماء يشربوهنا  هي مساكات ملاء السماء حيتفرها الن
تسوى(87صفحة   اليت  احلياض  االعرايب:أما  اب  فهي   ،وقال  تطوى ابآلجر  وال  املطر  ملاء 

 . (87، صفحة  1997)منظور،    األصناع،واحدها صنع)بكسر حرف الصاد( ) 
  الفسقيات-5.3
انتشرت هذه الوسيلة خاصة بعد الفتح العريب اإلسالمي،حيث عرفت االنتشار الكبري       

عدة شواهد يف عهد األغالبة،أستعملت لتخزين كميات كبرية من مياه األمطار،حيث توجد  
األغالبة   فسقية  املثال  سبيل  على  نذكر  بينها  األغليب،من  العهد  خالل  الوسيلة  هلذه  تؤرخ 
ابلقريوان،  ىل جانب فسقية أخرى مت اكتشافها مبدينة صفاقس مشاهبة ملثيلتها ابلقريوان،قام 

ائية برتميمها املعهد الوطين للرتاث و بلدية صفاقس. وتعد الفسقيات من أشهر املنشآت امل 
عناصر ثالثة  على  الفسقية  اإلسالمية،وتعتمد  احلضارة   :رئيسية  يف 

مرت مكعب يستند على  3000م و طاقة  ستعابه   34حوض للرتسيب يبلغ قطره أحياان   -
خارجية  أخرى  و  داخلية   . دعائم 

ميتاز  - و  ه  السرح   « تسمى  فتحة  طريق  عن  األول  ابحلوض  يتصل  وهو  الكبري  احلوض 
 64مية حيث يبلغ قطره سبعة أمتار و عمقه أكثر من مثانية أمتار و حيتوي على  أببعاده املرتا

و   داخلية   .خارجيةدعامة    118دعامة 
مرت   900صهريج مسقوف هزن فيه املياه اليت تستعمل للشرب و تبلغ سعته أكثر من   -
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-http://www.myportail.com/actualites-news-web-2)   بمكع 
0.php?id=4323 ،2019 ) 

 مصادر املياه ومنشآهتا مبدن املغرب األوسط: -4
،وتعقد           اجلغرايف  موقعه  ،حبكم  وتنوعها  مياهه  مصادر  بوفرة  األوسط  املغرب  متيز 

لبناء   تضاريسه جوهراي  سببا  املاء  لتوفر  منه،فكان  الشمالية  ابملناطق  اجلبلي  الطابع  خاصة 
قد وصفت بكثرة أمطارها،مما نتج وحواضره ،على غرار اتهرت عاصمته األوىل ف   أغلب مدنه
جماري  هنر     عنه  على  احلموي))...وهي  ايقوت  الشأن  هذا  يف  يقول  ،حيث  متعددة  مائية 

جهة من  يسمى   أيتيها  ومنها   مينة...وهنر القبلة  اتتش  يسمى  جتمع  عيون  من  جيري  آخر 
  .(1460، صفحة  2017)صيهام،   ) وأرضها((    شرب أهلها 

املنوال كان       نفس  ابملغرب   وعلى  املستقلة  الثانية  الدولة  عاصمة  آشري  مدينة  أتسيس 
الزيرية) الدولة  وهي  ،أال  مناد 932ه/324األوسط  بن  زيري  لصاحبها  نسبت  م(،اليت 

الصنهاجي،الذي أسسها يف مكان خال من الساكنة ،مع غناه بعيون ،ومتتعه بسعة فضاء 
فيه قائال:))هذا موضعك ببناء املدينة  الذي يصلح ان تسكنوه ،وعزم ،ومنظر حسن،فأمر  م 

العديدة احمليطة ابملكان املياه  بنائها (( مستفيدا من منابع  ، صفحة 2017)صيهام،    على 
1461 ) 

املدن ،يراعى فيها أساسا ،سعة      اليت تنشأ عليها  املواضع  وكما ذكران سابقا ،فان اختيار 
ان   الطبيعي  ،والتحصني  اهلواء  واعتدال  املياه  ووفرة  القلعة املكان  يف  حتقق  ما  توفر،وهو 

 والقصور املتقنة  العاصمة األوىل لبين محاد،فكان من مظاهر الرفاهية احلضارية هبا كثرة املباين
فوقه  تطفو  مسبحا  صهرجيا  وسطه  يف  أنشأوا  البحر،اذ  دار  أو  البحر  منها:قصر  البناء 

غناء  وحدائق  ونوافذ كثرية  أبواب  على  مفتوحة  أبروقة  أطرافه  يف  )صيهام،   الزوارق،حماط 
.وصف منظره اخلالب صاحب االستبصار قائال))يدخله ماء كثري (1462، صفحة 2017

الرخام والسواري ما يقصر  جملوب على ب القصر مشرف على هنر كبري ،وفيه من  عد ،وهذا 
 . (168، صفحة  1984)جمهول،     عنه وصفه(( 
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الناصرية        الثانية  العاصمة  اليوم -أما  اليت كانت -جباية  واحلضارية  التارخيية  ملكانتها  ونظرا 
وصف  من  جغرايف  أو  اترخيي  مؤلف  أي  خيلو  يكاد  ،فال  عصرها  يف  هلذه   حتتلها  ثناايه  يف 

املدينة ،فتذكر جل املؤلفات املصادر املائية ابملدينة ،كالبكري الذي قال:))...مث مرسى جباية 
مرسى   وهو  حمملة  السفن  تدخله  كبري  هنر  بشرقيها  األندلس  أبهل  عامرة  آهلة  أزلية 

صفحة    مأمون...((  اتريخ،  بال  موسى (82)البكري،  ،تطرق  ذكرانه  ما  اىل كل  ،اضافة 
،الذي أقيمت عليه  -وادي الصومام –م اىل تزويد املدينة ابملاء من خالل الوادي الكبري  هصا 

املياه –نواعري   أحد  -دوّٰرات  البعبع  ابن  اىل  بنائها  فكرة  وتعود  الري  عملية  تنظيم  يسمح  مبا 
 . (1461، صفحة 2017)صيهام،   )  كبار مستشاري متيم ابن املعز صاحب املهدية 

:))...مدينة جباية على البحر،لكنها على جرف حجر...((،يف حني أما االدريسي فيذكر     
وصفها صاحب كتاب االستبصار قائال:))جباية هي مدينة عظيمة على ضفة البحر ،والبحر 
...بينها  الطويل  أيب  قلعة  أصحاب  صنهاجة  ملوك  بناء  من  حمدثة  وهي  سورها  يف  يضرب 

إلنشاء السفن ...وهي مرسى عظيم حتط فيه وبني قلعة بين محاد ،مسرية أربعة أايم وهلا دار  
، صفحة 1984)جمهول،      سفن الروم ومدينة جباية كثرية الفواكه والثمار ومجيع اخلريات((

حصينة ،و (321 أهنا:))...مدينة كبرية  على  ذكرها  عزوق،فالعبذري  الكرمي  عبد  عن  نقال 
،مقطوعة بنهر وحبر مشرفة منيعة شهرية برية حبرية غريبة املعاين موضوعة يف أسفل جبل وعر  

  .( 10، صفحة  2008/2007)عزوق،    عليها اشراف الطليعة...(( 
األ      ،فهي  الزيرية  للدولة  التابعة  احلواضر  احدى  مزغنة  بين  جزائر  تطل أما  ،كانت  خرى 

بن  احلوقل:))...وجزائر  ابن  الشأن  هذا  يف  يذكر  العيون،حيث  من  الكثري  مرساها  على 
ور علي نسيف البحر أيضا وفيها أسواق كثرية وهبا عيون على البحر مزغناي مدينة عليها س

منها((  وشرهبم  د.ت،ص   طيبة  فذكرها   ( 78-76)احلوقل،  املقديسي  اليها  تعرض  ،كما 
وهلم   األندلس  اىل  منها  يعرب  مسوره  البحر  ساحل  على  مزغناية  بين  قائال))...وجزيرة 

 ( 228، صفحة  1967)املقديسي ش.،     عيون...(( 
مدينةو                    األوسط جند  املغرب  من  الشرق  وفرة   اىل  اىل  والرحالة  اجلغرافيون  أشار  بونة،اليت 

املياه العذبة ابملدينة،حيث ذكرت البئر املوجودة على ضفة البحر،ابإلضافة اىل مياه األمطار 
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املصادر والثلوج،وتعترب كتلة جبال االيدوغ ،اليت تتذفق منها عيون وجداول وينابيع من أهم  
اليت كانت متول املدينة ابملياه الصاحلة للشرب والبستنة والزراعة،كما تتوفر املدينة على مياه 

،ويف   ( 9-10، الصفحات  2017/2016)رزقي،    املستنقعات والبحريات مثل حبرية فتزارة
هذا املضمار يقول البكري:))...ويف بونة احلديثة بري على ضفة البحر منقورة يف حجر صلد 

البساتني...(( ي يسقي  سايح  ماء  هذه  وبغريب  أهلها  أكثر  يشرب  النثرة،منها  بري     سمى 
،ويذكر مارمول كرخبال))...أنه ليس يف عنابة عيون وآابر (55)البكري، بال اتريخ، صفحة  

صهاريج((  يف  األمطار  مياه  خيزنون  أهلها  صفحة  1984)كرخبال،    أن  ما (62،  ،وهذا 
امل اهلدااي  صاحب كتاب  عشر  أكده  السابع  القرن  خالل  مواجل كثرية  للمدينة  ،أن  لكية 

)رزقي،   امليالدي ،وهلا واداين كبريان،يصل كل منهما يف فصل الشتاء اىل عرض جمرى السني 
 .(10، صفحة 2017/2016

املائية          املسطحات  على  تتوفر  ،اليت  تلمسان  مدينة  جند  األوسط  املغرب  من  الغرب  اىل 
اجليول التكوينات  وادي حبكم  اىل  األمطار،ابإلضافة  من  هائلة  هزن كميات  ،اليت  وجية 

متشكانة الذي مير جبنوب املدينة وبشرقها ،وعلى الرغم من اجلبال املتقطعة احمليطة بتلمسان 
هنني  موانئ  ألو  حيوية  طرق  هلا  ،فقد كانت  ابلساحل  تربطها  سهلة  ممرات  هلا  ،فان 

 . (87، صفحة 2002)فياليل،    يتها،وهران،ارشقول،وهو الشيء الذي زاد من أمه
الينابيع         وكثرة  اجلبال  أعايل  من  االهنار  األدار  ابملاء  تلمسان  مدينة  متوين  ساعد  لقد 

والعيون ،اليت تقع خارج املدينة من جهة،ومن جهة أخرى بناء شبكة حمكمة للقنوات داخل 
ت األرض ،ال سيما اجلزء  املدينة وخارجها ،وكانت هذه القنوات تبىن مبادة الطوب مغطاة حت

األ املدينة،وهو  خارج  يكون  الرئيسيالذي  تستعمل ،نبوب  االحواض،اليت  يف  يصب  الذي 
الدور واملنازل  اليت تزود السكان عن طريق قنوات تصل اىل  البساتني ويف الصهاريج  لسقي 

يق  الشأن  واألسواق،ويف هذا  العامة  والساحات  واملساجد  والفنادق  واحلمامات  ول والقصور 
صاحب البغية ))وتنصب اليها من عل ،أهنار من ماء غري أسن ،تتجاذبه املذانب ...ففيهم  

احلب((  ومنابت  الشجر  مفارس  خارجها  ربعه  ويسقي  اخلياف  ويفهق  )فياليل،   الصهريج 
صفحة  2002 ودروهبا (150،149،  املدينة  أزقة  يف  وسقاايت  عيون  توجد  ،كما كانت 
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العادة وخارج أسوارها نذكر عني وانزو  نة،عني أم حيي،عني السراق،عني الكسور،وقد جرت 
أن حيفر أهل تلمسان يف صحون منازهلم وحدائقهم،آابر حبثا عن املياه،حن صار لكل منزل 
السقاة  ،فكان  القنوات  عرب  املياه  تصلها  ال  املنازل  بعض  تلمسان،وكانت  مبدينة  تقريبا  بئر 

 . (150، صفحة  2002)فياليل،    حيملون هلم املاء أبجر معلوم 
ابب  لقد      من  ابلقرب  تلمسان  مدينة  غرب  صهريج كبري  ببناء  اتشفني  أبو  السلطان  قام 

م ،وجلب اليه املاء من املرتفغات ومن 3م،وعمقه  100م،وعرضه  200كشوط ،يبلغ طوله  
الناس يستعملونه يف سقي  منابع الال سيت ،اليت تطل على املدينة من اجلهة اجلنوبية،فكان 

 وبساتينهم،كما تلعب فيه الزوارق،فصار بذلك منزه وفرجة للناس.   حقوهلم
اسم          اليوم  تلمسان  أهل  علية  ،يطلق  املدينة  غرب  قائما  األعظم  الصهريج  يزال  وال 

صهريج مبدى،وتضم املشور أيضا صهريج آخر أقل من األول حجما،لتزويد قصر السلطان 
   . (125،ص 2002)فياليل،    وحاشيته ابملاء

محزة           مدينة  جند  األوسط  املغرب  وسط  سوق واىل  :ابسم  املقديسي  يذكرها  ،حيث 
 يف البحر بناؤهم من الطوب وشرهبم من هنر وأعني((   مدينة   )) سوق محزة محزة،حيث قال:

 .(809،ص1909)املقديسي، 
بقوله:))..       فيذكرها  البكري"  أبو عبيد هللا  وبناها محزة   .مدينةأما  نزهلا  بن   تسمى محزة 

احلسن بن سليمان بن احلسني بن علي بن احلسن بن علي بن أيب طالب رضي هللا عنهم  
واحلسن بن سليمان هو الذي دخل املغرب وكان له من البنني محزة هذا وعبد هللا و براهيم  
سور  عليها  مدينة  وهي  محزة  هناك...سوق  وعقبهم  أعقب  وكلهم  والقاسم  وحممد  وامحد 

 . (65،64،ص ص1965)البكري،  وهي لصنهاجة(( وخندق وهبا آابر عذبة  
 البويرة ،أربعة أحواض صبابة كبرية هي: –من بني املصادر املائية اليت تتوفر عليها مدينة محزة  

يف عاصمة املنطقة،أهم الوداين  2كم   2440،منها 2كم  9090مساحته  حوض الصومام:-
 :واد الساحل،واد راين،واد الدهوس وأمازيغ. 

 ابلوالية  2كم1166منها    2كم  4145  مساحته  حوض يسر: -
 أهم الوداين :واد معمورة ،واد جنان. 
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 ابلوالية .   2كم   675مساحته   حوض احلضنة:-
 .( 22، صفحة  2012/ 2013)حممودي،   ابلوالية  2كم  56مساحته   حوض احلميز:-

هذه مناذج من بعض مدن املغرب األوسط ،اليت بنيت يف معظمها وفق شروط ابن أيب        
ع اخلاصة ابختيار املوضع إلنشاء املدينة،حيث يعترب عنصر املاء هام وهام جدا يف مسار الربي

هذا  عن  حتدثت  املصادر،اليت  معظم  على  اطالعي  خالل  يل  جلى  ما  العمرانية،هذا  احلركة 
له كل   سخرت  املاء  عنصر  ،فنرى  املدنية   اإلمكانياتاجلانب  املباين  خمتلف  اىل  إليصاله 

والعسكر  ووالدينية  والربك  الصهاريج  الستخراجه،وبنيت  اآلابر  لتخزينه    ية ،فحفرت  املواجل 
،وشقت القنوات لنقله ،وشيدت انقلة القنوات أبشكال هندسية رائعة لتموين املدينة ،كما 
استغلت مجيع مصادر املياه سواء كانت جوفية أو على شكل أمطار بوسائل تنم على مدى 

 يعترب هو احلياة:انه املاء.حرص املسلم على هذا العنصر الذي  
بسبب        معينة  فرتة  يف  ازدهرت  اليت  املدن  بعض  مواقع  على  حتيلنا  هذه  مثل  دراسة  ان 

عنصر هام،أال وهو املاء،حيث تزودان مبعلومات هامة حول مصادر املياه ،اليت أمهلت بفعل 
يف هذه املناطق ابت الزمن و مهال االنسان،فاستغالل هذه املعلومة خللق ثروة مائية مستقبال  

أكثر من ضروري،خاصة والعامل يسري ألو اجلفاف،ولقد أعلن العلماء املختصني يف البيئة أن 
 احلرب القادمة اليت ستواجهها االنسانية هي حرب املياه. 
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 املالحق: 
 

                    
 الصهريج مبدينة القريوان                 انالصهريج مبدينة تلمس    

 
 

         
 بركة سليمان القانوين ابلقدس                             عني كارم ابلقدس        

 

                  
 

 الصهريج ابحدى القرى اليمنية                             نظام الفقارات ابلصحراء اجلزائرية      
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 املصادر:-أ
 *القرآن الكرمي

 دمشق كتاب صورة األرض،منشورات دار مكتبة احلياة،)دت(ابن احلوقل،،لقاسم  * أبو ا
هللا عبد  يف 1965) ،البكري،*أبو  واملغرب،امل  (،املغرب  افريقية  ابملسالك   عروف ذكر 
 .واملمالك،اجلزائر

 (،املغرب يف ذكر بالد افريقية واملغرب،بغدادد.تالبكري)  ، أبو عبيد هللا  *
الدين مشس  األقاليم،ط1909)   املقدسي،  *  معرفة  يف  التقاسيم  ،مطبعة   2(،أحسن 

 مدينة ليدن احملروسة ،بريل
الدين األقال(1967،)املقدسي،*مشس  معرفة  يف  التقاسيم  بري2يم،طأحسن  ل،ليدن ،مبطبعة 

 احملروسة.
أمحد الدين  شهاب  الربيع)  ،*  أيب  املمالك،دار كن1996ابن  تدبري  يف  املالك  ان (،سلوك 

 .يع،دمشق للطباعة والنشر والتوز 
،االستبصار املؤسسة  *جمهول  املغربية،  العريب،املدن  امساعيل  عن  األمصار،نقال  عجائب  يف 

 1984الوطنية للفنون املطبعية،اجلزائر،
 ،دار صادر،بريوت. 1لسان العرب،اجمللد االول،ط(1997) *ابن منظور،

 ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع،الرابط1(،افريقيا،ج1984*كرابل،مارمول،)
 املراجع: -ب

( ،املنشآت املائية مبصر منذ الفتح االسالمي وحن هناية العصر  1999حممد نوار )   ،*سامي
 ..دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،االسكندرية  -دراسة اثرية معمارية-اململوكي 

 ،موفم للنشر والتوزيع ،اجلزائر . 1(،تلمسان يف العهد الزايين،ج2002فياليل )   ،*عبد العزيز
حممد ع* الستار  ، ثمان  املعرف1978،) عبد  االسالمية،عامل  للثقافة    ة(،املدينة  الوطين  ،اجمللس 

 ،الكويت.،يناير128العدد  ،والفنون واآلداب  
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 املؤمترات الدولية: -ج
القوي   عبد  أمحد  هللا، *  عبد  االسالمي،حممد  العصر  يف  األثرية  املياه  آاثرية -،برك    -دراسة 

العشري املؤمتر  العريب كتاب أعمال  الوطن  آاثر  ،دراسات يف  العرب  العام لألثريني  ن لالحتاد 
 ،القاهرة. ،الندوة العلمية التاسعة عشر  

ابراهيم،*زكية يف 2017نوفمرب/ 13-11))،حسني  والبيئة  الرتاث   (،االنسان 
آاثر  يف  ،دراسات  العرب  لألثريني  العام  لالحتاد  العشرين  املؤمتر  أعمال  االسالمي،كتاب 

 . ،القاهرة ،الندوة العلمية التاسعة عشر    الوطن العريب
للمياه 2017نوفمرب/  13-11)،صيهام  ،*موسى والعسكري  احلضاري  (،االستعمال 

االوسط   لألثريني –ابملغرب  العام  العشرين لالحتاد  املؤمتر  أعمال  أثرية، كتاب  دراسة اترخيية 
 . ،القاهرةالعرب ،دراسات يف آاثر الوطن العريب ،الندوة العلمية التاسعة عشر  

 الرسائل جامعية: -د
االسالمية2012/2013) ،حممودي،*ذهبية الفرتة  خالل  البويرة  اترخيية -(،منطقة  دراسة 

اآلاثر،جامعة -وأثرية االسالمية،معهد  اآلاثر  يف  العلوم  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  ،رسالة 
 . اجلزائر

دراسة –بجاية ونواحيها  ( ،املعامل االثرية االسالمية ب2007/2008)  ،عزوق  ،*عبد الكرمي 
اآلاثر،جامعة -أثرية االسالمية،معهد  اآلاثر  يف  دولة  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  أطروحة 

 . اجلزائر
دراسة أثرية معمارية -( ،املعامل األثرية االسالمية مبدينة عنابة2016/2017)  ،رزقي،*فهيمة

االس  -وفنية اآلاثر  يف  العلوم  دكتوراه  شهادة  لنيل  مقدمة  االاثر،جامعة رسالة  المية،معهد 
 اجلزائر. 

 مواقع االنرتنت: -

1  --2-web-news-http://www.myportail.com/actualites 
0.php?id=4323  

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=4323
http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=4323
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 مظاهر النصية يف الشعر اجلزائري املعاصر 
 للشاعر جياليل حالم   قراءة لقصيدة "تسابيح فجر العرب"

 يف ضوء املنهج اللسان 
Textual aspects of the Algerian poetry The contemporary industry 

Read the poem "Dawn Praise The Arab world ”by the poet Jillali Hallam  

light of the linguistic approach In the  

 د: فاطمة بن يمينة         

 الجزائر \تيارت  -جامعة ابن خلدون

Fatimabenyamina14@gmail.com 
 

 12/12/2020اتريخ النشر:    10/11/2020اتريخ القبول:  /10/092020االستالم:  اتريخ

   :ملخص
من       وذلك  المعاصر؛  الجزائري  الشعر  في  واالنسجام  االتساق  ظاهرة  تجلي  البحثية  الورقة  هذه  تتناول 

محك التجربة  خالل مقاربة قصيدة "تسابيح فجر العرب" للشاعر جياللي حالم مقاربة نصية، وا خضاعها إلى 
معاصر لوكل ذلك  من أجل إثبات تماسك النص الشعري الجزائري ا   التطبيقية تحت ضوء المنهج اللساني،

كتاب:" االتساق  صاحبي   نس.معتمدين في ذلك على ما حدده بعض منظري الغرب أمثال هاليداي ورقية ح
  ".في االنجليزية

 شعر الجزائري المعاصر، المنهج، لسانيات النصاالتساق، االنسجام، النص، ال الكلمات المفتاحية:
Abstract:    

    This paper examines the phenomenon of consistency and harmony in 

contemporary Algerian poetry, this approach is based on the approach of the 
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تتطلب  أ     النص،  محورية  إلى  الجملة  محورية  من  االنتقال  أن  اللسانيون  الدارسون  درك 
أمثال   المنظرين  بعض  نجد  وعليه  النصي.  الترابط  يتحقق  التي من خاللها  المعايير  تحديد 

انشغلوا بالبحث عن هذه    ؛  وفانيريش، وجون الينز    R.Hasan    ورقية حسن   Hallidayهاليداي  
طرف  المعايير. من  بوجراند    فحددت    ، معاييرسبعة  ب  Dresslerودريسلر  Debangrandeدي 
 صدارة البحث. واالنسجامثنائية االتساق   تحتل فيها

طرحتها لسانيات ما بعد  تي  لثنائية االتساق واالنسجام من أهم المسائل والقضايا ا  وألن       
ة على النصوص العربية،  ي إخضاعها إلى محك التجربة التطبيقشغلت بالنا فحاولنا    ،الجملة

 النظريات النقدية الحديثة.  قراءة انطالقا من مساءلة التراث، و 
ما       على  تحت عطفا  نصية؛  مقاربة  جزائري  شعري  نص  مقاربة  ارتأينا  ذكره؛  سبق 

–قراءة لقصيدة تسابيج فجر العرب    -ية في الشعر الجزائري المعاصرص عنوان:"مظاهر الن
وأهم   النصية،  المفاهيم  أهم  هي  ما  مفادها:  إشكالية  من  اللساني.انطالقا  المنهج  في ضوء 
الوسائل الترابطية المساهمة في بناء وحدة النص؟ وما مدى تجلي مظاهر االتساق واالنسجام  

    في قصيدة "تسابيح فجر العرب"؟
اإلشكاليةل      هذه  عن  األمر  إلجابة  ميقتضي  مجموعة  تحديد  النصية؛  :  المفاهيم  ن 

حسن.  كاإلحالة ورقية  هاليداي  حددها  التي  اآلليات  من  والوصل..وغيرها  والحذف،  وقد ، 
اللساني، المنهج  البحث، اعتماد  لتتبع ظاهرة لغوية ووسائلها    فرضت علينا طبيعة  المناسب 

 وتحليلها.  
 . ت التماسك النصي في القصيدةاآلي . 2
  :في القصيدة (Cohesion) آليات االتساق -1.  2
البحث عن أدوات الربط في البنية النصية مهم جدا؛ ألن توفرها يعطي صفة النصية    إن    

رقية حسن الذين تطرقوا لها نذكر هاليداي و قد تناولها علماء لسانيات النص، ومن  و   للنص،
حيث »تربط   هما " االتساق في االنجليزية" خمسة أنواع ألدوات االتساقباللذان  قدما  في كتا
و تتمثل  ʾ1ʿتساهم في خلق النصية« ض أو الفقرات أو وحدات الخطاب، و الجمل بعضها البع
 تلك األدوات في: 

 :( Référece)اإلحالة  -1. 1.  2
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و األمور التي أ»مالزمة لكل فعل كالمي بغض النظر عن طبيعة األشياء،  اإلحالة  تكون     
تحيل إليها،وعن موضوعية اإلحالة و تطابقها مع حقيقة المرجع أو الواقع،و هي ...تتعلق 

ومن هذا القول يتبين أن اإلحالة عبارة عن ألفاظ ترد في نص لغوي  ʾ2ʿبكل أركان الجملة «
واقع  لأو خطاب منطوق ال يفهم إال بواسطة عالقتها بألفاظ أخرى داخل النص، أو بعالقتها با

الخارجي، و لهذا ُقسمت إلى قسمين: إحالة نصية و إحالة مقاميه،وللتمثيل لها نقتطف ما  
 ، مبينينا ذلك في:أمكننا من النص الذي هو تحت تصرفنا

 الجدول التالي:
 

عدد  المحال إليه          نوع اإلحالة 
 المرات 

و   اإلحالة  عنصر 
 البيت الواردة فيه

حقول    -الشاعر       - نصية 
 لزرع    ا

 ياء المتكلم      10
  (01  -  05-  07-  
08-  09-  11-
26-34-41  - 49   ) 

)  02 المتلقي  -  حقول الزرع - نصية  المخاطب    27ياء 
- 34       ) 

حقول  -      الشاعر - نصية 
 الزرع

المتكلم) 07   -26تاء 
27-28-  29-  
30-  37 ) 

راكب  -الَمَلك  –القلب    - نصية 
 البحر

 الشعب  -

ضمير   04
 مخاطب)الكاف(لا
(02-03-16- 46 ) 

نصية،ومقامية  
   قدرناها   التي

–القلب، الفجر،الحيارى  -
–العطاشى، األسالف 

 ضمير الغيبة )الهاء( 3
(04-  06-  17-  
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)األسالف، 
 حكام العرب(

 القدس، أمة،البئر، الجيل،
وهران،حلب، حكام  

حكام  العرب، العيس
العرب، األهل 

األيتام   ،األيتاماأليتام،
 حكام العرب،حكام العرب،

  ان،ز األح، العرب  حكام
الجيل  األيام،  

18-  19-20-  
23-26-29-30-
35-39-  49-42-
43-44-45-48-
53 ) 

 
أن       الجدول  من  الضمائر    يالحظ  باعتماده  اللغوي  االقتصاد  مبدأ  إلى  لجأ  الشاعر 

 .للقصيدة البنية  السطحية المختلفة التي ارتكز عليها  في تشكيل
 :( Ellipseذف )حال-1-2. 2

  هو ظاهرة لغوية شائعة منذ القدم؛ حيث » حذفت العرب الجملة، و المفرد  والحرف،     
« و  عليه  دليل  عن  إال  ذلك  من  شيء  وليس  من»أقوى  ʾ3ʿالحركة،  هو  الدليل  ألن  وذلك   ،

المذكور  المرجعية من خالل  تحقق  إذ  الجملتين،  بين  النصي  التناسب  تحقق  التي   العوامل 
قيد  ويتدارك    ʾ4ʿمعا«  فالمحذو و  إلى قصيدتنا  ذا عدنا  وا  السياق،  المتلقي وجوده من خالل 

 الدراسة نجد شاعرنا لم يخرج عن عادة العرب، والجدول الموالى يبين ذلك.
 

الواقع فيه  البيت  تقدير المحذوف
 الحذف

قد  الهوى  رسول  هذا 
 جاء)رسول الهوى(مبتهال 

يشدوك)رسول   
فافرش  الهوى(قافية 

02 
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 ه الهدبال)أنت(
تترك)ياملكي(الكأس    ال 

 ظمأى تندب الحببا 
03 

ملكي(لظى   )يا  وأطفئ 
 القلب إن الشوق يعصره 

04 

أيكة   يهفو)قلبي(إلى 
 العلياء مخترقا        

10 

)يا   و  التين  عاشق  يا 
في   الزيتون  عاشق( 

 وطني              

24 

،أرى  :مالي  )فقالت( 
 الجيل كفرا أيكره التربا؟ 

26 

لت : )اصفحي(صفحا  قف
 و سهلي تسهيال فإن هم 

30 

سليمان،  باألمس 
الفادي  و)باألمس( 

 صهيب وكم 

33 

تحتذي  أن  شئت  أن 
 أو)إن شئت(فاقرأ الكتبا 

34 

آمنت 
بالرعد،)آمنت(باإلعصار  

 أصحبه 

37 

زلفى  باع)أكبرهم(األهلة 
 واشترى الصلبا 

39 
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الشاعر مال إلى »حذف العناصر    ما يالحظ في هذا اإلحصاء للحذف في القصيدة هو أن 

 هي طريقة معهودة لدى العرب القدامى. و ʾ5ʿالمكررة أو التي يمكن فهمها من السياق « 
 : (Conjonction)الوصل  -1-3. 2

بالسابق      الالحق  بها  يرتبط  التي  للطريقة  فهو»تحديد  االتساق  عالقات  كل  عن  يختلف 
العرب أن الوصل ʾ6ʿبشكل منتظم« القدماء  بين  أو أكثر»يحيل    وقد  بين متعاطفين  مشاركة 

التماسك« الذي يساهم في بناء الفضاء    ʾ7ʿالثاني على األول وترتبط به، فهو أحد مظاهر 
 و"تسابيح فجر العرب" ال تخلو منه وهو ما نرصده في الجدول األتي: النصي،

أداة  عددها  األبيات التي ذكرت فيها
 الوصل

04-05  -06  -09-12  -
14-15  -17-18-  21-
22-23-24-27-29-
30-31-33-34-35  -
37-39-40-42-43-
45-46-47-48-49-
50-52-55 

 الواو  45

05-06-11-20-28-
36-41-43-45-47 

 الفاء 10

 أو 03 28-34-36
 حتى  03 51-53  -01
 ثم  01 35

النتيجة المترتبة عن هذا اإلحصاء أن وظيفة الواو هي التي طغت على كل وظائف الروابط  
 في الجدول.  وما ينبغي اإلشارة إليه أن هناك روابط اتساقية وظفها الشاعر لم تذكر األخرى،
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 :(Lexical Cohésionاالتساق المعجمي) -4. 1. 2
المعجمي       ويتحقق من  االتساق  النص،  تماسك  إلى  تؤدي  التي  المهمة  الروابط  هو من 

أو باستخدام كلمة عامة... ر المعجميإعادة العنص المعجمي نفسه، أو ل »إعادة العنصرخال
سنقف على  و    أي بواسطة التكرار أو التضام، ʾ8ʿترادف أو شبه ترادف أو باالسم الشامل «

 آلية التكرار لتوفرها بكثرة في القصيدة.
 

المتناسق لحرف الروي، الذي نلمس إضاف التكرار اإليقاعي  ة إلى ما ذكر في الجدول نجد 
إل القارئ  تشد  وجدانية  عاطفة  التأمل  ىفيه  إلى  به  وتدفع  الشاعر،  بشكل و   خطاب  التأويل 

 المستقبل.ة من وسائل االنسجام بين الباث و جدي.وهي وسيل
 :(Cohérenceليات االنسجام )آ -2. 2

باالنس    وهو  يقصد  النص،  داخل  المشكلة  العالقات  عن  المتولدة  الداللة  استمرارية  جام 
االنس إلى  خطابي  محمد  ترجمه  انجليزي  االتساق،  جمصطلح  من  وأعمق  أعم  أنه  كما  ام، 

بل إلى العالقات الثاوية خلف  يطلب من المتلقي النظر إلى ما هو ليس شكليا وال معجميا،
ص من جهة، وبينها وبين  لترابط الداللية بين أفكار الن  الكلمات داخل النص؛ فهو إذا »طرق ا 

أخرى« جهة  من  العالم  فان    ʾ9ʿمعرفة  خاصية  بارة  عأنه»    ijkDVanديك ويرى  عن 
عل قائمة  للخطاب،  جملة   ىسيمانطيقية  بتأويل  متعلقة  مفردة  جملة  كل  تأويل 

اʾ10ʿأخرى« تماسك  تحقيق  في  والقارئ  المبدع  عليها  يعتمد  آليات  على لن  ولالنسجام  ص 
 من: مستوى بنيته العميقة والتي سنتعرف على بعضها من خالل محاورتنا لقصيدتنا انطالقا

 :خطابلموضوع ا  -1. 2. 2
القضايا       بين  مرتبة  روابط  على  الجمل  بين  المتسقة  العالقات  تقوم  ديك»ال  فان  يقول 

أو تتأسس أيضا على موضوع الخطاب«  المعبرة عنها  وأطلق عليه  ʾ11المحرفة، فحسب بل 
، أو لمجموعة من  ابأنها »تمثيل داللي إما لقضية م  البنية الكلية، وعرفها  محمد خطابي اسم

أو   بأكمله«االقضايا  أردنا  و ʾ12ʿلخطاب  ما  ذا  بنا  التي  الكلية  البنية  شاعرنا    عليها   ى تحديد 
إنسانيا لنا موضوعا  والتي من خاللها طرح  ُينم  و   وطنياو   قصيدته،  ي  عن عمق حس  قوميا، 
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البن نعتبره سببا إلنتاج  -القصيدة  مقاطع  –الصغرى    ىمأساوي مس جميع  يمكننا أن  والذي 
على الواقع    الحضاري العربي وانعكاسه  االنكسار  "في  علنا نخمنج ص المتوفر لدينا.مما يالن  

 هو موضوع خطاب جياللي حالم.  المعاصر" 
 : السياق -2. 2. 2
النصية، بوصفه »الطاقة   ثيرا على السياق في مقارباتهاالمناهج الحديثة كُتعِول الدراسات و    

كن المتلقي من تفسير المقولة متالمرجعية التي يجري القول من فوقها، فتمثل خلفية للرسالة  
ينكشف إال من خالل ʾ13ʿفهمها«و  المعنى ألن هذا األخير»ال  بدور فعال في تحديد  ويقوم 

تلفة ...فمعظم الوحدات الداللية، تقع في  تسيق الوحدة اللغوية، أي وضعها في سياقات مخ 
 بمالحظة  المجاورة وحدات أخرى، وأن معاني هذه الوحدات ال يمكن وصفها أو تحديدها إ

ص إلى قسمين:)  وينقسم السياق حسب علماء الن  ʾ14ʿالوحدات األخرى التي تقع مجاورة لها«
 سياق داخلي لغوي(، و)سياق خارجي غير لغوي(.

الداخل       النصيتداخل  الخارج  النص   لقصيدة جياللي حالم،  النصي مع  هذا  ُكِتَب  إذ  
ي2000سنة   الجزائر  وجرح  التجربم  بسبب  ويئن  و   ة نزف  إبان  القاتلة  عايشتها  التي  القاسية 

السوداء، العراق وما تعانيه  فلسطين تحت وطأة   العشرية  العرب في  زد على ذلك مصيبة 
المالب عن  ناهيك  الصهيوني،  إلى  االستعمار  بالشاعر  دفعت  التي   الكثيرة  الخارجية  سات 

القا هذا  في  َتشك ل  لغوي  سياق  في  الذات  هموم  ،المإفراغ  الشعري  »المظاهر  علب  عن  بر 
الموقف  اإلنسانية في البالد العربية، و   األحوال االجتماعية وأنماط العالقات المنظمة للحياةو 

اآلخر   إلى  من  والدعوة   ، واإلبداع  التفكير  و وحرية  السيطرة  من  «التحرر    ʾ15ʿاالستغالل 
 جسر تواصلي أخوي بينه وبين أبناء جلدته.   اآلمل من ورائه بناء 

 :التيمة(غريض)تال -3. 2. 2
ما«  بأنه  التغريض    G.Yule.ويول  G.Brownبراون   يعرف    قول  بداية  نقطة   «ʾ16ʿ   ويحدده

كل حلقة،وكل خطاب   بمفهوم أعم وهو» كل قول، كل جملة، كل فقرة،  Cramas   "كرايمس
بداية«  منظم كنقطة  يتخذ  خاص  عنصر  قراءتنا  ʾ17ʿحول  خالل  ومن  الرأيين  هذين  ومن 
وتيمتها،وذلك ألن كل   ح فجر العرب" هي نقطة بداية القصيدةل بأن " تسابي و ص يمكننا القللن  
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بنية  الحظناه في دراستنا للجلي دالالتها في العنوان وهو ما  القضايا التي طرحها الشاعر  تت
 . النصية للقصيدة

   :(Intertexualityالتناص ) -4. 2. 2
بطري      استحضار نصوص أخرى، سواء  إلى  مبدع  مباشرة، قيلجأ كل  أو غير  مباشرة   ة 

في النقد األدبي الحديث بمصطلح    أثناء عمله الفني إلغناء تجربته اإلبداعية، وهو ما يسمى
وقد عرفته جوليا كريستيفا نفس    بأنه»نصوص   التناص  امتصاص، وفي  تتم صناعتها عبر 

ال  حكما تقول عنه أيضا »تر   ʾ18ʿاآلن عبر هدم النصوص األخرى للفضاء المتداخل نصيا«
نصي«  تداخل  و  و   ʾ19ʿللنصوص  نجدها  وبالتمحيص  العرب"  فجر  "تسابيح  لقصيدة  التأمل 

 التاريخية .ل مع الكثير من النصوص الدينية والثقافية و تتداخ
تسابيحه  " العنوان وتداخله مع نص مفدي زكريا في قوله  في النص؛  يستوقفنا  أول ما  إن       

ن كانت تسابيح مفديو "  من حنايا الجزائر اب  والتقدير بأبناء الثورة  زكريا توحي إلى اإلعج  ا 
تسابيح    سر فرنسا، فإن  أا صنعوه من معجزة فك الجزائر من  الخالدة والسيما أبناء نوفمبر وم

أي إلى التعجب واالستنكار من حال العرب اليوم، الذي تحول   ،س ذلكتوحي إلى عك   حالم
االنهزام زمن  إلى  الفتوحات،  االنتصارات  زمن  و و ت  ا من  ثنايا   االنكسارات.  في  بالتوغل 

و   القصيدة التراثية  األلفاظ  من  زخم  العلياء، نلمس  دغدغ،لظى،القنا،أيكة   الدينية)الغيد، 
،  انفخ،ودبا،األج،الغضا،البيض،الحمر  رغاء،  يس،الع  الطلى،  الشهب،  الرمح،  األحقاب،

الن   حالم  بها  تجاوز  المعاصر،القربا(  الشعري  الح  ص  بين  بها  وقد و   ضرارابطا  الماضي، 
يعود ذلك للمنبع المعرفي المتمثل في الثقافة اإلسالمية المتجذرة في ذاكرته الشعرية، والتي  

في باعثا  الشعري  معجمه  منها  بتعر نهل  العصر  روح  المعه  للواقع  للشاعر  ييته  محاكيا  ش، 
 .ومحنه  العربي القديم الذي بنفس الدوال عبر عن همومه

ضافة إلى استدعاء و    لشخصيات التاريخية البارزة التي أدمجها في خطابه الشعري عر لشالاا 
ال البنية  تشكيل  في  العميقةلتسهم  بنيته  وا غناء  للنص  العملية ،  سطحية  إنجاح  على  حرص 

التشارك بين وعيه الفردي الذي تقف على نقاط التالقي و »بينه وبين متلقيه مركزا  التواصلية  
وو  بفردانيتها،  المبدع  ذات  المنتجة  عوراءه  الرئيسية  بؤرته  المتلقي  ُيعد   ال ذي  الجماعة  ي 

تجعل  إستراتيجيةوهي    .ʾ20ʿله« نص   مقصودة  مع  التعاطف  إلى  مدفوعا  »نفسه  القارئ 
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بأحجا ذوات  لدن  من  و ʾ21ʿم«ينطلق  ذاكرة سليمان وصهيب  فتنشط  الدين،  وابن محي  عقبة 
قصدية الشاعر في توظيفه لهذه  مص باحثة عن الرسالة الثاوية وراء  المتلقي مع دالالت الن  

 ز.الرمو 
 خاتمة: 
ضه النصانيون  استنادا على كل ما ذكرناه يتضح أن القصيدة اشتملت على كل ما افتر       

آليات لالتساق و  للوهلة األولى غير مترابطة  وسائل لمن  القصيدة  تبدو مقاطع  النسجام.إذ؛ 
عميقة يكشف عن تماسك نصي  ا الهوهذا بمسح البنية السطحية لها،غير أن الغوص في بنيت 

همت في بنائيته آليات اتساقية وانسجامية والتي حاولنا استظهار البعض منها  من  سأمحكم،  
للقصيدة، مركزين وتحليلنا  دراستنا  والحذف    خالل   المهيمنة عليها كاإلحالة  العناصر  على 

الش فإن  وعليه  وغيرها.   والتناص   والتيمة،  الخطاب  وموضوع  الجزائري  ا والوصل،  عر 
األدبي  النقد  قضايا  مستجدات  مسايرة  على  حريص  فهو  بالموروث  اعتزازه  مع  المعاصر 

 المعاصر
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ّي ق

ْ
ُب ِمن

ْ
ــــــــــــــــــل

 
ــــــ والق ـــ ـــــ ـــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ْح ــــ

 
ى األ

 
ا ــ ـض  ِرب 

 
ت
ْ
اب  ُمغ

 
ق  

ي    -10
ْ
ل ع 

ْ
ـــــــــــــــِة ال

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــو إلى أْيك

ُ
ْهف  ــــــــــــاِء ُمخ ـــــــــــــــــي 

ْ
 ــــــــــــــ

ً
ِرق

 
و ا           ـــت  ج 

ً
ِنيًعا ِبُرمْ  ا ــم  ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــ ـــــ ـــــــــــــــــــ ــ

 
 ــٍح  ُيف

ُ
ـــــــــــــِجُر  الش ــــــــــــــا ـ  ُهب 

عْ   -11 ــــــــــــِصيد  العُ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ د 
 
ُد ق

ُ
ق
 
بِ ـــــــ ِني أ

 
ــــالِش   ِدي           ــ ـــــــــــــْمِر ِمْن ك

 
ــــــف ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ْعُر  ــــ

ْ
ـــــــــــ ـــــأش لـ

 
ُء ق

 
 ال

ْ
ــــــــــ ـــــــــــــ

ُ
اِب ق ب   ِإر 

ْ
ت  ـــــِطع 

http://www.alukah/
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 إال ُس   -12

ُ
ـــــــــــــْرف ا الح  اء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م    ِويد 

ُ
         ـــــــــــــالف

 
ال
 
اِد ف

 
 ِبح       ؤ

ْ
أ ْهــــز 

 
ــــت ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــ

ُ
اـْرٍف وك ِسب 

 
ت
ْ
اِد ُمن

 
ض

ْ
   ـــــْن ِلل

ُج   -13
ُ
ي ن

 
ــــــــــــــــــــــــــــــن

ْ
ف
 
مْ   ومُ ــــــــــــــــــــــــــــ ت

ُ
 وت

ُ
ى ك ـــ ــــــــــــــــح  ة ٍ           ـــــُل ح 

 
 و   اِدث

 
ل
 
ــُيخ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــ ي  ـــ

 ْ
 ِلْل

ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْرف

 
ا ــــــُد الحـ

 
بـ
 
غ
 
 اِم ُمْرت

ْح   -14 اِكـــــــــــــــــب  الب  ا ر  ب  ـــــــــ ـــــــــــــِر و امِلْج ــــــــ ــ ــــــــــــــــــ ي  ع 
ْ
 ُمت

ُ
اف           د 

ُ
ا ج        ة

 
اذ ــــــــم   ــــــ ـ

 
ال
 
ا خ  م 

 
ال ــــر ى؟ و الب  ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ا ! ـــ ِعب 

 
 الل

 
ط  

ّمِ و العْ   -15
 في الي 

 
ت

ْ
ــــــــــــــــل

 
ْوغ

 
اُر ُيْبعِ ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــأ ا           ـــص 

 
ْيُش    ُدن ِشْبًرا، وج 

 
 ِشْبًرا ف

 
ــــــ امل ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــــ

 
ــْوِج ق ـــ اـ ب 

 
ث ! ْد و   

اك  ل  -16 ْجــــــــــــد 
 
 أ
 
ان

 
ا ك ر ـــــــــــ ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ م   ْج و ع 

 
 ُمت

 
ا            ــــــت

ً
ْجه  ِخذ  و 

ً
 ــــــ

 
ـــــِديــًدا،ِبش ـــــــــ ا ج  ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــُد ال ــــ ـٍط ُيْبِعـــ ـــــ ـاــ ب 

 
ط  ع 

يْ  -17 ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو 
 
ار ي، وق ي   ر  ـــــُح الح 

ْ
ت

 
ل
 
اِئُبُهْم            ـــــْد ض

 
ْس   ك ــو  ـــــ  ـــــ

ُ
اِل و غ  الِرم 

 
ــــــط ـــــ ـــ ــــوُل الُج ــ ـــــ ـــ ــــ ـــ دــــ

 
ط    وِع ق

 
 ق

َّ
ا   ــ  ب 

ع    -18
ْ
ْن ِلل  ــــــ ــــ ــــــــــــــــــــــــــم 

ُ
خ
ُ
ْسل ْيِظ ي 

 
ُح الق

ْ
ف
 
ى و ل

 
اش 

 
 ُيْس   ُهْم            ــــــط

 
ــق ـــ ـــــ يْ ـ

 
ك
 
ًحا، ف

ْ
 ِمل

 
ــــــْون ـــــ ـــــ ــــــ ـ ــــــــــ ـــــ ـــــ  ــ

 
جُّ ق

 
 األ

 
با ؟ ــ د ع  ــــــف

ُ
 ذ

19-  
 
 ــــــــــــــــــــــك

 
ان

 
  -وهللا -ْم ك

 
اِل يُ ــــــــــ ـــــــــــــــف

 
ـــــــ م     ْزِهُدُهْم            ــــــْضُل امل ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ْج ـ

 
ل  الف ع 

 
اُهْم؟ ل ه  ــاذا د  ـــ  ــ ــــ ـ

 
 ــــــــــ ر  ق

 
ــد ك ــــ ـــ ـــ اـ ب 

 
!       ذ  

 ــــــــــــــــــــــــــي   -20
 
 غ

ً
ة م 

ُ
يْ ـــــــ اب  في اِلْدم  ــــــــــــــــــــ ا أ ا           ــــــــــــــــــــــــــ اِن د  ُنه       د 

 
 ت
 
ــــــال ـــــــــــ ـــــ  ــ

ْ
ِثي ِبال ــْعب  ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ لى  فـ

 
ــط ـــ  ـ

 
 ق

ُ
ان س 

ْ
ِلن

 
ــا ـــــ ـــــ اـــــ ـ ب  د  ْد و   

 الُعمْ ــــــــــــــــــــــا ِقي ــــــــــــــــــتم   -21
ُ
ة ب  ــــــــــــــــم 

ْ
ك
 
؟            اــــــــــــِر و األ

ُ
ة
 
اِجل ــم  ُد و  ـــ ـــــ ـــــ ــــ ــا ِقيمـ ـــ  ـــــ

 
 ــــــــــــــ

 
 امل

ُ
ــــــــة ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ــــ

ْ
ق
 
ــــــ ــــــ اِل ِلْل ـــ ا؟ ــــ ِسب 

 
ت
ْ
ام ُِمن  ز 

ى ِرح  ـــــــــــــــه   -22
 
ْبن

ُ
 ت
 
ات ة  اب  اــــــــ ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ْيه 

 
اِمخ

 
ْجِد ش

 
ـــــــــ الو                  مل ـــــ ـــ  ــــ

 
ُر ت

ْ
ــــــــِبئ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ْوت ٍيُ ـــــــــــــ ـ و ِبص 

ُ
ـــــ رغ ـــ ـــــ ا  ـ ب  ج   الع 

ُ
وِرث  

  23-   
ُ
رغ

 
 ــــــــــــــــ ت

 
اًء و ق

 
ا             ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــْد ج  ـــــــــــــــــو ُرغ اِلُبه  و   ح 

ْ
ت

 
ا ف ــــــــس    ي   ـ

ْ
ف
 
ــاِكب  الن عْ ـ  ب 

 
ــــــ ط ـــ ـــــــض  الــ ـــ ـــــ اـــ ْد ُسِكب 

 
 ُروِح ق

يْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اِشق  اِلتيِن و الـــــــــــــــــــا ع  ي   -24 ِني              ز 
 
ط وِن في و 

ُ
يْ ت

 
أ ـــــــ إِني ر  ـــــ ـــــ  ـ

 
ض

 
 الغ

ُ
ــــــت ـــــ ـــــــ ـــــ ــــا ال يُ ــ ـــــ ـــــ ِتُج الـ

ْ
ــن ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ا ـ ب 

 
ط    ر 

ا الِس  -25  م 
 
؟باهلل، خ ْرِني بــــــــــــــــــ رُّ  ــــــــ ه  ر ٍج              ــــــال ح  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــّبِ

 
ــــــل ش ـــــ ْه ــــ ُه الد 

 
ــاق ــــ ـــــ ـــ ــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ا؟ــ ب  ب  ر ى س 

 
ْم ت

 
ِلي أ

ْ
ر  ِمث  

26-  
 
ِني حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

ْ
ت
 
ث اد   د ح 

ُ
            ــــ

ً
ة
 
ِفق

ْ
ْرِع ُمش وُل الز 

ُ
ــــم     ق ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  ـــــ

 
ف
 
ر ى الِجيل  ك

 
ـــــــــ ــــ اِلي، أ ـــ  ـــــ

ْ
ك ــــــر  أي  ـــ ا؟ــــ ْرب 

ُ
ُه الت ر   

27-  
 
 ــــــــــــــــــــــــــ ف

ُ
ت

ْ
ل
ُ
 ق

ْ
ف
َّ
ِبي و الل

 
ْعت

 
 ت
 
ــلدنا               لــــ ــــــــــ ُح يجــــــــــــ ـــــــــــــــــ: ال ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــبس -ظىــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ وط جـــ ـــ ملتهبا؟ -ديل الفتلـ  

28-  
 
م  ـــــــــــــــــــــــق

 
:ف

ْ
ت

 
 ـــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ ْن م  ــــــ ال

 
ال
ْ
ف
 
 األ

 
ِدي؟            زَّق

 
ل  في ب 

 
  ذ

ُ
د  الق ْبع 

 
ْن أ ــــــ م  ــــــــــ ـــــــــــ دس  ع  ــــ ْه ــ ــــ ـــــــ ْن و  ـــــ ـــــ ـــ  أوْ ــ

 
ان ا؟  ر  ب 

 
ل ح   

29-  
ُ
ح ــــــــــــــــــــــــــــق

 
اِتيُر و األ س  : الد 

ُ
ت

ْ
اـ ـــــــــــــــــــــ ل ْبِعُدُه ز 

ُ
  ْم              ـــُب ت

 
ال
 
ـــــــــ ق ــــــ ـــــ  ــــــ

 
ق ح 

 
: أ

ْ
ــــــت ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ــــــا ِك ـــــ ــ

 
اب  هللِا قـ

 
ــــــ تــ لِ ـــ

ُ
ــْد ق ـا؟ـــ

 
بـ  

ًح  -30
ْ
ف : ص 

ُ
ت

ْ
ل
ُ
ق
 
ْسهِ ــــــــــــــــــــــــــــف

 
 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــا و ت

ً
ُهْم             يال إنَّ

 
ْه    ف

 
ــــــــ أ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـــ

ْ
ُروا ِبِحق ع 

 
ــــــ ُل ت ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ  الـ

ُ
ِلف

ْ
ــٍد ُيت ـــ ـــــ ــــــ ـ ا؟ـــ ب  س 

 
ن  

31-  
 
ف
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ت

ْ
وا ِباْسِم ِحل

ُ
ُهْم             ــــــــــــــــــــــ ـرق

ُ
اِرك  ُيب 

 
البُ     ٍف ال ــــو  ـــــ ـــــ ـــ  ــــ

 
ــوُم ض ـــ ــــــــ ــ ـــ ــــــ ْرُب مِ ـ ـــــ ـــ  ــ

 
اِن ل ــن  الِغْرب  ـــــ ـــ ع ـــــ

 
 ْو ن

ْ
اــــ  ب 

 الُح  -32
 
 الِبُيض ال

 
عْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــال

ُ
ًدا             ِطي ـــــ ْمُر ت ب 

 
 أ
ً
ة ْصر 

 
ــم       ن ـــ ـــ ـــــ ـــــ صْ ـ

 
ـــــــــ ا الن ـــــ ـــ ـــــ ـــــ  ــ

 
اِن ق ْحم   ِمن  الر 

 
ــُر إال ـــــ ج  ـــــ ا ــْد و  ب   

 ـــــــــــــــبِ  -33
 
ْيم  األ

 
 ـــــــــــْمِس ُسل

 
ْم            ان

 
ك ْيب  و  اِدي ُصه 

 
ِم مِ          و  الف

ْ
 ــــــ ــِفي الِعل

ْ
ـــــــ ْن إخ ـــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ عْ ـــ

 
 ت
 
ٍة ال ــو  ـــــ ـــ ـــــ اــــ ب 

 
ق
 
 الل

ُ
ِرف  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ س   -34
 
 الن

 
ة ع 

ْ
ل
 
            ْل ط

ً
ال
 
ث  م 

ْ
ِخذ

 
ْجًرا و  ات

 
      ْجم ِف

ْ
 ِشئ

ْ
ــــــ ِإن ـــــ ـــ ْح ـــــ

 
 ت
ْ
ن
 
 أ
 
ــــــــــ ت ـــــ ـــــ ـــ  ــــ

ْ
ْو اق

 
ِذي أ

 
ــــــ ت ـــــ ـــــ ـا  ـــ ـب 

ُ
ت
ُ
ك
ْ
 ال

ْ
أ ر   

35-  
 
ْرِض ط

 
 ـــــــــــــــــــــــِمْن أ

ُ
ِمصر ى ث

 
 ـــــــــــــــــــــــــــِيء ف

ْ
غ ا          مَّ م 

 
 س         ِرُبن

ْ
ــِإن ـــ ـــــ ـــــ ـــ يْ  ار  ــــ  ـــــــع 

 
ـــــــــ ُس الف ـــ ـــــــــــ ـــ  ـ

 
ْسم   ال

 
ــت ا    ـــــ ب  ب 

 
ُه خ

 
 ْع ل

ح -36  ْل الب 
 
ْسأ

 
 ال ت

ْ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ْ
اِلق

 
ا         ـــ ر  ف

 
ُبن ر 

ْ
ش اُم م            د 

 
ر  امل ْمج   ز 

ْ
ــــــإن ـــــ ـــــ ـــ ـــــــ ــْوُج بِ ــــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ  ـــــ

 
ــــــْعم  األ ـــــ ـــــ ـــ بــ  اِق أْو ع 

 
اـ  ب 

ع -37 ر 
ْ
 ِبال

ُ
ت

ْ
ن ُبُه          ــص  ـــــــــِباِلع ِد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــآم  ْصح 

 
ــِفي ع       اِر أ ـــ ـــــ ـــــ  ـ

 
ــــــــ ال ـــ  ــــــ ـــ

 
اِعي الن  ُير 

 
ــٍم ال ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ــ

ْ
ــــــ س  و  الف ـــــ اــ ب 

 
ش

 
 ن

ج -38
ْ
ا ِلل ــــــِــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي  ب 

ْ
ك
 
ـاِد أِل  ـــــــــــــــــ ه 

َّ
ت
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــاٍد ُمش

ُ
ى إلى الخ ْسع 

 
ٍة               ت

 
ـــتـ

ُ
ل
ُ
خ
ْ
ِف ِلل

ُ
ــــــــل ـــ  ـــ

ّ
ـــــــ ِف ال ـــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــ  ـ

 
ش

 
ا ـــذي ن ب   

39-  
 
م  ــــــــــــــــــــــــ ق

ْ
غ
 
ُرُهْم             ـــــــــــــ د أ ب 

ْ
ك
 
اِح أ ْجر 

 
 في األ

ُ
ْيف ِه    د  الس 

 
اع  األ ــــــ ب  ـــ ـــ  ـــ ـــــ

 
ف
ْ
 ُزل

 
ة
 
ـــــــــ ل ـــ ـــــــــــ ـــ ـــ تـــ

ْ
ــــــ ى و  اش  ـ

 
ــــــ ـ ـــ اـــ ب 

ْ
 ر ى الُصل
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04-  

ّ
ت
 
يْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــش  ب 

 
 ــــــــــــــــــــــــان

 
 ش

 
 ِبال

ً
ال
ُ
ى ذ د      رٍف              ــــــــن  الر 

 
امل ــــــــو  ـــــــــ ـــ ــــــ  بيــ

ُ
ـــْوت ـــ ـــ ـــــ ـــــ ا ِعـــ

 
ن
 
ـــــن الق  ــ

 
 ق

ْ
ــــــ ـــًزا و  إن ـــــــــ ا ـــــــــ ُرب   

40-  
َّ  
بُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا س  مل

ْ
ث اِن كي ي  ْرس 

ُ
ف
ْ
ْيُل ِلل

 
ا الل ْه  وا              ــ ـــــج 

 
 أ
ُ
ْيت اد 

 
ـــــــ ــــ ن ـــــ ــــــ  ـ

 
ل
 
ــــــِلي ف ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـ ـــ ْسم 

 
ــْم أ ـــــ  ــ

 
 ـــــــــــْع ل

 
غ
 
ا  ــُهُم ل ـب   

 ــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــه   -41
 
ْيت
 ْ
 ِلْل

 
ْوط ا له الس 

 
ْبنـو                        اِم ُيْسِكُتُهْم ــــــــــــذ ــذاك  ي  ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ِي ع ـ ـــ ـــ ــــــ ــ ـ

ْ
ش

 
ــلـى أ ــــــ ــــ ـــ ِئـِهْم قـِ ـــــــــ

 
ـاــــال ب  ب   

42-  
ْ
ال
 
 ــــــــــــــــــــــــــــف

ْ
ن ْرُع و  الص  ُهْم               ـــــــــز 

ُ
ط ْرب  ْجِنيُد م 

 
الص      ُع و  الت ــو  ـــــ ـــ  ح  ـ

ُ
ــــــْرف ـــــــ ـ ـــــ ــــــ ــ  ـ

 
ــقُّ مِل ـــ ــــــــــــ ـ ـــ ا ـ ب 

 
ِهر  الِخط

ْ
ظ

 
ْست ْن ي   

43-  
َّ  
وا ِوْح ـــــــمل

 
أ  اـــــــــــــا ر 

 
ة  د 

 
ْوط

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــأل

 
ْسِلُبُهْم             ان
 
ــُحمْ       ت ـــــ ـــ اس ـــــ ر 

 
اُح ـــــــــــــِــــ ق  الك ب 

 
ـــــــــ ي أ ـــ ـــــ  وا اـ

ُ
غ
ْ
ْرض  ِلل

 
ــأل اـــــ ب  ر   

44-  
 
تّي ــــــــــــــــــــــــــــــــــف ى م  س  

ْ
ْعُب ُين

 
ش

ْ
 ال

 
 خ

ْ
ت

 
ان
 
اِئُنُهْم               ـــــــــــ ك ـ  ز  ـــــــــ م  ـــــ ـــ

 
ن م 

ْ
ـأ ى و  م 

 ْ
ــــــــــــْل ـــ ـــــ ـْبــ ــــ

 
ْست ـــــــــ ـُهْم ي  ــــــ ـــــ ــ ــــ ج 

ُ
ل
ْ
ـــِعُد ال ـــــ اـ ب   

ْعُب يُ  -45
 
ِت م  ـــــــــــــو  الش

 
ا ُدك

 
اِكُبُهْم              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْج  ِإذ ْعــ     ر 

 
ا ش ْدُعــ ـــــي 

 
ــُب أ ـــــ ، ه  ــ ـــــــــوك  ـــــ ـــــ  القِ ـــ

ْ
خ
ُ
ف
ْ
ا ان ــــي  ـــ ـــــ ـــــ ـــ ا ـــ ب  ر   

ْيلُ  -46
 
خ
ْ
ال

 
 ف

 
ْح ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ف

 
ي ال  ت

 
 ِلك

ْ
ا        ـــــــــ ـــمِ ـ ر ت

 
ن  آلى بِ            ل  الُجب 

ُ
ْيـــف ــو  الس  ــــــــــــــ ـ ـــــ ـــــ ـــ م 

ْ
ل  ي 
َّ  
ــأال ـــ ـــــ ــــس  الــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ اـــ ــــــب 

 
ِرق  

47-  
 
ي على األ ْضح 

 
 ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــْح و  الُحرُّ أ

ْ
ل اِن ي   عـــــز 

 
ا             ـــــ ه 
ُ
ـــــــــُمـ       ق ـــ ـــــ ِجـــــــ ا ي 
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 :  ملخص
تشهد البشرية تقدم سريعة متنامية يف اجملاالت املتعلقة حبياة اإلنسان، واجلانب الرتبوي بصفة عامة  
والتعليمي خاصة. وهذا ما دعا الرتبويني إىل إعادة النظر يف طبيعة الوضع الرتبوي والسياسات الرتبوية كي  

لعوملة والثورة التقنية، وتعترب تكنولوجيا  تنسجم مع هذه التحوالت السريعة وتواكب عصر االنفتاح املعلومايت وا
 .املعلومات من املوضوعات املهمة يف حياة اإلنسان

ومت اختيار أفراد الدراسة قصدا من املعلمني واملعلمات العاملني مبدارس ذوي االحتياجات اخلاصة  
( معلما  45(. وبلغ حجم العينة )2019/2020ابلعاصمة عمان خالل الفصل األول من العام الدراسي )

 .ومعلمة
تدريبية  أمهها: عقد دورات  التوصيات من  الباحثة جملموعة من  الدراسة توصلت  نتائج  وبناء على 
اليت   الرتبوية  الدراسات  املزيد من  التعليم، وإجراء  للتكنولوجيا يف  تطبيق استخدام املعلمني  مكثفة ومتابعة 

  ى من الطلبة.تتعلق ابستخدام التكنولوجيا يف التعليم لدى شرائج أخر 
معيقات، استخدام التكنولوجيا يف التعليم، ذوي االحتياجات اخلاصة، املدارس األردنية،  كلمات مفتاحية: 

 املعلمني. 
 JEL: C15 ،S40  ،C44 اتتصنيف
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Abstract:  

Mankind is witnessing rapid and growing progress in areas related to 

human life, and the educational aspect in general and educational in 

particular. This is what has called educators to reconsider the nature of the 

educational situation and educational policies in order to harmonize with 

these rapid changes and keep pace with the age of information openness, 

globalization and the technical revolution, and information technology is 

considered one of the important issues in human life. 

The study individuals were purposely chosen from male and female 

teachers working in schools for people with special needs in the capital, 

Amman, during the first semester of the academic year (2019/2020). The 

sample size reached (45) male and female teachers. 

Based on the results of the study, the researcher came up with a set of 

recommendations, the most important of which are: holding intensive 

training courses and following up on the application of teachers' use of 

technology in education, and conducting more educational studies related to 

the use of technology in education in other groups of students. 

Keywords: Obstacles; the use of technology in education; people with 

special needs; Jordanian schools; teachers. 

JEL Classification Codes: C15 ،S40 ،C44 
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 املقدمة

تشهد البشرية  اهلائل يف شىت مناحي احلياة، حيث  يتميز هذا العصر الذي نعيشه ابلتطور السريع و 
عامة والتعليمي خاصة. وهذا   تقدم سريعة متنامية يف اجملاالت املتعلقة حبياة اإلنسان، واجلانب الرتبوي بصفة 

ما دعا الرتبويني إىل إعادة النظر يف طبيعة الوضع الرتبوي والسياسات الرتبوية كي تنسجم مع هذه التحوالت 
السريعة وتواكب عصر االنفتاح املعلومايت والعوملة والثورة التقنية، وتعترب تكنولوجيا املعلومات من املوضوعات 

التطور اهلائل يف جمال  املهمة يف حياة اإلنسان، حب يث مشلت مجيع مناحي حياته، وبرز ذلك من خالل 
املعلمني، وإعداد   الرتبوية، من خالل أتهيل  العملية  تؤدي دورا ابرزا يف  املعلومات، وأصبحت  تكنولوجيا 
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وخارجها،  املناهج التعليمية، والوسائل التعليمية التكنولوجية، وسهولة عملية االتصال والتواصل داخل املدرسة  
 واجملتمعية .  وبذلك تعمل على تذليل الصعاب أمام الطلبة من الناحية النفسية، والرتبوية، 

حباجة ماسة إىل   وألن الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة هم جزء من هذه املنظومة املستهدفة، وهم 
ظيف التكنولوجيا يف التعليم رعاية تفوق الطلبة العاديني جعل املربني العاملني يف هذا اجملال يتوجهون حنو تو 

على تزويدهم ابملهارات الالزمة   العمل  خالل  من  املتنوعة خالل العملية التعليمية لذوي االحتياجات اخلاصة،
خالل من  وهذا    ملساعدهتم  التعليمية،  العملية  خالل  املتنوعة  التكنولوجية  والربجميات  التقنيات  استخدام 

 (. 2010ل )مرزوق، والتواص  يساعدهم على تسهيل االتصال
واألدوات التكنولوجية أصبحت واقعا يف ميدان الرتبية اخلاصة، وذلك   وترى الباحثة أبن التقنيات

يساعد الطلبة ذوي احلاجات اخلاصة على العيش املستقل والفعال يف اجملتمع، لذا سعت مجيع املؤسسات  
جلميع الطالب ذوي اإلعاقة منذ مرحلة الطفولة  الرتبوية والتعليمية إىل ضمان فرص متكافئة للرتبية والتعليم  

واألدوات  والوسائل  التقنيات  توفري  خالل  من  املناسب  للتحصيل  ووصوهلم  ملساعدهتم  وذلك  املبكرة 
 هلم. التكنولوجية اليت تسهل العلمية التعليمية التعلمية

عديدة تؤثر يف  ت ولعل ما متر به العملية التعليمية يف مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة من مشكال
اخلاصة من صعوابت مادية،   ذوي االحتياجات منو احلياة التعليمية وتطورها، وكذلك ما تعانيه إدارة مدارس

اخلاصة مما يزيد من تفاقم املشكالت    والزايدة يف أعداد الطالب ذوي اإلعاقة امللتحقني يف هذه املدارس
املدارس وجد لديهم اهتمام ابلرغم من التحدايت اليت    العاملني هبذه  لديهم، ومن خالل معرفة الباحثة ببعض

مفردات  وفق  التكنولوجي  التطور  مع  يتناسب  مبا  الرتبوية  اخلدمات  لتقدمي  حماوالهتم  وخاصة  تواجههم، 
ما دفع التعليم، وهذا  املسؤولني يف    التكنولوجيا يف  أنظار  لفت  الدراسة من أجل  إجراء هذه  الباحثة إىل 

اخلاصة مؤسسا الرتبية  التطورات   ت  مع  التعامل  وتسهيل  والطلبة،  املعلمني  بشرحية  لالهتمام  ومدارسها، 
 حقل التعليم.  التكنولوجية يف

 مشكلة الدراسة  
 التايل:  الرئيس تتمحور مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة عن السؤال
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املعلمي يف   اصة من وجهة نظرما معيقات استخدام التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي االحتياجات اخل
 مدارس الرتبية اخلاصة يف العاصمة عمان؟  

منه السؤال التايل: هل توجد معيقات فروق دالة احصائياً بني مستوى معيقات استخدام التكنولوجيا    ويتفرع
 يف التعليم لدى ذوي االحتياجات اخلاصة تبعا ملتغريي اجلنس واخلربة؟

 فرضيات الدراسة: 
استخدام  ( بني مستوى معيقاتα≤0.05وق دالة احصائياً عند مستوى الداللة االحصائية )ال توجد فر  -

 التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي االحتياجات اخلاصة تبعا ملتغري اجلنس؟ 
استخدام  بني مستوى معيقات ( α≤0.05ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى الداللة االحصائية ) -

 العملية؟  اخلربة التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي االحتياجات اخلاصة تبعا ملتغري 
 أهداف الدراسة 

ذوي  لدى  التعليم  يف  التكنولوجيا  استخدام  معيقات  عن  الكشف  إىل  احلالية  الدراسة   هتدف 
معرفة كذلك   االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر املعلمني يف مدارس الرتبية اخلاصة يف العاصمة عمان،

اخلاصة تبعا ملتغريات:  داللة الفروق يف معيقات استخدام التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي االحتياجات
 اجلنس، والتخصص العلمي، واخلربة العملية، ومرحلة التعليم.

 أمهية الدراسة 
اخلاصة من  االحتياجات  معيقات استخدام التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي  قلة الدراسات اليت تناولت  -

 . -حسب علم الباحثة-العاصمة عمان   وجهة نظر املعلمني يف مدارس الرتبية اخلاصة يف 
املادية واملعنوية يف  ذوي االحتياجات اخلاصة إىل توفري االمكانيات لفت أنظار القائمني على مدارس -

  جمال التكنولوجيا يف التعليم للطلبة.
اخلاصة ومدارسها يف   على مؤسسات ذوي االحتياجات ئمنيميكن أن تفيد نتائج الدراسة احلالية القا -

  أثناء العملية التعليمية. التغلب على معيقات توفري التكنولوجيا يف التعليم وتوظيفها
توظيف املنهاج وفق أدوات  إاتحة الفرصة للباحثني املهتمني هبذه الشرحية وضع برامج تكنولوجية تسهم يف  -

 الشرحية. حالة التكييف املناسب هلذهتكنولوجيا التعليم مع مراعاة 
 التعريفات اإلجرائية 
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مادية يف استخدام  : الصعوابت اليت تواجه ذوي االحتياجات اخلاصة سواء أكانت مادية أو غري املعيقات -
اخلاصة يف العاصمة عمان، وسوف يتم  التكنولوجيا يف التعليم من وجهة نظر املعلمني يف مدارس الرتبية

  الغرض.  ل أداة ستعدها الباحثة هلذاقياس ذلك من خال
اخلاصة هبدف  : كل أداة أو وسيلة معقدة أم غري معقدة يستخدمها معلمو الرتبية التكنولوجيا يف التعليم -

شرح وتسهيل املادة التعليمية للتالميذ ذوي االحتياجات اخلاصة. ومن هذه الوسائل: أجهزة الكمبيوتر 
والوسائل املعززة للتواصل، والوسائل املعينة على التحكم يف البيئة احمليطة، الشخصية والربامج اخلاصة،  

واآلالت احلاسبة، وأجهزة التسجيل، والنظارات املكربة، والكتب املسجلة على شرائط كاسيت، وغريها  
التعليمية لذوي  التقنيات  يرادف مفهوم  التعليم  التكنولوجيا يف  الوسائل املخصصة هلم. ومصطلح  من 

 حتياجات اخلاصة، أو الوسائل التكنولوجية املعينة لذوي االحتياجات اخلاصة. اال
املتوسط يف خصيصة   : هم أولئك األفراد الذين ينحرفون عن املستوى العادي أوذوو االحتياجات اخلاصة -

 الشخصية إىل الدرجة اليت حتتم احتياجهم إىل ما من اخلصائص، أو يف جانب ما أو أكثر من جوانب
أقراهنم العاديني، وذلك ملساعدهتم على حتقيق أقصى ما ميكنهم  عما يقدم إىل خاصة، ختتلف  خدمة

 والتوافق. بلوغه من النمو
 حدود الدراسة وحمدداهتا

لدى  - التعليم  يف  التكنولوجيا  استخدام  معيقات  على  الدراسة  هذه  موضوع  االحتياجات  اقتصر  ذوي 
مدارس الرتبية اخلاصة يف العاصمة عمان، ومت اتباع املنهج الوصفي اخلاصة من وجهة نظر املعلمني يف  

التحليلي الذي حتاول الباحثة من خالله التعرف إىل مستوى أبعاد مقياس معيقات استخدام التكنولوجيا  
يف التعليم لدى ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر املعلمني يف مدارس الرتبية اخلاصة يف العاصمة  

  لتعرف إىل الفروق يف متوسطات درجات املقياس، تبعا للمتغريات: اجلنس، واخلربة العملية.عمان، وا
مبدارس ذوي االحتياجات  اقتصر تطبيق هذه الدراسة على عينة قصدية من املعلمني واملعلمات العاملني -

بصرية، مدرسة  مدرسة عبد هللا ابن مكتوم لإلعاقة ال اخلاصة يف العاصمة عمان يف )مدرسة األمل للصم،
الروضة النموذجية للشلل الدماغي، املدرسة النموذجية للرتبية اخلاصة لإلعاقة العقلية، مدرسة قرية العائلة 

 للرتبية اخلاصة لإلعاقة العقلية السمعية(. 
 (. 2019/2020مت تطبيق هذه الدراسة يف الفصل األول من العام الدراسي ) -
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الت - استخدام  معيقات  مقياس  استخدام  االحتياجاتمت  ذوي  لدى  التعليم  يف  اخلاصة كأداة   كنولوجيا 
  للدراسة.

األدوات من اخلصائص   تتحدد نتائج الدراسة جزئيا ابألدوات اليت ستستخدمها الباحثة وما تتمتع به هذه -
 هذه األدوات.  هذه الدراسة مرتبط خبصائص السيكومرتية )الصدق، والثبات(، وابلتايل فإن تعميم نتائج

 ت السابقة  الدراسا
دراسة هدفت إىل الكشف عن توافر واستخدام التقنيات يف    ( Ottolino,2000اوتولينو ) قام  

املتحدة   ابلوالايت  الينوي  والية  يف  السمع  وضعاف  للصم  األوائل  املهن  ومعلمي  املعلمني  إعداد  برامج 
ن أن هناك استخداما عالية  األمريكية، واملعوقات اليت متنع استخدام هذه التقنيات، وقد أسفرت النتائج ع

للطابعات واحلاسب اآليل واألقراص املدجمة بواسطة اجملموعة املستهدفة اإلكمال األعمال املتعلقة ابلدراسة  
وإلعداد الدروس للمتعلمني، كما وجدت الدراسة أن معوقات استخدام التقنيات تكمن يف صعوبة احلصول  

أفرا من  العظمى  الغالبية  أشارت  )عليها، كما  وجدت  أهنا  إىل  العينة  مهمة  (  ۲۰د  الكفاايت  من  كفاية 
للتدريس، إال أن هذه الكفاايت مل تدرس يف برامج الدراسة كما مل يتم توفريها يف ورش العمل، وأن العديد  

 منهم قد تعلموا هذه الكفاايت بشكل  
( وزيغيين  دراسة كوبلي  دور    (Copley and Ziviani,   2004هدفت  معرفة  إىل 

وجيا املساعدة يف حتسني فرص املشاركة يف البيئات املدرسية لدى األطفال ذوي االعاقات املتعددة، التكنول
ومعوقات استخدامها، يف اسرتاليا وأظهرت النتائج أن من أهم املعوقات نقص التدريب املناسب للموظفني 

يط، وعدم كفاية التمويل ونقص الدعم، واملواقف السلبية للموظفني، وعدم كفاية عمليات التقييم والتخط
والصعوابت يف شراء املعدات، وضيق الوقت. ويقرتح الباحثان منوذج ختطيط وتقييم الستخدام التكنولوجيا  
النموذج أن يساعد يف   التعليمي لألطفال ذوي االعاقات املتعددة، وميكن هلذا  املساعدة لتحقيق اهلدف 

 ز أفضل النتائج التعليمية.ختصيص املوارد للعالج الوظيفي يف املدارس لتعزي
( دراسة هوساوي  اخلاصة يف   ( 2007وهدفت  التعليمية  التقنيات  استخدام  معوقات  معرفة  إىل 

تدريس التالميذ املتخلفني عقليا كما يدركها معلمو الرتبية الفكرية مبدينة الرايض، وتكونت عينة الدراسة من 
معلما للرتبية الفكرية، واستخدام أداة الدراسة وهي عبارة عن استبانة الغرض الدراسة من إعداد  (  128)
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الباحث، وأظهرت نتائج الدراسة وجود اختالفات يف إدراك املعلمني املعوقات استخدام التقنيات التعليمية 
صائية بني متوسطات درجات اخلاصة يف تدريس التالميذ املتخلفني عقليا، وبينت وجود فروق ذات داللة إح

املعلمني حسب البيئة التعليمية يف ادراكهم املعوقات استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس التالميذ املتخلفني 
 عقليا، وأوضحت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املعوقات ابختالف املؤهل العلمي ألفراد العينة.

ديد املهارات احلاسوبية اليت ميكن اكساهبا للمكفوفني،  إىل حت  (2007وسعت دراسة ابو عون )
والكشف عن مدى فعالية استخدام برانجمي: ابصار واملعتمد على حاسة السمع، وبرانمج فريجو املعتمد 
على حاسة اللمس يف اكساب مهارة استخدام احلاسوب، واالنرتنت للطالب املكفوفني، ومعرفة إذا ما كان  

مهارة استخدام احلاسوب والشبكة العنكبوتية ابختالف حاسة التعلم، وتكونت  هناك فروق يف اكتساب  
طالبا كفيفا من طالب اجلامعة االسالمية بغزة، واستخدام الباحث بطاقة مالحظة (  12عينة الدراسة من )

  لغرض الدراسة، وأظهرت النتائج وجود فروق يف أداء الطالب املكفوفني قبل وبعد استخدام برانمج ابصار 
لصاحل اجملموعة اليت استخدمت برانمج ابصار، ووجود فروق يف أداء الطالب املكفوفني قبل وبعد استخدام 

أداء طالب اجملموعة األوىل وبينت وجود فروق يف  اليت استخدمته،  الذين   برانمج فريجو لصاحل اجملموعة 
 استخدموا برانمج فريجو لصاحل اجملموعة األوىل. 

و  ابرانرد  دراسة  ) وهدفت  املعوقات   ( Barnard and Beyer,  2009ابير  معرفة  إىل 
الشخصية الستخدام التكنولوجيا لدى األشخاص الذين يعانون صعوابت التعلم، وقام الباحثان ابستخدام 
دراسة احلاالت لدى األفراد من ذوي صعوابت التعلم ملعرفة املعوقات يف بريطانيا، وأظهرت النتائج بعض 

من   ميكن  اليت  املعوقات الطرق  من  أن  النتائج  بينت  األفراد، كما  هؤالء  التكنولوجيا  تساعد  أن  خالهلا 
التعلم. وخيلص  الذين يعانون صعوابت  للرعاية االجتماعية لألشخاص  التخطيط  الرئيسة هي:  الشخصية 

لد التكنولوجيا  استخدام  من  احملتملة  الفائدة  لتحقيق  املعوقات  هذه  على  التغلب  أمهية  إىل  ى الباحثان 
 األشخاص الذين يعانون صعوابت التعلم.
دراسة هدفت إىل التعرف على فاعلية برانمج حموسب    (2010وأجرى كل من أبو شقري وعقل )

قائم على أسلوب التعليم اخلصوصي يف اكتساب مهارات العروض التقدميية لدى الطلبة ذوي االحتياجات 
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اء الربانمج احملوسب، وكذلك املنهج التجرييب، وتكونت  اخلاصة، وقد استخدم الباحثان املنهج البنائي يف بن
( طالبا من الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة من املعوقني مسعيا من طالب الصف 16عينة الدراسة من )

التاسع األساسي، واستخدما بطاقة مالحظة للوقوف على الفروق بني أداء الطلبة قبل تطبيق الربانمج وبعده، 
سة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل الربانمج، وأشارت إىل وجود أتثري كبري للربانمج  وبينت نتائج الدرا

 يف اكتساب الطلبة مهارات العروض التقدميية .
إىل معرفة أهم معوقات استخدام الوسائط التعليمية لدى املديرين   (2010وهدفت دراسة امحد ) 

واستخدم استبانة لغرض الدراسة من إعداد الباحث،    واملعلمني يف املدارس احلكومية يف حمافظة سلفيت، 
معلما ومعلمة. وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود (  102( مديرا ومديرة، و)60وتكونت عينة الدراسة من )

فروق يف معوقات استخدام الوسائط التعليمية من وجهة نظر املديرين واملعلمني، واليت تعزى إىل متغريات 
ة، والتخصص، وسنوات اخلربة، واحلالة االجتماعية، واملرحلة التعليمية، وبينت وجود اجلنس، وطبيعة الوظيف

فروق يف معوقات استخدام الوسائط التعليمية يف التعليم واليت تعزى اىل تغري املؤهل العلمي من وجهة نظر 
 املديرين واملعلمني.  

تنمية مهارات تكنولوجيا التعليم إىل معرفة أثر برانجمني حموسبني يف    ( 2010وسعت دراسة الوقار )
األمانة،   الصم يف حمافظات  معلمي  الدراسة  عينة  اليمن، ومشلت  استخدامها يف  املعاقني مسعيا حنو  لدى 
وصنعاء، وعمران، واحملويت ابليمن، واستخدام اختبار معريف، وبطاقة مالحظة، وبرانجمني حموسبني هلدف 

واض أثرا  الدراسة  نتائج  وأظهرت  للمجموعة الدراسة،  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ووجود  للربانجمني،  حا 
التجريبية يف التطبيق البعدي على اجملموعة الضابطة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني 

 يف التطبيق القبلي. 
تكنولوجيا  بدراسة هدفت إىل معرفة مدى ادراك املعاقني يف السعودية ملزااي  (2012وقام الزهراين )

املعلومات واالتصاالت ودورها يف أتهيلهم للحياة، وتوعيتهم حباجاهتم إىل تكنولوجيا املعلومات واملسامهة يف  
التكنولوجيا،   تلك  توظيف  يف  للمسامهة  يستخدمها  أن  جيب  اليت  اإلدارية،  والعمليات  األساليب  حتديد 

الدراسة من ) معاقا، واستخ65موظف، و)(  100وتكونت عينة  قائمة األجهزة (  أدوات هي:  أربع  دم 
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املتاحة للمعاقني، واستبانة للعاملني، واستبانة للمعاقني، واملقابالت الشخصية، وأظهرت نتائج الدراسة أن  
يواجهون  املعاقني  وأن  العمل،  يف  شعورا ابالستقاللية  املعاق  متنح  املساعدة  التكنولوجيا  وسائل  استخدام 

لعنكبوتية، بسبب أن الربجميات ال تعينهم على فهم املعلومات، وبينت أن  صعوبة يف فتح مواقع الشبكة ا
عدم كفاية خمتربات احلاسوب، واالنرتنت، يف    أكثر الصعوابت املتعلقة ابإلمكاانت التكنولوجية تتمثل يف 

امله تعلم  العاملني يف  لدى  التكنولوجية احلديثة، وعدم وجود رغبة كافية  للمعدات  التمويل  ارة عدم كفاية 
 احلديثة وتطوير قدراهتم.

إىل حتديد واقع توظيف تكنولوجيا املعلومات يف تعليم الطلبة   ( 2013وهدفت دراسة أبو دية ) 
طالبا وطالبة من الطلبة املعاقني  (  ۱۸املعاقني بصراي ابلكلية اجلامعية التطبيقية، وتكونت عينة الدراسة من )

صلت النتائج إىل وجود نوع من القصور يف توظيف تكنولوجيا  بصراي، واستخدمت استبانة لغرض الدراسة، وتو 
 املعلومات لتيسري شؤوهنم التعليمية، ورفع مستوى املشاركة اإلجيابية للطالب املعاق بصراي يف الكلية.

معوقات   (Penton and Gustafson,   2014وبينت دراسة بينتون وغوستافسون )
( من البالغني من مستخدمي التكنولوجيا  49لت الدراسة )استخدام التكنولوجيا لدى ذوي االعاقات، ومش

املسحي   الوصفي  التحليل  مشل  خمتلط  أسلوب  على  الدراسة  واعتمدت  يف كندا،  االعاقات  ذوي  من 
ملستخدمي التكنولوجيا من ذوي اإلعاقات املختلفة، والتحليل املوضوعي من خالل إجراء املقابالت الفردية، 

دمي اخلدمات لذوي اإلعاقة، وأظهرت النتائج عدم الرضا عن الربامج واخلدمات. ( من مق8والبالغ عددهم )
وأن من معوقات استخدام التكنولوجيا انعدام املعرفة والتدريب والدعم والتمويل، وأن هناك فروقا يف تقدمي 

 اخلدمات، تعود إىل الفوارق اجلغرافية واالجتماعية واالقتصادية. 
 ابقة:التعقيب على الدراسات الس

ابلنظر إىل الدراسات السابقة جند أن معظمها تناولت متغريات نفسية هامة يف الرتاث النفسي، حيث  
تشكل عمودا رئيسا يف جمال الرتبية اخلاصة، وتكنولوجيا التعليم. كما أن هذه الدراسات أجريت على شرائح 

، ودراسة  (2007لمات كدراسة أبو عون )خمتلفة منهم: الطلبة املكفوفني واملعاقني بصراي، واملعلمني، واملع
واستخدمت الدراسات مقاييس وبرامج خمتلفة منها: مقياس معوقات استخدام التقنيات  (.  2013أبو دية )
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التعليمية، وبرامج كمبيوتر، ومعوقات الوسائط التعليمية. وقد توصلت هذه الدراسة إىل نتائج يستفاد منها  
وتكنولوج اخلاصة،  الرتبية  جمال  يف  يف  السابقة  الدراسات  بعض  مع  احلالية  الدراسة  وتتشابه  التعليم،  يا 

استخدامها منهج البحث الوصفي التحليلي، إال أهنا ختتلف عنها يف تناوهلا معيقات استخدام التكنولوجيا  
يف التعليم لدى ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر املعلمني يف مدارس الرتبية اخلاصة يف العاصمة  

، وعليه تعترب الدراسة احلالية من الدراسات الباكرة يف ميدان البيئة األردنية وذلك حسب علم الباحثة،  عمان
 وقد أفادت الدراسات السابقة يف اختيار منهجية البحث املناسبة وأدوات الدراسة املناسبة. 

 منهجية الدراسة 
اختيار املنهج االنسب هو اساس اي تعددت مناهج البحث بتعدد الظواهر املدروسة لذلك فان  

 .دراسة ألنه حيقق اهداف الدراسة
ونظرا لطبيعة دراسيت فقد اخرتان املنهج الوصفي التحليلي ألنه يصف الظاهرة وصفا ويعرب عنها كما  

 وكيفا دقيقا وألنه االكثر مالءة لدراستنا كما انه يهدف اىل اكتشاف الوقائع. 
 جمتمع الدراسة

الفصل يضم مجيع   العاصمة عمان خالل  العاملني مبدارس ذوي االحتياجات اخلاصة يف  املعلمني 
 (. 2019/2020األول من العام الدراسي )

 عينة الدراسة
العاملني مبدارس ذوي االحتياجات اخلاصة   الدراسة قصدا من املعلمني واملعلمات  أفراد  مت اختيار 

( معلما  45(. وبلغ حجم العينة )2019/2020اسي )ابلعاصمة عمان خالل الفصل األول من العام الدر 
 ومعلمة.

 صدق االستبانة:  
( حمكمني 4للتأكد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة قامت الباحثة بعرضها بصورهتا األولية على )

ة  من ذوي االختصاص يف جمال مناهج اللغة العربية، والقياس والتقومي الرتبوي يف اجلامعات االردنية. ابإلضاف
إىل جمموعة من املختصني الرتبويني يف وزارة الرتبية والتعليم وذلك للحكم على درجة مالءمة الفقرات من  
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حيث صالحيتها وانتماؤها للمجال املراد قياسه، واقرتاح أي تعديالت يروهنا، وقد أجريت التعديالت بناًء 
كمني، مت اختيار الفقرات اليت أمجع احملكمون على آراء احملكمني. وبعد اسرتجاع االستباانت ومراجعة آراء احمل

تعديالت عليها، وتركزت   إجراء  اليت أمجع احملكمون على  الفقرات  مناسبتها، وتعديل صياغة بعض  على 
التعديالت على إعادة ترتيب جماالت أداة الدراسة، وإعادة صياغة بعض الفقرات وحذف بعضها. وتكونت  

 ( فقرة.  58االستبانة بصورهتا النهائية من )
 ثبات االستبانة:  

( معلماً  20طريقة االختبار وإعادة االختبار حيث قامت الباحثة بتوزيع االستبانة على )  استخداممت  
ومعلمة من داخل عينة الدراسة، وإعادة تطبيقها عليهم بعد مضي أسبوعني، وبعد ذلك مت استخراج معامل  

يث بلغت قيمة  الثبات من خالل حساب معامل ارتباط بريسون بني الدرجات يف التطبيقني األول والثاين، ح
(. وقد أشارت قيم معامل االرتباط إىل أن األداة تتمتع بدرجة  0.91معامل االرتباط الكلي ألداة الدراسة )

 ثبات عالية،  
 املعاجلات اإلحصائية:  

لإلجابة عن أسئلة الدراسة مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية على مستوى الفقرة 
 (، ومعامل االرتباط الفا كرونباخ.واجملال، واختبار )ت

 نتائـج الدراسـة ومناقشتها: 
عرض لنتائج الدراسة    وفيما يلي  يتناول هذا اجلزء عرضاً للنتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية،

 وفقاً ملا أييت: 
التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي  ما معيقات استخدام  النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال األول نصه:  

 االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر املعلمي يف مدارس الرتبية اخلاصة يف العاصمة عمان؟ 
لإلجابة عن هذا السؤال مت احتساب التكرار والنسب املئوية ملعيقات استخدام التكنولوجيا يف التعليم 

دارس الرتبية اخلاصة يف العاصمة عمان بشكل  لدى ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر املعلمني يف م
( معيقات استخدام التكنولوجيا يف التعليم 1عام مث لفقرات كل جمال من جماالت االستبانة. ويبني اجلدول ) 
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لدى ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر املعلمني يف مدارس الرتبية اخلاصة يف العاصمة عمان حسب  
 النسب املئوية مرتبة تنازليا حسب النسب املئوية.   املعيقات مرتبة تنازليا حسب

(: معيقات استخدام التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي االحتياجات اخلاصة من وجهة نظر 1اجلدول )
 املعلمي يف مدارس الرتبية اخلاصة يف العاصمة عمان حسب املعيقات. 

 النسب املئوية  التكرار  املعيقات 
 %95 43 التكنولوجية نقص يف االجهزة 

 %86 39 عدم التأهيل اجليد للمعلمني 
 %77 14 قصر وقت احلصة 

 %73 33 رفض الطلبة للتكنولوجيا 
 %66 30 سواء استخدام التكنولوجيا 

 %60 27 معيقات اهناء املقرر 
األجهزة  بعض  ابستخدام  املعلم  جهل 

 التكنولوجية 
25 45% 

 %24 11 التكنولوجيابذل جمهود إضايف عند استعمال 

( ان افراد العينة اتفقوا على أن نقص االجهزة التكنولوجية هو  1يتضح من خالل اجلدول رقم )
( ومن املعوقات اليت تعيق استخدام %95أحد معوقات استخدام التكنولوجيا املساندة حيث قدرة بنسبة ) 

(، يف حني  %77صر وقت احلصة ميثل )( وق %86التكنولوجيا عدم التأهيل اجليد للمعلمني ومتثل بنسبة )
(، وسواء استخدام التكنولوجيا يف املرتبة %73أن رفض الطلبة للتكنولوجيا جاء يف املرتبة الرابعة بنسبة )

( يف حني أن بذل جمهود إضايف عند %60(، ومعيقات اهناء املقرر بنسبة )%66اخلامسة بنسبة )
 (. %24ة بنسبة )استعمال التكنولوجيا جاء يف املرتبة األخري 

هل توجد معيقات فروق دالة احصائياً بي مستوى  النتائج املتعلقة ابإلجابة عن السؤال الثاين نصه:  
 معيقات استخدام التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي االحتياجات اخلاصة تبعا ملتغريي اجلنس واخلربة؟
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الداللة    املتعلقة النتائج   مستوى  عند  احصائياً  دالة  فروق  توجد  ال  نصها:  واليت  األوىل  ابلفرضية 
استخدام التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي االحتياجات   ( بي مستوى معيقات α≤0.05االحصائية )

 اخلاصة تبعا ملتغري اجلنس؟
التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي  (: املتوسطات احلسابية واختبار )ت( ملعيقات استخدام 2اجلدول )

 االحتياجات اخلاصة تبعا ملتغري اجلنس
 مستوى الداللة  قيمة )ت(  املتوسط احلساب  اجلنس

 1.15 احملسوبة 1.50 الذكور
0.31 

 1.73- اجلدولية  2.00 االانث
    4درجة احلرية = 

( بينما املتوسط احلسايب  1.50)( أن املتوسط احلسايب للذكور يساوي  2يالحظ من اجلدول )
( عند درجة احلرية 1.73-( بينما اجلدولية )1.15(، و )ت( احملسوبة تساوي )2.00لإلانث يساوي )

(، نالحظ ابن قيمة )ت( اجلدولية أكرب من قيمة احملسوبة عند مستوى 0.31( ومستوى الداللة )4)
 اً يعزى ملتغري اجلنس.فروق دالة احصائي (، مما يدل أنه ال توجد0.05الداللة )
ابلفرضية الثانية واليت نصها: ال توجد فروق دالة احصائياً عند مستوى الداللة االحصائية   املتعلقة النتائج  

(α≤0.05 ) استخدام التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي االحتياجات اخلاصة تبعا   بي مستوى معيقات
 العملية؟  اخلربة ملتغري

املتوسطات احلسابية واختبار )ت( ملعيقات استخدام التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي  (: 3اجلدول )
 االحتياجات اخلاصة تبعا ملتغري اخلربة العملية 

 مستوى الداللة  قيمة )ت(  املتوسط احلساب  اجلنس
( من  (  3أقل 

 سنوات
 0.39 1.20 احملسوبة 1.50
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سنوات 3)  )
 فأكثر

 1.77- اجلدولية  1.00

    4درجة احلرية = 
( سنوات يساوي 3( أن املتوسط احلسايب ملن لديهم خربة عملية أقل من )3يالحظ من اجلدول )

(، و )ت( 1.00( سنوات فأكثر يساوي )3( بينما املتوسط احلسايب ملن خربهتم العملية )1.50)
(، 0.39ومستوى الداللة )( 4( عند درجة احلرية )1.77-( بينما اجلدولية )1.20احملسوبة تساوي )

(، مما يدل أنه ال  0.05نالحظ ابن قيمة )ت( اجلدولية أكرب من قيمة احملسوبة عند مستوى الداللة )
 فروق دالة احصائياً يعزى ملتغري اخلربة العملية. توجد

إن أهم ما كشفت عنه الدراسة احلالية استخدام التكنولوجيا يف التعليم لدى ذوي االحتياجات  
ة يف املدارس األردنية من وجهة نظر املعلمني ولكن بشكل قليل، وال يوجد اختالف دال إحصائيا  اخلاص

من انحية اخلربة العملية، إال اهنا تواجه بعض  يف استخدامها من طرف املعلمني ال من انحية اجلنس وال 
 املعوقات يف استخدامها.

 التوصيات: 
 احثة توصي مبا أييت:  ما أسفرت عنه نتائج الدراسة فإن الب ضوءيف 
ذوي  - من  للطلبة  وخاصة  التعليم  يف  التكنولوجيا  استخدام  على  املعلمني  تدريب  يف  االستمرار 

 االحتياجات اخلاصة.
 عقد دورات تدريبية مكثفة ومتابعة تطبيق استخدام املعلمني للتكنولوجيا يف التعليم.  -
التكنولوجيا يف التعليم لدى شرائج أخرى ستخدام  إجراء املزيد من الدراسات الرتبوية اليت تتعلق اب -

 من الطلبة. 
 واملصادر:  قائمة املراجع

 املراجع العربية 
،  واقع توظيف تكنولوجيا املعلومات يف تعليم الطلبة العلوم التطبيقية(.  2013أبو دية، هناء ) -

 . 42-1املؤمتر الدويل للعلوم التطبيقية، غزة، فلسطني، ص 
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فاعلية برانمج حموسب قائم على أسلوب التعليم (.  2010أبو شقري، حممد وعقل، جمدي ) -
، جملة اخلصوصي يف اكتساب مهارات العروض التقدميية لدى الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة

 .681- 649، ص2، ع18نسانية، ماجلامعة اإلسالمية، غزة، سلسلة الدراسات اإل
فعالية استخدام برانجمي ابصار، وفريجو يف اكساب مهارات (.  2007أبو عون، حممد ابراهيم ) -

، رسالة ماجستري، استخدام احلاسوب واالنرتنت لدى الطالب املكفوفي ابجلامعة االسالمية
 اجلامعة االسالمية، غزة، فلسطني.

استخدام الوسائط التعليمية يف املدارس احلكومية منة وجهة معوقات  (.  2010أمحد، انفذ أيوب ) -
 .14ع  جملة البحوث والدراسات الرتبوية الفلسطينية )بريسا(، نظر املديرين واملعلمني، 

، املنيا: دار 2، طتكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة(.  2008أمني، زينب حممد ) -
 التيسري للطباعة والنشر. 

  تكنولوجيا تعليم الفئات اخلاصة: املفهوم والتطبيقات،(.  2009زي، إميان )حسن، فارعة وفو  -
 القاهرة: عامل الكتب. 

- ( حممود  حممد  والتطبيق(.  2000احليلة،  النظرية  بي  التعليم  املسرية،  2، طتكنولوجيا  دار   ،
 عمان، األردن. 

- ( حممود  حممد  التعليمية(.  2003احليلة،  الوسائل  وإنتاج  دار  تصميم  ط،  عمان،    3املسرية، 
 االردن.

- ( مىن صبحي  واحلديدي،  اخلاصة(.  2003اخلطيب، مجال حممد  الرتبية  معاصرة يف  ،  قضااي 
 أكادميية الرتبية اخلاصة، الرايض. 

- ( خالد  املعلومات (.  2012الزهراين،  تكنولوجيا  ملزااي  السعودية  يف  املعاقي  إدراك  مدى 
 العريب، السعودية. ، رسالة ماجستري، جامعة اخلليجواالتصاالت

،  تصميم الوسائل التعليمية وانتاجها لذوي االحتياجات اخلاصة(.  2001سالمة، عبد احلافظ ) -
 .246_ 240دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان ص 

، دار الفكر تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة(.  2007سويدان، أمل واجلزار، منی ) -
 .23- 22عمان ص للنشر والتوزيع،
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"احتياجات مدرسي املرحلة املتوسطة ابململكة العربية   (.1993الشاعر، عبد الرمحن إبراهيم ) -
، دار 28جملة الرتبية املعاصرة، عالسعودية للتدريب على إنتاج واستخدام الوسائل التعليمية"،  

 املعرفة اجلامعية.
. اجلمعية  الت يف السياق الربملاينتكنولوجيا املعلومات واالتصا(.  2007عبد اهلادي، زين ) -

 املصرية لنشر وتنمية الوعي القانوين، القاهرة.  
 ، دار صفاء للنشر 1، طالوسائل التعليمية يف الرتبية اخلاصة(.  2000عبيد، ماجدة السيد ) -

 والتوزيع، عمان، األردن. 
املساعدة لألطفال ذوي االعاقة مراكز مصادر التعلم والتكنولوجيا  (.  2010الفايز، فايزة فايز ) -

 ، دار الفكر العريب، القاهرة.السمعية
. دار املسرية تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة(.  2010مرزوق، مساح عبد الفتاح ) -

 .183للنشر والتوزيع، عمان ص 
م األساسي استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب يف التعلي(.  2002املوسى، عبد هللا عبد العزيز ) -

: دراسة ميدانية، الرايض: مكتب الرتبية العريب لدول "املرحلة االبتدائية يف دول اخلليج العربية
 اخلليج. 

معوقات استخدام التقنيات التعليمية اخلاصة يف تدريس (.  2007هوساوي، علي بن حممد ) -
، املؤمتر العلمي األول، ضالتالميذ املتخلفي عقليا كما يدركها معلمو الرتبية الفكرية مبدينة الراي

 .491_461الواقع واملأمول، قسم الصحة النفسية، كلية الرتبية، جامعة بنها، ص 
- ( أمني  التعليم لدى (.  2010الوقار،  تنمية مهارات تكنولوجيا  أثر برانجمي كمبيوتريي على 

اليمن يف  استخدامها  حنو  واجتاههم  مسعيا  املعوقي  معهدمعلمي  دكتوراه،  رسالة  الدراسات   ، 
 الرتبوية، جامعة القاهرة، مجهورية مصر العربية. 

 ، دار املسرية للنشرالربامج الرتبوية لألفراد ذوي االحتياجات اخلاصة(.  2004حيىي، خولة ) -
 .24-20والتوزيع، عمان ص 
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  :ملخص
إذا ما ارتبطت         العقوبة على اختطافهم خاصة  العقوابت اجلزائري قد جرم اختطاف األطفال ، إذ شدد  قانون  إن 

يف النزاعات    أو جتنيدهم ،    جنسيا   م طفال أو استغالهلأو عمالة األ،  هبم سواء أكان هبدف بيع أعضائهم البشرية    ابملتاجرة
املشرع    أن، وما يالحظ  1فقرة    04مكرر    303أو أي صورة من صور االجتار ابلبشر املنصوص عليها يف املادة  املسلحة  

قبة االجتار  خذ بنفس املفهوم الوارد يف بروتوكول منع وقمع ومعاأاجلزائري قد واكب القانون الدويل يف هذه اجلرمية حيث  
 منه .  03مبوجب املادة  2000لسنة  واألطفالوخباصة النساء  ابألشخاص 

وإن هدف املشرع اجلزائري من تشديد العقوبة ما هو إال حرص منه على احلد أو التقليل من عمليات اختطاف         
ة األخرية على اختالف األسباب  حيث أن حاالت اختطافهم تسري بوترية مرتفعة خاصة يف اآلون،  واملتاجرة هبم  األطفال  

 والدوافع اليت أدت إىل اختطافهم.

املفتاحية البشرية، االستغالل اجلنسي ، األطفالالكلمات  ، بروتوكول  :اختطاف األطفال، االجتار ابألطفال ، األعضاء 
 .2000لسنة  ابألشخاصمنع وقمع ومعاقبة االجتار 

Abstract:    

      The Algerian Penal Code prohibits the children abduction, as it emphasizes on the 

punishment for their kidnapping, particularly, if it is correlated with aggravating 

circumstances as in children trafficking, either by selling their organs or for labor or 

for sexual exploitation, or recruiting them for armed conflicts, or any form of human 

trafficking as it is cited in the article 303/bis 04 It should be noted that the Algerian 

legislature has complied with international law on this crime and has adopted the same 

concept in article 03 of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons, Especially Women and Children of 2000. 

      The Algerian legislator's objective for tightening punishment is that he is keen to 

limit or minimize the children abduction operations and trafficking  , as the abduction 

cases are proceeding at a high pace especially recently due to different reasons and 
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incentives that led to their abduction. 

Keywords: children Abduction; trafficking in children; human organs; sexual 

exploitation, children., Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in 

Persons of 2000.  

 

 
    : مقدمة .1

إن جرمية اختطاف األطفال تعد من اجلرائم الواقعة على سالمة وحرايت األفراد وأمنهم، إذ أنه ميس اجملتمع بصفة           
لرع حتتاج  فئة  أكثر  لكوهنم  خاصة  بصفة  واألطفال   ، من  عامة  جمموعة  اجلزائري  املشرع  أورد  ولقد   ، معينة  وعناية  اية 

االجتار هبم إذ كانت العقوبة فيها    اتالنصوص القانونية يف قانون العقوابت على جرمية اختطاف األطفال اليت ترتبط بعملي
 مشددة الرتباطها بفعل جمرم على املستوى احمللي والدويل . 

ة مركبة من عدة جرائم ، ولكن ما يهمنا تلك الصور اليت تقع على األطفال واملتمثلة  إن جرمية االجتار ابلبشر جرمي      
 .  4مكرر 303يف: التسول، نزع األعضاء البشرية ، االستغالل اجلنسي ، وهاته الصور تضمنتها املادة 

  28تسجيل    2000بلغت نسبة سنة     إذ  وحاالت اختطاف األطفال يف اجلزائر كانت تتغري نسبيا مع كل سنة ،       
 2006حالة ، ويف سنة    250فسجلت    2004حالة ، أما سنة    117تسجيل    2002حالة اختطاف ، ويف سنة  

وقوع   األمن عن  أما يف سنة    14أشارت مصاحل   ، فقط  اختطاف يف شهر واحد  إىل    2007حالة  احلاالت  وصلت 
وصلت احلاالت إىل   2012و  2011حالة ، وما بني سنة    500بتسجيل    2008حالة ، وبلغت ذروهتا سنة    375
قانون    500 العقوابت مبوجب  قانون  بتعديل  يقوم  املشرع اجلزائري  قد جعل  النسب   االرتفاع اخلطري يف  ، وهذا  طفل 

هبدف محاية األطفال من االختطاف وكذا املتاجرة هبم مع تشديد العقوبة ضد اجلناة وضمان عدم   01-14و  09-01
 إفالهتم من العقاب. 

   :   البحثوفرضيات  اليةإشك 2.1
 كيفية معاجلة املشرع اجلزائري هلذه اجلرمية و ،  املختطفني ابألطفالجرائم االجتار لقاء الضوء على إتتمثل مشكلة البحث يف 

 ومن هنا تربز إشكالية هذه الورقة البحثية:
 ؟ فيها  رتفاع حاالت االختطافهل وفق املشرع اجلزائري يف معاجلة جرمية اختطاف األطفال واالجتار هبم نظرا ال

   : كما يتفرع عن اإلشكالية الرئيسية العديد من التساؤالت الفرعية كالتايل
 ؟اختطاف األطفال املتجر هبم ائمأسباب انتشار جر ماهية  -
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 ما املقصود ابختطاف األطفال؟  -

 صور جرائم اختطاف األطفال املتجر هبم ؟  ما هي  -

 املتجر هبم ؟ األطفالعقوبة يف جرائم اختطاف تشديد الهل قام املشرع اجلزائري ب -

 :كالتايل  اإلجرائية مت تبين فرضية الدراسة اإلشكالية والتساؤالت الفرعيةولإلجابة على هذه 
 مبي ددق نددااين الربقدديابتفهددي يربتددمي  رميددة ؛ وأمنهم ويقيددد حددريتهم طفال األ اختطافإذا كان االجتار ابلبشر ميس    -

 .اجلزائري 
 بحث: أمهية ال 3.1

ها جنحة  لشدد املشرع اجلزائري العقوبة وجع  إذ  األطفالجرائم االجتار النامجة عن اختطاف تتمحور أمهية البحث يف 
 مشددة نظرا لصغر سن الضحية .

 أهداف الدراسة: 4.1
   : الورقة البحثية إىل ما يليهتدف 

تسليط الضوء على    ن طريقع  املختطفني    فالابألطاالجتار    أسبابيهدف البحث بصورة أساسية إىل إلقاء الضوء على  
املتاجر   األطفالصور جرائم اختطاف    إىل   ابإلضافةوكذا يف التشريع اجلزائري ،  ،    وإصالحالغتا    األطفالماهية اختطاف  

املادة   واليت جاءت مبوجب  اعتبار    1فقرة    4مكرر  303هبم  للخاطفني على  االقتصادية  الناحية  تنصب يف    أن واليت  
،  تعد من اثلث التجارات املرحبة يف العامل نظرا للعائدات االقتصادية الكربى اليت تنجر من ورائها    ابألطفالاالجتار  جرائم  

اجلرمية    إطارما وقعت يف    إذاة خاصة  دوجعلها جنحة مشد،    ابألطفاليف حني شدد املشرع اجلزائري على عقوبة املتاجرة  
 .العابرة للحدود الوطنية أواملنظمة 

 :هيكل الدراسة 5.1
 إلمتام الدراسة مت التطرق للنقاط التالية: 

 . أسباب انتشار جرائم اختطاف األطفال املتجر هبم -

 .ماهية اختطاف األطفال -

   . صور جرائم اختطاف األطفال املتجر هبم  -

 املتجر هبم. األطفالتشديد العقوبة يف جرائم اختطاف  -
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 هبم:  أسباب ااتشار  رمية اختطاف األطفال املتجر .2
العصاابت اإلجرامية املنظمة يف حتقيق         إن جرمية اختطاف األطفال لالجتار هبم يف تزايد مستمر ، حيث تستغلها 

فهم حياولوهن  ؛  قبلهم  املستهدفة من  الفئات  أكثر  تعد من  األطفال  فئة  أن  إذ  ؛  طائلة  وتشرتى   مأرابح  تباع  إىل سلعة 
 ة ، ومن أسباب انتشار جرمية اختطاف األطفال املتجر هبم جند:خمالفني بذلك القيم واملبادئ اإلنساني

 :  حتقيق الثراء السريع عن عملية االجتار ابألطفال 1.2

إن االجتار ابألطفال يعد عملية مرحبة ومن أكثر األنشطة اليت حتقق الثراء يف العامل ، وتقدر نسبة األرابح فيها سنواي        
كي ، حيث تقوم العصاابت والشبكات اإلجرامية منظم إىل خطف األطفال من ذويهم  مليار دوالر أمري  23ما يعادل  

هبدف املتاجرة هبم وبيعهم كعبيد ، ومن األسباب الرئيسة اليت أدت إىل تفاقم انتشار هذه الظاهرة على املستوى العاملي ، 
 . ( 98-97-88، ص  2009،  عبد القادر الشيخلي ).هو شبكة االنرتنت ووسائل االتصال احلديثة

 :تربدد وسائل اختطاف األطفال 2.2

ال توجد وسائل أو صور حمددة الختطاف األطفال ؛ إذ أنه يف كل مرة تظهر طريقة جديدة ومن بني تلك الطرق        
جند قيام مربيات ابختطاف األطفال الذين عهد إليهن مبهمة املراقبة والعناية هبم، حيث يتقمصن دور املسئول عن محاية  

ألطفال ، وإصدار أمر إبخراج األطفال من كنف األسرة ونقله وإبعاده عنهم ، أو قد يتم عن طريق خطف األطفال من  ا
أثناء   أو  الوالدة  أثناء  املستشفيات  األطفال من  اختطاف  ، كما جند  األطفال  املتخصصة يف محاية  واملراكز  الرعاية  دور 

طريق تواطأ أحد العاملني يف املستشفى ، وأيضا هناك شبكات اليت    العالج أو إصدار إعالن أو شهادة وفاة زائفة عن
عبد القادر  )  . تعمل انطالقا من دور األيتام ومراكز الطفولة املسعفة وخطفهم من هناك ، ويتم اسرتقاقهم وحتويلهم لسلعة

 . (63-61ص ، 2009،    الشيخلي
 : ماهية اختطاف األطفال .3

فهوم خاص وحمدد الختطاف األطفال من قبل رجال القانون وعلماء النفس لقد وجد جدل كبري حول إعطاء م      
تناول مفهوم كالم املصطلحني يف  أبعدها  ، و قوم إبفراد كل مصطلح على حدا لغتا واصطالحا  أواالجتماع وغريهم ، لذا س

 القانون اجلزائري. 

 :املفهيم اللغيي واالصطالحي لالختطاف 1.3

 :  تربريف االختطاف لغتا  1.1.3
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 ( 208، ص 2013،   هامل فيزية ) .اسم مشتق من مصدر خطف األخذ بسرعة ، ونقصد به االستالب      

يقال اخلطف خطًفا استلب وانتزع بسرعة " خطف شخصا امسك به وأخذ قسرا واحتجزه يف مكان ما طمعا يف فدية أو  
 ( 310، ص 2003 ، )املنجد اليسيط يف الربربية املرباصرة ابتغاء يف أمر أخر "

 ومن التعريفني السابقني جند أن االختطاف لغتا يشرتكان يف : 
بسرعة  األشخاص  اخذ   : يعين  والذي  لغتا  لالختطاف  تعريف  وابلتايل ميكن وضع  واالستالب  والنزع   ، بسرعة  األخذ 

 وانتزاعه وسلبه هبدف احلصول على منفعة مادية منه. 
  االختطاف اصطالحا: 1.2.3

وهاب عبد هللا املعمري على أنه: " األخذ السريع ابستخدام قوة مادية أو معنوية أو عن طريق عرفه األستاذ عبد ال      
احليلة واالستدراج مبا ميكن أن يكون حمال هلذه اجلرمية وإبعاده عن مكانه أو حتويل أو حتويل خط سريه بتمام السيطرة عليه  

 . (29، ص 2006عبد اليهاب عبد هللا املربمري،  )"

)عنرت    يف أخر له واملتمثل يف :" انتزاع الشيء املادي أو املعنوي من مكانه وبعاده عنه بتمام السيطرة عليه"كما جند تعر 
 .( 22-21،ص  2013عكيك،

واخلداع هبدف   احليلة  الشيء ابستخدام  أخذ   : واملتمثل يف  لالختطاف  تعريف  إعطاء  لنا  السابقني ميكن  التعريفني  من 
 لسيطرة عليه للقيام بغرض معني. إبعاده عن مكانه األصلي بغية ا

 :املفهيم اللغيي واالصطالحي للطفل 2.3

 الطفل لغتا:  1.2.3

الطفل بكسر الطاء مع تشديد ه ، املولود أو الوليد أو الوليدة حىت البلوغ ، والطفل ابلفتح هي الرخص والنعم ،        
 . (560،ص 1985، مصطفى ابراهيم والزايت امحد حسن).  والطفل الصغريان واجلمع أطفال

وكذلك أول الليل طفل وأول النهار طفل ، الوقت قبيل الغروب الشمس أو بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب ، 
ه ،  1414)أبي الفضل حممد بن مكرم بن منظير ،    ولفظ الطفل يطلق على احلدث أو الصيب النشء أو صغري السن

401/11) . 

 ومما سبق نستنتج أن الطفل لغتا: 
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 لفظ يطلق على املولود اجلديد أو احلدث الصيب أو ذلك الذي مل يبلغ سن الرشد.  الطفل

 :الطفل اصطالحا 2.2.3

 يطلق لفظ الطفل على من مل يبلغ سنا معينا حيدد القانون، ومير الطفل بثالث مراحل هي:      

بدأ من السنة الثانية إىل العام اخلامس،  مرحلة  مرحلة الرضاعة وتبدأ منذ امليالد حىت سن الثانية، مرحلة الطفولة املبكرة  وت
الطفولة املتأخرة تبدأ من السنة السادسة إىل الثامنة عشرة ، وتطلق تسمية الطفولة على فرتة من امليالد  إىل أن يكتمل  

 . (90،ص 2005)حممد سيد عرفة، النمو وتبدى مرحلة النضوج

،ص  2001يني،ح  ) اظرية  إذا حدد قانون بلده سنا اقل من ذلكطفل هو كل إنسان حىت يبلغ السن الثامنة عشر إال  
25) . 

 سنة.  18ومما سبق نستنتج أن الطفل اصطالحا هو كل شخص مل يصل سن البلوغ واحملدد ب 

 :  تربريف االختطاف والطفل يف القااين اجلزائري 3.3

 انون اجلزائري. لقد قمت بتناول كل من مصطلح  األطفال واالختطاف وفقا ملا جاء به الق      

 :  تربريف االختطاف يف القااين اجلزائري  1.3

إن املشرع اجلزائري مل يتناول مفهوم االختطاف إمنا حدد أركاهنا والعقوابت اليت ترد عليه ، وكذا ظروف التخفيف       
ت حيث  من قانون العقواب  328-327و  326وكذا املواد    294-291والتشديد وجاء لفظ اخلطف يف كل من املواد  

 نصت على اختطاف القصر . 

احلجر   احلبس،   ، القبض  يف:  وتتمثل  لالختطاف  مفردات  عدة  استخدم  املشرع  أن  املواد  نصوص  من  أيضا  ويالحظ 
التعسفي ، إبعاد ، إخفاء ، عدم تسليم ، وابلتايل كان لزاما على املشرع اجلزائري تدارك األمر بوضع تعريف خاص جبرمية  

 اخلطف .

 الطفل:تربريف  1.1.3

من قانون إجراءات جزائية على أنه:" يكون للبلوغ سن الرشد اجلزائري يف عام    444إن املشرع اجلزائري يف املادة        
 سنة .  18، أي أن الطفل هو كل من مل يبلغ  ( 02/ 11األمر )  سنة " 18
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سنة كاملة ، يفيد مصطلح   18  : "كل شخص مل يبلغ  15/12من قانون محاية الطفل رقم    02وإذا ما رجعنا إىل املادة  
 . (02، املادة  12/15) نااين  نفس املعىن" -حدث -

يبلغ سن   مل  به كل شخص  يقصد  اجلزائري  القانون  الطفل يف   : أن  السابقني  التعريفني  من  نظرا    18وما يالحظ  سنة 
 لتكوينه العقلي واجلسدي الضعيف . 

ة حبيث أن تلك الفرتة متتاز بنضج عقلي ونفسي وجسدي ،  سن   18ومما سبق جند أن كل الطفل هو كل من مل يبلغ سن  
له نظرا حلداثة اجلرمية يف اغلب الدول وهو ميتاز ابألخذ والسرعة   وابلرجوع إىل مصطلح االختطاف جند غياب تعريف 

ع إىل  سنة ، أما االختطاف وابلرجو   18والتنقل ، أما قانون العقوابت اجلزائري عرف الطفل أبنه كل شخص مل يبلغ سن  
بل قام بتحديد أركان اجلرمية وظروف التخفيف والتشديد لذا كان حرى  يقم إبعطاء تعريف له  فهو مل  ؛  قانون العقوابت  

 به ابستحداث أو تعديل القانون بوضع تعريف هلذا املصطلح. 

 صير  رائم اختطاف األطفال واالجتار هبم: .4

من اجلرائم البارزة على املستوى الدويل واحمللي ، وهذا ملا هلا من أاثر  إن جرائم اختطاف األطفال واالجتار هبم تعد        
سلبية ، حيث تستغل اجلماعات اإلجرامية املنظمة جهودها الختطاف األطفال بغية احلصول على منافع مادية منهم ،  

 فقد يستغلون يف املتاجرة أبعضائهم أو التسول أو االجتار اجلنسي وكذا املتاجرة هبم . 

  رمية االجتار ابألطفال :  1.4

املادة         نص  االجتار ابألشخاص يف  مفهوم  اجلزائري  املشرع  أورد  اجتارا  أبنه:"     1فقرة    04مكرر    303لقد  يعد 
ابألشخاص جتنيد أو نقل أو تنقيل أو إيواء أو استعمال شخص أو أكثر بواسطة التهديد ابلقوة أو ابستعماهلا أو غري  

اإلكرا أشكال  من  أو  ذلك  استضعاف  حالة  استغالل  أو  السلطة  إساءة  أو  اخلداع  أو  االحتيال  أو  االختطاف  أو   ، ه 
ويشمل    ، االستغالل  بقصد  أخر  شخص  على  سلطة  له  شخص  موافقة  لنيل  مزااي  أو  مالية  مبالغ  تلقي  أو  إبعطاء 

التسول أو السخرة أو اخلدمة    االستغالل استغالل دعارة الغري أو سائر أشكال االستغالل اجلنسي أو استغالل الغري يف
  303، املادة  66-156رنم    )األمر  كرها أو االسرتقاق أو املمارسات الشبيهة ابلرق أو االستعباد أو نزع األعضاء"

 . (1فقرة   04مكرر 

وبصفة   االجتار ابألشخاص  ومعاقبة  وقمع  منع  برتوكول  الوارد يف  املفهوم  نفس  أورد  قد  اجلزائري  املشرع  أن  وما يالحظ 
، كما أنه مل يورد مفهوم خاص ابالجتار ابألطفال إال أنه ميكن إسقاطه من خالل    2000خاصة النساء واألطفال لسنة  

 هذا املفهوم فقد يقصد ابملشرع مبصطلح األشخاص األطفال أيضا. 
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كول منع  هذا بعد مصادقته على بروتو   2009لسنة    01-09إن املشرع اجلزائري قام إبحداث تعديل لقانون العقوابت  
اجلزائر يف الصنف الثاين من قبل مكتب وزارة  حيث مت وضع  2003-11-12وقمع ومعاقبة االجتار ابألشخاص بتاريخ 

  " االجتار ابلبشر  الدنيا يف محاية ضحااي  معاير  احرتام  "عدم  التصنيف  يعين  إذ  األمريكية  استحدث  اخلارجية  القسم  إذ 
املواد   من  مكرر  غا  4مكرر    303اخلامس  العقوابت    15مكرر    303ية  إىل  قانون  االجتار  من   : عنوان  وجاء حتت 

 . ابألشخاص 

املادة   من  أهنا  مكرر    319تنص  ابحلبس  إىل    5تعاقب  من    15سنوات  مالية  وبغرامة  إىل   500.000سنة  دج 
ت  سنة ، وارتكب  18دج كل من قام بعملية بيع أو شراء أو حرض أو توسط يف عملية بيع طفل مل يبلغ    1500.000

سنة    20سنوات إىل    10اجلرمية من قبل مجاعات إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية ابلسجن من  
من   مالية  إىل    1000.000وبغرامة  بنفس  2000.000دج  فيها  فيعاقب  اجلرمية  ابرتكاب  الشروع  حال  ويف   ، دج 

 .مكرر(  319 ، املادة 66-156)األمر   عقوابت اجلرمية التامة

ن ما يالحظ هنا أن املشرع اجلزائري مل يتناول بصفة مباشرة عن جرمية اختطاف األطفال بغرض املتاجرة هبم بل تناول إذ
سنة وحدد نفس العقوبة للفاعل األصلي والشريك وشدد العقوبة يف    18االختطاف بصفة عامة لكل من  طفل مل يبلغ  

نظمة أو عابرة للحدود الوطنية، كما عاقب املشرع على بيع الطفل  مت ارتكاب اجلرمية من قبل مجاعات إجرامية م  احال م
 أو شراء أو حتريض أو توسط بنفس العقوبة اجلرمية التامة واليت كان سيشرع يف ارتكاهبا. 

 15سنوات إىل    5فتنص على أنه: " يعاقب على االجتار ابألشخاص ابحلبس من    04فقرة    04مكرر    303أما املادة  
دج إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحية عن سنها أو    1500.000دج إىل    500.000ية من  سنة وبغرامة مال

، املادة  66-156)األمر    "مرضها أو عجزها البدين أو الذهين ، مىت كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل
أسباب    (4مكرر فقرة  303 الذهين كسبب من  أو  البدين  أو عجزها  أو مرضها  الضحية  أن كال من سن  اعترب  إذ   ،

 . العقوبة وتكيفها كجنحة مشددة  تشديد 

استضعاف الضحية لصغر  "ميكن أن نستشفها من لفظ    أنه  وما يالحظ أن املشرع مل يورد لفظ الطفل بصفة خاصة إال
 .  دمي التميز واإلدراك وكل عمل يقع عليه ويسبب له الضرر يوجب العقوبة فالطفل يعد عواعتربها جنحة مشددة   "،سنها
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 : رمية االجتار ابألعضاء البشرية لألطفال املختطفني 2.4

مكرر    303، وهذا مبوجب املواد    1مكرر    5لقد أورد املشرع اجلزائري جرمية االجتار ابألعضاء البشرية يف القسم        
، وهو مل يورد تعريف جلرمية االجتار ابألعضاء البشرية لألطفال بل اكتفى فقط بتشديد   29مكرر    303إىل غاية    16

 إذا كان الضحية قاصر..."     " :20مكرر  303مبوجب املادة ما نص عليه العقوبة إذا ما كانت الضحية قاصر وهذا 

دج    300.000وبغرامة من  سنوات    10سنوات إىل    3فيعاقب ابحلبس من    16مكرر    303وابلرجوع إىل نص املادة  
دج كل من حصل أو توسط قصد تشجيع أو تسجيل احلصول على عضو من أعضاء شخص مقابل   1000.000إىل  

 . (16مكرر  303، املادة 66-156.)األمر  منفعة مالية أو أي منفعة 

سط أو ساعد أو سجل  فكل من تو   وما يالحظ هنا أن املشرع اجلزائري مل حيدد سن الضحية بل تناول املادة بصفة عامة
سنوات   10سنوات إىل   3بغية احلصول على أعضاء أي شخص سواء مبقابل أو هبدف حتقيق منفعة يوجب السجن من  

   وغرامة مالية حمددة مبوجب القانون.

املادة   من    17مكرر    303أما  ابحلبس  إىل    5يعاقب  من    10سنوات  مالية  وغرامة  إىل    500.000سنوات  دج 
ن نزع عضو من أعضاء شخص على قيد احلياة أو هو ميت من دون رضاه ؛ فيمكن أن يتم  دج كل م  1000.000

 . (17مكرر  303، املادة66-156)األمر   انتزاع عضو طفل خمتطف ويتم أخذ أحد أعضاءه من دون رضاه 

اد من  كل شخص قام بنزع أنسجة أو خالاي أو مجع مو فيها  فقد عاقب املشرع اجلزائري    19-18مكرر    303واملادة  
  1جسمه أو توسط بقصد تشجيعه أو تسهيال للحصول عليها من دون رضاه وهو على قيد احلياة أو ميت ابحلبس من  

املادة  66-156)األمر    دج500.000دج إىل    100.000سنوات وغرامة من    5سنة إىل   -18مكرر    303، 
خذ األعضاء من دون  أوعي الطفل وكذا    وهي يف رأي غري كافيه فكان لزاما عليه تشديد العقوبة خاصة لغياب  ،  ( 19

اإلصرار    رضاه سبق  مع  القتل  جرمية  أمام  نكون  احلالة  هذه  ويف  أعضاءه  على  احلصول  هبدف  الطفل  قتل  يتم  فقد   ،
 والرتصد . 

  ه أو خالاي   ته أو أنسج  ائهعضأومما سبق جند أن اختطاف الطفل بغية االجتار أبعضائه البشرية يكون يف حال ما مت نزع  
 ل منفعة مالية أو غريها سواء أكان الطفل على قيد احلياة أو متوىف ويكون من غري رضاه  مقاب

املادة   نص  إىل  من    20مكرر    303وابلرجوع  ابحلبس  املشرع  إىل    5فيعاقب  من    15سنوات  مالية  وغرامة  سنة 
إىل    500.000 إجرامية    1500.000دج  مجاعة  قبل  من  أو  قاصر  ضد  اجلرمية  ارتكب  ما  إذا  عابر  دج  ذات  أو 
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أو أنسجة أو خالاي مقابل منفعة مالية أو غريها سواء أكان الطفل على قيد احلياة أو  للحدود الوطنية هبدف نزع عضو  
 . (20مكرر  303، املادة 66-156)األمر  متويف ويكون من غري رضاه

 ،جنحة مشددةتصبح  وف التشديد  إن املشرع اجلزائري اعترب جرمية االجتار ابألعضاء البشرية كجنحة ويف حال توفر ظر 
 خذ أعضائهم من غري رضاهم. أو ، ماية األشخاص من االجتار أبعضائهم خاصة يف حال اختطافهم  حلهدف حيث كان ي

 :  رمية االستغالل اجلنسي ابألطفال املختطفني 3.4

وات وغرامة مالية من سن  10سنوات إىل    5يعاقب ابحلبس من    1مكرر    333إن املشرع اجلزائري ومبوجب املادة        
سنة أبي وسيلة ميارس هبا أنشطة جنسية    18دج على من قام بتصوير قاصر مل يبلغ    1000.000دج إىل    500.00

بصفة حقيقية أو غري حقيقية أو صور لألعضاء اجلنسية له أو قام إبنتاج أو توزيع أو نشر أو توزيع أو اسرتاد أو تصدير 
حية متعلقة ابلقصر مع مصادرة الوسائل املستخدمة للجرمية واألموال املتحصل عليها  أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إاب
 . (1مكرر   333، املادة 66-156)األمر   مع مراعاة حقوق الغري حسن النية

خذ صور أو فيديو  أوما يالحظ يف نص املادة أن االستغالل اجلنسي لألطفال بقصد املتاجرة هبم يكون يف حال ما مت  
التناسلية للقاصر هبدف إنتاج أفالم إابحية أو بيعها ، كما أن املشرع مل يتناول مفهوم االستغالل اجلنسي سواء  لألعضاء  

 الذي وقع على البالغني أو األطفال . 

 500.000سنة وغرامة مالية من    15سنوات إىل    5ق ع ؛فنجد العقوبة فيها من    4مكرر    303وإذا رجعنا إىل املادة  
مكرر ، إال أننا جند تناقض وقع بني نص املادة    319دج وهي اليت جاءت متوافقة مع نص املادة    1500.000دج إىل  

جاءت العقوبة    1مكرر    333املادة  ف؛  مكرر من حيث مدة العقوبة املنصوص عليها.    319،  4مكرر    303،  333
  303، أما املادة    دج  1000.000دج إىل    500.000سنوات وغرامة مالية تقدر ب    10سنوات إىل    5فيها من  

دج إىل   500.000سنة مع غرامة مالية تقدر ب    15سنوات إىل    5مكرر فكانت العقوبة فيها من    319و  4مكرر  
ابملشرع اجلزائري توحيد مدة العقوبة يف كال من املواد السالفة الذكر حىت ال يكون هناك حري ، فكان  دج 1500.000

 لبس عند تطبيق القانون.

ق ع ج قد حصر صور االستغالل اجلنسي يف كال من استغالل    4مكرر    303ائري يف املادة  إن املشرع اجلز 
االجتار   ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  تبناه  ما  نفس  يعد  األمر  وهذا  اجلنسي  االستغالل  أشكال  سائر   ، الغري  دعارة 

 . 2000وخباصة النساء واألطفال لسنة ابألشخاص 

 : هبماختطاف األطفال بغرض التسيل  4.4



 طفال واالتجار بهم في القانون الجزائري جريمة اختطاف األ

 

 

يف    195نص املادة  مكرر ، حيث    195،  195إن املشرع اجلزائري مل يعرف التسول بل جرمها فقط مبوجب املواد        
)األمر    القسم الرابع من قانون العقوابت : "التسول والتشرد "وجاء يف نص املادة: "كل من اعتاد ممارسة التسول ... "

 . (195، املادة  156-66

 املادة أن املشرع ربط التسول ابلتكرار )االعتياد(، فإذا مل يكن هناك تكرار ، فال يقوم العقاب.  واملالحظ يف نص هذه

  18سنة ، كل من يتسول بقاصر مل يكمل    2أشهر إىل    6مكرر على : " يعاقب ابحلبس من    195كما نصت املادة  
)األمر    ر أو أي شخص له سلطة عليه"سنة أو يعرضه لتسول ، وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاص

مكرر    303سنة وهو ما ورد يف نص املادة    18، كما أنه تناول استغالل قاصر دون  (  مكرر  195، املادة  156-66
 ق ع ج.  3فقرة  4

ما يالحظ عند استقراء كال من املادتني أن املشرع مل يتناول مفهوم التسول فوجب علية استحداث مادة جديدة يوضح 
 ذلك . فيها 

 :ومما سبق ذكره جند أن املشرع اجلزائري 

وهو بذلك قد تطابق مع املفهوم الذي ورد   4مكرر  303تناول صور جرائم اختطاف األطفال واالجتار هبم مبوجب املادة 
املادة   نص  مبوجب  واألطفال  النساء  وخباصة  االجتار ابألشخاص  ومعاقبة  وقمع  منع  بروتوكول  إال    03يف  هو  ما  وهذا 

االستغالل    حرص أو  البشرية  أعضائهم  انتزاع  أو  هبم  املتاجرة  يف  سواء  هبم  االستغالل  من  األطفال  فئة  على محاية  منه 
 اجلنسي أو التسول. 

 التشديد يف  رائم اختطاف األطفال املتجر هبم: .5

 ، وهي تنقسم إىل :  إن قانون العقوابت اجلزائري تضمن على ظروف التشديد واليت هبا تزداد مدة عقوبة املتهم      

 الظروف الشخصية املشددة وإىل الظروف العينية املشددة .

 الظروف الشخصية املشددة: 1.5

نعين ابلظروف الشخصية املشددة كل ما تعلق ابجلاين واجملين عليه ، وكل ما يتصف به اجملين عليه وقت ارتكاب        
 اجلرم من سن وصفة.
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سنة    15سنوات إىل    5، إذ يعاقب عليها ابحلبس من    4فقرة   4مكرر  303املادة    واملشرع اجلزائري نص عليها مبوجب
  ، دج إذا سهل ارتكابه حالة استضعاف الضحية الناجتة عن سنها، أو مرضها 1500.000إىل    500.000وبغرامة من  

 أو عجزها البدين ،أو الذهين مىت كانت هذه الظروف ظاهرة ، أو معلومة لدى الفاعل.

املش ربط  واالستغالل  لقد   ، االجتار ابألشخاص  عليه  يقع  الذي  الضحية  ، وعجز  ، ومرض  ،وسن  اجلزائري ضعف  رع 
 كسبب لتشديد العقوبة ، وابلتايل أخذت صفة جنحة مشددة. 

 : الظروف الربينية املشددة 2.5

 10لسجن من  على أنه:" يعاقب على االجتار ابألشخاص اب  5مكرر  303نص عليها املشرع اجلزائري يف املادة        
دج إذا ارتكبت اجلرمية مع توافر ظرف على  2000.000إىل    1000.000سنة ، وغرامة مالية من    20سنوات إىل  

إذا ارتكبت اجلرمية مع محل السالح أو   التالية:...إذا ارتكبت اجلرمية من طرف أكثر من شخص ،  الظروف  األقل من 
ارتكبت اجلرمية من طرف مج  إذا  الوطنية" التهديد ابستعماله،  للحدود  عابر  أو كانت ذات طابع  إجرامية منظمة،     اعة 

   .( 5مكرر  303، املادة 66-156)األمر 

وتوجب عقوبة تقدر ابلسجن من  ،  تقوم جرمية االجتار ابلبشر    5مكرر    303إذا وقعت أحد األفعال املشار هلا يف املادة  
 حظ هنا أن املشرع اجلزائري كيفها على أهنا جناية. سنة ابإلضافة إىل غرامة مالية ، وما يال 20سنوات إىل  10

أايم ، من اختفاء ُجثّة رضيع يف مستشفى البالطو اجلامعي    10ومن األحداث الواقعية اليت وقعت يف اجلزائر وبعد مضي  
ع اجلثّة إىل  يف مدينة "وهران "اجلزائرية، كشفت شرطة وهران مساء اجلُمعة تّورط عاملة نظافة تعمل يف قسم التوليد يف بي

نظافة   النهار  صحيفةمشعوذة،وكشفت   عاملة  أن  وهران  ُشرطة  لعناصر  تبنّي  ومعمقة،  واسعة  حتقيقات  بعد  أنه  اجلزائرية 
تعمل يف قسم النساء ، والتوليد أقدمت على بيع جثة الرضيع إىل مشعوذة لـ "استغالل أطرافه يف طقوس السحر" ُمقابل  

تهمة رهن    41مخسة ماليني دينار جزائري حنو  
ُ
ألف دوالر،وأمر قاضي التحقيق يف الغرفة الثانية مبحكمة اجلنح بوضع امل
 .احلبس املؤقت بُشبهة تكوين "جمموعة أشرار" ، واملتاجرة يف أعضاء بشرية إىل جانب مُمارسة السحر ، والشعوذة

ستشفى  يف  آخر  متهماً   13  وُوضع
ُ
تابعتهم  القضائية   الرقابة  حتت  امل

ُ
 الرضيع،وكان  جثة  ضياع  إىل  املؤدي   إلمهالا  جبنحة  ،  مل

  يف   والتوليد  النساء  قسم  من  اجلُثة  اختفاء  عن  ببالغ  املتوىف  الرضيع  والد  أقدم  عندما  اجلاري،  أبريل  18  يف  بدأ  قد  التحقيق
  جثة   تسليم  مت   قد  أنه   سابقاً   صّرحت   قد  قابلة  وكانت   ،   الدفن   إجراءات  إلمتام  املستشفى  مغادرته  عقب   غامضة  ظروف
 حول   التساؤالت   زاد  ما  وهو   آنذاك،  جثة   أي   تسلمه   نفى  القسم  لكن   للمستشفى،   التابع  الشرعي  الطب   لقسم  الرضيع
  بغرض   البشرية  األعضاء   يف   املتاجرة  ظاهرة  عن  الغطاء  أزاحت  اليت  القضية   حول  ُمستمرة   التحقيقات   تزال  اجلثة،وال  فقدان

https://www.ennaharonline.com/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%81%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9-%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%B0%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3/
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  أحدهم   عّلق  إذ  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  واسع  بغضب  ادثةاحل  ،وتسببت  والشعوذة  السحر  أمور  يف  استغالهلا
 . ( 22)رصيف ."خالقكم؟ ستقابلون كيف: "أُخرى  تساءلت بينما ،"شيء ُكل سبب  مها والالُمباالة التهاون"

ف   ، أنواعها  اختالف  على  اجلرائم  أغلب  يف  املستهدفة  الفئات  أكثر  من  األطفال  أن  اعتبار  اختطاف على  جرمية  إن 
أو ارتكبت من     ،مشددة خاصة إذا ما اقرتنت بصغر سن الضحيةجنحة  قد جعلها املشرع اجلزائري    مطفال املتجر هباأل

 قبل مجاعات إجرامية منظمة أو عابرة للحدود الوطنية.

 خامتة: . 6

تقع على سالمة وأمن األطفال          اليت  أاثر جد  إن جرمية اختطاف األطفال واالجتار هبم من اجلرائم اخلطرية  هلا  إذ 
، واملشرع اجلزائري قد قام بسن عقوابت ضد اجلناة  على املستوى احمللى أو الدويل  سواء  خطرية عليه وعلى األسرة واجملتمع  

 وهذا ما هو إال أتكيد منه على ضمان عدم إفالهتم من العقاب .

قد تساهم يف معاجلة مشكلة اختطاف    من خالل هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج والتوصيات اليت  توقد توصل      
 األطفال واالجتار هبم ، وهي على هذا النحو:

 : النتائج-

 متثلت نتائج الدراسة يف: 

يورد  -1 السلب،  ومل  اإلبعاد بسرعة،   ، تعريفاهتا جاءت حتمل وصف األخذ  إن جرمية اختطاف األطفال يف جل 
 ة وظروف التشديد.املشرع اجلزائري تعريفا هلا بل تناول فقط أركان اجلرمي

املادة  -2 قد جاءت يف نص  هبم  لالجتار  األطفال  اختطاف  بنفس صياغة    04مكرر    303إن صور  ورد  ، ولقد 
لسنة   واألطفال  النساء  وخباصة  ابألشخاص  االجتار  ومعاقبة  وقمع  منع  قانون   2000بروتوكول  تعديل  بعد  وهذا   ،

لتقليل من حاالت انتشار اختطاف األطفال  رغبة من املشرع يف ا  ومصادقة اجلزائر على  الربوتوكول ،  01-09العقوابت  
 فيها. املتاجر هبم 

إن اختطاف األطفال واالجتار هبم أخذ صور : االجتار ابألطفال ، االجتار ابألعضاء البشرية، اختطاف األطفال -3
ة االقتصادية للخاطفني إذ  بغرض التسول ، االستغالل اجلنسي لألطفال ، وما يالحظ أن هذه الصور تصب يف الناحي

 حتقق هلم الربح فهي تتم من خالل مجاعات إجرامية منظمة أو عابرة للحدود الوطنية.

 األطفال يعدون من املستهدفني الرئيسني يف جرائم االجتار ، نظرا لصغر سنهم وسهولة التحكم فيهم. -4



 آسية دعاس 

 

 

14 
 

 : التيصيات –

 متثلت توصيات الدراسة يف:

 . فيه  ابألطفالمع تضمني صور االجتار  األطفالطاف قانون خاص جبرائم اخت سن-1

املرأة ،  -2 الوطين واألسرة وقضااي  التضامن  الوطين ، إذ تتشكل من وزارة  وجوب إنشاء جلان متخصصة على املستوى 
  اجملتمع املدين ، رجال الشرطة والدرك وكذا اإلعالم وهذا هبدف وضع اسرتاجتيات مناسبة ملكافحة اجلرائم اليت تقع 

 على األطفال خاصة خالل فرتة اختطافهم.

إعطاء تعريف خاص جلرمية اختطاف األطفال واالجتار هبم حىت ال يقع لبس عند تطبيق القانون من قبل رجال العدالة  -3
 كالقضاة واحملامني.  

ومتنح كت-4 فيه،  هبم  واالجتار  األطفال  اختطاف  جرائم  عائدات  وضع  يتم  إذ  ابألطفال  خاص  صندوق  عويض إنشاء 
مع ضمان توفري الرعاية الصحية والنفسية وكذا اجلسدية  يف مراكز خاصة    وإيوائهم،    لألطفال املتضررين أو عائالهتم 

 للضحااي. 

 . نائمة املرا ع: 7

 املؤلفات: 
 .جرائم االجتار، منشورات احلليب احلقوقية ، الطبعة األوىل، لبنان( ، 2009)  عبد القادر ،الشيخلي ، 

 ، دار املشرق، الطبعة األوىل، بريوت . (2003) ،يف العربية املعاصرة املنجد الوسيط 
 جرائم االختطاف ، املكتب اجلامعي احلديث اجلامعي احلديث، اليمن.( ، 2006)عبد الوهاب عبد هللا ، املعمري ، 
   .جرمية االختطاف ، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ، اجلزائر   (،2013)عنرت ، عكيك ، 

 ، جممع اللغة العربية.2املعجم الوسيط ، ج  (،1985)محد حسن،أ، إبراهيم والزايت ، طفى مص
 . 11/401لسان العرب ، دار صادر ، بريوت ، ه ( ، 1414)أبو الفضل حممد بن مكرم ،  بن منظور ، 

  ، م األمنية الرايض مكافحة االجتار ابألشخاص واألعضاء البشرية ، جامعة انيف للعلو   (،  2005)حممد السيد ،عرفة ،  
 .،السعوديةطبعة األوىلال

 الندوات:
(  ، فوزية  العدد  2013هامل   (، القانونية  للدراسات  الندوة  جملة   ، اجلزائري  اجملتمع  يف  األطفال  اختطاف  ظاهرة   ،  )

 اجلزائر.  ،األول(



 طفال واالتجار بهم في القانون الجزائري جريمة اختطاف األ

 

 

 :األطروحات
لية أصول الدين والشريعة واحلضارة  حقوق الطفل يف التشريع اجلنائي ، مذكرة ماجستري، ك( ،  2001)،  ، نظرية    نيحي

  .اجلزائر جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية قسنطينة،  اإلسالمية،
 : القيااني واألوامر

 .02/11قانون إجراءات جزائية حسب أخر تعديل له األمر رقم 
 .  39، جريدة رمسية عدد  2015يوليو  15املؤرخ يف  15/12قانون محاية الطفل رقم 

( ،   02-  16، املتضمن قانون العقوابت ، املعدل واملتمم ابلقانون رقم)  1966يونيو  8، املؤرخ يف  156-66مر رقم  األ
 (.37، جريدة رمسية عدد ) 2016يونيو سنة  19املوافق ل 1437رمضان عام  14املؤرخ يف 
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 ،  يد الشرطة اجلزائرية تكشف لغز  ثة الرضيع املفق( 2019) 22رصيف 
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 sayedfatima81@gmail.com  مييل:، اإلفاطمة صياد: املؤلف املرسل

جناحها،وقدرهتا على التكيف مع ميثل البحث العلمي أحد أهم مقومات التنمية وأساس     ملخص:
التحوالت احلاصلة يف اجملتمع،وألنه ال ميكن احلديث عن التنمية يف غياب البحث العلمي الذي يشكل  
واملؤسسات   الامعات  دور  تفعيل  ابت  قطاعاهتا،فقد  مبختلف  التنمية  مشاريع  لكل  األساسية  اللبنة 

لبحث العلمي يف خمتلف املؤسسات التعليمية،أمرا األكادميية  مع خلق اسرتاتيجية وطنية لنشر ثقافة ا
 اعتمادا  أساسا،ويعتمد  مرهون  اجملتمعات  لدى   والتقدم  أي أنبلو يف درجة التطورضروراي لتحقيق التنمية،

  البحث   سياسات  تطوير  خالل   من  الراهنة  التحدايت  ومواجهة  مواكبة   يف  العلمية  البحوث  دور   على  كليا
 هبا.  والنهوض املنشودة التنمية حتقيق  بغرض التعليم وأساليب العلمي

 احللول. -التحدايت -التنمية – الامعة  -التعليم -البحث العلمي الكلمات املفتاحية: 
Abstract: Scientific research is one of the most important aspects of 

development and the basis for its success, and its ability to adapt to the 

transformations taking place in society, because it is not possible to talk 

about development in the absence of scientific research, which forms the 

basic building block for all development projects in its various sectors, it 

has become activating the role of universities and academic institutions 

while creating a national strategy to spread the culture of scientific 

research in various educational institutions which is necessary to achieve 

development, that is to say that achieving the degree of development and 

progress in societies depends entirely on the role of scientific research in 

keeping pace with and facing current challenges by developing scientific 

research policies and methods of education in order to achieve the desired 

development and advancement. 
 

mailto:sayedfatima81@gmail.com
mailto:sayedfatima81@gmail.com
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 مقدمة:  . 1
التنمية يف أبسط تعريف هلا تعين التقد م والتطور حنو األفضل، ومواكبة التغريات املتسارعة يف عاملنا    إن         

استغالل الدولة لكافة    فضال عن كوهنا تفرض ضرورةميادين خمتلفة،    منالتطور    هذا  يشملمبا  املعاصر،  
ي هو العامل الرئيس الذي ترتكز عليه مواردها وإمكانياهتا املادية والبشرية معا من جهة، وألن  البحث العلم

بلدان العامل املتقدمة منها والنامية من جهة أخرى؛ فقد سعت مجيع الدول لتسخري كل  اإلمكانيات املتاحة 
يف خدمة العلم والعلماء، وختصيص األموال الالزمة للدراسات والبحوث اليت من شأهنا أن تساهم يف تنمية 

بعد   وهذا  ذاك،  أو  البلد  اجملال  هذا  املتقدمة، خاصة يف  الدول  لدى  العلمية  الدراسات  نتائج  أثبتت  أن 
االقتصادي، أن  ما وصلت إليه الكثري من الدول من تقدم سببه اليد العاملة املؤهلة اليت حتتاج إليها مؤسسات  

ال واملستوى  احلديثة  التقنيات  ذات  الامعات  إىل  أساسا  راجع  وهذا  أشكاهلا،  خمتلف  يف  التنمية يف  عايل 
        البحث العلمي يف حتقيق التنمية لدى خمتلف الدول.  يربز أمهيةالتعليم. األمر الذي 

ومن هنا جيدر بنا التساؤل: ما لذي حتتاجه جامعاتُنا اليوم لتحقيق تنمية شاملة حىت تكون يف مصاف        
مي وربطها ابملتطلبات االقتصادية  انجعة للبحث العل  إسرتاتيجيةجامعات الدول املتقدمة؟ وهل نستطيع خلق  

العلمية   األحباث  إخراج  ميكن  وكيف  التنمية؟  لتحقيق  اإلنسانية  واالجتماعية  العلوم  جمال  يف  خاصة 
 من دائرة اإلتباع والتقليد إىل فضاء اإلبداع والتجديد؟واالجتماعية 

 العرض:.2
والبحث العلمي تعود إىل العصور القدمية خاصة يف  جتدر اإلشارة ابدئ األمر إىل أن  أسس التفكري          

واإلغريقية،  املصرية  واهلندسة    احلضارتني  عديدة كاحلساب  جماالت  يف  براعتهم  اثبتوا  القدماء  فاملصريون 
اليت تعكس  واملعابد وجممل اآلاثر واالجنازات  األهرامات  والزراعة،والفلك وغريها، انهيك عن  والتخطيط 

ي وصل إليه املصريون، وال تقل األحباث العلمية لدى اإلغريق أمهية يف هذا الشأن،  املستوى احلضاري الذ
ذلك أهنم حبثوا أيضا يف مسائل كثرية كاألخالق والفضيلة واملنطق مع تفردهم املتميز يف العلوم التأملية اليت 

 تستند إىل النظر العقلي اجملرد. 
سعة إىل األمام، حيث استخدموا املنهج التجرييب يف كما خطا العرب ابلبحث العلمي خطوات وا          

حيان  بن  جابر  حبوث  يف  يتجل ى  ما  وهو  العلمية  حبوثهم  يف  أساسا  والتجربة  املالحظة  واختذوا  البحث، 
الكيميائية، ويف طب أيب بكر الرازي وابن سينا، وكذا يف بصرايت احلسن بن اهليثم وفيزايء أيب الرحيان البريوين.  

نقلت أوراب، يف بداية عصر النهضة، الرتاث العريب العلمي والفكري، غري أن التفكري والبحث  وعن العرب  



 

 فاطمة صياد 
 

190 

العلمي  أتكدت دعائمه يف العصر احلديث، ابتداء من القرن السابع عشر حىت وقتنا هذا، وكان ذلك على  
 ( 15،ص:2014)صادق حممد،يد فرانسيس بيكون، وجون ستيوارت ميل وكلود برانرد وغريهم.

والتعليم و  واالقتصادية  االجتماعية  نسبيا كالعالقات  جديدة  جماالت  يف  البحث  بدأ  قد  هنا كان 
فالنمو   اجملاالت،  خمتلف  للبحث يف  األمثل كأداة  واالستخدام  العلمية  الطريقة  ابستخدام  وذلك  وغريها، 

ستخدام األمثل للبحث  امللحوظ يف التكنولوجيا ويف مجيع عناصر احلضارة املعاصرة يعود وبشكل كبري إىل اال
 العلمي والذي انعكست نتائجه على خمتلف جوانب التنمية.

ورغم الذي ذكرانه سلفا من تقد م البحث العلمي يف العامل اإلسالمي عموما، ويف الزائر على اخلصوص يف  
ليوانردو  يث أن   مراحل من التاريخ، وهو أمر يؤكده االستقصاء التارخيي لعصور االزدهار اليت عرفتها بالدان، ح

األرقام العربية    مثال، نقل  Leonardo Von Pisa    (1175  –  1250)البيزي أو دوفيبوانتشي  
من املعلوم أيضا أن  رامون  و ألو ل مرة من جباية إىل أوراب، واستفاد كثريا من مراكز العلم هبا يف حبوثه الرايضية،  

،الذي   Ars magnaالفن الكبريم( صاحب   1316-1233أو1232)   Ramon Lullلول  
)هونكه    م 1306يف الزائر حوايل سنةاملعاصر، قد سافر إىل جباية    رمزي يرى فيه البعض إرهاصا ابملنطق ال

ه استلهم  بعض أفكاره املنطقية من املدينة الزائرية  وال يبعد أن  ،  (89،ص:1991زيغريد،تر:فاروق بيضون،
، أقول رغم ذلك إال  أن  البحث العلمي، سواء يف العامل العريب أو يف الزائر،  أصبح يعاين يف السنوات املذكورة

واالجتماعية بشكل خاص،    اإلنسانيةكتبات العربية إبنتاج فكري متدٍن يف جمال العلوم  األخرية من ازدحام امل
ويتمثل هذا التدين يف االفتقار إىل األصالة من جهة أين تنعدم استقالليه الفكر الواقعي املتميز، أي عدم  

لية من انحية أخرى، تفرد البحث ومتيزه عن غريه أبفكار مفيدة وجديدة، تتسم ابلدة من انحية وابالستقال
العديد من األسباب اليت أدت إىل ضعف وهشاشة مكانة البحث العلمي يف جمتمعاتنا   ويرجع ذلك إىل 

 العربية.
فالبحث العلمي األصيل، جيب أن يتضمن أفكارا جديدة تعد إضافة جديدة إىل الفرع العلمي الذي 

ألفكار ابلضرورة مبتكرة تظهر ألول مرة، يف  ينتمي إليه موضوع البحث وليس املقصود ابلدة، أن تكون ا 
صورة اخرتاع معني، إذ االبتكار واإلبداع على هذا النحو مطلب صعب التحقق يف خمتلف البحوث، وبشكل  
خاص فيما جيري منها يف جمال العلوم اإلنسانية أو النظرية، ولذلك فإن  ما حيققه البحث العلمي من إضافات،  

بتكار أو االخرتاع، قد تكون كافية للقول أبصالة البحث،سواء متثل ذلك يف تكميل  وإن مل تصل إىل درجة اال
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انقص، أو يف إيضاح مبهم، أو ترتيب خمتلط على النحو الذي يتضح للباحث عند حتديد أهداف البحث 
 ( 29،ص: 1992)خضر عبد الفتاح،العلمي.

 اإلملام أبصول البحث العلمي.من جهة أخرى جند أن اإلخالل ابملنهج العلمي وأصوله يضعف  
ويعين ذلك عدم التزام الباحث الطريقة العلمية أو األصول اليت يتعني إتباعها عند إجراء البحوث 
العلمية، سواء يف ذلك ما يتعلق إبتباع خطوات التفكري العلمي املنظم واختيار املنهج املالئم للبحث، ووضع 

واست واختبارها،  الالزمة  العلمية  إتقان  الفروض  الدراسة،مع  لطبيعة  املالئمة  العلمي  البحث  أدوات  خدام 
استخدامها وعرض األفكار يف التقرير النهائي للبحث مبوضوعية اتمة، وفق خطة علمية مرتابطة منطقية،  
ومساعدة   املفيدة،  الصحيحة  ابلصورة  العلمي  العمل  إخراج  تضمن  اليت  العلمية  األصول  من  ذلك  وغري 

 ( 80،ص:1992الفتاح، )خضر عبدداده وصياغته.الباحث على حسن إع
واالجتماعية يف    اإلنسانيةهذا ويرجع الكثري من الباحثني أسباب ضعف مكانة البحث العلمي يف العلوم  

عاملنا العريب، إىل ظروف اترخيية أملتها ظروف االستعمار، واليت هدفت يف املقام األول إىل طمس هوية   
عتقداهتا، بل حىت السعي حنو تشويه ما تبقى من اترخيها، هذا إىل جانب أتثر  الشعوب العربية وثقافاهتا وم

البحث العلمي يف دولنا العربية ابلتطورات العاملية، وخاصة سياسة العوملة وسعي الوالايت املتحدة إىل اهليمنة  
تصادي أو حىت على الشعوب العربية سواء كانت تلك اهليمنة بواسطة التدخل العسكري أو السياسي أو االق

 ( 11،10،ص:2014)صادق حممد،.حممد صادق التدخل الثقايف واملعريف.
وهنا ميكن القول أبنه مل يعد للعرب رغبة يف التعلم أو البحث أو التطوير، بل صار جل اهتمامهم 

ك  منصبا على امتالك أحدث ما توصلت إليه البحوث الغربية من تكنولوجيا وتقنيات حديثة للتفاخر ابالمتال 
 وليس ابإلبداع واالبتكار. 

وعلى حنو آخر، جند أيضا للعوامل التعليمية والثقافية، أاثرها يف النهوض حبركة البحث العلمي، ذلك 
أن سياسات التعليم يف املؤسسات التعليمية املختلفة ومدى اهتمام الدولة ابلبحث العلمي، ومدى تقدم  

تؤثر أتث اليت  فيها من األمور  العلمية  به، فضال عن  البحوث  والنهوض  العلمي  البحث  توجيه  ريا جليا يف 
االجتاهات املسيطرة على وسائل اإلعالم من صحافة وإذاعة وتلفزيون وغريها، فكل ذلك له أثره على البحث  
العلمي، وميكن ابلتايل ألي دولة أن جتعل هذه العوامل سالحا فعاال، يسهم إىل حد كبري يف الثقافة والوعي  

 ية البحث العلمي وانعكاساته على التنمية. وإبراز أمه
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وانهيك عن العوامل التعليمية والثقافية، فإن للعوامل االقتصادية دورها الفعال يف تقدم البحث العلمي 
واالجتماعية  لدى أي دولة كانت فازدهار البحث    اإلنسانيةيف كافة اجملاالت وبشكل خاص يف جمال العلوم  

انيات الضرورية لذلك، واليت قد ال تقوى عليها دولة يُعاين نظامها االقتصادي  العلمي مرهون بوجود اإلمك
مثال من األزمات الشديدة، حبيث أن توافر هذه اإلمكاانت يساعد على توفري األجهزة واألدوات الالزمة  

رباء، للبحث العلمي، كما أهنا تساعد على التخطيط السليم له، وإرسال البعثات، واستقدام األساتذة واخل
والتوسع يف مؤسسات البحث العلمي اليت تساهم بدورها يف تنمية هذا البلد أو ذاك عن طريق إعداد األجيال 

 )فطاين حممد نور بن ايسني،)د.ت(،د.ص( الالزمة من الباحثني واإلطارات إعداد جيدا.
تنمية   املسامهة يف حتقيق  العلمي  البحث  أهداف  نقول أبن من  ما جيعلنا  للبالد،وهذا  اقتصادية،    شاملة 

 ( 158،ص: 1981)احلبيب مصدق مجيل،اجتماعية، ثقافية، علمية وتكنولوجية.

وللنهوض ابلبحث العلمي وتطويره يف جمال العلوم اإلنسانية واالجتماعية على وجه اخلصوص يف  
توفر عدد من جمتمعنا اليوم، وجب تشجيع االستثمار يف هذا اجملال، هذا األخري الذي حيتاج بدوره إىل  

املقومات الضرورية وأمهها الامعات ومراكز البحوث اليت تشكل أحد أهم البنيات املؤسساتية اليت يتم فيها  
 إعداد وتنفيذ برامج البحث العلمي من قبل العلماء واملهندسني وغريهم من الباحثني.

مي متثلت يف تطوير هنا جند أن الدول الصناعية قد حققت إجنازات كبرية على صعيد البحث العل
عدد ال حيصى من املنتجات وأساليب اإلنتاج الديدة وذلك ابملقارنة مع جمموعة الدول النامية، ويعود ذلك 
إىل توفر البنيات الالزمة للبحث العلمي يف الدول الصناعية واليت تعترب الامعات ومراكز البحوث أحد أهم  

 عناصرها. 
مج حبثية كثرية ومتنوعة وختصص ميزانيات كبرية لتمويل نشاط حيث تقوم هذه املؤسسات بتنفيذ برا

 ( 23،ص:1981)احلبيب مصدق مجيل،البحث والتطوير.
رسالة   ن إإن جممل الدول املتقدمة تويل عناية قصوى لدور الامعات يف حتقيق عملية التنمية، ذلك  

ا، وهذا عن طريق التعليم والتدريس ابملشاركة يف تقدم املعرفة ونشره  األخريةالامعات متكن يف قيام هذه  
الفنية،  املهارات  البشرية ذات  القوى  إعداد  إىل  إضافة  املختلفة  واملعارف  العلوم  الطالب مبختلف  وتزويد 
واإلدارية من املستوى العايل يف خمتلف التخصصات اليت حيتاج إليها اجملتمع، ويف خمتلف مواقع العمل لتحقيق 

 ماعية والثقافية. التنمية االقتصادية واالجت
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اإلنسانية    وهو املعرفة  خمتلف جماالت  العلمي يف  البحث  يف  أساسي  بدور  تقوم  الامعة  ما جيعل 
وتطبيقاهتا العلمية والتكنولوجية والعمل على تطويرها، خاصة يف عصران احلايل عصر الثورة العلمية، إذ عن  

تسهم   أن  ميكن  الامعي،  العلمي  البحث  التنمية طريق  أتخر  ملشكلة  العلمي  التشخيص  يف  الامعات 
 ( 50)فطاين حممد نور بن ايسني،)د.ت(،ص:االقتصادية واالجتماعية. 

ويف إطار االهتمام ابلامعات ومراكز البحوث وجب أيضا التكفل ابلطاقات اإلبداعية املوجودة فيها،  
م والرتبية وعلى قدر سالمة خطط وسياسات  وتنميتها، فأجيال الباحثني يف أي جمتمع هم مثرة جهود التعلي

 التعليم يف بلد ما تتوقف درجة جودة اإلنتاج العلمي فيه.
معظم خرجيي  مييز  ما  أن  ذلك  الباحثني،  يف  والثقايف  العلمي  ابلتكوين  االهتمام  جانب  إىل  هذا 

ان قد يستمد ثقافته  جامعاتنا اليوم ضعف التكوين الثقايف والعلمي لديهم، فليس كل متعلم مثقف ألن اإلنس
يف   مراحل  يف  املنظمة  العلمية  الدراسات  على  اعتماده  دون  اخلاص،  مبجهوده  للمعرفة  مصادر  عدة  من 
اإلعالم   واجملالت،وعن طريق وسائل  والصحف  الكتب  يستمدها من  فقد  املختلفة،  التعليمية  املؤسسات 

خاصة يف العامل العريب، حبيث تقتصر ثقافتهم  املختلفة، ولذلك يفتقر بعض خرجيي الامعات اليوم إىل الثقافة  
على بعض املعارف النظرية أو العلمية يف جمال التخصص فقط، كما قد يكتفون ابألصول العامة للتخصص،  

ختصصهم. إطار  خارج  املعلومات  من  الكثري  جيهلون  فهم  وابلتايل  جزئياته،  يف  التعمق  )صادق  دون 
 ( 64،ص:2014حممد،

ألساتذة واملدرسني، أن ال تقف عملية التعليم لديهم عند جمرد إلقاء احملاضرات وهنا كان لزاما على ا
واالجتماعية اليوم    اإلنسانيةالعلوم    ليه إوتلقني املعلومات، األمر الذي ابت مييز ويعكس املستوى الذي آلت  

ث القيم اإلنسانية  يف جمتمعاتنا العربية، بل أن تتعدى ذلك إىل إكساب الدارسني ميال حنو العلم والبحث وب
والعلمية يف نفوسهم، وأن يدركوا أبن قدرات الدارسني ال جيب أن تقف عند حد التحصيل، بل جيب أن  

 تتعدى ذلك إىل التحليل واالستنتاج والنقد وإىل غري ذلك من القدرات.
طها  واالجتماعية، ورب  اإلنسانيةانجعة للبحث العلمي يف جمال العلوم    إسرتاتيجيةومن أجل خلق  

ابملتطلبات االقتصادية واحلياتية لتحقيق التنمية، وجب أن يكون التعليم تعليم مواكب لتحدايت العصر اآلنية  
واملستقبلية، ذلك أن مواكبة التعليم لتحدايت العصر تعين قدرته على صريورة تلك التحدايت واستثمارها  

ين كذلك القدرة على استحداث التخصصات  لتحقيق التنمية الشاملة اليت تسعى إليها اجملتمعات، كما تع
واجملاالت املعرفية اليت متكن املتعلمني من جماهبة حتدايت عصرهم بفعالية وكفاءة، هذا وتعين املواكبة أيضا  
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جتديد األهداف واحملتوايت واألساليب التعليمية لتتالءم مع مقتضيات العصر ومتطلباته، ولتقوى على توجيه  
 ( 92،ص:2008)سانو قطب مصطفى،حنو حتقيق التنمية الشاملة للمجتمعات.املستجدات والتحدايت 

وهلذا فإن ما تقوم به الامعات من توفري التخصصات املختلفة للطالب، جيسد دور البحث العلمي 
يف عمليات التنمية، وعليه فإن عدم وجود ضوابط مقننة يف إجراءات قبول الطلبة مبنية على متطلبات التنمية 

ك إىل سلبيات يف خمرجات التعليم العايل، ومنها املشكالت اليت يعاين منها التعليم العايل يف الدول  يؤدي ذل
 ( 39،ص:2014)صادق حممد،النامية، وابلتايل ضعف دوره يف تلبية متطلبات التنمية.

 كل ذلك جيعل التعليم العايل من أهم املؤسسات ذات األثر املباشر يف إمداد سوق العمل ابخلرجيني
 املتخصصني يف خمتلف اجملاالت لدفع عملية التنمية إىل ما تطمح إليه. 

أتسيسا على ذلك، فإن املواكبة املنشودة للتعليم، ال تتوقف عند حد تفعيل العناصر التعليمية وربطها  
ابلواقع احلايل واملستقبلي للمجتمعات، وإمنا تتطلب استحداث ختصصات جديدة كذلك واالستغناء عن 

 دراسية مل تعد احلاجة تدعو إليها.  جماالت
ومن هنا فإن هذا االستحداث ينبغي كذلك أن يتبع إبعادة النظر يف جماالت الرتكيز واالهتمام يف 
التخصصات اليت تقدمها املؤسسات التعليمية التقليدية، وضرورة ربط تلك التخصصات مبا تطلبه التنمية 

تعليم األولوايت على مستوى التخصصات أي أولوايت حاجة الشاملة يف اجملتمع، إذ ال بد أن يراعي ال
 ( 94،ص: 2008)سانو قطب مصطفى،اجملتمع وتطلعاته.

لذلك فأمهية التخصص تتحدد انطالقا من احلاجة إليه واليت ترتبط مبا تتطلبه التنمية الشاملة يف جمتمع 
 من اجملتمعات.

تحداث مجلة من التخصصات واجملاالت وهبذا يصبح التعليم مستجيبا لتحدايت العصر من خالل اس
الدراسية الديدة متكينا للدارسني من خمتلف املعارف والعلوم اليت جتعلهم قادرين على استثمار تلك التحدايت 

احلضاري. إرثهم  استعادة  أجل  من  عليها  يرتكزون  فرص  إىل  قطب  وحتويلها  )سانو 
 ( 96،ص: 2008مصطفى،

العلمي مبا فيه من تعليم لتحدايت العصر تتطلب كذلك أن   ونشري هنا كذلك إىل أن مواكبة البحث
رسني قادرة على إحداث النقلة النوعية يف حياة اجملتمعات والشعوب، اتكون حمتوايت العلوم اليت تقدم للد

 حبيث تكون وثيقة الصلة ابلواقع، وقادرة على حل األزمات واملشكالت للقفز بعجلة التنمية إىل األمام. 
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تضح أن التنمية الشاملة والتعليم الامعي كالمها يلتقيان يف اإلنسان بوصفه حمورا هلما،  من كل هذا ي
 فالتعليم الامعي يتناول اإلنسان من خمتلط جوانبه وحتقيق التكامل بني هذه الوانب.

لة والتنمية كذلك تتناول اجملتمع من مجيع جوانبه وتسعى أن تتيح له التقدم، وابلتايل فالتنمية الشام 
ال تكون فعالة من غري جهود البحث العلمي يف تنمية الثورة البشرية للنهوض مبتطلبات التنمية، وذلك ابعتبار  
أن التنمية الشاملة للجوانب االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية يف اجملتمع هي الصيغة املناسبة لتقدم 

 ( 38،ص:2014)صادق حممد،اجملتمع.
التعليم الامعي حيقق متطلبات التنمية، فإنه يف مقابل ذلك جند أبن خطط التنمية تؤثر يف وإذا كان 

النظام الامعي كذلك وهذا نظرا لالرتباط الوثيق بني التعليم الامعي والتنمية من جهة، وحلاجة خطط التنمية 
أخرى. جهة  من  التنمية  أهداف  حتقيق  على  القادرة  املؤهلة  البشرية  القوى  )صادق  إىل 

 ( 38،ص:2014حممد،
ولتعزيز أمهية البحث العلمي يف عالقته بتنمية أي بلد كان وجب كذلك أن تلعب دور الثقافة وأجهزة 
اإلعالم دورها يف ذلك، وهذا عندما تقدم للباحثني عناية خاصة فتسعى إىل تنمية الوعي لدى أفراد اجملتمع  

لتايل إعطاء العلماء والباحثني نصيبهم من التقدير الذي  بدور البحث العلمي، وأمهيته يف حياة اجملتمع واب
ميكن أن يتم عن طريق اللقاءات اإلعالمية مع العلماء والباحثني إضافة إىل النشر املستمر للدراسات واملؤلفات  

،ففي  (65،ص: 1992)خضر عبد الفتاح،  العلمية فور صدورها، مع بيان أمهية هذه الدراسات واألحباث
للعالقة بني هؤالء الباحثني والعلماء وأفراد اجملتمع وتنمية لثقة أفراد اجملتمع فيهم األمر الذي    كل ذلك توثيق

 يزيد ال حمالة من عطائهم وأحباثهم اليت  هلا دورها الفعال يف حتقيق التنمية.

 خامتة:  .3
العلمي البحث  القول أبن عملية تطوير  العلوم والبناء املعريف خاصة يف جم   ومن هنا خنلص إىل  ال 

اإلنسانية واالجتماعية ألي بلد كان ال تتم إال عن طريق جمتمع واع ومدرك للتحوالت اليت جتري يف العامل  
 ومواكبتها. 

العلمي وتزداد تقدما ابستخدامها   البحث  اليوم حتتل الصدارة يف جمال  املتقدمة  وإذا كانت الدول 
لامعات وكذا دعمها ملراكز البحوث املختلفة، اليت تعد  لتقنية املعلومات واالتصاالت املتطورة واهتمامها اب

جمتمعاتنا العربية اليوم مطالبة ابلتايل بدفع عجلة التقدم للحاق ابلركب احلضاري واستخدام   مفتاح التنمية فان 



 

 فاطمة صياد 
 

196 

دول هذه التقنيات لعبور ما يسمى ابلفجوة العلمية والتكنولوجية الواسعة اليت تفصل ما بني الدول املتقدمة وال
 السائرة يف طريق النمو. 
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 :  ملخص
اليت حتمل  اإلشكالية احملورية املتمثلة يف الطرح الثوري يف اخلطاب املسرحي   سأسعى يف هذه الورقة    

اجلزائري،إىل التوقف ابلدراسة و التحليل عند مجلة من العناصر بداء  بتعريف املسرح نصا وعرضا مرورا  
يات إببراز العالقة بني املسرح والثورة ، وبعدها عنصر البطل الثوري ، ألحتدث بعد ذلك على املسرح

 .   اجلزائرية اليت تناولت الثورة اجلزائرية ،و املسرحيات  اجلزائرية اليت تناولت خمتلف الثورات يف العامل 
 .العرض املسرحي  –املسرح   –اخلطاب  –الثوري  كلمات مفتاحية :

Abstract : 
        In this paper that carries the central problem of revolutionary 

discourse in the Algerian theatrical discourse, I will endeavor to stop 

studying and analyzing among a number of elements, starting with the 

definition of the theater text and presentation, passing by highlighting the 

relationship between the theater and the revolution, and then the 

revolutionary hero component, to talk then on the Algerian plays that It 

dealt with the Algerian revolution and the plays that dealt with various 

revolutions in the world. 

Keywords:revolutionary - the speech - The theater - Theatrical 

performance . 
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 somail36@yahoo.fr: ، اإلمييل إمساعيل جبارة

 مقدمة:   .1
هلا الكتاب واملخرجون يف املسوووورح اجلزائري   أوىل و القضووووات التي يعد موضوووووث الثورة من اهو املواضووووي ،      

امهية وعناية ابلغة ،بدًء من زمن الثورة وما بعدها .ومل يكن االقتصووووار على  النصوووووو ،والعروض املسوووورحية  
اجلزائرية  اليت تناولت الثورة اجلزائرية ،بل مشلت إبداعاهتو ايضووووووووووووووا خمتلف الثورات التحررية اليت  شوووووووووووووواهدهتا  

 اليت كانت حتت نري االستعمار .الشعوب املضطهدة 
واألسئلة اليت نسعى لإلجابة عنها ،تتمثل يف البحث عن عالقة املسرح ابلثورة ،و ما هي اهو الطروحات      

الثورية يف املسرح اجلزائري؟ وهل املسرحيات اليت تناولت الثورة اقتصرت على الثورة اجلزائرية ؟ ام اهنا اتسعت  
 ريرية يف العامل؟  لتشمل ابقي الثورات التح

 إشكالية  االزدواجية يف  اخلطاب املسرحي : 
الدرامي          النوث من    Dramatic Textيقصد ابلنص  نص املؤلف ) املكتوب ( ، وهو ذلك 

   Conventionsاملصمو خصيصا للتمثيل املسرحي ، واملبىن على اساس اعراف     Fictionالتخّيل  
، فهو نص العرض الذي يعين هنا مركب ظاهرة   Performanceحي  اما النص املسر «  درامية خاصة .  

واألنساق    ،   ،وإيصال بوساطة العرض نفسه Meaningاملتفرجني إلنتاج معىن    –تشارك يف تعامل املمثل  
 ( 40،و:2010)اكرم اليوسف، » اليت تشكل اساسا له 

موث املكوانت الصغرى اليت تشارك  لذلك جند ان  اخلطاب املسرحي ،واخلطاب الدرامي مها مبثابة  جم      
 Structuresوطرق متكن البنيات    «يف صياغتهما ،وهي الفضاء ،و الزمان و الفواعل " الشخصيات "

زماين   إطار  يف  تنزيلها  من  املادية  و  الفواعل   Cronotop Frameمكاين    – السردية  ومتكن   ،
Subjects   (40،و:2010)اكرم اليوسف، .»من شحنها دالليا 

وعلى العكس الفنون األخرى كالرسو واملوسيقى و الرقص ...اخل تواجه الباحث يف سيمياء املسرح        
  – وهي مشكلة ازدواجية اخلطاب املسرحي ، ففي فن املسرح  «مشكلة اساسية ال تواجهها تلك الفنون ،  

mailto:سsomail36@yahoo.fr
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)اكرم    .»، نص املؤلف ونص املخرجهناك نصان متداخالن ومتمايزان إىل حد ما    –وهو يتميز وحده بذلك  
 ( 40،و:2010اليوسف،

  ، النص املسرحي هو النص املصمو خصيصا للتمثيل على املسرح، و املبين على اساس التقاليدف            
لون من الوان النشاط الفين ،وهو نوث اديب يتحقق فيه ما  « واألعراف الدرامية املتعارف عليه ، مبعىن انه  

اّي يف  (؛03،و:2001)سكري عبد الوهاب،  .»األنواث األدبية ، من ارتباط ابحلقيقةيتحقق يف سائر  
احلالة هذه يصبح  النص  مثل اي رواية ،او قصة نستطي  قراءته ،كما ان حواره ، وإرشاداته ، مها مبثابة  

الرواية اما العرض املسرحي    ، حوار  النص  «واملؤلف املسرحي يكتب لكي يتكلو اآلخر بدال منه .   فهو 
املكتوب بعد ان تناولته يد املخرج ، وجمموعة العمل ، من مصممي املناظر ،املالبس ، اإلضاءة ،واملمثلني 

  . »إىل عناصر بصرية حمسوسة  ،و اإلدارة املسرحية ،وغريهو لتأيت املعاجلة النهائية حتويال لكل املفردات املكتوبة
 (03،و:2001)سكري عبد الوهاب،

وهكذا فالعالقة املوجودة بني النص املسرحي، و العرض املسرحي ، هو ان النص املكتوب هو جمرد          
  ، مشروث وضعه املؤلف، وهو بذلك يشبه املشروث املعماري الذي يصممه املهندس لبناء شيء ما على الورق

يف هذه احلالة أبن نقول عنها اهنا  عمارة سكنية ، ولكن يف حالة ان ينتقل التصميو من    وال ميكن القول
 الورق إىل حيز التنفيذ ،اي تعاجل األرض وحتفر وتدق األساسيات هنا فقط ميكن القول أبهنا عمار سكنية. 

 .عالقة املسرح ابلثورة :  2
املهتمني ابلشأن املسرحي إىل  القول ان املسرح نشأ يف اصله  ذهب الكثري من النقاد ،والدارسني          

جنب إىل  جنب م  الثورة ، وكان للمسرح والثورة عالقة أتثري و أتثر ، فاملسرح احتضن الثورة بكل ما  
احتوته ، مث سعى كالمها يف الوصول إىل اهدافه ،ولقد سعى كالمها إىل  التغيري ، فكانت الثورة مبثابة اباب  

ر إبداعات مسرحية متعددة ومتنوعة . فقد يكون املسرح سابقا  للعمل الثوري ، فيحفزه ويؤثر فيه ،  لظهو 
 وقد تسبقه قبلهما كتابه وفنانيه، وتثلج صدورهو ابإلبداث و التعبري عنها وعن اهدافها . 
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فهي   « فاملسرح يشخص الثورة ويشعل فتيلها ،كما ان الثورة تفتح جمال اإلبداث و اخللق املسرحي،          
متده ابملشاهد وختلق له الرؤى ، وكانت ثورة كتاب املسرح يف خمتلف اآلداب العاملية ، تتنوث بتنوث منطلقاهتو 

 (07،و:2008)احسن ثليالين،  « الفكرية ورؤاهو العقائدية واإليديولوجية
لكنهما خيتلفان من حيث   « ومن مثة  جند ان املسرح والثورة يلتقيان يف اهلدف املنشود وهو التغيري،         

الوسيلة ،إذ ان وسيلة املسرح هي  التمثيل ، يف حني ان  وسيلة الثورة هي الرصاصة ويف احلقيقة ،ان وجود  
يصن    فاملسرح   ، وتتداخل  تتعدد  والثورة  املسرح  بني  تصنعهالصلة  الثورة  و  )احسن  »الثورة 

 ( 06،و:2008ثليالين،
ابلثورة،           املسرحيني  الكتاب  من  الكثري  إميان  اصبح  العاملني يف  « وهكذا  لكل  دفعا كبريا  اعطى 

املسرح إىل التأليف ،و الكتابة يف موضوعات نضالية تصور الشعب البطل ،واصبحت الثورة احملور األساسي  
حوله كل   التف  نضاليةالذي  صبغة  ذا  األعمال كانت  وكل   ، املسرحيني  )حفناوي    »الكتاب 

كما جند ان املسرح يتالقى يف الكثري من األحيان م  العمل الثوري يف العديد من (102،و:2003بعلي،
فهناك من يقول ان األدب الثوري احلقيقي هو الذي حيس حبجو احلدث او املأساة ، قبل  « املستوتت،

ىل األمام ليدق ابواب الغيب ويستشف معامل املستقبل ، حيلو ابلثورة وميهد هلا قبيل وقوعها  الوقوث فيندف  إ
 ( 176،و: 2002)عبد هللا بن بلقاسو، »، فريتف  إىل مستوى النبوءة

ومن مثة فإّن املسرح يساهو مسامهة كبرية يف التأثري و التغيري ، وهذا نظرا لعالقته املباشرة م  املتلقي اليت      
ال تقتصر مهمته يف املشاهدة  فقط ، بل األمر يتعدى ذلك حيث يغرس له الرغبة يف املشاركة ، وكسر  

إذ تعد قضية الشحن ابلقدرة على التغيري، وشحن املتفرج على   «حاجز السكون و االندفاث حنو التغيري   
الت ال  الشحن  املسرح  وظائف  اهو  فمن   ، فيه  هو  ما  إىل  واقعه،الستسالمه  حممد    »نفيستغيري  )حورية 

 ( 228محو،)د.ت(،و:
مهه التغيري والسعي دوما إىل الثورة على   «  ويف كل اجتاهاته ثوري،   وهكذا نستنتج ان املسرح كله،        

واألوضاث و املفاهيو البالية حنو افكار ،و اساليب ومبادئ مشرقة ، ومنه فاملسرح النضايل هو    االستعمار، 
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فاملسرح والثورة صلتهما  (  97،و:2003)حفناوي بعلي،   »رد فعل قوى الشر والطغيان و القهر واالستيطان
 كل واحد منهما يؤثر يف األخر ويتأثر به . ، ببعضهما  البعض قوية ومتينة 

 
 
 لة يف املسرح الثوري : .البطو 3
إّن اي جمتم  إنساين حيتاج يف بدايته إىل من يقوده ، ومن هنا تبدا فكرة البطل اجتماعيا وسياسيا ،        

بل كذلك دينيا ، ويعين ذلك ان البطل البد ان أيخذ بيد جمتمعه لينظمه وينظّر له ، ويقوده يف احلروب إىل 
م ابلشخصية اهتماما كبريا بتسليط النصر ، ومن مث يكون مفهوم البطولة او الشخصية البطل هو االهتما

الضوء عليها ، والذي يكشف من الداخل و اخلارج من خالل املواقف ، والظروف اليت تعمل على إبراز 
 هذه الشخصية وبلورهتا امام اجلمهور . 

فرد فالبطل الثوري يدرك انه وحده ال ميثل اي قوة ،وان اإلرادة الفردية ال وجود هلا ، فالبد للبطل ال      
فالبطل    «مهما كان قوت ،ان يعتمد على رفاقه وشعبه يف الكفاح ضد االستعمار و االستغالل و الظلو ،  

الثوري جيد انتماءه وذاته من خالل الشعب ،ألن اهلموم و القضات والنضال  واحدة واملرحلة األوىل لتحرر  
ن منه نفسه ، ولن يتأتى ذلك إال ابلثورة البطل الثوري، وجتاوز استالبه عليه ان حيطو هؤالء الذين يسلبو 

 (83،و:2003)حفناوي بعلي، »على املفاهيو السائدة
وهكذا جند ان البطل اتسو يف املسرح الثوري ابلوعي ، ومحل على عاتقه رسالة نبيلة وسامية املتها          

اجلماهري اليت كانت قد  الكتابة املسرحية خالل الثورة جاءت لتعرب عن مهوم    « الظروف ، ومن مث فإّن ،
والثقايف والسياسي  االجتماعي  وتغري  األوضاث  هتز  فالثورة   ، السأم  حالة  إل  )حفناوي    »وصلت 

فجاءت العروض و النصوو املسرحية ،لتبني اسلوب التغيري االجتماعي وتطرح (  80،و:2003بعلي،
قة ،ذلك ان األفعال تكف عن ان  قضية الطبقة االجتماعية ،ومن مثة فمآثر البطل تتحدد مبدى قدرته اخلال

 تكون بطولية إذا تكررت ابملضمون ذاته.
 . مسات املسرحيات اليت عاجلت قضااي الثورة اجلزائرية : 4
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يعد موضوث الثورة اجلزائرية من اهو املواضي  اليت خاض فيها الكثري من املسرحيني اجلزائريني ) الكتاب         
الثورة املباركة، او ما بعد رحيل االستعمار ،وتعترب مؤسسة املسرح الوطين اجلزائري  املخرجون( سواء زمن    –

هذه   اتسمت  وقد   ، اجلزائرية  الثورة  ملوضوث  ابلغة  امهية  اولت  اليت  الثقافية  املؤسسات  بني   من  واحدة 
دائي يف املدن املسرحيات مبعاجلتها موضوعات من وجهات نظر خمتلفة ومتباينة ، بعضها رّكز على العمل الف

، مثل مسرحييت :ابناء القصبة للكاتب عبد احلليو رايس ،ومسرحية حسان طريو للكاتب و املخرج واملمثل 
رويشد ، و البعض األخر ركز على الكفاح املسلح يف القرى ،واألرتف ،مثل مسرحية اخلالدون لعبد احلليو  

 رايس . 
 مسرحية أبناء القصبة :  1.4

ابناء القصبة من املسرحيات اجلزائرية اليت مت أتليفها زمن الثورة التحريرية ، فقد الفها    تعد مسرحية         
، ويتناول فيها موضوث الثورة التحريرية من خالل عائلة جزائرية شارك افرادها    1959عبد احلليو رايس سنة  

) حي القصبة( ، أبشكال    ضد االحتالل الفرنسي ، وذلك ابلعمل الفدائي داخل املدن و األحياء اجلزائرية
خمتلفة جتسده الشخصيات املسرحية بداية من شخصية األب الذي ارتبط ابملاضي وسعى إىل التفتح على 
حاضره ، واملتطل  إىل املستقبل دون ان يهمل ما جيري من احداث على الساحة الوطنية و الدولية، وذلك  

فقد تناول عبد احلليو رايس الوقائ     « تلف األحداث ،  من خالل اهتمامه ابألخبار اليت يبثها الراديو عن خم
بسيطة  شعبية  بلغة  اخلشبة  على  وعكسها  اجلزائرية  الثورة  تعيشها  كانت  اليت  )امحد    »اليومية 

 ( 163،و:2011بيوض،
 1956وقد وقعت ابلفعل احداث ووقائ  مسرحية ابناء القصبة يف حي القصبة ابجلزائر العاصمة سنة        

،وميكن ان تكون جرت يف  مدن اجلزائر برمتها ،وذلك ألهنا مسرحية واقعية وبسيطة 1957ة  وبداية سن
( معركة  1956عاش املمثلون ادوارها على ارض الواق  . حبيث  شهدت اجلزائر العاصمة يف تلك الفرتة )  

وقادها   ، الشهرية  الع  «  جماهدون    اجلزائر  الشهيد  :البطل  امثال  من  القصبة  حي  يف  بن  اشاوس  ريب 
من ،مهيدي  ،وغريهو  بوعزة  ،مجيلة  بوحريد  ،مجيلة  بوعلي  بن  ،حسيبة  البوانت  علي   ، سعدي  تسف 

 (153،و:2011)امحد بيوض،  » األبطال...وهي معركة مشهورة يف اتريخ الثورة اجلزائرية
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وهي صور صادقة ملا جرى    « إّن مسرحية ابناء القصبة هي مسرحية ابناء اجلزائر لواقعية احداثها ،         
)حفناوي   . »يف البالد يف احلقبة العصيبة من احداث دقيقة للشعب اجلزائري األعزل م  القوات الفرنسية

 ( 149،و:2003بعلي،
األم واألب محدان، والكنة مرمي واالبن األصغر   لقد بىن  املؤلف مسرحيته على الشخصيات التالية:          

محيد ،واالبن األوسط عمر واالبن األكرب توفيق. فاألب كان مهام ابإلخبار اخلاصة ابلثورة التحريرية ، فقد  
كان يسعى إىل غرس اصالة وعراقة اجملتم  اجلزائري يف ذاكرة ابنائه ، من خالل تذكريهو   أبجماد اجلزائر 

ذا فقد جاءت  مسرحية ابناء القصبة لتعرب عن انتصارات الثورة التحريرية ،فقد وضعت عائلة  التارخيية .وهك
   ،)محدان( يف مواجهة االستعمار ، وتراهن على مدى تقبل كل فرد من هذه العائلة اجلزائرية للروح القوية

يف حترير الشعب  وقد نتج عن ذلك ظهور شعور عند ابناء األب محدان أبمهية النهوض بواجب املشاركة  
 اجلزائري من براثني االستعمار الفرنسي . 

 مسرحية العهد :   2.4
وهي مسرحية الفها ايضا عبد احلليو رايس ، عاجل فيها موضوث الثورة اجلزائرية ،فقد حاول من خالهلا          

اليت مل تكن هلا حدود يف سبيل احلرية ، جتسدها جمموعة من    « ان يصور فيها تضحية اإلنسان اجلزائري ،
اجملاهدين احملاصرين من قبل  اجليش  الفرنسي ،يتفقون على مبدا اساسي يقتضي عل  ضرورة االستمرار يف  

الشرعيني اصحاهبا  إىل   األرض  تعود  حىت  حوهلا  وااللتفاف  النصر  حىت  )حفناوي    »الثورة 
 ( 153،و:2003بعلي،

ويهدف الكاتب من خالل هذه املسرحية ) العهد( إىل التذكري ابلدور الذي لعبته خمتلف الفئات          
االجتماعية يف الثورة ،و اهلدف الذي قامت من اجله ، كما اتفقت عليه شخصيات املسرحية ، حبيث جيب  

يف شخصية  ان تعود األرض إىل اصحاهبا بعد النصر ،فضال عن عنصر التضحية الذي جسدته املسرحية  
الطفل ، وتلتقي فكرة األرض م  ما كان مطروحا على الساحة السياسية اثناء فرتة عرض املسرحية ،اي 

 اإلصالح الزراعي الذي شاهدته اجلزائر بعد االستقالل يف إطار النظام االشرتاكي . 
 مسرحية دم األحرار :  4.3 
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تعترب  مسرحية نضالية يف ثالثة فصول ،اهتو    كما اهنا «   وهي مسرحية الفها عبد احلليو رايس،          
موضوعها واحداثها ابلفدائيني و اجملاهدين وصراعهو م  الفرنسيني ،فهي مسرحية تسجيلية ألحداث الثورة  

 (155،و:2003)حفناوي بعلي،  »اجلزائرية ، وقعت يف املدن اجلزائرية وجباهلا
يصور حياة الفدائيني ويومياهتو يف املدن وداخل   فقد حاول الكاتب من خالل هذه املسرحية ان           

اغوار اجلبال ، فقد استطاث الكاتب ان يغوو ويتغلغل يف اغوار نفوس اجملاهدين ويكشف عن سرائرهو 
العادلة  « اليت    بقضيتهو  القوي  إمياهنو  الوسائل ، وجلت  العدو وجماهبته بكل  حتمل إصرارا على مقاومة 

 (155،و:2003حفناوي بعلي، )  «النصر واالستماتة على اجلهاد حىت
جتري احداث الفصل األول يف ثالثة امكنة :مغارة يف اجلبل ،حيث يسكن فيلق من اجملاهدين ،          

واملكان الثاين مشىت من مشايت اجلزائر ، واملكان الثالث هو منزل حارس الغابة ،ويف الفصل الثاين جتري  
حوايل منتصف الليل حيث يعج املنزل ابلقوات الفرنسية ، بينما جتري احداث احداثه يف بيت فرانسو والوقت  
 الفصل الثالث يف منزل فرانسو . 

شغلت املؤلف عن بناء شخصياته بناء حمكما دقيقا   «إّن معظو األحداث اليت جرت يف املسرحية ،        
ال وفق  تتحرك  الشخصيات  كانت  حيث  املوق،  ميليها  اليت  اخلارجية  )حفناوي    » فظروف 

فالكاتب مل يكن يهتو كثريا ابألبعاد النفسية للشخصيات ، فهو يرسو نفسيات  (  159،و:2003بعلي،
 يتماشى م  ضخامة املوقف.  ابطاله رمسا سطحيا ، ال

 مسرحية اخلالدون :   . 4.4
قبل االستقالل بسنتني   1960وهي مسرحية من أتليف عبد احلليو رايس ،الفها يف شهر افريل سنة           

، وهي امتداد  للمسرحيات السابقة ، كوهنا تطرح هي األخرى موضوث الثورة التحريرية ، وترتجو لنا الكفاح  
له ، وهذا ما يصوره لنا الكاتب  املسلح جليش التحرير الوطين ،ومدى ترابطه ابجلماهري اليت هي امتداد طبيعي  

وقد تناول املؤلف يف هذه   من خالل استعداد اجملاهدين للقيام مبهمة جلب األسلحة من خارج احلدود ،
النضال يف اجلبل حيث كان خري تعبري عن جانب النضايل من ثورة نوفمرب اجمليدة ، فسلطت    «املسرحية  
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الثور  تعيشها  اليت كانت  األحداث  على  امللتهبةاألضواء  اجلزائر  واق   من  جانبا  وعكست  )امحد   «ة 
 ( 157،و:2011بيوض،

وتربز املسرحية املعاانة اليت كان يعيشها اجملاهدين و الصرب البطويل من خالل إحدى العمليات اليت          
بة  التونسية عند اجتيازهو خلط موريس املكهرب ، ورغو صعو   –نفذها حد اجملاهدين على احلدود اجلزائرية  

الشرقية ،كما حاول   الوض  وخطورته واستشهاد بعض األفراد ،إال ان اجملاهدين يواصلون اجتياز احلدود 
املؤلف من خالل هذه املسرحية ان يقدم مصري الشهداء ،كما وعدهو هللا عزوجل يف القرآن الكرمي ، قال  

( فارحني مبا آاتهو  169هبو يرزقون ) تعاىل :}} وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا امواات بل احياء عند ر 
({{.سورة  170هللا من فضله ويستبشرون ابلذين مل يلحقوا هبو من خلفهو اال خوف عليهو وال هو حيزنون)  

 آل عمران.  
للراي العام الوطين والدويل    « فاملؤلف حاول من خالل مسرحياته السابقة الذكر ان يربز من وراء ذلك   

وهو ما عرب عنه حني حتدث (  37،و:2002)خملوف بوكروح،   » انت ختوضها اجلزائرحقيقة املعركة اليت ك
إّن املسرح ابلنسبة لنا ميثل إطار الكفاح ،  « عن الدور الذي لعبه املسر اجلزائري اثناء الثورة التحريرية بقوله :

فالكاتب كان   (  205،و:2005)صاحل ملباركية،  «ألن املسرح اجلزائري مسرح ملتزم يعمل يف صميو الثورة
 ميثل مسرحا شعبيا وواقعي كما ان مسرحه مرتبط مبسرح جبهة التحرير الوطين .

 مسرحية حسان طريو :  5.4
مسرحية حسان طريو  وهي مسرحية الفها رويشد ، وتدور احداثها يف بيت بسيط حلسان العامل          

الذي كان يعيش رفقة زوجته زكيه ...طلب منه صديقه امحد مساعدته يف إيوائه ملدة معينة ...يوافق حسان  
يها ظروف الثورة ،  على الطلب احرتاما لصديقه ، وتقديرا للوض  املأسوي املتمثل يف ازمة السكن ،اضف إل

وحالة الطوارئ املعلنة من طرف السلطات االستعمارية ...يف إحدى الليايل يكتشف حسان ان صديقه  
 امحد جماهد ، وهو حمل البحث عنه من طرف السلطات األمنية الفرنسية .  

بتفتيشه  ويف جولة روتينية لعساكر السلطات االستعمارية ، يقتحو العساكر بيت حسان ويقومون         
هلا   عالقة  ال  عائلتها  أبن  إقناعهو  حماولة  العساكر  امام  وتظاهرت   ، بشجاعة  زكي  .تقف  فائقة  بسرعة 
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  ، براءته  اجلنود عن  إقناث  انه جنح يف  الذي كان ظاهرا على وجه حسان ..إال  الذعر  ...رغو  ابلفدائيني 
 معلومة .  ليواصل إيواء صديقه بعد ان غادر العساكر بيته  دون احلصول على اية

ففيها حتتل املراة مكانة    « يعرّب فيها املؤلف عن حلظة من حلظات التارخيية اليت عرفتها الثورة التحريرية ،      
اساسية مرموقة يف الكفاح ضد العدو الفرنسي  ،فيأخذ دورها ابعادا جديدة تعبريا عن مشاركتها يف الثورة 

لدور البطويل الذي قامت به زكية زوجة حسان اليت عانت  إىل جانب الرجل ، وتتجلى هذه املشاركة يف ا
   » الكثري اثناء اهلجمة االستعمارية ، والتفتيش عن امحد الفدائي ، ورغو كل املعاانة إال اهنا وقفت صامدة

 (28،و:1982)خملوف بوكروح،
اجلزائرية اليت اسندها  وقد حاول املؤلف يف هذه املسرحية ان يتجاوز فكرة البطل الفردي يف الثورة           

لشخصية امحد ، الذي مل يستطي  ان حيقق عامل البطولة ، فالبطل احلقيقي هو اجلماهري الشعبية، فاملسرحية  
تعزز مكان البطولة اجلماعية يف جماهبة التحدي االستعماري ،كما تظهر لنا املشاركة الواسعة للشعب اجلزائري  

جتماعية ، حىت الفئات اليت كانت تعترب يف نظر اجملتم  هامشية ،  إذ مشلت الثورة خمالف الفئات اال  «،   
وقد سجل املؤلف (  27،و:1982)خملوف بوكربوح،  » جتسدها شخصية يف هيئة سكري ومحله للسالح

وقد اتفقت هذه   ،حيث جعل من حسان شخصية راقية فنيا   «يف هذه املسرحية موقفا متميزا وجديدا ،   
البطل ، م  ما كان مطروحا كشعار للبطل اثناء الثورة املباركة ، بطل واحد وهو الشعب  الصورة الرمزية لفكرة  

 ( 215،و:2003)حفناوي بعلي،  »
فاملؤلف يريد اإلشارة إىل الطاب  الشعيب الذي مّيز الثورة التحريرية ، ومما زاد يف امهية هذه املسرحية         

يها املؤلف اجلانب الكوميدي كتقنية فنية خلدمة موضوث  هو الشكل الكوميدي الذي قدمن به ،إذ وّظف ف
 الثورة .

وهكذا ميكن ان نسجل ان اإلميان حبقيقة الثورة اجلزائرية اعطى دفعا وحتفيزا كبريين لكل املشتغلني            
   إىل التأليف و الكتابة يف موضوعات نضالية ، تصور نضال الشعب اجلزائري البطل ، وكان موضوث   ابملسرح،

 الثورة التحريرية احملور األساسي الذي الف حوله جّل الكتاب املسرحيني . 
 :  عاجلت خمتلف الثورات التحريرية يف العامل املسرحيات اليت.مسات  5
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   ؛مل يقتصر املسرح اجلزائري يف موضوعاته الثورية على تناولت موضوعات ختص الثورة اجلزائرية فقط         
بل توس  اهتمام الفعالني يف شؤون املسرح اجلزائري ، بعرض وتناول املسرحيات اليت عاجلت خمتلف الثورات 
التحريرية يف العامل، خاصة اليت خاضتها الشعوب اإلفريقية وشعوب امريكا الالتينية اليت عانت من سطوة  

 حلرية .  القهر و الظلو والطغيان ،فانتفضت ضد القيود واألغالل طاحمة يف ا
فقد انصب اهتمام املخرجني و الكتاب املسرحيني اجلزائريني بتلك الثورات فدونوها يف كتاابهتو ورمسوا          

الثقايف بذهنية  صورها على خشبة املسرح اجلزائري ، حىت يتسىن للجمهور اجلزائري االحتكاك واالتصال 
حشية االستعمارية ، ومن اهو تلك العروض  وعقول تلك الشعوب اليت ابت إال ان ختوض نضاهلا ضد الو 

املسرحية و اليت عاجلت الثورات التحريرية :نكر املسرحيات التالية : إفريقيا قبل سنة ، الكالب ، مونصريا ،  
 بنادق ام كرار. 

 مسرحية إفريقيا قبل سنة : 1.5
، 1963عبد الرمحان كاكي سنة  مسرحية إفريقيا قبل سنة الفها الكاتب املسرحي اجلزائري ولد             

ذهنه العديد من الدالالت ، فالعنوان   اي بعد االستقالل بعام واحد ، واملتأمل لعنوان املسرحية ، يتبادر إىل
يتكون من شقني ، الشق األول ، وهو لفظة إفريقيا ، والشق الثاين قبل سنة . فما املدلول الذي حتمله لفظة 

مله عبارة قبل سنة ؟ هل املعىن الذي يهدف املؤلف إىل حتقيقه من خالل إفريقيا ؟و ما املدلول الذي حت
 اي حالتها قبل استقالل اجلزائر .1962عنوان املسرحية هو تصوير حلالة إفريقيا خالل فرتة ماقبل سنة 

الشك ان الكاتب ولد عبد الرمحان كاكي اراد من خالل هذه املسرحية معاجلة بعض اجلوانب من            
ضال الشعوب اإلفريقية يف مواجهتها لالستعمار األجنيب ، وكفاحها ضد خملفاته ،واملمارسات القمعية اليت ن

إّن   « قام هبا االستعمار يف هذه القارة ، مستعرضة املراحل اليت شهدت فيه احداث وانتفاضات كربى ،
ذو داللة هامة ، فهي من جهة تعبري  تقدمي مسرحية  تتناول االستعمار يف القارة اإلفريقية، يف هذه الفرتة  

عن موقف كاتب جزائري و وموقف اجلزائر إزاء قضات إفريقيا ، ومن جهة اخرى  تقدميها مرتبط ابلتحوالت  
  ( 213،و:2003)حفناوي بعلي، «اليت شاهدهتا القارة على  صعيد التحرر م  بداية الستينات
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واملثمن   ،اجلزائرية اخلارجية غداة االستقالل من خالل املوقف الواضحوتعرب هذه املسرحية عن السياسة         
  خاصة واّن موجة التحرر الذي عرفته الكثري   جلهود الدول اإلفريقية اليت عانت كثريا من ويالت االستعمار،

 .مل تكن لتجل اجلزائر مبعزل عنها من الدول اإلفريقية
 مسرحية الكالب :   2.5

،اما احداثها فهي  1965ب هي من أتليف توم برولني و إخراج احلاج  عمر سنة  مسرحية الكال         
تدور يف دولة جنوب إفريقيا ، وتعاجل  موضوث التمييز العنصري والفوارق العرقية ،  كما ترتجو تلك املسرحية 

ور اجلزائري اّن مصري إفريقيا سيكون االنفجار مثلما انفجرت عائلة اإلقطاعي ، وهي دعوة من املخرج للجمه
إىل حماربة هذه الظواهر السلبية اليت من شأهنا ان تنخر اواصر اجملتم  اجلزائري ، متخذا العرب و الدروس من  

 احلالة اليت عاشته دولة جنوب إفريقيا . 
 :  مسرحية مونصريا 3.5

، وهي  1965مسرحية مونصريا هي مسرحية من أتليف اميانويل روبالس ،إخراج مجاعي سنة             
تعاجل حادثة الغزو االسباين ألمريكا الالتينية ، واالستهتار حبياة اإلنسان من خالل شخصية مونصريا بطل 

  « املسرحية الذي ميثل اجلانب اإلنساين يف رفضه للظلو و االستعمار ، كما تربز هذه املسرحية دور املراة ،
مونصريات من االستسالم وتشجعه على الصمود حىت    يف الكفاح خاصة ، عندما تدخل تلك املراة اليت متن 

 (32،و:1982)خملوف بوكربوح،  «يكون املثل الذي يقتدى به يف جمال التضحية و الوفاء
وترتجو هذه املسرحية حالة الرفض عند افراد اجملتم  اجلزائري جلمي  مظاهر الظلو و االستعباد ،            

ئر املستقلة ، وذلك عن طريق غرس روح التضحية يف نفوس جيل االستقالل  واقتناعهو بضرورة إعادة بناء اجلزا
 ، خاصة وان تلك السنة تزامنت م  االضطراابت السياسية اليت شاهدهتا اجلزائر .

 :  مسرحية بنادق أم كرار 4.5
ري اهلامشي  هذه املسرحية من أتليف الكاتب املسرحي األملاين الشهري برخيت ،وإخراج املخرج اجلزائ           

، وقد عاجلت موضوث احلركات التحررية يف ابقي بلدان العامل ، كما عاجلت ايضا ظاهرة العنف    1963سنة  
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يف إطار احلرب األهلية االسبانية حيث جلأ الديكتاتوريون إىل استعمال العنف، و التعذيب من اجل إزاحة 
 . كل املعارضني حىت ولو تطلب األمر استخدام القوة ضد الشعب 

فاملسرحية حاول املخرج من خالهلا ان يربز رفض اجلزائريني ألشكال العنف و استعمال القوة يف حل          
خمتلف املشاكل السياسية اليت شاهدهتا اجلزائر خالل السنوات األوىل لالستقالل بني ابناء الوطن الواحد 

من            شؤون البالد ، فاملخرج اراد  بسبب االختالف اجللي بني بعض رجاالت السياسة بشأن كيفية تسري  
خالل استحضار النموذج االسباين ان يصور لنا حالة اجلزائر السياسية خالل السنوات األوىل من االستقالل  

 الوطين.
كما عربت هذه املسرحية عن دور املراة يف بناء اجملتم  ،وترمز شخصية األم يف املسرحية إىل اجلزائر          

ثريا من ويالت االستعمار ، واليت يسعى  عقالؤها إىل تغليب احلكمة و املصلحة العامة على  اليت عانت ك
 املصلحة اخلاصة ، كي ال يتشرد ابناء هذا الوطن .

وقد اتسمت هذه املسرحيات األربعة السابقة الذكر بدعوهتا إىل نبذ األاننية ، وكل ما من شأنه ان         
 ستقلة ، وكذلك ضرورة العناية ابالستقالل الذي حصل بعد نضال مرير.يعرقل مسار وتقدم اجلزائر امل

 .خامتة : 6
لقد عرب املسرح اجلزائري عن الثورة يف نصوصه املسرحية والعروض املقدمة ، سواء زمن الثورة اجلزائرية            

املسرحية اجلزائرية حىت اليت سار فيها املسرح جنب إىل  جنب م  الثورة ، وظلت الثورة  حاضرة يف األعمال  
 .بعد االستقالل، وتنوعت بني عروض تناولت الثورة اجلزائرية ،وعروض تناولت خمتلف الثورات  العاملية

 .قائمة املصادر واملراجع: 7
لعبد الرمحان الشوورقاوي   –مسوورحية مأسوواة مجيلة –الثورة يف املسوورح العريب ،2008،احسوون ثليالين-1

 وزارة الثقافة اجلزائرية  -منوذجا
  –املسوووورح اجلزائري ، نشووووأته وتطوره ، دار هومة للطباعة و النشوووور و التوزي  ،2011،امحد بيوض -2

 اجلزائر  .
الفضاء املسرحي بني النص االجتماعي و االقتصاد الدرامي ، دار   ،2010 ،اكرم اليوسف-3

 رسالن للنشر و التوزي . 
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 املسرح اجلزائري دراسة موضوعاتية ، دار اهلدى عني مليلة اجلزائر.، 2005،صاحل ملباركية -4
 (  دراسة دمشق سورت 1981-1961حركة النقد املسرحي السوري )  ،)د.ت(حورية حممد محو-5
الثورة اجلزائرية يف املسووووووووووورح العريب ) اجلزائر منوذجا( حمافظة املهرجان الوطين ،2003،حفناوي بعلي-6

 للمسرح احملرتف ، وزارة الثقافة اجلزائرية.
  2النص املسرحي  ، اإلسكندرية ط، 2001 ،شكري عبد الوهاب  -7
 ،منشووووووووووورات احتاد كتاب اجلزائريني –دراسووووووووووات يف األدب والثورة  ،2002،عبد هللا بن بلقاسووووووووووو-8
 جلزائر  ا
املسووووورح اجلزائري ومصوووووادره -املسووووورح واجلمهور ، دراسوووووة سووووووسووووويولوجية  ،2002،خملوف بوكروح  -9

 اجلزائر.
كة الوطنية للنشر مالمح عن املسرح اجلزائري ،جملة ادبية وثقافية ، الشر ،9821  ،خملوف بوكروح  -10

 والتوزي  ، الرغاية اجلزائر.
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م، ظهرت اجتاهات تتعامل مع النص 20نظرا للتطّور الذي شهدته الدراسات اللغوية منذ القرن  :  ملخص
من خارجه لفهم مضمونه وما بداخله، فكان املنهج التارخيي أّول هذه املناهج النقدية اليت استعانت ابلوقائع  

مع النص من داخله، بتشريح    وكذا اجتّاهات تعاملت واألحداث والتاريخ لتفسري الظاهرة األدبية املدروسة.  
لغة اخلطاب، وربطها بسياقاهتا ودالالهتا كاملنهج اللساين والسيميائي. فانتقل اخلطاب الديين املعاصر إىل  
هاته القوالب الفكرية املغايرة للفلسفة الدينية القدمية، لتتشّكل سحابة فكرية فلسفية ذات رؤية نقدية، استظل 

املعاص القراءة  رواد  فقدبظّلها  املعاصر  رة.  اإلسالمي  احلداثي  اخلطاب  التأويل، مسالك  متبىن  يف  عاصرة 
، وهذا سعيا إلجياد سلطة  النقد والتشريحمناهج حديثة تتناول اخلطاب القرآين ابلفهم و   اعتمدت فيها على

 بديلة ترتكز يف مرجعيتها إىل فهم النص من زوااي وحقول أخرى لتثوير خبااي ومضامني القرآن
 الفلسفة القرآنية، الفكر احلداثي، اخلطاب املعاصر، التأويل، الفلسفة الدينية مفتاحية: كلمات 

Abstract: 

     The exegesis (interpretation) of the holy Quran had been of an important position in the Islamic 

history, and equally had been cared after by numerous Quranic and linguistic scholars till it became 

one of the most important Islamic sciences. Moreover it caused a lot of divergence in jurisprudence 

and the way of thinking and interpreting in Islamic thought. 

      Meanwhile the exegesis (interpretation) has gained a new load in modern studies rather than 

what had been found in traditional studies, its main aspects were the widening and openness of the 

meaning, the presence of reason and the freedom of interpretation exactly what we could find in 

modern studies which have applied new research methodologies in order to free the Quranic text 

from traditional interpreting heritage.So the step was really audacious in modern thought because it 

got rid of the traditional heritage and made a new gap with traditional interpretive heritage 

methodologies also considered as a big methodological slip found in Muhammed Arkoun’s Quranic 

studies and other similar studies which couldn’t reach an integral jurisprudence vision. In fact they 

were speculative and probabilistic visions lacking to proof and evidence, also that step was 

audacious because it had put the Quranic text into some occidental obsolete ideologies. 

            The Quran never prevent taking profit from modern human civilizations thus the real Quranic 

modernity is coupling traditional heritage to very modern civilizations putting into consideration the 

jurisprudence of the reality and the independent reasoning. 
______________________ _____ _______________ 
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 مقدمة:  

إن نشاااااااااااااااي الساااااااااااااااحاة النقادياة األدبياة يف الغرب أخر ماداره فكرياة ونقادياة متنوعاة املا خاذ واملنااهج 
فتبلورت مناهج علمية نقدية والرّواد، واجتاهات فكرية وفلسااااااااافية يف العصااااااااار احلديو عّذت أفكارا  متنّوعة، 

م، 20كانت سااااحتها النصاااوي األدبية والدينية. ونظرا للتطّور الذي شاااهدته الدراساااات اللغوية منذ القرن 
ظهرت اجتاهات تتعامل مع النص من خارجه لفهم مضااااااااااامونه وما بداخله، فكان املنهج التارخيي أّول هذه 

ث والتاريخ لتفساااري الظاهرة األدبية املدروساااة. وكذا اجّتاهات املناهج النقدية اليت اساااتعانت ابلوقائع واألحدا
تعااملات مع النص من داخلاه، بتشااااااااااااااريح لغاة اخلطااب، وربطهاا بساااااااااااااايااقااهتاا ودالالهتاا كااملنهج اللسااااااااااااااااين 
والساااااااااايميائي. فانتقل اخلطاب الديين املعاصاااااااااار إىل هاته القوالب الفكرية املغايرة للفلساااااااااافة الدينية القدمية، 

تبىن اخلطاب    بة فكرية فلساااافية ذات رؤية نقدية، اسااااتظل بظّلها رواد القراءة املعاصاااارة. فقدلتتشااااّكل سااااحا
احلداثي اإلساااالمي املعاصااار مساااالك معاصااارة يف التأويل، اعتمدت فيها على مناهج حديثة تتناول اخلطاب 

 فهم النص من زوااي القرآين ابلفهم والنقد والتشاااريح، وهذا ساااعيا إلجياد سااالطة بديلة ترتكز يف مرجعيتها إىل
وحقول أخرى لتثوير خبااي ومضاااامني القرآن، فكانت اخلطوة جرييفة يف اخلطاب العرمل املعاصااار أن و اااعت 

وإن املقاربة اليت قّدمها النص القرآين يف حضن حقول جديدة ونظرايت داللية حديثة، ومناهج نقد جديدة.
ة، وهي يف حقيقتها رؤية فلساااافية اترخيية نقدية لل اث تعّد سااااابقة يف الدراسااااة القرآنية املعاصاااار   حممد أركون

 الديين احمليط ابلقرآن الكرمي منذ قرون، تضمنت طرح املشروع التارخيي للنص القرآين.
 ما حقيقة الفلسفة الدينية يف الفكر الديين عند حممد أركون؟ -اإلشكاليات:    
 طارحاته اللغوية التحليلية؟ هي أسس مقاربته التارخيية وم وما -                  
مث ما هي املناهج التوليفية اليت اساااااااااتعان  ا لتأسااااااااايس الطبعة اإلنتقادية للفهم القرآين؟  -                   

 وكيف كانت إفرازاهتا؟
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 خطة البحث )العناوين الرئيسية(: -
 -الفلسفة القرآنية يف الفكر احلداثي املعاصر.

 -والتأويل عند حممد أركونآليات القراءة -
  مقدمه.

  املبحث األّول: القراءة األلسنية السيميائية. 

 : مفهوم علم اللسانيات والسيميائيات. املطلب األول
 ماهية القراءة القرآنية يف املقاربة اللسانية السيميائية. املطلب الثاين: 

 

 (. le fait coraniqueاحلادث القرآين ):املطلب الثاين
 التفريق بني اخلطاب الشفهي واملدّون. املطلب الثالث:

 

  املبحث الثاين: القراءة النقدية التارخيية. 

  : ماهية القراءة القرآنية يف املقاربة التارخيية. املطلب األول

 تورخة النص القرآين.املطلب الثاين:
 دنيوية النص القرآين.املطلب الثالث: 

 مشروع التاريخ اإلنتقادي للقرآن الكرمي. الرابع:املطلب 

 

  اخلامتة. 

 : القراءة األلسنية السيميائية. املبحث األّول
لقد شااغلت قراءة النص القرآين ساااحة الفكر اإلسااالمي املعاصاار من خالل ضّدايت بع  الن بة 
احلداثية العربية خالل العقود الساااااااااااااّت األخرية، وقد انتهوت القراءة املوساااااااااااااومة ابملعاصااااااااااااارة مناهج حديثة 

ألنه إذا أطلق -العاماساتقتها من الفكر الغرمل ومناهوه يف البحو، وعلى رأه هاته املناهج املنهج األلساين  
(: "قطاع من قطاعات الدره اللسااين    Le Semantique، "فعلم الداللة ) -مشل السايميائية بفروعها

احلديو، وجمال هذا العلم دراسااة املعىن اللغوي على صااعيدي املفردات وال اكيب، وإن كان املفهوم السااائد 
يتعلق   وماااااا  الاااااداللاااااة على دراسااااااااااااااااااة املفردات  اقتصااااااااااااااااااار علم  أمحاااااد حمماااااد )(1) اااااا من مسااااااااااااااااااائااااال"هو 

. وال ساااااااااااااايماا أن اخلطااب القرآين خطااب لغوي ابلادرجاة األوىل، فح مال النص (279،ي:1996قادور،
القرآين ابعتباره نصااا لغوايا جيري عليه ما جيري على عريه من النصاوي يف نظرهم، وو اع يف حضان نظرايت 
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والالهوتية. وهذا للكشاااااف عن البنية اللغوية والسااااايميائية  جديدة انتهوت لتحليل النصاااااوي عامة، األدبية  
 للنص القرآين، وما حيمله من شبكة داللية ومعرفية ثرية.

لكن توظيف هذه املناهج اجلديدة وّلد تنّوعا  يف القراءات املعاصاااااااااااارة للنص الديين، ومن أهم هاته 
ــيميائية-التطبيقات املعاصااااااااااااارة:   ــنية الســــــــ ، وهي مقاربة لتحليل  حممد أركونها  اليت قّدم  -املقاربة األلســــــــ

اخلطاب الديين وفق ما توصالت إليه اللساانيات احلديثة. وسانعّرق ققيقة هذه املقاربة، مع ذكر أهم معاملها  
 القرآنية. حممد أركونيف ضليل اخلطاب الديين من خالل كتب ودراسات 

 : مفهوم علم اللسانيات والسيميائيات.املطلب األول
للغة قياة اإلنسااااااااان ارتباطا  وثيقا ، دفع الفكر اللغوي وقضاااااااااايه أن يكون مثارا  للودل إن ارتباي ا 

وللبحو اللغوي منذ قرون.فعلم اللساااانيات علم تفرع عن قواعد التحليل اللغوي العام، وأصااابح له مفاصااال 
وعلماؤه من فالسافة  ضليل لغوية اساتقل  ا يف البحو، وذذا املنهج أفكاره وأساساه يف التحليل، وله ورواده 

اللغاة قادمياا وحاديثاا. واملنهج الساااااااااااااايمياائي منهج حادياو النشااااااااااااااأة تفرّع عن علم اللسااااااااااااااانياات، أو ظهر مع 
اللسااااانيات احلديثة.فالساااايميولوجيا كعلم ومنهج يرتبط ارتباطا وثيقا ابلنموذج اللساااااين الذي أرساااايت ركائزه  

 ا املنهج الدالل يف تراث العرب قدميا.م، مع عدم إنكار إرهاصات هذ20ودعائمه يف بداية القرن 
يشاااا كان يف الساااامات الداللية،   وابلرعم من أن املنهوان يشااااتغالن يف دراسااااة اللغة والداللة، و ا

 إالّ أن بينهما أوجه انفصال يف التحليل واملنهج.
ــانيات  -أ  ذي : "هي علم قائم بذاته له إطاره ومو اااااااااوعه وأدواته، وهو العلم المفهوم علم اللســـــ

 (123،ي:2005)أمحد مومن،( 2)يدره اللغة على ثالث مستوايت: )اللغة، اللسان، الكالم("
ــوســــري"وقد ارتبط ظهور اللساااااانيات مع العا    وقوثه يف جمال اللغة، ألن مو اااااوع الدراساااااة   دوســ

كاان من املمكن  األلساااااااااااااانياة الوحياد واحلقيقي هو اللغاة، اليت ينظر إليهاا كواقع باذاتاه ويبحاو فياه لاذاتاه، وإن  
)الفلساااااااااااااافااة  (3)دراسااااااااااااااااة اللغااة يف عالقاااهتااا ابلعلوم األخرى، ودورهااا يف افتمع وعالقتهااا ابلثقااافااة والفكر"

 (132،ي:2005واللغة،
السااايمياء تعين العالمات، والسااايميائية هي علم االصاااطالح أو مفهوم علم الســيميائيات:    -ب

كلمات بنحو خاي، وأيضااا يعين الدراسااة التارخيية ملعىن علم الداللة، وهو علم يهتم ابالصااطالح وبداللة ال
تااااااااااقاااااااااالااااااااااباااااااااااهتااااااااااا" يف  ااااااااااتاااااااااالااااااااااف  أمحااااااااااد (  4)الااااااااااكاااااااااالاااااااااامااااااااااة  الالنااااااااااد،تاااااااااار:خاااااااااالااااااااااياااااااااال  )أناااااااااادريااااااااااه 
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"فالساااااااايميائية هي علم العالمات أو علم اإلشااااااااارات، أي العلم الذي (1262،1261خليل،)د.ت(،ي:
 (18،ي:2010)فيصل أمحر، (5)الداللة"يدره األنظمة الرمزية يف كل اإلشارات الدالة، وكيفية هذه 

أيضاااا  أحدث قسااامة    فســـوســـريفنالحظ اتصاااال علم اللساااانيات مع علم الساااميولوجيا يف الرمزية الداللية، "
فاصااااالة بني الوجود الفعلي الواقعي للشااااايء، وصاااااورته امل تزنة يف الذهن، والرموز الصاااااوتية اليت نع   ا عن 

أي أن هناك دال يف الذهن، ومدلول للشايء يف (258،ي:2008،)مسري شاريف اساتيتية (6)تلك الصاورة"
 الواقع.

فاللسااانيات قائمة على دال ومدلول، وهي تشاا ك مع الساايمياء يف الساامات الداللية، ألن أساااه الساايمياء 
 .هي دراسة اإلشارات أو العالمات، وقد اتفق على ذلك أعالم السيميائية

 األلسنية السيميائية عند حممد أركون.:مفهوم املقاربة املطلب الثاين
املفاهيم األلسنية يف خطاابته اإلسالمية بشكل كثيف، حيو يستعمل املصطلحات   أركونيوّظف  

اللسااانية والساايميائية بشااكل واسااع يف كتاابته، وهذا ما ي ّكد فعال تطبيقه وتوظيفه لعلوم اللسااانيات، حيو 
صاااااعبة واجلافة والتوريدية لعلم السااااايميائيات )علم العالمات، يقول: "إننا نسااااات دم املصاااااطلحات التقنية ال

والرموز اللغوية(، ليس حباا يف التعقيد أو جراي وراء املو ااااااااااااة الباريسااااااااااااية.. وإةا من أجل إ از مهمة فكرية 
خصاوصاية... فنننا مضاطرون ألن نتحاشاى كليا تلك املفردات الشاائعة واملشاحونة بشاكل ثقيل جداا بظالل 

 (36،ي:2005)حممد أركون،تر:هشام صاحل،(7)الالهوتية عري املفقودة، واملستمرة ع  القرون" املعاين
ن هناك:"ثالثة اجتاهات معرفية متداخلة ينبغي أن ةزج بينها من أجل أن تتماشاى مع ايولذا هو ير 

 -راءة التااارخييااة  املنظور اجلااديااد... فهناااك ثالث بروتوكوالت متااداخلااة أو متفاااعلااة لقراءة القرآن كنّص: الق
 (39،ي:2005)حممد أركون،(8)، القراءة األلسنية السيميائية، القراءة الالهوتية التفسريية"-االنرتوبولوجية

فعلى أي قارئ أن يتزّود ابلتكوين العلمي واإلحاطة ابألر اااية املفهومية اخلاصاااة ابللساااانيات والسااايميائيات 
 (05،ي:2005أركون،)حممد (  9)احلديثة

بل  ويقول أيضااااا يف احلاجة العميقة لعلم اللسااااانيات والساااايمياء الكتشاااااق املعىن: "إن أجدى السااااّ
نته األلسااانيات  املتبعة اليوم بكثرة من أجل االخنراي يف قو مفتوح عن املعىن، مثل هذا هو ذلك الذي دشاااّ

، فننّنا  د أن األلسانيات والسايميولوجيا أمر والسايميولوجيا... فنن اللغة هي أداة لالتصاال  امن هذا املعىن
والتااااااارخييااااااة" الاااااادين  بني  مفهومااااااة  الروابط  جعاااااال  أجاااااال  من  منااااااه  أركون،تر:هشااااااااااااااااااااام  (10)البااااااد  )حممااااااد 

 (121،ي:1996صاحل،
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يوّظف علم اللسااااااانيات والساااااايمياء يف ضليل بنية النص الديين، ويرى أن القراءة األلساااااانية   فأركون
جلديدة لقراءة النص القرآين كنّص. وساااااااانقتصاااااااار على أهم املسااااااااالك يف مقاربته،  الساااااااايميائية أحد املفاتيح ا

 وتطبيقاهتا على لغة اخلطاب يف النص القرآين، ونعّقب على بعضها ابلتحليل والنقد.
الــثــــــالــــــث: )  املــطــلــــــب  الــقــرآين  أركااون،تاار:عاااااااادل  le fait coranique)(11)احلــــــادآ  )حمااماااااااد 

 (28،ي:1985العوا،
تتشااااااااااااّكل املقاربة يف أفكاّر  تلفة ومهّمة،  ّثل التحليل اللغوي الذي يرتكز عليه أركونكأساااااااااااااه   

فمن أسااااااااااااااس املقاارباة اللغوياة األلساااااااااااااانياة اليت يقادمهاا أركون للفكر يساااااااااااااالاك باه إىل حقيقاة النص القرآين.  
، حيو عّرق "احلادآ القرآيناإلسااالمي، اصااطالح فلساافي أطلقهكتساامية وماهيةللقرآن،فقد قاربه بااااااااااااااااا "

 (28،ي:1985)حممد أركون،(12): "هو ظاهرة لغوية وثقافية ودينية"احلادآ القرآين
، لي ل ص إىل مجلة إجراءات تعيد النظر يف كونه كالما ال -مو ااااوع لغوي -فهو يريد التأساااايس أن:"القرآن 

ملقاربته اللغوية، فنن اعتبار القرآن ميكنه أن يقلَّد، ومن مث وعْطفا  على ترتيب املساائل األركان اليت أساس  ا  
  (13)مو اااااااااااوعا لغواي مث دراساااااااااااته، ينتهي إىل امتناع تقليد القرآن، ولعّله هو األهم يف املقاربة على اإلطال "

وهو أهم شااااااااايء يريد أن يصااااااااال إليه يف مقاربته،أي أن القرآن (  320،ي:2012/2013)عبلة عمريش،
ه، ألناه حاادث لغوي ثقاايف. لكناه ليس كاأيّ، كالم، وقاائلاه ليس كاأيّ،  ليس إاّل كالم لغوايّ  ال ميكن أن نقلّاد

ٱ   متكّلم، وقاد قاال ت تعااىل عناه:  ييمي ىي  خي   حي جي  يه ىه  مه جهمن ىن ين   خن   حنُّ
  .٨٨اإلسراء: ٌّ ٍّ َّ  ٰى ٰر ٰذ

توحي بتارخيية القرآن وارتباي مدلوله بعصااااره، "فاحلدث   -احلادث-، أو -احلدث-كما أن لفظة  
الزمااان كلااّه يف اللحظااة، إذ يعت  أن لّلحظااة وجودا فعليااا عكس مااا يقولااه الفالساااااااااااااافااة، فااال كيز على حياالُّ  

احلا ااااار هو الذي يلغي كل شااااايء ساااااوى احلدوث، واحلفدث حلظة حدوثه مفصاااااول عن كل شااااايء ساااااواه،  
ه أي أن احلادث حمصاور يف حلظة حدوث( 70،ي:2005)عبد ت العروي،( 14)معناه: ينحصار يف حدوثه"

وفقط، أي أن مقّيد بزمان ووقت ألنه حدفث، واحلدث يشااااااااااغل زمنا  معيّنا . لكن القرآن ليس حد   حمكوما   
ابلزماان بنّص آايت القرآن. يقول أيضاااااااااااااااا: "ودون أن نعت  القرآن كالماا آتياا من فو ، وإةاا فقط كحادث 

إن القرآن يتولى لناا ك طااب خااّي لاه    واقعي،  ااماا كوقاائع الفيزايء والبيولوجياا اليت يتكلم عنهاا العلمااء،
مااديتاه وبنيتاه اليت ميكن لبااحاو األلساااااااااااااانياات أن يكتشااااااااااااااف فيهاا أساااااااااااااالواب خااصااااااااااااااا يف تشااااااااااااااكيال املعىن  

 (284،ي:1996)حممد أركون،تر:هشام صاحل،(15)وإنتاجه"



 

 الفكر احلداثي املعاصر للفلسفة القرآنية   
 

217 

يريد أن يطلعنا على اإلطار اللغوي الذي نزلت فيه النصاااوي القرآنية،وأنه مرجع أسااااساااي  فأركون
همها، أي إلغاء خصاااااوصاااااية تلك النصاااااوي وقدرهتا على مواكبة التغريات الزمانية واملكانية."عري أنه ال يف ف

تعاار  بني أن يكون النص مفهوماا على طريقاة العرب، ويكون يف الوقات ذاتاه شااااااااااااااامال وعااماا وقاادرا على 
 كونه إذيا، أي مطلقا اخ ا  تقلبات العصاااااااااور، وال يكون أساااااااااريا حلقبة اترخيية هي زمان نزوله، وهذا معىن

، وكون النص القرآين كالماا  (445،ي:2012)عباد القاادر حمماد احلسااااااااااااااني،(16)عن قيود الزماان واملكاان"
،  - أي حمصااااورا  فقط يف زمنه-عربيا على طريقة العرب أمر مسااااّلم به، وال يعين ذلك أنه متشااااابه مع كالمهم

 بالعة القرآن.إذ لو كان متشا ا ككالمهم لتحّدى بلغاء العرب لغة و 
ال ينفّك عن قياه النص القرآين بسااااائر النصااااوي البشاااارية احملكومة بقواعد التحليل  أركونفنود 

لاااادعوى اترخييااااة النص   امتااااداد  أيضااااااااااااااااااا  بوقااااائع األحااااداث والزمااااان. وهااااذا  دة  اللغوي املعاااااصاااااااااااااار، واملقيااااّ
 (115-107)ينظر:املرجع نفسه،ي:(17)القرآين

 اخلطاب الّشفهـي واملدّون.التفريق بني املطلب الرابع:
القرآن الكرمي بتعريف خاااااي لااااه، يقول: "القرآن جمموعااااة حماااادودة ومفتوحااااة من أركونفقااااد عّرق         

نصاااااااااوي ابللغة العربية، ميكن أن نصااااااااال إليها ماثلة يف النص املثبت إمالئيا بعد القرن الرابع عشااااااااار القرآن 
، وإن مجلة النص املْثبت على هذا املنوال هنضاااااات  -لنزولمثبت إمالئيا يف القرن األول، وشاااااافهيا منذ زمن ا

 (32،ي:1996)حممد أركون، (18)آبن واحد بوظيفة أثّر مكتوب، وكالم تعبدي"
فهي -1وقام هنا ابلتفريق على أسااااااااه لسااااااااين بني مرحلتني يف مجع القرآن الكرمي:" اخلطاب الشاااااااّ

بينهماا وبني املكااناة املعرفياة لل طااب املادّون. وهاذا شاااااااااااااايء مرحلاة املادّون أو املكتوب، والتمييز  -2األول،  
يعرفه علماء األلسااااانيات بشاااااكل خاي عندما يتحدثون عن الظّرق العام الذي قيل فيه اخلطاب الشااااافهي  

:   نشهد تلك النقاشات احلامية اليت دارت حول تثبيت النس ة الرمسية -كما أنه يقول أننا-ألول مرة ...
 (189،188)حممد أركون،)د.ت(،ي:(19)انتصر من انتصر، واهنزم من اهنزم" من املصحف، بعد أن

يفّر  يف دراسااااااته اللسااااااانية بني مسااااااألة الشاااااافوي واملدّون يف النص القرآين، أي أن القرآن  فأركون
، واحتج -صاااااااااااالى ت عليه وساااااااااااالم-الكرمي اليوم ال جيمع التنزيل القرآين كّله الذي أنزل ت تعاىل على نبيه 

اعدة ألسااااانية مفادها أن: "ومن أهم املكتسااااابات ذلك التمييز اليت تقيمه األلسااااانيات بني النص الشااااافهي بق
والنص ذاته بعد أن يصاااااابح مكتواب، فهناك أشااااااياء تضاااااايع أو تتحّور أثناء االنتقال من املرحلة الشاااااافهية إىل 

 (53،ي:1999)حممد أركون،(20)املرحلة الكتابية"
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األلساااانية فنهنا قد تكون صاااااحلة على الكالم البشااااري أو بعضااااه،   فعلى فر  صااااحة هاته القاعدة
ه، فمن ابب أوىل كالم ت تعااااىل. فتطبيق هااااتاااه القااااعااادة ال يتالءم مع طبيعاااة النص وفحواه،  وليس كلاااّ

ع القرآن الكرمي على يد من مسعه عضااااااااا طراّي من يفّ، الن   صاااااااالى ت  -وابلعناية اإلذية اخلاصااااااااة به، وقد مج 
، وأن تلك النقاشااات احلامية اليت ضدث عنها أركون "  تكن حول نقص املصااحف العثماين، -وساالمعليه 

)شاااااااااااااابااايكي  (  21)وأنااه   حيوي وجيمع القرآن كااامال،باال كااان اإلختالق واإلف ا  حول القراءات املتعااددة"
زيل، أو ، وال يفشهد لكالمه قول صحامل واحد ممن شهد اجلمع والتن(  106،ي:2009/2010اجلمعي،

أفكاره هاته  رواية عن الصااااادر األول تطعن يف ثبوت كل املصاااااحف القرآين، أو ي طعن يف ماهيته. وما بنات  
إال وليدة اليوم بعد أن تباعد الزمان مع زمن الوحي، وظهرت الدراساااااااات األدبية على النصاااااااوي البشااااااارية، 

واعد النقدية عليها، واليت   يسااااتقم ذا  لتتسااااع للنصااااوي القرآنية ضليال ونقداكأهنا كالم بشااااري،وإعمال الق
منهج وفكر  بت. وإن صااااّح تنزيل هذه القاعدة اللسااااانية على نصااااوي بشاااارية أو دينية حمرّفة، فننه متعذر 

 (227،226،ي:2010)قطب الريسوين،(22)يف جمال النص القرآين من وجهني:
ذية اليت تدفع عنه مقحمات أن القرآن معصااااااوم من التحريف، وحماي اسااااااباب العناية اإل األول:

 الشوائب والزوائد مما  ضظف به الكتب املنزلة األخرى. 
تناءفت فيه الفووة الزمنية   الثاين: أن حمتوى القاعدة ال يناساااااب حمل التطبيق، ألن متعلقها كل نصاااااّ

ه ت تعاىل ابلتالزم بني القراءة والكت ابة، وهذا ما ينبئ بني البالغ الشااااااافهي والتدوين، أما القرآن فقد خصاااااااّ
 عند نزول الوحي عليه، فقد كان يسارع إىل أمرين:  -صلى ت عليه وسلم-عنه صنيع رسول ت 

ة، وال يغادرونه إال وهي حمفورة يف صاااااادورهم،   -أ تالوة اآلايت فورا على صااااااحابته فيتلقوهنا منه طريّة عضااااااّ
 مليفت  ا أمساعهم وأبصارهم.

كّتاب الوحي لكتابة اآلايت يف املوا ااااع اليت أرشااااد ج يل   -عليه وساااالم   صاااالى ت -اسااااتدعاء الن    -ب
ومل  -صـــــلل ه عليه وســـــلم-مث مات النيب  إليها عليه السااااااالم. نسااااااتدل قديو أنس بن مالك، قال: "

و ن  أبو  يـــــد،  ـــــال:  حنبـــــ ،  بن  جبـــــل،  يـــــد  بن  معـــــاز  الـــــدرداء،  أبو  أربع،  غري  القرآن  جيمع 
  (5004)الب اري،رقم احلديو:(23)"ورثناه

هاااذا الفاااار  الغرياااب بني   أركونمث أين الفر  الكبري بني الكالم والنص املكتوب؟ مث ملااااذا يقيم  
الكتاب والكالم؟ حيو جيعل من القاعدة اللسااااااانية قاعدة مطّردة ال تناقا وكأهنا مساااااالمة، أليس هذا من 

 دوعمائية العقل والفكر؟ 
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ا جاادياادا يف  وياال القرآن الكرمي ميّيز فيااه بني احلاادث القرآنياااحليوي  يريااد أن يشااااااااااااااّق طريقاا   فـأركون
الشااااافهي، وبني النص القرآين الذي وصااااال إلينا بعد تثبيته وتدوينه، ويتيح له هذا احليز أن ي ك مساااااافة بني 

)ينظر:رون  (42)الكالم املباشاااااااااار املنزل، وبني املم القرآين كمرجع، وذ فوّ،له هذه املسااااااااااافة حرية التأويل العلمي
 (192،191،ي:2001هالي ،تر:مجال شحيد،

فلماذا ال نقبل ان الفقهاء يف عصاااااااار الن  قد أّدوا واجبهم بشاااااااارق؟ "لقد كانت مهمتهم مواءمة 
النص القرآين مع قانون يتالءم مع مقتضاايات وإمكانيات عصاارهم،وهذا ما فعلوه ابلنساابة للنصااوي القرآنية 

، ويبدوا أن ه الء   خيونوا إطالقا معىن الساار يف القرآن .. عندما ذخذ ونأركاخلاصااة ابإلرث الذي يدرسااه  
)رون  (25)على الفقهاء قيامهم بقفزة ممنوعة من الشفوي إىل الكتامل فننه يصدر حكما مفارقا للتاريخ"  أركون

 (181،ي:2001هالي ،تر:مجال شحيد،
لشاااّدة حرصاااه على اساااتيعاب ما يوحى إليه حيّرك لساااانه   -صااالى ت عليه وسااالم-وقد كان الن             

ٱ  عناد الوحي فن هي عن ذلاك، وقاد بني تعااىل مادفى هاذا النهي ومادة هاذه العولاة يف قولاه تعااىل: جل   مك لكٱُّ
، فبنّي ت تعاااىل أن عليااه ١٩  -  ١٦القيااامااة:  جي حي خي  َّ   ٰه     جه  هنحل خل مل ذ جم حم    مم   حن خن ة  

ٱ تعاىل:مجعه وقراءته عليه،ويف قوله   . ٩احلور: ىن  َّ  نن من زن رن مم ام يلُّ
)حممد األمني (26)ويشهد لذلك أن هذا اجلمع املوجود من وسائل حفظه". "أيضا تعهد ابحلفظ له

  (640،639،ي:1980الشنقيطي،
دور، واحلفظ ابلساااااطور،   "فلم تنفصااااال يف القرآن املشاااااافهة عن الكتابة، وتالزم دائما  احلفظ ابلصاااااّ

القرآن واملصاااااااااحف، أو بني كونه خطااب شااااااااافهيا وبني كونه نصاااااااااا مكتواب، فهو تفريق إن كان  فالتفريق بني  
يصح وي قبل يف كل النصوي األخرى سواء كانت بشرية أو مساوية، فننه ال يصح يف القرآن الكرمي ابلّذات، 

دد ألن التالزم بني القراءة والكتااابااة ميزة خّص ت عّز وجااّل  ااا كتااابااه الكرمي، والعلمااا نيون يف هااذا الصااااااااااااااااّ
يتواهلون أن املعتمد يف حفظ القرآن الكرمي ابلدرجة األوىل هو املشافهة، والكتابة  يت مرحلة  نية و نوية، 

 -عليه الساااااالم-وما يتلوه املسااااالمون اليوم، وما يتلوه ماليني الناه يف كتابتهم هو نفساااااه الذي تاله ج يل 
 (465،ي:2007أمحد إدريس الطعان،)(27)"-صلى ت عليه وسلم-على قلب حممد 

، ومجع يف -صااااالى ه عليه وساااااّلم-"فاإلمجاع قائم على أن القرآن ثبت تواتره كتابيا يف عهد الن  
، عري أن املثار يف ذلك مسااألة قراءاته واإلختالق -ر ااي ت عنهما-عهد أمل بكر، ونسااخ يف عهد عثمان
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مااااااااهاااوّي   فاااااااالاااقااارآن كاااناااص  الاااقااارّاء،  باااني  األول"الاااواقاااع  الاااتااالاااقاااي  زمااان  مااان  )شااااااااااااااااابااااااااياااكاااي (28)حمااافاااوم 
 (114،ي:2009/2010اجلمعي،

فاعتماد أركون على هاته القواعد األلساااانية وكأهنا نظرايت م ساااالَّم بصااااحتها وعدم خطيف،ها حماصاااارة  
للعقال يف دائرة التقلياد، ألن واقع األمر أنناا ال نتحادث عن نظرياة علمياة ضّولات ع  ساااااااااااااانوات أو قرون إىل 

ية ال تقبل اجلدل أو االختالق، مثل: دوران األر  حول الشااااااااااااامس، "ولكننا يف حقيقة األمر حقيقة علم
نتحدث عن جمموعة من االف ا ااااااات واآلراء اليت تكّون يف جمموعها نظرية أو جمموعة من املبادئ اليت تقّيم 

حية، وخطن احلاالت احلاالت الفردية يف  ااااااوئها، دون أن يعين ذلك ابلضاااااارورة مجود النظرية وهنايتها من ا
أخارى" احاياااااااة  مان  ابلضاااااااااااااارورة  الاعااااااااماااااااة  املاباااااااادئ  تالاااااااك  ماع  تاتافاق  ال  الايت  الاعازياز    (29)الافاردياااااااة  )عاباااااااد 

 (198،197،ي:2001محودة،
ــري"أ  تتعر  آراء   ــوسـ املبّكرة للتعديل والتفسااااري واإل ااااافة والنقد دون أن ينسااااف ذلك كّله   دوسـ
، فعمليات التطوير والتحرير والنق  املساااااااااتمرة اليت تعر ااااااااات ذا آراء ســـــــوســـــــريالنظرية اللغوية اليت قّدمها 

 (198،ي:2001)عبد العزيز محودة،(30)خرجت كلها من عباءة النظرية السوسرية" سوسري
قياة هاذه النظرايت، وأهناا تبقى برعم طول الزماان نساااااااااااااابياة قاد تعاّدل، أو وهاذا ماا ي كاد عادم إطال

 يقدح فيهاأو تنق ، فكيف ن ضفي عليها احلاكمية على كتاب ت تعاىل.

 القراءة النقدية التارخييةاملبحث الثالث:

القرن إن املنهج التاارخيي كاان أّول املنااهج الاذي اشااااااااااااااتغال علياه الكثري من األدابء والنقااد يف مطلع  
م، وذلك ألن البحو التارخيي يشااااتمل على دراسااااة خارجية تعني على الفهم الداخلي للنص، كدراسااااة 20

 ثّر العمل األدمل أو م لّفه بظروق عصاااااره. أي أهنا تعني على فهم النصاااااوي يف ساااااياقها الزماين واملكاين، 
 أي ربط النص بتارخيه وواقعه.

،  الذي  د حممد أركونوتوظيفه يف الدراسااااااااااات القرآنية هو   وإن من أبرز من  ثّر ابملنهج التارخيي
"، وهو رائاد هاذا املنهج يف الفكر اترخيـانـية النص القرآينالكثري من كتباه تادعوا إىل ماا اصااااااااااااااطلح علياه ب "

 ومن أك  الّداعني للقراءة التارخيية للفكر اإلسالمي.العرمل بال منازع، 
 (139،ي:1996)حممد أركون،(31):مفهوم أركون للتارخيانية والتارخيية املطلب األول: 
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م، وهي العقيدة اليت تقول ان كل شيء أو كل 1937: هو مصطلح يرجع إىل عام  التارخيانية  -أ
حقيقاة تتطور مع التااريخ، وهي هتتم بادراسااااااااااااااة األشاااااااااااااايااء واألحاداث وذلاك من خالل ارتبااطهماا ابلظروق 

 التارخيية.
أو  التّيولوجيهي مرحلة  يت بعد التارخيانية، تساااااااااامح وحدها بتواوز االساااااااااات دام التارخيية:    -ب

 للتاريخ.انتهى اإليديولوجيالقومي، وبشكل عام، 
أي: "جتاوز التاريخ الذي كان يكتب يف الساااااابق عند العرب من قبل م ّرخني خا اااااعني لتوجيهات 

 (139،ي:1996)حممد أركون،(32)ا الرمسية اليت ضكم ابمسها".الدولة املركزية، ولإليديولوجي
 (212،ي:1996)حممد أركون،(33): أرخنة النص القرآيناملطلب الثاين

اجلديدة اليت   يساااااابقه إليها أحد: "أقصااااااد بذلك ما   التارخييةيف خضاااااام تبشااااااريه ابلقراءة   أركونيقول      
يلي: أريد لقراءيت هذه أن تطرح مشااااااااكلة   تطرح علميا قط  ذا الشااااااااكل من قبل الفكر اإلسااااااااالمي، أال 

، حياو كاان العقال ميااره آليتاه وعملاه اترخيـية القرآن، واترخيـية اراـبابـه بلحمـة  منـية واترخيـية معيـنةوهي: 
.بطريقة معينة وحمددة  ". أي أن النص القرآين ال يعدوا أن يكون أثرا  اترخييا  مرتبطا  بزمان وحملّّ

تاادعو إىل تفريج جعبااة النص من مفاااهيم العااامليااة واإلطالقيااة، ونزع صاااااااااااااافااة اخللود   أركونفتااارخييااة  
والصااااااااااااااالحياة لكال زماان ومكاان عناه، وذلاك بغياة االلتفااق على حقيقاة كونياة القرآن من خالل إحاالتاه إىل 

 تاريخ، والنظر إليه ابعتباره نصا اترخييا حمكوما بشروي الزمان واملكان، يعيا بظرفيتها ويزول بزواذا.ال
العرمل من فـــأركون        مااااا هو تقلياااادي وتراثي، حماااااوال  ضرير الفكر  الثورة على كاااال  ينطلق من خلفيااااة 

العقل. فحاول فر  القراءة التارخيية على النص الالهويت، كمنهج لتكسري وضطيم قواعد احلصار   دوغمائية
ــري التار  أو قلالقراءة التارخيية للقرآن،  التفسااااااااريي للقرآن الكرمي. يقول: "ألن   آلايته ي دي إىل  خييالتفســــ

خ يف الوعي اجلماعي عن القرآن بصاافته كالم ت احلريف النازل   األرثودكســيالتشااكيك بذلك التصااور   املرسااّ
، -صاالى ت عليه وساالم-من السااماء إىل األر ، واملنقول من فم ت كلمة كلمة إىل البشاار عن طريق الن  

ي هتتّز إذا طبقنا التفسااااااري التارخيي على القرآن، ولذلك هذه الصااااااورة املرساااااا ة يف الوعي اجلماعي اإلسااااااالم
فنهنم يتحاشااااونه اي شااااكل، ويّتهمون املسااااتشاااارقني الفيلولوجيني محاولة تدمري اإلسااااالم... اليت أصاااابحت 

ّس"   (200،ي:2009)حممد أركون،(34)عبارة عن عقائد مقدسة ال ت ناقا وال   
عات الراساااا ة منذ قرون، واليت أّدت إىل ضّور العقل اإلسااااالمي يدعو إىل محلة لزعزعة القنا فأركون       

حمتفيااا  منهوااه التااارخيي الااذي يراه بوابااة أفق التااأوياال القرآين، إذ أن تطبيقااه للمنهج التااارخيي على القرآن ال 
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نزل يفضاي أبدا  إىل زعزعة أي فكر مرساّخ يف الذهن، ألن القرآن يثبت بصاريح آيه وشاواهده أنه كالم ت امل
 . -صلى ت عليه وسلم-على نبّيه 

يف فّخ التقليد واحملاكاة ملناهج عربية اسااتشااراقية اترخيانية ط بقت على مسااتوى التوراة   أركونوقد وقع  
منافيا لصاريح حقيقة القرآن وعقيدته ومقصاده األعلى   -كما مساه-واإل يل، وذوابن أركون يف قدر التاريخ  

ماا لز،م علي تقادمي األمثلاة على الوظيفاة احليوياة احملرّكاة للوحي يف التااريخ، فانين  واألمسى، حياو يقول: "وإذا  
سااأسااتشااهد برمز املنفى يف اليهودية، واخلالي يف املساايحية، واذورة حنو مطلق ت يف اإلسااالم..، وضديدا 

يصااااااااة فريدة، هو أنه يسااااااااتوعب   واحلكماء كونفوشــــــيو و  بوزااخلاي الذي نقدمه عن الوحي ميتاز خبصااااااااّ
دت التااريخ من أجال إدخااذاا يف قادر اترخيي جادياد ، وإعنااء األفاارقاة، وكال األصااااااااااااااوات الك ى اليت جسااااااااااااااّ

التوربة البشااااارية عن اإلذي..، وعلى هذا ميكننا أن نساااااري ابجتاه فكر ديين آخر عري الساااااائد، أقصاااااد ابجتاه  
لالاتاقااااااادياس،   املاعاروفاااااااة  الاتّاواااااااارب  ياتاوااااااااوز كااااااال  جااااااادياااااااد  دياين  اإلسااااااااااااااالماياااااااة  فاكار  ابلالاغاااااااة  لالاحارام  )أو 

 (80،79)حممد أركون،)د.ت(،ي:(35)الكالسيكية("
أهااااال األر   فيهاااااا أداين  التااااااريخ، وقاااااد اجتمعااااات  جتاااااارب  القرآن جترباااااة من  فكالماااااه يوحي أن 
ومعتقداهتم، وهذا خيالف صااراحة اإلسااالم والقرآن وأنه دعوة ورمحة وهدى للعاملني، وأن من زاغ عنه أو ظّل 

د احنرق عن الصاراي املساتقيم، فكيف جيمع الفكر األركوين ما فّر  ت به بني اإلساالم واألداين أو حاد فق
 .القدر التارخيياألخرى، ويضع األداين يف بوتقة واحدة مسّاها 

على اجلمع بني األداين يف اتريخ واحاد...أي ماا يسااااااااااااااّمى بوحادة األداين   أركونفنالحظ يف هاذا حري   
يدعوا للتوحيد بني مجيع أداين أهل األر  السااااماوية وعري السااااماوية    أركونيب أن السااااماوية، لكن العو

قوة واحدة أال وهي: مسااااااااا ة هاته األداين يف صااااااااناعة التاريخ. فما نففع احلضااااااااارة التارخيية اليت صاااااااانعها 
تعاىل فيه فرعون ومل ه؟ واليت تبقى شااااهدة عليها أهرامات مصااار، وراسااا ة يف ساااطور القرآن، وقد قال ت  

ٱ ويف قومه: طه:  ٰىٱُّ َّ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ٧٩ 
مث إن لغة احلرام ليسااات لغة البشااار حص نت لص منها قوة أهنا لغة كالسااايكية قدمية، وإةا هي لغة 

 القرآن، فكالم ت مبين على ما أحّل يف كتابه وما حّرم.
 

 : دنيوية النص القرآين.املطلب الثالث
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للتارخيية، أي أن النص القرآين   يبق ذاك اخلطاب املتعال على التاريخ، فالدنيوية  إن الدنيوية مرادفة 
ا  اترخييا  عري متعاّل، له خصاااااااااوي ظروفه   تقتضاااااااااي اإلنساااااااااالو من هالة التقديس والتبويل إىل اعتبار نصاااااااااّ

 وحقائق تشّكله.
. صـــفة القداســـةاليوم، وهو  فالتارخيية تلغي أهم شاااايء الفزفمف القرآن الكرمي والتصااااق به منذ نزوله إىل

: "وإن احلركات األصااااااااولية جاءت لكي تزيد الّتقديس قداسااااااااة أو قتامة، وجتعله يضااااااااغط أكثر أركونيقول 
)حممد  (36)فأكثر على األذهان والعقول، يف حني أن الغرب ميشاااااي حنو حضاااااارة نزع الّتقديس عن األشاااااياء"

 (24،ي:1999أركون،
وقال: "إن هذه الكلمة مشاااااااااااااحونة إىل أقصاااااااااااااى حد ابلعمل الالهويت، وقد وقف عند كلمة القرآن 

الشااعائرية اإلسااالمية املسااتمرة منذ ميفات الساانني، إىل درجة يصااعب اساات دامها كما  -الطقسااية-واملمارسااة
هي، فهي ضتاج إىل تفكيك مساااابق من أجل الكشااااف عن مسااااتوايت املعىن اليت ط مساااات من قبل ال اث 

  (29،ي:1999د أركون،)حمم(37)الّتقوي الورع"
أي: "أن كلمة القرآن تفر  نفسااااااااها على الباحو املساااااااالم بكل هيبة الّتقديس التارخيية وتفسااااااااحقه  
ضت وْطأهتا فال يعود جيرؤ  على طرح أي سااااااااااااا ال عليها، ولذا فلكي نساااااااااااااتطيع أن نفهم القرآن فننه ينبغي 

عندئذ، وعندئذ فقد نسااااااتطيع أن نرى القرآن يف مادتيه علينا مساااااابقا أن نت لص من اذيبة الالهوتية اذائلة 
)حممااد (38)"  اللغويااة، وتراكيبااه النحويااة واملعنويااة، ومرجعياااتااه التااارخييااة املرتبطااة ببييفااة شاااااااااااااابااه اجلزيرة العربيااة..

 (29،ي:1999أركون،
نفهم أن لفظة القرآن من و ااااع البشاااار ومن اصااااطالحهم ال من اصااااطالح   أركونفمن خالل كالم  

حياااو يقول أيضاااااااااااااااااا: "أن لفظاااة القرآن جياااب جتااااوزهاااا ألهناااا كلماااة ارتبط  اااا معىن التبويااال   الشاااااااااااااارع،
 (29،ي:1999)حممد أركون،(39)والتقديس"

ابلقرآن"        الناااااااه عمومااااااا  ياااااادعوه  مااااااا  إىل  اآلن  "ننتقاااااال  عبااااااارة  يااااااذكر  مااااااا  حممااااااد   )(40)وكااااااان كثريا 
ٱ  ببشارية اصاطالح لفظ القرآن، وقد قال تعاىل: ، وهذا الكالم فيه إحياء صاريح (29،ي:1999أركون،   لكُّ

ال وج:  مك  ٢٢ - ٢١جل حل خل مل ذ جم حم  َّ
ٱ مج          األعراق:   خس  حس  جسمخ    جخمح     جحوقوله تعاىل:ٱُّ فنود اآلية ت ول كلمة .  ٢٠٤مس َّ

القرآن وما احتوته من قدسااااااااااااااية وعظمة ورهبة لقارئها، وهذا هو الواجب مع كالم ت تعاىل بنّص من كالم  
ٱ  تعاىل:ت األنفال:  ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ   ٰى ٰر ٰذ ييمي ىي  خيٱُّ َّ٢. 
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مث إن التقديس للوحي أو فقداسااااااااااااة القرآن حاجز مانع عن كل عيب أو نقص يف كتاب ت تعاىل،  
لكالم ت تعاىل فر  الزم، ألنه مسااااااااتعّل عن خطاب البشاااااااار، وليس كأّي كالم أو نّص، هذا الذي جيب  

ه للقرآ . وقاادساااااااااااااايّتااه ال نع النظر يف تراكيبااه الّلغويااة والنحوياّاة والبالعيااة  ن ابلفهم أن ياادركااهعلى أي متوجااّ
والداللية، وتراثنا شااهد م لّفاته على تنوّع اإلعواز يف القرآن الكرمي بالعيا وأدبيا وحنواي ومقاصاداي وعلميا. 

، وتركيزه منصاااااب  على هدم هذا احلصااااان احلصاااااني، حص  داســــة النص القرآين فهاجس الفكر احلداثي: "
: "ودون أن نعت  القرآن كالما آتيا  من فو ، وإةا كحدث أركوني نظر إىل كتاب ت تعالاااااااااااااااااااااااااااى كما يقول 

 (284،ي:1996)حممد أركون،(41)واقعي  اما كوقائع الفيزايء والبيولوجيا اليت يتكلم عنها العلماء"
رآن وديْان ونفت،ه وبشاريته، أو أنه خاي بزمن معني ال ميكن مناقشاته، فمن العبو "إن القول بتارخيية الق

مناقشاااااة إنساااااان يف قضاااااااي فرعية لنثبت له صااااادقها، وهو ال يساااااّلم اصااااالها اليت اعتمدت عليه، فاملنك،ر ه 
املكان، ليس لنا أن نقنعه قاكمية القرآن على مدى الزمان و  -صالى ت عليه وسالم-تعاىل ولصاد  رساوله  

وخبصاااااااوصاااااااية هذا القرآن وإذية مصااااااادره، فمن آمن وصاااااااّد  فليس له أن يع   على الفرع بعد أن ساااااااّلم 
منزلااااااه   اإلميااااااان  فرع عن  الكرمي  القرآن  فقااااااداساااااااااااااااااااة  القاااااااردر حممااااااد (42)"-عزوجاااااال-ابألصااااااااااااااااااال،  )عبااااااد 

ٱ  ، قال تعاىل:(451،ي:2012احلسني،  خئ  حئ  جئ  ييني ىي    مي  زيري     ٰىىن ين    نن  من  زن  رنُّ
يونس:  هبجب ق خب م   هئ مئ َّ٣٧. 

 املطلب الرابع: مشروع التاريخ اإلنتقادي للقرآن الكرمي. 
القرآن الكرمي وقضااااايه وساااوره وآايته ببصااامة اساااتشاااراقية وا اااحة املعا ، حيو امت ت  أركونانتقد  

ه يف كتابه " التاريخ االنتقادي للقرآن  -" فصاااااااااال  أمساه الفكر العريبكتبه  ذه االنتقادات، منها ما خصاااااااااّ
انتقاااديااة للنص    إلقااامااة طبعااةحيااو يقول: "إننااا ال ناادّل ابلتاااريخ االنتقااادي على البحوث الراميااة    -الكرمي

 (29،ي:1985)حممد أركون،(43)، بل إننا نتطلع إىل مراجعات إمجالية للقراءات امل تلفة"القرآين وحسب
ويقول أيضااا يف خضااّم انتقاده لسااورة القرآن ونصااوصااها: "حنن نعلم أنه ادرا ما تشااّكل سااور القرآن 

بني اآلايت اليت قد ذتلف قليال أو  وحدات نصااية منسااومة، وإةا تتشااّكل يف الغالب من نوع من التواور
كثريا يف توارخيهاا، أو من حياو ظروق اخلطااب الاذي لفظات فياه ألول مرة، أو من حياو مضاااااااااااااااامينهاا أو 

  (146،ي:2005)حممد أركون،(44)صياعتها التعبريية"
أي أن النظام القرآين يف ساااااااااوره وآايته اعتباطي متداخل األفكار"عري املنساااااااااومة"، حيو ينفي عن 

 حمّل اإلعواز، فينفي عنه وحدة املو وع، ومناسبة اآلايت لبعضها. القرآن االنسوام الداخلي وهو
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بعلم املناساااااااابات ووقف على جهود علماء القرآن يف إثراء مباحثه  صاااااااايال وتنزيال ،   أركونفهل مسع  
 مساء السور ومقاصدها؟وحديثهم عن املناسبة بني السور واآلايت، ومطالع السور وخواتيمها، واملناسبة بني أ

"فاختالق املو ااااااااااااوعات وتباين املقامات يف النص القرآين ال خيّل ابالنسااااااااااااوام الداخلي ما دامت 
)قطااب  (45)املناااساااااااااااااابااات املتعااّددة تاادفع هااذا االختالل، وضفظ التماااسااااااااااااااااك املو ااااااااااااااوعي بروابط شااااااااااااااص"

نساااااااوام النصاااااااوي أمر وهذا ما هتّدى إليه الباحثون اللغويون، "أن ا  (224،223،ي:2010الريساااااااوين،
جياب على القاارئ ضقيقاه والتنقياب عناه، وذلاك من خالل اكتشااااااااااااااااق الروابط بني أجزاء الكالم والتفااعال  

، فنذا كان هذا مطلواب يف نصوي  (224،ي:2010)قطب الريسوين،(46)املثمر مع النص  ويال وتفسريا"
 البشر، فما ابلك يف كالم رّب البشر.

ة النص القرآين، يقول: "ولكن القرآن كان كالما من قبل أن يكون إ اااااااااافة إىل تشاااااااااكيكه يف ماهوي
ا، وقد ظل إىل أايمنا كالما تعبداي، وما التاريخ االنتقادي للقرآن سااااااااوى إعادة بناء افموع الصااااااااحيح  نصااااااااّ

)حمماد  (47)ابساااااااااااااام التنزيال والوحي" -حمماد صاااااااااااااالى ت علياه وساااااااااااااالم-جلميع النصااااااااااااااوي اليت نزلات على  
ر لناا آياة احلفظ يف قولاه  (30،ي:1985أركون، فهاذا تشااااااااااااااكياك يف مرجعياة القرآن وحفظاه، ولفْيتاه  فسااااااااااااااّ
ٱ تعاىل:  .٩ىن  َّ احلور:  نن من زن رن مم ام يلٱُّ

أو أشاااار إىل معىن هذا احلفظ ونوعه. فنحن نساااأله بدورا ما هو الشااايء الذي تكّفل ت قفظه إذا 
 أثبت لنا أركون أن النس ة الرمسية للقرآن   جتمع بعد؟ 

"فاحلفظ يف اآلية مشل حفظه احلفظ من التالشي، واحلفظ من الزايدة والنقصان فيه، ان يّسر تواتره 
صااااالى ت  -ن التبديل والتغيري حص حفظته األمة عن ظهور قلو ا من حياة الن  وأساااااباب ذلك، وساااااّلمه م

، وصاار ح ّفاظه ابل،غني حّد التواتر -صالى ت عليه وسالم-، فاساتقر بني األمة مسامع من الن  -عليه وسالم
  (21ي:)حممد الطاهر بن عاشور،)د.ت(،(48)يف كل مصر"

" يف  كتيودور نولدكهأو من أقالم استشراقية " كأركون ،قالم عربية "والنقد اجلاري على القرآن سواء من أ
ٱ "، ال خياق منها، ألن ت تعاىل يقول:اتريخ القرآنكتابه "   رثم ص يت   مت  زتنبىب      مب زب ٱُّ

فالقرآن الكرمي ال يتهّيب النقد، بل دعى القرآن الكرمي إىل تدبره ومالحظته ،  ٨٢َّ النساء:   نث  مث زث
ٱ حنو قوله تعاىل:   حممد،   يل  ىل  مل  يك ىك   مك  لك  اك ُّ َّ24.  

"فاالقرآن الكرمي معوزة عااماة عماّت الثقلني، وإن كاان ي علم بعوز أهال العصاااااااااااااار األول عن اإلتياان 
ظر جمدَّّد يف عوز أهل هذا العصااااااااار عن اإلتيان أو مثله، أو إثبات تناقضاااااااااه أو بشاااااااااريته، فيا ْغين ذلك عن ن
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التحدي مثله عن النظر يف حال أهل العصااار األول، وضدي ت تعاىل للعرب فيه أمران: أحد ا أنه ضّداهم 
إليه حص طال الّتحدي، واآلخر أهنم   ذتوا له مثّل، والذي يدل عليه ذلك النقل املتواتر الذي يقع به العلم  

 (41،ي:1991)الباقالين،تر:عماد الدين حيدر،(49)ي، فال ميكن جحود واحد من هذين األمرين"الضرور 
، وإّةا هو شااااايء و اااااعه -صااااالى ت عليه وسااااالم-أو أن يدعى أن هذا القرآن ليس هو الذي جاء به الن   

يغين عن  ، أو يّدعى فيه زايدة أو نقصااااااان، وحكاية قول من قال ذلك-ر ااااااي ت عنهما-عمر  أو عثمان  
الرد عليه، "ألن العدد الذي أخذوا القرآن يف األمصااااااار ويف البوادي، ويف األساااااافار ويف احلضاااااار، و اااااابطوه 
حفظا من بني صاااااااااغري وكبري، وعرفوه حص صاااااااااار ال يشاااااااااتبه على أحد منهم حرق، الجيوز عليهم الساااااااااهو  

وهذه  (42،41،ي:1991الدين حيدر،الباقالين،تر:عماد   )(50)والنساااااااااااايان، وال الت ليط فيه والكتمان"
 حقيقة التواتر الذي ال يتسّرب إليه أدىن شّك، والذي تستسلم العقول عند عتفبته.

فاااملالحظ أن النقااد الااذي تاادعوا إليااه مثاال هااذه األقالم قااد خال من التحرير العلمي البنااّاء، فمثال  
لف كيف يّدعي أركون أن النساا ة الرمسية للقرآن   جتمع بعد و  يساا  تند إىل قول وال أثّر عن واحد من السااّ

أو من بعدهم، أو حّص ممّن   ي من  ذا القرآن، بل هو كالم تسااارّيه خلفّية دوعمائية، وبصااامة اساااتشاااراقية.  
"فالنقد العلمي هو الذي يبتغي الوصاااااااااااااول إىل احلقيقة، ال النقد املشاااااااااااااوب ابلرواساااااااااااااب الفكرية واألحكام 

جتااه العلمااين هو ذلاك النقاد الاذي ال يعتاّد ابلنص وال بقاائلاه. فاالنقاد عناد املساااااااااااااابقاة، فاالنقاد يف مفهوم اال
ه الء قائم على أساااه الفلساافات اإلحلادية، ويقوم على اعتقاد مساابق وإن زعم أصااحابه أهنم ينطلقون من 

 (452،ي:2012)عبد القادر حممد احلسني،(51)احلياد"
و إعااادة أرخنااة للقرآن مااا ال يتالءم فيهااا مع التااارخييااة كمااا أّن أركون يريااد أن يقااّدم اترخيااا  للقرآن، أ

، "وهو  (28،ي:1985)حممد أركون،(52)الكالسااايكية، حيو بدأ دراساااته ابعتبار أن القرآن حادث قرآين
مصااااااااااااطلح يتناول من خالله واقعية احلفدث القرآين، أي هو ملتصااااااااااااق بواقعه وظروفه ليكون معّ ا عن واقعه  

القرآن، فهو يقدم نظرية للقرآن حني يتناوله فيها كحدث وواقعة ومراحل اترخيية،   الذي يقوم بدوره بتفسااااااري
وال ميكن ملفهومه أن يتشاااااّكل بعيدا عن الوقائع التارخيية وال عن الفاعلني التارخييني، ألن تلك الظروق هي 

القرآن من خالذاااااا" يعرق  اليت  أن (308،307،ي:2012/2013)عبلاااااة عمريش،(53)املكوات  ال   ،
نعرق القرآن  ا. وهو   يتواوز اترخييته حني وصااااااااااااااف القرآن أيضااااااااااااااا "ابلظاهرة التارخيية القرآنية"، حيو 
يقول: "ما أقصااده ابلظاهرة القرآنية هو أن القرآن كحدفّث يصاال ألول مرة يف التاريخ، وبشااكل أدّ  أقصااد 
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حماااااااّددين  ااااااااماااااااا ومكاااااااان  زماااااااان  يف  شاااااااااااااافهي  خلطااااااااب  التاااااااارخيي  التوّلي  يلي:  ماااااااا  )حمماااااااد  (54)"باااااااه 
 (186أركون،)د.ت(،ي:

"فاااالقرآن الكرمي ليس حبيس واقعاااه، فااااملعوز خي   الواقع والعاااادة، وقاااد آلااات التاااارخيياااة إىل اعتباااار الوحي 
اساااتوابة للواقع، ويف هذا تصاااور مادي لعالقة الواقع ابلوحي، ومن املعلوم أن ت لو شااااء أرسااال رساااله ولو 

رسااال و  يوح، إليهم، فاألمر منوي ارادته ساابحانه وتعاىل، وهذا خالق القول شاااء أيضااا   يرساال يف خلقه 
كما    (293)مرزو  العمري،)د.ت(،ي:(55)بضاااغط التارخيية كما قال أركون، أو  اااغط االساااتوابة للواقع"

ٱ ىي تتعار  اترخييته مع قول ت تعاىل:  .٢٨جت  َّ سبأ:  هبجب ق خب م  هئ مئ  خئ حئ جئ ييٱُّ
 .ن الرسالة القرآنية: "الشمولية والعاملية جلميع األعصار واألمصار"فهذه حقيقة وعنوا  

 : خامته
 خنل ص يف اخلتام إىل مايلي:  -
  يساتفد بع  من املفّكرين املعاصارين ممّن اقتحموا سااحة التأويل يف القرآن من مناهج البحو اللغوية  -1

تلفة ال تناساااب القرآن وال مقاصاااده. وهذا خلل والداللية، بل جتدهم يوظّفون أفكارا  تشااارّبوها من بييفات  
 منهوي كبري أن ضاكم القرآن لنظرايت نسبية ال زالت تنتقد  وت راجع.

  ضساااااااااااان بع  من هذه القراءات اإلسااااااااااااتفادة من مناهج البحو اجلديدة، بل اذذهتا معاولف لنق ،  -2
القرآن وانتهاك مقصااد،ه اذدائي وحموره التدبري، إىل قراءات خارجة  اما  عن إطاره، يقول أركون مثال  : "إن 

كافة اإلجتاهات...إهّنا قراءة جتد فيها كّل   القراءة اليت أحلم  ا هي قراءة حرّة إىل درجة التشااّرد والتسااّكع يف
ذات بشاااااارية نفسااااااها سااااااواء أكانت مساااااالمة أم عري مساااااالمة. أقصااااااد قراءة ت ك فيها الذات احلرية لنفسااااااها  
ولديناميكيتها اخلاصااااااة يف الربط بني األفكار والتصااااااّورات انطالقا  من نصااااااوي  تاره قرّية من كتاب طاملا 

 ولكّنها الفو ى اليت ضّبذ احلرية املتشّردة يف كل اإلجتاهات". ، -فو اه–عاب عليه الباحثون 
 أثبت القرآن تواتره وعلمية مجعه وكتابته وحفظه يف السطور والصدور منذ نزوله إىل يوم الناه هذا.-3
 املقاربة القرآنية حملمد أركون حلقة من مسلسل النقد اإلستشراقي والتحامل على ال اث الديين.-4
ية املعاصااااارة نظرة نسااااابية اإلطال  والعموم مع النصاااااوي البشااااارية، فكيف ابلنصاااااوي الدينية اليت التارخي-5

ضتمي قواجز القداساااااااااااة واحلاكمية، ويف اجلهة املقابلة فتح النص القرآين ابب التدبّر وإعمال العقل والفكر 
كفم التأويل.  احلّر عري املوّجه واملتحامل لفتح أسرار التنزيل وح،
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كون من  اااغط أصاااول التأويل والتفساااري يف ال اث الديين لتساااحقه التارخيية بوطأهتا، هذه التارخيية فّر أر  -6
اليت انتقدها زعماؤها وأصااالحها من بعدهم روادها. فكيف نضااافي النسااابية على ما مشخ صااارحه ع  القرون 

ل، ونعطيها احلاكمية على وساّلم قّوته األسابقون، ونضافي القدساية على مناهج بشارية تتغرّي  وتتحّور وتتبدّ 
 ما ثبت عنده )أي أركون( أهنا نصوي أتت من التنزيل من لدن حكيم خبري.

املعاصاارة احلقيقة للقرآن هي املزاوجة بني اإلرث القدمي وحماكاة حضااارة العصاار، على حنّو يراعى فيه فقه  -7
 .االجتهادالواقع ومناي 
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