
العــدد الرابع
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 ششٍؽ الٌّشش
 ً  :للقواعد التّالية يضبط النّشر في هذه المجلّة العلميّة المحكّمة، وفقا

تنشر المجلة المقالات والبحوث التي تُعنى بالحضارة والفكر والعلوم الإسلامية، بما يسهم في  -1
 خدمة قضايا الأمة وحاجياتها المعرفية مهما كان تخصصها.

يّة  -2 بيّة، وترّحب المجلّة بنشر المقالات باللّغة الإنجليز اللّغة الأساسيّة للمجلّة هي الّلغة العر
  .فرنسيّةوال

قُّدم للنشر في أو  يُشترط ألا يكون البحث قد نُشر .و البحوث الجادّة والجديدةب ترحب المجلة -3
 أي مكان آخر، وألا يكون جزءا من رسالة جامعية.

سم، مع ترك هامش في 17سم، وعرضه 25البحث بمشتملاته على ورق طوله  كتبي -4
بع مقداره  يراعى في البحث أن .سم2.2الجهات الأر ، 16يكون العنوان الرّئيسي بحجم  و

سم، من الحرف 9سم، والهوامش بحجم  12، والنّص الدّاخلي بحجم 14والفرعي بحجم 
 .(TIME NEW ROMAN) المعروف باسم

يقة الآلية التلقائية() ينبغي مراعاة المعايير العلمية والتقنية في التوثيق والتهميش -5 مع ذكر  بالطر
 .المرجع في التهميشكامل معلومات المصدر أو 

يد عن  15عن  المقال صفحاتيقّل عدد  يجب أن لا -6 يلتزم أن صفحة، و 30صفحة، ولا يز
يّة بيّة والآخر باللّغة الإنجليز  .الباحث، بإعداد ملّخصين أحدهما بالعر

7-  ً يفا ودرجته العلميّة،  ،ولقبه ،البحث، يتضمّن اسمه مقّدمةبنفسه في  يضع الباحث تعر
 .معلومات الاتّصال به، مع إرفاق البحث بالسيرة الذاتية مشتملة على والجامعة الّتي ينتمي إليها

 PDF+ .(RTF) بصيغة (WORD) يتمّ حفظ الملّف في برنامج -8
يد الال كتروني للمجلة  -9  revuecrsic@gmail.com لا تقبل المقالات إلاّ التي ترسل عبر البر

 .الّتي تصل للمجلّة، لا تردّ ولا تسترجع، سواء قبلت للنّشر أم لم تقبلأصول البحث   -10
 .ترتيب المواضيع في المجلة لا يخضع إلّا لاعتبارات فنية بحتة -11
ُلزِم إلّا  -12 ما يُنشر في المجلة من أفكار وآراء لا يعبّر بالضرورة عن رأي المجلّة ولا يمثلها، ولا ي

 أصحابها.
  .تُنشر بحوث المجلّة في الموقع الرسمي للمركز ملاحظة هامّة:



  



 التحشٗشسئ٘س ّ٘ئٔ ولؤ 
 

ّ ه الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على  الحمد لل
ية من ظلمات الجهل والوهم، إلى أنوار  الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ومخرج البشر

 المعرفة والفهم.
ّ ه الذي وفقنا لإصدار العدد الرابع من مجلة مركزنا "مجلة العلوم الإسلامية  نحمد الل
والحضارة" ونحن لا زلنا نتنسم نفحات أيام مباركة من أيام أمتنا الإسلامية وأرضنا 
ية، نفحات ذكرى ميلاد نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، ونفحات ذكرى  الجزائر

 تي اختار لها المجاهدون أن تتزامن مع ميلاد سيد الخلق. انطلاقة ثورتنا المجيدة؛ ال
إن الأمة التي اختارت الإسلام طوعا لا كرها، والتي احتضنت الإسلام حبا وكرامة، 
لا يمكنها أن تنسلخ منه، ولا أن تبّدله، ولا أن ترضى غيره، مهما حاول الأعداء ذلك، 

ّ ه بأفواههم أو بأ يديهم. وإن الأمّة التي حملت الخلافة ومهما أرادوا أن يطفئوا نور الل
الإسلامية على كاهلها قرونا من الزمن لا يمكنها أن تنصاع ولا أن تُذّل. كما لا يمكن 
للجزائر أن تنسى أنها كانت يوما ما سيدة البحار، والآمرة الناهية في البحر الأبيض 

يرلند ية تصل إلى سواحل إ ية الجزائر ا، وانجلترا، المتوسط؛ حيث كانت سفن البحر
 منا ببعيد. dancerوالدانمارك ...، وما حادثة دانسر 

لقد كانت الجزائر حصنا منيعا ضد المحاولات المتكررة لاحتلال البلاد الإسلامية، 
وأفشلت مخططات الغرب الصليبية، وأدلت بدلوها في الحضارة، وكان لها صوتها 

ج بالدماء الطاهرة الزكية، وأن تعلّم المسموع، واسمها المرفوع، وأبت أرضها إلا أن تمتز
ّ ه على هذا الشعب أن يبتلى بشر  ية فنون ال كفاح والتضحية. وحين كتب الل البشر
استدمار وأبشع احتلال؛ صمد صمود الجبال الراسيات، وأبان عن تجذر الإسلام فيه، 

يمة، فقاوم الاحتلال جيشا، وقاومه ثقافة، وقاومه عق ية، وصلابة العز يدة، ورسوخ الهو



ية الفرنسية، وأنه تولى عن  بته يوم ظن الناس أنه انصهر في الهو وثبت على إسلامه وعرو
ياء يفنّد ذلك فقال: يغي مفدي زكر بية، وأنشد شاعر ثورته الأماز  العر

 !نيسا جــت رض ى الــنا نــســول  زاجاـــتــنا ن رضى الإمــس ل ف
 !ساـــيــرنســد : فرتــــــولا ن  دماجاـــرض ى الإنــنا نــســول

 !سا يــدنــهال تــــفــى الج ك  تاجا لامنا بالإســـــــيــرض
بــناه كــــــم رج  وجاجا ي اعن يبغـــ ل م ك ف  سا!ـــيلـــإ

 

هكذا هو الشعب الجزائري؛ لم يرتض يوما أن يمتزج مع ثقافة المحتلين، ولا أن يتجنس 
ّ إلا عبر طلقات  بغير جنسيته، ولا أن يندمج في ية لا يمر يق الحر فرنسا، بل تعلم أن طر

يقه الهدي النبوي لن 1954الرصاص فأعلنها في نوفمبر  م، وأن الجهاد الذي لا ينير طر
ية باهضا، وعادت  بيع الأول، فكان له ما أراد، وكان ثمن الحر يفلح فأعلنها في شهر ر

 الجزائر المحمدية إلى الأمة الإسلامية.
هذا العدد الجديد من مجلتنا، فإنه يهدى إلى أولئك الذين ضحّوا من أجل وإذ يصدر 

به، ومنهم من ينتظر وما بّدل، وليست هذه  هذا الوطن فمنهم من قضى شهيدا إلى ر
ُمضي  ية، تستكمل البناء، وتؤسس للمستقبل، وت ير الجهود العلمية إلا نتاج تلك الجهود التحر

ّ ه أن نكون في مستوى تضحياتهم، وأن نكون خير خلف  عهد الوفاء للآباء. ونسأل الل
 لهم، وأن نضيف إلى البناء لبنة عسانا ندرك شيئا من الأجر.

ّ ه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.  وصلى الل
ير  رئيس هيئة التحر

أ.بلخير عمراني                                 
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 الغشس

 ٍػَاثـِ ٍؤحشُ ػلى الؼمَد()هبّ٘تِ 

 د. فؼل ثي ػجذ اهلل هشاد
 ول٘ٔ الششٗؼٔ ربهؼٔ لـش

 ولخض:ال

يعة لحفظ الكليات ال كبرى حفظ الدين والنفس والعقل والمال ، جاءت الشر
  .ووضعت لذلك قوانين وأصولا وقواعد ضابطة، والعرض

يعة الجانب المالي يأتي موضوع الغرر ضمن ، ومن أهم ما حرسته الشر هذه المنظومة و
يعية القيمية؛ لأن الغرر معناه الخطر والهلاك وفي بحثنا هذا ، ولهذا حرمه الشرع، التشر

وتتبعنا ، حاولنا استقصاء قواعد الموضوع التي لابد منها للناظر في فقه المال والمعاملات
  .وما يدخل في الخلاف نظرا لاختلاف تقديره، ضوابط الغرر الممنوع والمسموح

بطال الآثار المترتبة على العقد ثم خلص ، البحث الى أن المحرم ما غلب وأدى إلى إ
وأن ما جرت به العادات والضرورات والحاجات تجاوز عنه الفقهاء في مواضع كثيرة 
وهامة في الفقه الاسلامي تتخذ أصلا للقياس عليه اليوم في معاملات العصر كموضوع 

وهو ما ختمنا به ، مدى اشتماله على الغررالتأمين الذي كثر الجدل حوله من حيث 
يه بينا أن الراجح عدم وصول الغرر فيه الى النوع المجمع على تحر  . .البحث و
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Abstract: 
Sharia came to safeguard the major intents, faith, soul, mind, wealth and Honor; it 

placed laws and rules to preserve them . 
The financial side, is one of the most important aspects that the Sharia came to 

protect, hence comes the theme of ambiguity within this legislative value system; because 
of ambiguity means danger and destruction, and that is why Sharia forbid it, and in this 
study we attempt to investigate the rules which are needed for a specialist of 
jurisprudence in money and transactions, we tracked the conditions of ambiguity both 
forbidden and permitted, and what could be considered as disputable because of the 
different in its values. 

This research concludes that what is forbidden is that dominate and led to invalidate 
the implications of the contract, and what took place through practices, necessities and 
needs and by which scholars let off in many significant situations in Islamic 
jurisprudence, is been used to measure on it today, such as the issue of insurance that 
much controversy surrounds it in terms of how it incorporates ambiguity, and which we 
concluded that what is accurate is not reaching ambiguity in which the agreed upon type 
to be investigated. 

 
 الغشس هفَْهِ فٖ اللسبى ٍالفمِ  :الوـلت األٍل

 الوسإلٔ األٍلى: هفَْم الغشس
 :الغرر لغة

 :يطلق الغرر على الخطر -1 
رَ بمالهِ أي: حمله على الخطر :جاء في العين  .(1)والغَرَرُ كالخطر، وغَّرَّ

 :وعلى النقصان -2

لَام: لَا غِرار فِي َصلَاة وَلَا تَْسلِيم. قَاَل: الغرار هُوَ "قَاَل َأبُو  ِ الّسَّ بِي عَلَيْه َّّ عُبَيْد: فِي حَدِيث الن
ٌ قَاَل الْ كسَائي: وَفِي لَبنهَا غرار. وقَاَل َأبُو عبيد عَن  َ مُغار ْقَصان يُقَال للناقة ِإذا يبس لَبنهَا: ِهي ُّّ الن

هْرِّي" ُّّ  (2)اْلَأْوزَاِعيّ عَن الز

 .ــــ ومن معاني الغرر انتفاء الأوثقية بالمآل لجهالة وغيرها3

بيع الغرر: أن يكون على غير عهدة ولا ثقة، قاله الأصمعي" بيع الغرر، و ياك و  .(3)"يقال: إ
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يدخل في بيع الغرر: البيوع المجهولة، التي لا يحيط بكنهها المتبايعان، حتى :قال الأزهري و
 .(4)تكون معلومة

يت الثوب على غرة.  فاـلغرر  "هو ما طوى عنك علمه، وخفي عنك سره؛ من قولهم: طو
 (5)وكل بيع كان المقصود منه مجهولا أو غير مقدور عليه فهو غرر"

باطن مجهول"  .(6)"وقيل: بيع الغرر المنهي عنه ما كان له ظاهر يغر المشتري و

واغتر بالشئ: خدع  يقال "اغتره، أي أتاه على غرة منه.يأتي كذلك بمعنى الخداع ــــ4
  .(7)به"

ير:  قال في اللسان غرر: غره يغره غرا وغرورا وغرة؛ الأخيرة عن اللحياني، فهو مغرور وغر
 .(8) خدعه وأطعمه بالباطل

بية المعاصرة  :وقد جمع هذه المعاني في معجم اللغة العر

يض للهلاك أو للخطرحبٌل غَرَر: غير موثوق به.•  عر َّّ  الغَرَر: الت

مك في الماء، أو الطير في بيع ا•  لغَرَر: بيع ما يجهله المتبايعان، أو ما لا يُوثق بتسلّمه، كبيع الّسَّ
باطنه مجهول ُّّ المشتري و  .(9)الهواء، وسُمِّي غَرَرًا؛ لأّنَّ له ظاهرًا يغر

 
 :هفَْم الغشس فٖ اإلطـالح الفمْٖ

 :هو أن الذي ذهب اليه فقهاء الحنفية

 .(10)استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك""الغرر هو الخطر الذي  -1
 .(11) أو"ما كان الغالب منه عدم السلامة"-2
 .(12)أو"ما يكون مجهول العاقبة لا يدري أيكون أم لا"-3

وكما ، كلام كثير عن الغرر، وهم أكثر من تكلموا فيه بحسب ما اطلعتوفي مذهب المال كية
ية نحى فقهاء الحنفية إلى الأخذ بالمعنى  اللغوى وإعادة استعماله في الفقه بما يجمع بين الدلالة اللغو

قال الهروي:  :كذلك نجد القاضي عياض المال كي في شرح المدونة قائلا، والبعد الفقهي
باطن مكروه، وسميبذلك من الغرور  ومنه قيل: للدنيا متاع الغرور.، وهو ما له ظاهر محبوب و
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وهي الخديعة. ومنه: الغر للرجل الخداع، والغر أيضاً وقد يكون من الغرارة،  قال القاضي
يم  .المخدوع. ومنه: المؤمن غر كر

بمعنى الغرر. وأصله من المخاطرة، وهي المقامرة. والخطر )والمخاطرة(  -بفتح الخاء  -والخطر 
تشبيها به، إذ لا يدري حقيقة ما ، الغرر خطراًومخاطرة لذلك اسم لما يجعل لمن غلب، فسمي بيع

 .(13)شترى أو باعولا صفته ولا مقداره، كالمقامرا

ية، فالغرر الفقهي يأتي في المعنى من الخطر  براز المعاني اللغو يظهر من خلال كلام القاضي إ و
باطنه مكروه، والمخاطرة وهي الخديعة   .والعرب تطلقه كذلك على ما ظاهره محبوب و

 ثم استنبط من مجموع هذه المعاني المعنى الفقهي بأنه: 

ومعلوم أن  .ولا صفته ولا مقداره، كالمقامر، ما لا يدري حقيقة ما اشترى أو باع• 
 .فيؤخذ من هذا أن الغرر ما غلب، المقامرة غالبها الخطر

يتعرض للهلاك، و :وقد أوضح في مكان آخر بأجمع من هذا فقال•  يخاطر و منه أي يخادع و
 .(14)نهى عن بيع الغرر وهو الجهل بالمبيع أو ثمنه أو سلامته أو أجله 

وقد ضبط ابن رشد الجد الغرر بضابط آخر وهو: أنه لا يسمى غررا حتى يكون غالبا على • 
 الصفقة.

ه( بينما توفي القاضي عياض 520وابن رشد معاصر للقاضي عياض وتوفي قبله ) 
 ه(.544)

يغلب عليه حتى جاء في المقدمات الممه بيع الغرر هو البيع الذي يكثر فيه الغرر و دات: و
يوصف به، لأن الشيء إذا كان مترددا بين معنيين لا يوصف بأحدهما دون الآخر، إلا أن 

 .(15)يكون أخص به وأغلب عليه

 :وهذا المعنى الهام هو ما ذكره بن شاس عن الباجي•

الغرر وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع قال القاضي أبو الوليد: )ومعناه ما كثر فيه 
 .(16)الغرر(

با" "الغرر هو :وقيل•  (17)القابل للحصول وعدمه قبولا متقار
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 (18)أو يقال "بيع الغرر وهو ما يتعذر تسليمه أو لا ينتفع به كالمشرف"•

 (19)وقال ابن الحاجب: وهو ذو الجهل والخطر وتعذر التسليم•

يف بمباين.  :وتعقبه بن عرفة بقوله  بأن الجهل صفة للعاقد والغرر صفة للمبيع فهو تعر

 وتعذر التسليم إنما ذكره الأصوليون حكمة في التعليل بالغرر، قال: ولأن الخطر مساو للغرر

  :ثم عرف الغرر بقوله•

 .(20)والأقرب أن بيع الغرر " ما شك في حصول أحد عوضيه أو مقصود منه غالبا " 

بعض علماء المال ك مبينا أن الغرر كل ما " يعقد ية قرب ذلك أكثر كالقاضي عبد الوهاب و
ية ولا صفة"  (21)على مجهول لم يعرفه برؤ

بن وهو الدفع والخصومة والقتال وهذه هي نتيجة  • يطلق الغرر على المزابنة لما فيها من الز و
 ومخاطرة مزابنة."ومما يشهد لهذا أن مالكا كان يجعل كل بيع وقع فيه غرر الغرر ومآله

.. عن مالك أنه قال المزابنة كل شيء من الجزاف الذي لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده بيع 
 .(22)بشيء"

يتلخص مما سبق أن الضبط للغرر عند المال كية ينحصر في العناصر التالية:   و

 ــــ هو ذو الخطر والخداع والجهل. 1

 مقداره ولا أجله. ـــ عدم معرفة حقيقة المبيع ولا صفته ولا2

 ــــ الغرر ما يغلب على العقد حتى يوصف به.3

 ـــ تقارب احتمالية الحصول من عدمها. 4

 ـــ مالا يقدر على تسليمه ولا ينتفع به. 5

معنى الغَررِ ما ينطوي عن الإنسان عاقبتُه. ومنه أغّر الثوب، فيقال: ف " :وأما عند الشافعية
ق إليه  ردَّّ الثوب إلى غَّرِه أي إلى َّّ يتطر ؛ إذ ما من عقدٍ إلا و طيّه الأول،ثم لا يحرم كل غرر

 ( 23)نوع من الغرر وإن خفي"
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د بين السلامة والعطب، وليس أحدهما بأولى  :)الغرر(و وقال الشيخ أبو حامد: هو ما تردَّّ
 .(24)من الآخر، أو كان الغالب العطب

ين أغلبهما أخوفهما، وقدوقيل  لا يشترط ذلك للضرورة أو  الغرر، وهو ما احتمل أمر
 (25)المسامحة

الى أن المقصود بالنص في الحديث نهى عن بيع الغرركما "فسره القاضي  :وذهب الحنابلة
 وجماعة: 

ين ليس أحدهما أظهر"  .(26)_ بما تردد بين أمر

 (27)_ أو"الغرر ما لا يقدر على تسليمه سواء كان موجودا أو معدوما"

يباح منه أنواع عند الحاجة ورجحان "وكذلك بيع الغرر هو من _  جنس الميسر، و
 .(28)المصلحة"

ية  .(29)الغرر ما عقد على جهل بمقداره وصفاته حين العقد"أن " واختار الظاهر

يفا يجمع ما سبق:  يمكن أن نعرف الغرر تعر  و

بطال أو الإخلال"  ."أنه عقد غلبت جهالته وخطره بحيث يعود على آثار العقد بالإ

بحيث يعود الى آخره يجمع كل ما تقدم ل؛أن الجهل والخطر وعدم القدرة على التسليم فقولنا: 
 .كل هذا يعود على آثار العقد بالخلل المؤثرأو عدم المعرفة بالصفات

 .ؤلسبم الغشس ٍػَاثـِ ٍؤسجبثِ :الوـلت الخبًٖ
وقد اتفقت كتب اللسان على أن معنى الخطر الاشراف ، لما كان الغرر في اللغة هو الخطر

؛ لذلك بين علماء اللغة والفقهاء كما سبق أن الغرر هو المشارفة على (30)على الهلاك والتلف 
وأنه الخداع وعدم الثقة بالامر؛ إذا من هنا يمكن الجواب على تساؤل ما هو ، الهلاك والتلف

عن  ونص عليه في الحديث الصحيح "نهى النبي  الغرر الذي قصد الشرع منعه في المعاملات
ية والفقهية بيع الغرر" لابد أن يكون معنى النص نهى عن البيع الذي ، ووفقا للتفسيرات اللغو

 .هذا ما تقتضيه اللغة، والخداع في المعاملة، يؤدي الى الخطر والهلاك والتلف للمال
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فيه هذا المعنى، فما يسمى خطرا وتلفا ومن هنا يتبين أن الغرر لا ينهى عنه الا إن كان 
 .فإن كان العقد ليس فيه هذه المعاني فلا يشمله النهي، وهلاكا فهو المقصود بالنهي

لذلك لابد أن يكون الغرر غالبا على العقد ، وعلى هذا فلا يسمى غررا ما لم يبلغ درجة الخطر
ً أما كونه ، حتى يوصف بالخطر أو كونه يسيرا ، والهلاك المالي مع عدم بلوغه درجة الخطر كثيرا

 .فلا يشمله النص، لا يذكر

وما ، وهذا هو السبب في محاولات العلماء من مختلف المذاهب ضبط الغرر المقصود بالنهي
لذلك فقد قسمه الفقهاء الى مراتب، ووضعوا له ضوابط هامة، وقد تتبعت ما ، لا يشمله النهي

ولما كانت متناثرة مفرقة؛ فيمكن أن نجمع شتات ، قاله الفقهاء في هذا الباب قدر جهدي
  :كلامهم في المسائل التالية

 الوسإلٔ االٍلى: ؤًَاع الغشس ثحست اإلروبع ٍالخالف 
 :(31)قسم العلماء الغرر الى ثلاثة أقسام 

 ـــ مجمع على منعه كبيع الطير في الهواء والسمك في الماء.1

 الإجماعفي أشياء غررها يسير منها:ـــ مجمع على جوازه فقد"نقل العلماء 2

_ أن الأمة أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم ير حشوها ولو باع حشوها منفردا لم 
 يصح.

_ وأجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة 
ين  وعشر

جواز الشرب من ماء السقاء بعوض مع _ وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة، وعلى 
 .(32)اختلاف أحوال الناس في استعمال الماء أو مكثهم في الحمام"

ـــ محل النظر الفقهي وهو ما تختلف فيه أنظار العلماء نظرا لاختلاف المدرك كبيع 3
 .الغائب
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 برا دػت الحبرٔ بلى الغشس ربص  :الوسإلٔ الخبً٘ٔ
بة، والاجارة، ولذلك جاز السلم ؛، والمساقاة، والمضار وما ذلك والمزارعة مع ما فيها من الغرر

 .(33)إلا لأن الحاجة تدعو إلى شراء المعدوم في السلم وأمثاله من هذه العقود

وهو أنه إذا دعت والصحة مع وجوده على ما ذكرناه ، "قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر
، أو كان الغرر حقيرا جاز البيع الاحتراز عنه إلا بمشقةالحاجة إلى ارتكاب الغرر، ولا يمكن 

يكون  بيع الحنطة في سنبلها و وإلا فلا، وقد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة و
بعضهم يراه مؤثرا"  .(34)اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة فبعضهم يرى الغرر يسيرا لا يؤثر و

ى تخلقه كالبطيخ ونحوه وكذا ما تخفيه الارض كالبطاط وقد علل من أجاز بيع ما يتوال
في المقاثئ وحفظ  هو غرر تدعو الضرورة إليه لتعذر التمييزونحن نقول:  :بالضرورة قال القرافي

وعدم التبعية التي المالية في الجميع، فإن اشترى الخلفة قبل أن تخلق بعقد منفرد امتنع للجهالة 
لاستقلال، أو بعد العقد على أصلها وحدها فقولان: نظرا إلى إلحاق يغتفر فيها ما لا يغتفر في ا

 .(35)هذا العقد بما تقدم أو هو منفرد فيمتنع 

والحاصل أن الغرر مع الحاجة أو الضرورة لا يؤثر في بطلان العقود ؛ولذلك أجاز من أجاز 
 . (36) إليه لأن الحاجة تدعومن العلماء بيع سلعة من ثلاث بشرط الخيار صح؛ 

وقد لحظ بن رشد الحفيد هذا فنص عليه فبين أن الغرر إن ، والغرر مغتفر هنا للحاجة إليه
" اتفقوا أن الغرر ينقسم بهذين القسمين، وأن غير  :فقالكان يسيرا أو تدعو له الحاجات جاز، 

ين"  .(37)المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة، أو ما جمع الأمر

 تٌبصع الؼشٍسٓ ٍالغشس  :الوسإلٔ الخبلخٔ
 صحة البيع، ول كن في حالة تعارضه مع الضرورة فما الحكم ؟ الغرر يعتبر مانعا من

وذلك كبيع الغائب على الصفة فقد اختلف فيه العلماء هل يلحق بالقسم الممنوع لظهور الغرر 
 .(38)للضرورة إليه أو يلحق بالقسم الجائز نظرا، فيه

فمن رجح الاول ، والثاني وجود الضرورة، الاول وجود غرر كبير :فتنازع المسألة أصلان
ً منع ومن رجح الثاني أجاز بيع الغائب؛لأن الضرورة مقدمة على اعتبار الغرر ولو كان   .كثيرا
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"فتأمل هذه المدارك فهي مجال الاجتهاد وإذا نظرت أيها أقرب لمقصود الشرع وقواعده 
ّ ه هو الهادي إلى سب  (39)يل الرشاد"فاعتمد عليه والل

 هب ٗوىي االحتشاص هٌِ ٍهب ال ٗوىي  :الوسإلٔ الشاثؼٔ
الأصل أن بيع الغرر باطل والمراد ما كان فيه غرر ظاهر يمكن الإحتراز عنه، فأما ما تدعو 

 (40).فهذا يصح بيعه بالإجماع .إليه الحاجة ولا يمكن الإحتراز عنه

أو لا يتوصل إليه إلا بإفساد أو مشقة  "والأصل أن ما لا تخلو البياعات في الغالب عنه،
 .(41) مغتفر. وما سوى ذلك ممنوع"

 الغشس التبثغ هغتفش  :الوسإلٔ الخبهسٔ
يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في الأصل، كبيع اللبن في الضرع مع الشاة، والحمل مع 

 .(42)الأم، ولا تضر جهالته، ولا يجوز مفردا

 الزول٘ٔ هغ الشػى تز٘ض الغشسالوؼشفٔ :الوسإلٔ السبدسٔ
، إذا حصلت المعرفة من المشتري للمبيع ولو كانت جملية لا على وجه التفصيل اغتفر الغرر

ومن فروع هذا الضابط أن البراءة من المجهول صحيحة، إذا لم يكن لهما سبيل إلى معرفته عند 
.لأن الجهالة إنما .وقال الشافعي: لا تصح، .وقال أبو حنيفة: تصح مطلقا والحنابلة .المال كية

وإذا كان المطلوب " (43)منعت لأجل الغرر، فإذا رضي بالجملة فقد زال الغرر وصحت البراءة
 .(44)"الجملة دون الآحاد فالغرر من وجه واحد وإذا قل الغرر لم يحرم البيع

 ٗغتفش الغشس فٖ غ٘ش الوؼبٍػبت هب ال ٗغتفش فْ٘ب :الوسإلٔ السبثؼٔ
 تنقسم العقود في الشرع إلى: 

بحية فهذه يمنع فيها الغرر في الأصل.   _عقود معاوضات مقصودها الر

 _وإلى ما مقصودها التبرر كالهبات.

يدخل فيه عوض  _وإلى ما مقصودها قائم على المكارمات، والتراضي لقطع النزاعات، و
؛ ولا يشددون في فالعلماء في القسم الأول متفقون على م، النكاح والخلع والصلح نع الغرر المؤثر

ين كالنوع الاول  .(45)النوعين الآخر
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والفرق بين عقود المعاوضات وعقود النكاح وعقود التبرر أن المعاوضات المقصود منها 
بل أمر اجتماعي قائم ، الربح،والتجارة بخلاف عقد النكاح فليس المقصود منه الربح والتجارة

ّ ه تعالىعلى المكارمة، وأما عقود التبر بة لل  .ر والتبرع كالوقف فليس المقصود منها سوى القر

لذلك يغتفر الغرر في هذه العقود مالا يغتفر في عقود المعاوضات التي المقصود منها الربح 
 والتنمية

 (46)"لهذا"لا تشرع عقود المعاوضات مع الغرر والجهالات لذهابها بانضباط مظان تنمية المال

الغرر والمجهول صونا للمالية عن الضياع في أحد العوضين أو في لذلك نهى الشرع عن بيع 
والغرر والجهالة تؤديان إلى الضياع في أحد العوضين أو في  كليهما؛ لأن مقصوده تنمية الأموال

 .كلا العوضين فناقضا مقصود العقد

 .جهالةفلا يناقضه الغرر وال، أما غير عقود المعاوضات فهو في غاية البعد عن قصد التنمية

 .وجوزنا في صداق النكاح، ولهذا السر جوزنا الغرر والجهالة في الخلع مطلقا :قال القرافي

 (47)وما خف منهما لتوسطه بين القسمين وسطناه فيهما 

 الغشس الومظَد هوٌَع ٍهب ل٘س ثومظَد ربئض :الوسإلٔ الخبهٌٔ
ولذلك جرت العادات على ، لأن الغرر غالبا غير مقصود، أجاز الفقهاء شراء الصبرة جزافا

قال ابن رشد: " إنما يجوز شراء ذلك جزافاً إذا لم يقصدا فيه إلى الغرر بأن يجده ، مثل هذا البيع
يه كما وجده، فالفرق بين شراء الطعام يجده في المكتل أو الغرارة  ً في وعاءٍ أو غيره فيشتر جزافا

بين قوله: املأ لي ذلك ثانية بدينار  ً بدينار و أن الأول لم يقصد إلى الغرر إذا اشتراه كما  -جزافا
 وجده جزافاً.

يه بمكيال معلوم فاشتراه بمكيال مجهول، ولا يجوز  والثاني قصد إلى الغرر إذا ترك أن يشتر
 (48)الشراء بمكيال مجهول إلا في موضع ليس فيه مكيالمعلوم على ما قاله في " المدونة "
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 الوسإلٔ التبسؼٔ: الغشس الووٌَع َّ هب وبى غشسا غبلجب ػلى الؼمذ 
لا مطلق ، لابد من هذا القيد في اعتبار الغرر مانعا وهو كون الغرر غالبا على العقد

الغرر.ومعناه ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار البيع يوصف ببيع الغررفهذا الذي لا 
 خلاف في المنع منه

الغرر فإنه لا يؤثر في فساد عقد بيع؛ لأنه لا يكاد يخلو عقد منه، وإنما يختلف وأما يسير 
العلماء في فساد أعيان العقود لاختلافهم فيما فيه من الغرر، هل هو في حيز ال كثير الذي يمنع 

 (49) الصحة، أو في حيز القليل الذي لا يمنعها ؟.

 ػلٔ هٌغ الغشس ٍحىوتِ :الوسإلٔ الؼبششٓ
المنع من بيع الغرر فقد يكون لما يؤدي اليه من المنازعات وأكل أموال الناس أما علة 

 :بالباطلن وهذا ما عبر عنه العز بن عبدالسلام بقوله

المنع من بيع الغرر إنما هو لما يؤدي إليه من المخاصمة والمنازعة" وقوله هذا هو ما قرره العلماء 
يمه أما النظر الاصولي فالعلةفيه لابد ، وهذا نظر فقهي في كتبهم وهذه هي الحكمة الغائية من تحر

أن" مانعيه الغرر إنما هي لاشتمال الغرر على حكمة هي  :أن تكون منضبطة لذلك قال بن عرفة
  عجز البائع عن تسليم المبيع لمبتاعه حسبما قرره الفخر في المحصول وغيره من الأصوليين"

 (50)بالنظر الأصولي؛ ولذلك نقلها عنهم وهو وإن سماها حكمة ل كنها صالحة للتعليل 

 الغشس هي ح٘ج هشاتجِ  :الوسإلٔ الحبدٗٔ ػششٓ
 :بالنظر الى مراتب الغرر نستطيع حصرها في ثلاث مراتب بحسب شدة الغرر فالمرتبة الاولى

 .العقد على المعدوم

 .الثانية: العقد على ما ليس معدوما ل كنه مجهول مطلق 

 .معلوم قدرا وجنسا وصفة ل كنه متعذر التسليم الثالثة: العقد على ما هو

بيع  :قال شيخ الإسلام ابن تيمية وأما الغرر فإنه ثلاثة أنواع: إما المعدوم، كحبل الحبلة، و
السنين، وإما المعجوز عن تسليمه كالعبد الآبق، وإما المجهول المطلق، أو المعين المجهول جنسه أو 

 في بيتي، أو بعتك عبيدي. قدره، كقوله: بعتك عبدا، أو بعتك ما
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كقوله بعتك الثوب الذي في  -فأما المعين المعلوم جنسه وقدره، المجهول نوعه أو صفته 
ففيه خلاف مشهور. ]وتلقب[ مسألة بيع الأعيان  -كمي، أو العبد الذي أمل كه، ونحو ذلك 

 .(51) الغائبة

 لن ٗىي غبلجب اغتفشالغشس ف٘وب رشى فِ٘ الؼشف ٍالؼبدٓ بى :الوسإلٔ الخبً٘ٔ ػششٓ
"فعلى هذا الغرر المتوقع في المبيع إذا كان هو الأغلب فهذا يمنع من صحة العقد كبيع الثمرة 

لميبلغ هذا المبلغ من ال كثرة والتكرر ل كنه قبل بدو الصلاح على وجه يقتضي التبقية، وأما إذا 
 (52)فلا يمنع صحة العقد" يكون معتادا 

غنم أياما معدودة إذا كان ما يحلب منها معروفا في العادة، ولم لذلك "أجاز مالك بيع لبن ال
 .(53)يجز ذلك في الشاة الواحدة؛ وقال سائر الفقهاء: لا يجوز ذلك إلا بكيل معلوم بعد الحلب"

 ؤسجبة الغشس :الوسإلٔ الخبلخٔ ػششٓ

 واستقراء كلام الفقهاء من مختلف المذاهب ، باستقراء نصوص الشرع في البيوع المنهي عنها 

 تبين لي أن الغرر له سببان:

 تعذر التسليم محققا أو غلبة.  :الأول 

 الثاني: الجهالة الغالبة على العقد. 

بيع حبل  :أما السبب الأول فيشمل بيع المعدوم لتعذر تسليمه محققا، كبيع ما لم يخلق، و
بيع المضامين وهي ما في ظهور الفحولن ومنه بيع الجنين في  حبلة وهو نتاج ما تنتج الناقةن و

وأما ما يتعذر تسليمه غلبةفنحو ، البطن دون بيع أمه وكذلك استثناؤه ومنه بيع الطير في الهواء
 لسمك في الماء البعير الشارد وا

 وهو الجهالة الغالبة على العقد  :أما السبب الثاني

  :وتشمل على عدة جهالات

 ــ جهالة ذات العقد كبيعتين في بيعة 1
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وهو أن يكون بيده حصى ، ومنه بيع الحصى، ــ أو جهالة في عين أحد العوضين أو كليهما2
بيع المنابذة وهو أن ينبذ أحدهم، وجب البيع فإذا سقطت به و ينبذ الآخر ثو به إلى الآخر و ا ثو

بيع الملامسة وهو أن يلمس الثوب فيلزمه البيع بلمسه، إليه فيجب البيعبذلك  .و

ــ أوجهالة بالصفة كبعتك إحدى سياراتي، ومنه بيع الغائب على الصفة على خلاف، أو 3
 بمآل صفته وحاله، كالثمرة التي لم يبد صلاحها.

 ــ أوجهالة بالمقدرا كبعتك بما يبيع الناس ومنه بيع الحب في سنبله على خلاف وتفاصيل. 4

يد ومنه إلى الحصاد على خلاف. ـــ 5  أو جهالة بالزمن كبعتك بثمن إلى قدوم ز

 .(54)وما ذكرناه جامع لتلك التقاسيم ، وقد قسم العلماء الغرر الى أقسام

 
 ؤحش الغشس ػلى الؼمَد  :الوـلت الخبلج

 تنقسم العقود إلى: 

 _عقود معاوضات محضة وهي ما المقصود منها الربح والتنمية والإستثمار. 

 _وعقود معاوضات غير محضة وهي ما مقصودها المكارمة والتراضي. 

 ._وعقود ليست معاوضات بل تبررات وقرب

هذه الأقسام الثلاثة؛ لذلك سنعطي ما ولا يمكن الإحاطة هنا بسائر العقود التي تشتمل عليها 
بالنظر في بعض ، ثم نذكر أثر الغرر على عقود المعاملات المحضة، يضبط كل نوع بقاعدية عامة

  .ثم نذكر تأثيره في صور من المعاملات المعاصرة وهو التأمين، من ذلك كبيع السلعة الغائبة

  :فانتظم الكلام عن هذا المطلب في ثلاث مسائل

 الؼبثؾ الىلٖ للغشس فٖ ؤًَاع الؼمَد الخالحٔ  :ٔ األٍلىالوسإل
قصد الشرع في المنع من الغرر والجهالة حماية الأموال من أكلها بالباطل، ومعاوضات 

ية بيعا وشراء خص بهذا المنع؛ لأن الهدف منه الربح ل كننا نجد أبوابا أخرى ، الأموال التجار
كالهبات والقرب والبر فهذه لا يشملها المنع من ، من الماليات لا يقصد منها الربح التجاري
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بين الأخرى كالمهور في النكاح، الغرر ومن هنا يمكن ، ونجد أبوابا أخرى تتردد بين هذه و
يمكن عدم الإلحاق   .إلحاقها بالمنع و

"قاعدة العقود ثلاثة أقسام منها ما ينافي مقصوده الجهالة والغرر كالبيع؛ لأن  :قال القرافي
 .ه تنمية المال وهي غير منضبطة معهما فلذلك امتنعا فيه إجماعامقصود

ومنها ما لا ينافيان مقصوده كالهبة، فإن مقصودها الرد وهو حاصل معهما، وكالصلح 
المقصود به دفع الخصومة وهي مندفعة بالرضا بما هما فيه، وكالخلع مقصوده خلاص المرأة من 

 .يه فلا جرم قلنا بجوازهما في هذه الأموررق النكاح، وهو حاصل بالرضا بما هما ف

ومنها ما ينافيانه من وجه دون وجه كالنكاح فمن جهة أن مقصوده المواصلة لا ينافيانه، ومن 
 .(55)جهة أن المالية شرط ينافيانه "

 الؼمَد الوٌْٖ ػٌْب ثسجت الغشس :الوسإلٔ الخبً٘ٔ
البر: وأما بيوع الغرر فإنها لا يحاط بها العقود الممنوعة بسبب الغرر كثيرة حتى قال ابن عبد 

 .(56)ولا تحصى

؛لذلك تتبع العلماء المعاملات التي تحقق  (57)ومعلوم أن الغرر منهي عنه "والمنهي عنه فاسد"
 .فيها الغرر بكثرة، أو احتمل القلة وال كثرة، ؛وسنقتصر على ذكر مهمات من هذه البيوع

 :بسبب الغرر بالإتفاقأهم البيوع المنصوص على منعها :أولا

بيع الثمرة قبل صلاحها.  بيع الحصاة، وحبل الحبلة، و  الملامسة، والمنابذة، و

_أما بيع الملامسة: فكانت صورته في الجاهلية أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره، أو يبتاعه 
يمه الجهل بالصفة. يمه، وسبب تحر  ليلا وهذا مجمع على تحر

ن ينبذ كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه الثوب من غير أن يعين _وأما بيع المنابذة: فكان أ
 أن هذا بهذا، بل كانوا يجعلون ذلك راجعا إلى الاتفاق.

_وأما بيع الحصاة: فكانت صورته عندهم أن يقول المشتري: أي ثوب وقعت الحصاة من 
  يدي فقد وجب البيع وهذا قمار.
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يلان:  أحدهما أنها كانت بيوعا يؤجلونها إلى أن تنتج الناقة ما _وأما بيع حبل الحبلة: ففيه تأو
 في بطنها، ثم ينتج ما في بطنها، والغرر من جهة الأجل في هذا بين.

وقيل: إنما هو بيع جنين الناقة، وهذا من باب النهي عن بيع المضامين، والملاقيح.  
فهذه كلها بيوع جاهلية ، ول()والمضامين: هي ما في بطون الحوامل، والملاقيح: ما في ظهور الفح

يمها، وهي محرمة من تلك الأوجه التي ذكرناها  .(58)متفق على تحر

ّ ه عز وجل: }ولا تَْأكُلُوا  -  -فنهى النبي  عنها، لأنها من أكل المال بالباطل، قال الل
ً عَْن تَرَاٍض مِنْكُمْ  [ معناه: تجارة لا 29{ ]النساء: َأْموَال َكُْم بَيْنَكُْم بِالْبَاطِِل ِإلا َأْن تَكُونَ ِتجَارَة

غرر فيها ولا مخاطرة ولا قمار، لأن التراضي بما فيه غرر أو خطر أو قمار لا يحل ولا يجوز، لأنه 
َمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالَأنَْصاُب وَالَأْزلامُ رِْجٌس  مَا اْلخ َّّ ّ ه في كتابه حيث يقول: }ِإن من الميسر الذي حرمه الل

يْطَ  كُْم تُْفلُِحونَ{ ]المائدة: مِْن عَمَِل الّشَّ  (59) [90اِن فَاْجتَنِبُوهُ لَعَلّ َّ

 مهمات مما اختلفت فيه أنظار العلماء بسبب تحقق الغرر من عدمه:ثانيا

 :وسنذكر بعضها لتعذر الإحاطة بها

"بسبب اشتراط ومن منعه قال إنه ، ــــ شرط الخيار في البيع فمن أجازه قال ليس بغرر1
يادة المدة يزداد الغرر" الخيار يتمكن معنى بز  .(60)الغرر و

ية المبيع شرط عند الشافعية2 وقالت الحنفية يجوز وله خيار ، لأن عدمها غرر، ــــ رؤ
ية؛ وجه قوله أن جهالة الذات إنما منعت صحة العقد لإفضائها إلى المنازعة؛ لأن الأعيان  الرؤ
تختلف رغبات الناس فيها لاختلاف ماليتها فمن الجائز أن يقول المشتري: هذا ليس عين المبيع 

ية ولأن ية يوجب تمكن الغرر  بل مثله من جنسه فيقعان في المنازعة بسبب عدم الرؤ عدم الرؤ
 في البيع 

بأن دعوى الغرر ممنوعة ، وناقشه الحنفية بعمومات البيع من غير فصل فإن الغرر هو الخطر و
، وههنا ترجح جانب الوجود على جانب الذي استوى فيه طرف الوجود والعدم بمنزلة الشك

 .(61)العدم

 غائبة. عن أحمد فيه ثلاث روايات.مسألة بيع الأعيان ال :قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 إحداهن: لا يصح بيعه بحال، كقول الشافعي الجديد.
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والثانية: يصح وإن لم يوصف، وللمشتري الخيار إذا رآه، كقول أبي حنيفة. وقد روي عن 
 أحمد: لا خيار له.

أنه لا يصح بالصفة، ولا يصح بدون الصفة، كالمطلق الذي في  -وهي المشهور  -والثالثة 
 .(62)الذمة، وهو قول مالك

بيع السنبل، ـــ واختلف العلماء كذلك في بيع العبد الآبق3 بيع الأعمى، و بات، و  ،،والمضار
  .وأنواع من المزراعة، وأنواع من الشركات

فمثلا شركة الأبدان قال أبو حنيفة: تصح الشركة فيما يضمن بالعقد، كالصنائع كلها، مثل: 
اتفقتا أو اختلفتا، فأما ما لا يضمن بالعقد، كالاصطياد، الخياطة، والصباغة، سواء 

 .والاحتطاب، والاحتشاش، والاغتنام؛ فلا يصح عقد الشركة عليه

 وقال مالك: تصح الشركة إذا اتفقت صنعتاهما، ولا تصح إذا اختلفتا.

وقال أحمد: تصح شركة الأبدان في الصنع كلها، وفي جميع الأشياء المباحة، كالاصطياد 
 لاحتشاش، والاغتنام.وا

يان العادات أو لظهور الحاجات إليه؛  وحجة من أجاز أن الغرر مغتفر في هذه الشركات، لجر
؛ لأنه لا ، أو لأنه منضبط ومن منع كان دليله تحقق الغرر وهم الشافعية؛ وفي الشركة غرر

 .(63)يدرى كم يكسب كل واحد منهما، 

يوب فمن أجاز ألحقه بالغرر المغتفر فيه للضرورة؛ _ ومما اختلف فيه اشتراط البراءة من الع4
 .لأن البائع يحتاج أن يدفع عن نفسه الضرر في المخاصمات التي قد تنتج عن ظهور عيب

أو للضرورة قال القرافي "ومختلف فيه هل يلحق بالقسم الأول لعظمه أو بالقسم الثاني لخفته 
على الصفة والبرنامج ونحوهما فعلى هاتين القاعدتين يتخرج الخلاف في البراءة فأبو  إليه كبيع الغائب

 حنيفة يرى إن كان المبيع معلوم الأوصاف حق للعبد فيجوز له التصرف فيه وإسقاطه بالشرط.

ّ ه تعالى وأنه حجر على عباده في المعاوضة على المجهول.   وغيره يراه حق الل

المغتفر لضرورة البائع لدفع وأبو حنيفة يرى أن غرر العيوب في شرط البراءة من الغرر  
وغيره يراه من الغرر الممنوع؛ لأنه قد يأتي على أكثر صفات المبيع فتأمل الخصومة عن نفسه، 
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ّ ه  هذه المدارك فهي مجال الاجتهاد، وإذا نظر أيها أقرب لمقصود الشرع وقواعده فاعتمد عليه والل
 (64)هو الهادي إلى سبيل الرشاد"

  :وقد ضبط الامام الشوكاني ذلك فقال

ما كان منها مقتضيا للوقوع في الغرر الذي يحصل عنده التردد وعدم العلم بالحقيقة، فإن  
ذلك لا يتحقق معه التراضي الذي هو المناط في المعاملات الشرعية وليس عدم الصحة لمجرد 

 .(65)ي بيع الغرر المنهي عنه حسبما قدمناالشرط بل لاقتضائه الوقوع ف

_ وقد ذكر أبو محمد ابن حزم كلاما ومسائل مما يختلف فيها النظر في تحقق الغرر من عدمه، 5
  :فجاء في المحلى

ين عن شريح أنه كان لا يرى بأسا ببيع الغرر إذا كان علمهما فيه سواء.  عن ابن سير

يق ابن أبي شيبة نا ابن ينا من طر براهيم  -علية  وكما رو ّ ه بن  -هو إسماعيل بن إ عن عبد الل
يق سعيد بن منصور نا حبان بن  ين قال: لا أعلم ببيع الغرر بأسا. ومن طر عون عن محمد بن سير
براهيم قال: من الغرر ما يجوز ومنه ما لا يجوز، فأما ما يجوز فشراء السلعة  علي نا المغيرة عن إ

يضة، وأما ما لا يجوز فشراء ال  سمك في الماء.المر

به يقول ابن  يز و ينا إجازة بيع السمك في الماء قبل أن يتصيد عن عمر بن عبد العز وقد رو
 أبي ليلى.

ّ ه  براهيم ليس شيء منه غررا،  قال أبو محمد: لا حجة في أحد دون رسول الل والذي ذكر إ
يض ا يبرأ المر يموت، وقد يموت الصحيح فجأة، و يضة فكل الناس يمرض و لمدنف، فلا أما المر

 غرر ههنا أصلا.

وأما السمك في الماء فإن كان قد ملك قبل فليس بيعه غررا بل هو بيع صحيح، وقد وافقنا 
الحاضرون من خصومنا على أن بركة في دار لإنسان صغيرة صاد صاحبها سمكة ورماها فيها حية، 

لأنه غرر، حتى ولو كانت فإن بيعها فيها جائز، وأما ما لم يملك من السمك بعد فلم يجز بيعه؛ 
السمكة مقدورا عليها بالضمان ما حل بيعها، وإنما حرم لأنه بيع ما ليس له وهذا أكل مال 

 .(66)بالباطل

 ــــ  ومن مشهورات المسائل اختلاف تقدير الغرر في المهور وما يتعلق به 6
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على شورةإن و، فــ"يجوز على بيت أو خادم غير موصوفين ولها الوسط والبيت اللائق بها
كانت معتادة وفي التنبيهات الشوار بفتح الشين ما يحتاج إليه البيت من المتاع الحسن والشارة 

 والشورة بالضم الحال ، والهيئة وحسن الملبس

_كما يجوز النكاح_ على مائة بعير غير موصوفة ولها الوسط من الأسنان، وليس للزوج دفع 
ة وقال الشافعي وابن حنبل لا يجوز إلا بمعلوم موصوف القيمة إلا أن ترضى ووافقنا أبوحنيف

 (67)كالبيع"

أو دخل بها فقد وقع الخلاف في مضيه مع ، حتى الغرر الفاحش في المهور إذا وقع العقد
 .(68)الغرر الفاحش عند المال كية 

 ؤحش الغشس ػلى ثؼغ الؼمَد الوؼبطشٓ  :الوسإلٔ الخبلخٔ
ول كن تختلف أنظار العلماء في ، بلا خلاف كما سبق لابد من خلو العقد من الغرر الفاحش

وكما اختلف العلماء السابقون في كثير من المسائل من هذا النوع، ، تحديد الفاحش ومدى تحققه
وسبب الخلاف هل هو من الغرر ، اختلف المعاصرون في كثير من النوازل التي وجد فيها الغرر

 فى عنه شرعا.المعفو عنه أم من الغرر الفاحش الذي لا يع

وسنذكر منها ما يتعلق ببحثنا فقط وهو  ،،التأمين، ومن أشهر المسائل التي ظهر فيها الخلاف
 مدى تحقق الغرر فيها، لا من كل جانب. 

أن عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية :وقد بين المانعون أدلة لمنعه فمن ذلك
الفاحش، لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار الاحتمالية المشتملة على الغرر 

ما يعطي، أو يأخذ، فقد يدفع قسطاً، أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمِن، 
وقد لا تقع الكارثة أصلاً، فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئاً، وكذلك المؤمِن لا يستطيع أن 

يأخذ بالنسب  ة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبييحدد ما يعطي و
 النهي عن بيع الغرر. 

كما أن عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة لما فيه من المخاطرة في معاوضات 
مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل، أو مقابل غير مكافئ، فإن 
ً من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا  المستأمن قد يدفع قسطا
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الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت فيه الجهالة كان يقع 
قماراً، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: )يآ أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعل كم تفلحون( الآية والتي 

 .(69)بعدها."

 هٌبلشٔ االستذالل ػلى هٌغ التإه٘ي ثحزٔ ٍرَد الغشس ٍالزْبلٔ _
وعند الرجوع ، قدمناها قبل قليل، وأجيب عن هذا الاستدلال أن الغرر الممنوع له ضوابط

إلى تلك الضوابط، وتطبيقها على عقد التأمين تبين أن هذا العقديعتبر إلحاقه بالغرر الممنوع مجانب 
 ،مع ندرة حصول المنفعة للعاقد، وغالبا، نوع لابد أن يكون مقصوداللصواب؛ لأن الغرر المم

لأن الشركات تقدم معلومات ، وهذا ما ليس في عقد التأمين، حصول ضرر غالب على العاقدو
، وتقوم هذه على الدراسات العلمية الوافية، كاملة ومستوفاة عن الضرر وسقف العقد المبرم معها

 .مصالح هذا العقد إلا في التأمين على الحياةهذا مع حاجة الناس وكثرة 

والغرر المدعى لا يبلغ ، فمصلحتها بينه، أما التأمين الصحي والتأمين على السيارات والمنشآت
بل بالضرورة والحاجة مع أن الفقه الاسلامي فيه كثير من مسائل الغرر ، درجة المنع أو قو

 وقد تقدم ال كثير منها في بحثنا، هاال كثيرة التي أجازها الفقهاء مع ظهور الغرر في

والمقصود بالغرر والجهالة الممنوعين ما كان فاحشا مفضيا إلى التنازع والخصومة والخداع 
 .(70)وأكل أموال الناس مخاطرة

 .(72)وابن رشد (71)ونقل الإجماع على هذا غير واحد كالنووي

.. وال كرنب جائز عند .والأصل عنده أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة :قال ابن رشد
ولم يجزه الشافعي إلا مقلوعا، لأنه من باب  مالك بيعه إذا بدا صلاحه وهو استحقاقه للأكل،

 بيع المغيب.

ومن هذا الباب بيع الجوز، واللوز، والباقلا في قشره، أجازه مالك، ومنعه الشافعي.  
لافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع أم ليس من المؤثر؟ وذلك أنهم اتفقوا والسبب في اخت

أن الغرر ينقسم بهذين القسمين، وأن غير المؤثر هو اليسير أو الذي تدعو إليه الضرورة، أو ما 
ين"  .(73)جمع الأمر
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البا ولأن غرر هنا غير غالب "والبيع لا يوصف بأنه بيع غرر حتى يكون الغرر ظاهرا فيه وغ
 .(74)عليه"

بة ، وقد وجد في الشرع عقود هامة فيها غرر كثير ل كنها لحاجة الناس أجيزت كعقد المضار
 .(75)ف "القراض جائز مستثنى من الغرر والإجارة المجهولة"

وهكذا المساقاة والمزارعة وكثير من مسائل الشركات وهكذا "الجعل فقد جوزته السنة  
يعة على ما فيه من الغرر"  (76)وأجازته الشر

 :ولذلك ناقش المجيزون هذا الاستدلال بالمنع من حصول الغرر الفاحش

يد آل محمود: ّ ه بن ز  فمنهم الشيخ عبد الل

لى سيارته حصول الأمانعلى نفسه وعلى سيارته التى فقد بين أن المؤمن على السيارة يستفيدع
يسوقها بنفسه أو يسوقها رجل فقير لا مال له ولا عاقلة، فيستفيد عدم المطالبة والمخاصمة في سائر 
الحوادث التى تقع بالسيارة متى كان التأمين كاملًا، وتقوم شركة التأمين بإصلاحها عند 

لأمان والاطمئنان يستحق أن يبذل في حصوله حدوث شيء من الأضرار بها. ومثل هذا ا
 نفيس الأثمان.

بين أنه ليس في هذا التأمين من محذور سوى الجهالة بالأضرار التى قد تعظم في بعض  و
 الأحوال فتقضى بهلاك بعض النفوس والأموال وقد لا تقع بحال.

 ره من سائر الضمانات. وأما حكم هذه الجهالة فقد بين العلماء المجيزون أنها مغتفرة فيه كنظائ

 فقد ذكر الفقهاء صحة الضمان عن المجهول وعما لا يجب!.

يصح ضمان الجنايات، سواء كانت نقودًا كقيم المتلفات أو نفوًسا  قال في "المغنى": و
به بالإتلاف فلم يمنع جوازه بالالتزام. قال: ولا يشترط  كالديّات، لأن جهل ذلك لا يمنع وجو

 ون عنه ولا علمه بالمضمون به لصحة ضمان ما لم يجب.. انتهى.معرفة الضامن للمضم

وهذه هى نفس قضية التأمين على ضمان حوادث السيارات، ثم إن هذه الجهالة في عقد 
التأمين لا تفضى إلى نزاع أبدًا، لتوطين الشركة أمرها في عقدها على التزام الضمان بالغًا ما بلغ، 

باح الهائلة.فلا تحس بدفع ما يلزمها من الغر  امة في جنب ما تتحصل عليه من الأر
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 :ومن الحجج في جواز ذلك

بية، بحيث لا يمنح السائق رخصة  أن الحاجة قد دعت إليها والضرورة في أكثر البلدان العر
سياقة إلا في سيارة مؤمنة وإلا اعتبروه مخالفًا لنظام سير البلد، وهذه مما يزول بها شبهة الشك في 

باحتها   وتتمخض للجواز بلا إشكال.إ

 ولهذا نظائر في الفقه الاسلامي حتى قال العلامة الحنبلي بن محمود:

بعة، فإنه سيعرف تمام المعرفة أن نصوص الإمام  إن كل مختص في فهم فقه الأئمة الأر
أحمد وأصوله تستصحب الحكم بصحة عقد التأمين على السيارات وأن جوازها يتمشى على مذهبه، 

 يوافقه مذهب الإمام مالك وأبى حنيفة.كما 

ولا نعنى بذلك أن الحنابلة ذكروا هذا العقد باسمه وصفته في كتبهم، بل ولا غيرهم من سائر 
 المذاهب ل كونها حديثة الاختراع ولكل حادث حديث.

وإنما نعنى أن نصوص الإمام أحمد، تتسع لقبولها كسائر نظائرها من الشركات والضمانات 
بيع أسهم  الشركات. و

ل كون الإمام أحمد أكثر تصحيحًا للعقود والشروط من سائر الأئمة، ونصوص مذهبه تساير 
 التّطور في العقود المستحدثة.

لأن نصوصه وإن لم تنص على كل عقد أو شرط باسمه ل كنها كافية لحل جميع مشاكل 
ج إلى فهم ثاقب العقود والشروط والشركات بالنص أو الاقتضاء أو التضمن، غير أنها تحتا

 (77)وتطبيق سليم وتبحر في فقه النصوص والعقود

وممن ذهب الى الجواز إما مطلقا وإما على تفاصيل وقد كانوا قلة فأصبحوا كثرة اليوم 
يقف على رأس هؤلاء جميعا  :(78) و

يعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة  -1 الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء، أستاذ الشر
ير سابق، دمشق وأستاذ في  يعة بها سابقا ووز  كلية الشر

يعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة القاهرة في بحثه  -2 الأستاذ علي الخفيف؛ أستاذ الشر
باحة أنواع التأمين جميعها   الذي يقدمه للجنة الخ براء فقد ذهب إلي إ
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يعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة ا -3  لقاهرةالدكتور محمد سلام مدكور أستاذ الشر

يين. -4  الأستاذ محمد بن الحسن الحجوي الثعالبي؛ أستاذ العلوم العالية بالقرو

يعة بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ثم بكلية  -5 المرحوم الدكتور يوسف موسى: أستاذ الشر
الحقوق بجامعة عين شمس: قال: إن التأمين بكل أنواعه ضرب من ضروب التعاون شرعا لا 

با.بأس به إذا خلا م  ن الر

المرحوم الشيخ عبد الرحمن عيسى؛ مدير تفتيش العلوم الدينية والوثنية بالأزهر: ذهب  -6
 لجواز التأمين بجميع أنواعه.

 المرحوم الشيخ الطيب حسن النجار عضو جماعة كبار العلماء. -7

يعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة  -8 المرحوم الشيخ عيسوى أحمد عيسوى، أستاذ الشر
 1962ين شمس، في مقال نشرته مجلة العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة عين شمس يوليو سنة ع

باحته بكل أنواعه.  ذهب فيه إلي إ

ير الأوقاف وشؤون الأزهر سابقا: ذهب فيه  -9 الدكتور محمد البهي، عضو مجمع البحوث ووز
الناس عليه إلزاميا أخذا من إلي جواز عقد التأمين بجميع أنواعه بل أوجب على الدولة حمل 

 كلام ابن خلدون.

يين المتخصصين كتب كلمة في مجلة  -10 ّ ه صيام من العلماء الأزهر المرحوم الشيخ عبد الل
فكان صوته أول صوت شرعي جري بمصر ذهب إلي إلحاق التأمين  1932المحاماة الشرعية مايو 

 بالموالاة فهو جائز مثله.

 رة الإنتقاء والتخير ل كنهم إلي المنع أقرب:وأما من تردد فمنهم أصحاب فك

يعة الإسلامية بكلية  -1 وعلى رأسهم يقف العلامة المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة أستاذ الشر
الحقوق بجامعة القاهرة وعضو لجنة الخ براء انتهى فيه إلي أن هذا العقد غير جائز في الفقه 

آخر له التأمين على السياراتفقط من  الإسلامي بل فاسد يكرهه الإسلام ل كنه أباح في مقال
 .أنواع التأمين
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يعة الإسلامية بكلية الحقوق بجامعة  -2 المرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف أستاذ الشر
القاهرة: في مقال له في صحيفة لواء الإسلام فذهب فيه إلي جواز عقد التأمين على الحياة 

 فقط من أنواع التأمين ولم يتطرق لغيره.

بر ونوفمبر سنة الأست -3 نشرت  1953اذ أحمد السنوسى في مقالين له في مجلة الأزهر أكتو
بحثا له في التأمين من المسؤولية ذهب إلي جواز هذا النوع قياسا له على عقد الموالاة الذي 
بقائه مشروعا. ولم يتجاوز تأمين  ذهب إلي مشروعيتة عدد من كبار فقهاء الصحابة والأمصار و

غيره من أنواع التأمينات؛ لأنه استند إلي عقد الموالاة. وهو لا يكاد ينفيه على  المسؤولية إلي
يقته في الأنواع الأخرى.  طر

باحة أنواع  -4 محمد أحمد فرج السنهوري؛ عضو مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الخ براء، يرى إ
يا فهو في التأمين عدا التأمين على الحياة من أجل مستفيد غيره وعدا ما يسمونه تأمي نا ادخار

ية وفي تسميته تأمينا كثير التجوز. بو  حقيقته معاملة ر

الشيخ محمد مبروك؛ خبير اللجنة المال كي: أفتي بفساد عقد التأمين على الحياة لاشتماله على  -5
با والغرر  با والمقامرة والمخاطرة، وأما عقد التأمين على الأضرار فهو عقد سليم خال من الر الر

 والجهالة.

يعة الإسلامية وعلى  -6 وهنالك من علماء القانون من ذهب إلي جواز عقد التأمين في الشر
 رأسهم الدكتور السنهوري 

 

 :الخبتؤ ٍالٌتبئذ
 أولا: تنحصر معانيه في خمسة أمور:

 .ــــ هو ذو الخطر والخداع والجهل1
 ـــ عدم معرفة حقيقة المبيع ولا صفته ولا مقداره ولا أجله.2
 ــــ الغرر ما يغلب على العقد حتى يوصف به. 3
 ـــ تقارب احتمالية الحصول من عدمها.4
 ـــ مالا يقدر على تسليمه ولا ينتفع به. 5
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 ثانيا: الغرر له ضوابط أهمها 
 أن يكون غالبا على العقد. -
 أن يكون مقصودا في العقد.  -
 يمكن أن يعفى عن الغرر اليسير.  -
يعفى عن الغرر عند الضرورة ولو  - ً و  . كثيرا
يعفى عن الغرر إذا عرف معرفة جملية.  -  و
يتسامح في غير المعاوضات ما لا يتسامح فيها بالنسبة لوجود الغرر.  -  و
 ما دعت اليه حاجات الخلق عفي عنه. -
الغرر ثلاثة أقسام فالغالب ال كثير على العقد المؤدي إلى الخطر حالا ومآلا لا يعفى  -

 ه.عن
 .فهو اليسير المعفو عنه بالإجماع وهو ما لا يمكن التحرز عنه غالبا :أما الثاني  -
 فهو الوسط المتردد بينهما.  :وأما الثالث  -
أو ، وأكثر المنهيات مما لم يخلق أو المعدوم، الغرر الغالب مؤثر على العقود بالبطلان -

 البيوع في هذا الباب.  وتدور عليها نصوص منهيات، من هذا الباب، المتعذر التسليم
 والسبب هو تحقيق مدى وجوده. ، هناك مسائل اختلف في تأثر الغرر فيها -
لتحقيق ، عقد التأمين عقد معاصر وجد فيه الغرر ل كن تنازعته أنظار فقهاء العصر نظرا -

 المناط في وجود الغرر المانع من عدمه.
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  :الوشارغ
محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري  :،_ لسان العرب1

يقى )المتوفى:  يفعى الإفر  بيروت  -ه ( ط: دار صادر 711الرو
يد الأزدي )المتوفى:  :،_جمهرة اللغة2 ه ( المحقق: رمزي 321أبو بكر محمد بن الحسن بن در

 م 1987بيروت الطبعة: الأولى،  –ط: دار العلم للملايين  منير بعلبكي
محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض،  :،_ تاج العروس من جواهر القاموس3

بيدي )المتوفى:  َّّ  ه (المحقق: مجموعة من المحققين ط: دار الهداية 1205الملّقب بمرتضى، الز
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  :،منتخب من صحاح الجوهري -4
 ه ( 393
بية -5 أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:  :،الصحاح تاج اللغة وصحاح العر
 1407بيروت الطبعة: الرابعة  –تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ط: دار العلم للملايين  ه (393

 م 1987 -  ه 
ه ( المحقق: د 170للخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )المتوفى:  العين -6

براهيم السامرائي ط: دار ومكتبة الهلال  مهدي المخزومي، د إ
ّ ه )المتوفى:  -7 أساس البلاغة:: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الل
 لبنان –ب العلمية، بيروت ه (تحقيق: محمد باسل عيون السود ط: دار ال كت538
يب الشرح ال كبير -8 أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو  :المصباح المنير في غر

 بيروت  -ط: المكتبة العلمية  ه (770العباس )المتوفى: نحو 
ه (المحقق: محمد 370تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى: -9

بي عوض مر  بيروت -عبط: دار إحياء التراث العر
يبي القرآن والحديث -10 : محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد :المجموع المغيث في غر

باوي ط: جامعة أم 581الأصبهاني المديني، أبو موسى )المتوفى:  يم العز ه (المحقق: عبد ال كر
يعة والدراسات القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية ا  لشر

بية المعاصرة: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  -11 ه ( بمساعدة 1424معجم اللغة العر
يق عمل ط: عالم ال كتب الطبعة: الأولى،    2008 -ه   1429فر
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يات / حامد  -12 براهيم مصطفى / أحمد الز بية بالقاهرة )إ المعجم الوسيط: مجمع اللغة العر
 محمد النجار(ط: دار الدعوةعبد القادر / 

عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي )المتوفى:  :طلبة الطلبة -13
 ه ( ط: المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد537

علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -14
 ه (ط: دار ال كتب العلمية587الحنفي )المتوفى: 

يد للقدوري: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوري  -15 التجر
 ه ( 428)المتوفى: 

لي جمعة محمد ط: أ. د ع .المحقق: مركز الدراسات الفقهية والاقتصادية أ. د محمد أحمد سراج
 القاهرة  -دار السلام 

لْبِيِّ  -16 : عثمان بن علي بن محجن البارعي، :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الّشِ
يلعي الحنفي )المتوفى:  ه (الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن  743فخر الدين الز

لْبِيُّّ )المتوفى: ية  1021 يونس بن إسماعيل بن يونس الّشِ بولاق،  -ه (ط: المطبعة ال كبرى الأمير
 القاهرة 

17-  ِ ُخْتَلَطَة ِ والم نَة ُ على ال كُتُِب المُدَوَّّ نْبيهَاُت المُْستَنْبَطة َّّ عياض بن موسى بن عياض بن  :الت
ه (تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد 544عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى: 

 م  2011 -ه   1432لبنان الطبعة: الأولى،  –ي ط: دار ابن حزم، بيروت النعيم حميت
: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي :مشارق الأنوار على صحاح الآثار -18

 ه (دار النشر: المكتبة العتيقة ودار التراث 544السبتي، أبو الفضل )المتوفى: 
ه ( 520أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: أبو الوليد محمد بن  :المقدمات الممهدات -19

ه   1408لبنان الطبعة: الأولى،  –ط: دار الغرب الإسلامي، بيروت  تحقيق: الدكتور محمد حجي
 م 1988 -

ّ ه بن نجم بن  :عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة -20 أبو محمد جلال الدين عبد الل
ه (دراسة وتحقيق: أ. د. حميد بن محمد 616وفى: شاس بن نزار الجذامي السعدي المال كي )المت

 لبنان –لحمر ط: دار الغرب الإسلامي، بيروت 
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يس بن عبد الرحمن المال كي الشهير  :الذخيرة -21 أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدر
 ه (684بالقرافي )المتوفى: 

 محمد حجي المحقق:
الِك إلىَ َأشرَِف المَسَالِِك  -22 عبد الرحمن بن محمد بن عسكر  :فِي فقهِ الإمَاِم مَالِكإْرَشادُ الّسَّ

يد أو أبو محمد، شهاب الدين المال كي )المتوفى:  يرات مفيدة 732البغدادي، أبو ز بهامشه: تقر ه (و
براهيم بن حسن ط: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر  لإ

ن يونس، أبو عمرو جمال الدين ابن الحاجب جامع الأمهات:: عثمان بن عمر بن أبي بكر ب -23
يط: اليمامة للطباعة 646ال كردي المال كي )المتوفى:  ه ( المحقق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضر

يع الطبعة: الثانية،   م2000 -ه  1421والنشر والتوز
فة الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية. )شرح حدود ابن عر -24

ّ ه، الرصاع التونسي المال كي )المتوفى:  :للرصاع( ه (ط: 894محمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبد الل
 ه  1350المكتبة العلمية الطبعة: الأولى، 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف: القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر  -25
ه  1420دار ابن حزم الطبعة: الأولى، ه (المحقق: الحبيب بن طاهر ط: 422البغدادي المال كي )

 م1999 -
التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري  -26

ّ ه المواق المال كي )المتوفى:  ه ( ط: دار ال كتب العلمية الطبعة: الأولى، 897الغرناطي، أبو عبد الل
 م 1994-ه 1416
يب الحديث:: أبو محمد عبد  -27 ّ ه بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: غر ه ( 276الل

ّ ه الجبوري  بغدادالطبعة: الأولى -ط: مطبعة العاني  المحقق: د. عبد الل
يني،  -28  ّ ه بن يوسف بن محمد الجو نهاية المطلب في دراية المذهب:: عبد الملك بن عبد الل

 ( حققه وصنع فهارسه: أ. د/ ه478أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 
البيان في مذهب (1م )2007-ه 1428ط: دار المنهاجالطبعة: الأولى،  عبد العظيم محمود الدّيب

 ( 65/ 5الإمام الشافعي )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج:: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي روجعت وصححت:  -30

ية ال كبرى بمصر لصاحبها مصطفى محمد   على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء ط: المكتبة التجار



 ز. فضل ثي عجس اهلل هراز ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ َاثغِ ٍؤثرُ على العقَز(ضالغرر )هبّ٘تِ ٍ
 

 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبرـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

منصور بن يونس بن  :دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات -31
يس البهوتى الحنبلى )المتوفى: صلاح ال  ه (ط: عالم ال كتب1051دين ابن حسن بن إدر

تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني )المتوفى:  :مجموع الفتاوى -32 
يف،  ه (728 المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ط: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشر

ية، ال بية السعوديةالمدينة النبو  ممل كة العر
المحلى بالآثار:: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري  -33

بدون تاريخ  –ط: دار الفكر  ه (456)المتوفى:   بيروت الطبعة: بدون طبعة و
بية -34 وفى: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المت :الصحاح تاج اللغة وصحاح العر

 بيروت  -ه (تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار ط: دار العلم للملايين 393
بية المعاصرة -35 ه ( بمساعدة 1424د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتوفى:  :معجم اللغة العر

يق عمل  ط: عالم ال كتب  فر
 995شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب: المنجور أحمد بن علي المنجور )المتوفى  -36

ه (دراسة وتحقيق: محمد الشيخ محمد الأمينأصل الكتاب: أطروحة دكتوراة )الجامعة الإسلامية 
يز الحمادط: دار عبد  بالمدينة المنورة، شعبة الفقه(، بإشراف الدكتور/ حمد بن حماد بن عبد العز

ّ ه الشنقيطي   الل
يا محيي الدين يحيى بن  :المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي(( -37 أبو زكر

 ه ( ط: دار الفكر676شرف النووي )المتوفى: 
الشرح ال كبير )المطبوع مع المقنع والإنصاف(:: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن  -38

ّ ه بن عبد المحسن  682وفى: محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي )المت ه ( تحقيق: الدكتور عبد الل
يع والإعلان، القاهرة  الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو -التركي   -ط: هجر للطباعة والنشر والتوز

بية ية مصر العر  جمهور
بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  -39 

 القاهرة –ه (ط: دار الحديث 595ر بابن رشد الحفيد )المتوفى: الشهي
محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المال كي، أبو عبد  :المختصر الفقهي لابن عرفة -40

ّ ه )المتوفى:  المحقق: د. حافظ عبد الرحمن محمد خير ط: مؤسسة خلف أحمد الخبتور  ه ( 803الل
ية  للأعمال الخ ير
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يد القيروانيشرح ابن  -41 قاسم بن عيسى بن  :ناجي التنوخي على متن الرسالة لابن أبي ز
يدي ط: دار ال كتب العلمية، 837ناجي التنوخي القيرواني )المتوفى:  يد المز ه (أعتنى به: أحمد فر

 لبنان  -بيروت 
م بن تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلا :القواعد النورانية الفقهية -42

ّ ه بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  ه (حققه وخرج 728عبد الل
 ط: دار ابن الجوزي أحاديثه: د أحمد بن محمد الخليل

المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال: شمس الدين أبو  -43
ّ ه محمد بن أحمد بن عثمان بن   ه (المحقق: محب الدين الخطيب748قَايْماز الذهبي )المتوفى: عبد الل

44-  ِ ُخْتَلَطَة ِ والم نَة ُ على ال كُتُِب المُدَوَّّ نْبيهَاُت المُْستَنْبَطة َّّ عياض بن موسى بن عياض بن  :الت
ه ( تحقيق: الدكتور محمد الوثيق، الدكتور عبد 544عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )المتوفى: 

 لبنان  -النعيم حميتي ط: دار ابن حزم، بيروت 
ّ ه، ابن جزي الكلبي  -45 القوانين الفقهية:: أبو القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الل

 ه ( 741وفى: الغرناطي )المت
ّ ه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  -46 الاستذكار: أبو عمر يوسف بن عبد الل

 بيروت  -تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوضط: دار ال كتب العلمية  ه (463)المتوفى: 
يس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عب:الأم -47 ّ ه محمد بن إدر د : الشافعي أبو عبد الل

 بيروت –ه ( ط: دار المعرفة 204المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: 
ه ( ط: دار 483المبسوط: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  -48

 بيروت –المعرفة 
بي المنتقى شرح الموطإ:: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجي -49

 بجوار محافظة مصر -ه ( ط: مطبعة السعادة 474القرطبي الباجي الأندلسي )المتوفى: 
ه (المحقق: 505الوسيط في المذهب: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  -50

براهيم  القاهرة -محمد محمد تامر ط: دار السلام ، أحمد محمود إ
أبو الحسين يحيى بن أبي الخ ير بن سالم العمراني اليمني  البيان في مذهب الإمام الشافعي: -51

  جدة -المحقق: قاسم محمد النوري ط: دار المنهاج  ه (558الشافعي )المتوفى: 
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ّ ه الشوكاني  :السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار -52 محمد بن علي بن محمد بن عبد الل
 ه ( ط: دار ابن حزم1250اليمني )المتوفى: 

  –العدد الثاني  -جلة مجمع الفقهي الِإسلامي م  -53
 
 

الَْاهش:
                                                           

بية ) (346/ 4) العين للخليل(1)  (13/ 5( )698/ 1( أساس البلاغة )11/ 5لسان العرب )( 768/ 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العر
يب الشرح ال كبير )  (.445/ 2المصباح المنير في غر

يب الحديث للقاسم بن سلام )(2)  (.128/ 2غر
 (.19/ 8تهذيب اللغة )(3)
 (.19/ 8المصدر السابق )(4)
يبي الق(5)  (550/ 2رآن والحديث )المجموع المغيث في غر
 (.15/ 5لسان العرب )(6)
بية )(7)  (768/ 2الصحاح :تاج اللغة وصحاح العر
 (.11/ 5لسان العرب )(8)
بية المعاصرة )(9)  65( طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ص648/ 2المعجم الوسيط ) (1606/ 2معجم اللغة العر
 (163/ 5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(10)
يد للقدوري )(11)  (2219/ 5التجر
 (46/ 4تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي )(12)
 (1173/ 3التنبيهات المستنبطة على ال كتب المدونة والمختلطة لعياض )(13)
 (131/ 2مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعياض )(14)
 (71/ 2المقدمات الممهدات )(15)
 (670/ 2هب عالم المدينة لابن شاس )عقد الجواهر الثمينة في مذ(16)
 (355/ 4الذخيرة للقرافي )(17)
 (78إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك )ص: (18)
 (348جامع الأمهات )ص: (19)
 (254شرح حدود ابن عرفة )ص: (20)
شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب ( 224/ 6( التاج والإكليل لمختصر خليل )522/ 2الإشراف على نكت مسائل الخلاف )(21)
(1 /359) 
يب الحديث لابن قتيبة ) (22) بيع العنب على ال كرم 193/ 1غر ( بيع المزابنة المنهي عنه هو بيع للثمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا و

بيب كيلا وأخبرنا شيخ من أصحاب اللغة أنه سمي مزابنة لأن المتبايعين إذا وقفا فيه على الغب ن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن بالز
بنته الناقة إذا دفعته برجلها فسمي هذا الضرب من البيع مزابنة لأن المزاب بن الدفع يقال ز نة وهو أن يمضيه فتزابنا أي تدافعا واختصما. والز

  التدافع والقتال يقع فيه كثيرا.
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 (403/ 5نهاية المطلب في دراية المذهب )(23)
 ( 65/ 5في مذهب الإمام الشافعي ) البيان(24)
 ( 250/ 4تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي )(25)
 (11/ 2شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى )(26)
 (543/ 20مجموع الفتاوى )(27)
 (471/ 14مجموع الفتاوى )(28)
 (287/ 7المحلى بالآثار )(29)
بية )انظر مثلا (30) ( 386( ]خطر[ الخطر: الإشراف على الهلاك وفي القاموس المحيط )ص: 648/ 2الصحاح تاج اللغة وصحاح العر

بية المعاصرة ) يك: الإشراف على الهلاك، والسبق يتراهن عليه وفي معجم اللغة العر بالتحر ( مصدر خطُرَ. إشراف على الهلاك، 662/ 1و
لامة  أو ما يهّدِد الأمن والّسَّ

 (359/ 1( شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب )191/ 5ذخيرة للقرافي )ال(31)
 (258/ 9المجموع شرح المهذب ) (32)
 (192/ 5الذخيرة للقرافي )(33)
 (258/ 9المجموع شرح المهذب ) (34)
 (192/ 5الذخيرة للقرافي )(35)
 (114/ 11الشرح ال كبير على المقنع ت التركي )(36)
 (176/ 3ونهاية المقتصد )بداية المجتهد (37)
 (93/ 5الذخيرة للقرافي )(38)
 (93/ 5الذخيرة للقرافي )(39)
 (258/ 9المجموع شرح المهذب )(40)
 (.367)قواعد المقري، ص: (41)
 (149/ 12الشرح ال كبير على المقنع ت التركي )(42)
 ( 48/ 6المغني لابن قدامة )، (30/ 17المصدر السابق )(43)
 (104/ 6لمختصر خليل )التاج والإكليل (44)
 (171القواعد النورانية )ص: (45)
 (436/ 5الذخيرة للقرافي )(46)
( ثم نقل القرافي أن الغرر يجوز في خمس مسائل الهبة والحمالة والرهن عند ابن القاسم إلا في الجنين كرهه 244/ 6المصدر السابق )(47)

ه وقيل يفسخ وله خلع المثل والصلح في العمد مختلف فيه ومنعه ابن القاسم قال في المدونة وأجازه مالك والخلع عند ابن القاسم وقيل يكر
ابن يونس وافق أشهب في الحوز المتقدم إلا ما في بطون الأمهات فإنه جوز الهبة فيه ولا بد من قبض الموهوب لأن العتق فيه لا يتم حتى 

 يخرج فكذلك الهبة
 (603/ 2شفاء الغليل في حل مقفل خليل )(48)
 (670/ 2عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة )(49)
 .(125/ 2( شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة )289/ 5المختصر الفقهي لابن عرفة )(50)
 .(25/ 29مجموع الفتاوى )(51)
 (221/ 4المنتقى شرح الموطإ )(52)
 (176/ 3بداية المجتهد ونهاية المقتصد )(53)
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( القواعد 260/ 5( الذخيرة للقرافي )169(القوانين الفقهية )ص: 1175/ 3ة على ال كتب المدونة والمختلطة )التنبيهات المستنبط(54)

 ( 171النورانية )ص: 
 (.354/ 4الذخيرة للقرافي )(55)
 (.454/ 6الاستذكار )(56)
 (.168/ 5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(57)
 (.3/119( الأم للشافعي )72/ 2( المقدمات الممهدات )459/ 6الاستذكار )( 168/ 3بداية المجتهد ونهاية المقتصد )(58)
 .(72/ 2المقدمات الممهدات )(59)
 (.41/ 13المبسوط للسرخسي )(60)
 (.163/ 5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )(61)
 ( 25/ 29مجموع الفتاوى )(62)
يد للقدوري )( 63) ( 258/ 9( المجموع شرح المهذب )218/ 4رح الموطإ )( المنتقى ش3618/ 7( )3563/ 7( )2605/ 5التجر

 (.80/ 5( البيان في مذهب الإمام الشافعي )26/ 3الوسيط في المذهب )
 (.93/ 5الذخيرة للقرافي )(64)
 (.505السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )ص: (65)
 (301/ 7المحلى بالآثار )(66)
 (.352/ 4الذخيرة للقرافي )(67)
 (.352/ 4السابق ) المصدر(68)
 10(.. " فإن مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في 611المجلد الثاني )ص  -العدد الثاني  -مجلة مجمع الفقهي الِإسلامي (69)

كثير مما كتبه العلماء  ه  بمكة المكرمة بمقر رابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع التأمين بأنواعه المختلفة، بعد ما اطلع على1398شعبان 
ياض بتار بية السعودية في دورته العاشرة بمدينة الر بعد ما اطلع أيضاً على ما قرره مجلس هيئة كبار العلماء في الممل كة العر / 4/4يخ في ذلك، و

يم للتأمين التجاري بأنواعه. 55ه  بقراره رقم )1397  ( من التحر
بعد الدراسة الوافية وتداول الرأي في ذلك يم التأمين التجاري  و قرر مجلس المجمع الفقهي بالإجماع عدا فضيلة الشيخ/ مصطفى الزرقاء تحر

ية، أو غير ذلك للأدلة الآتية:  ....بجميع أنواعه سواء كان على النفس، أو البضائع التجار
( بداية 402/ 15ان والتحصيل )( البي385/ 9( البيان والتحصيل )456/ 6( الاستذكار )735/ 2(الكافي في فقه أهل المدينة )70)

( 124/ 5( الحاوي ال كبير )115/ 6( التاج والإكليل لمختصر خليل )186( القوانين الفقهية )ص: 176/ 3المجتهد ونهاية المقتصد )
 .(130/ 5( كشاف القناع عن متن الإقناع )75/ 5شرح مختصر خليل للخرشي )

 .9/228( المجموع 71)
 .2/168( بداية المجتهد 72)
 (176/ 3(المصدر السابق )73)
 (385/ 9(البيان والتحصيل )74)
 (186القوانين الفقهية )ص: (75)
 (402/ 15(البيان والتحصيل )76)
 (.449/ 2مجلة مجمع الفقه الإسلامي )(77)
 (.409/ 2المصدر السابق )(78)
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 الؼَاثؾ اإلساله٘ٔ فٖ استخذام االًتشً٘ت 
 ٍالسٌٔ الٌجَٗٔفٖ ػَء المشآى الىشٗن 

 حوذ ًغ٘وش الحوبهٖ الضٍثؼٖؤّبشن د. 
 سئ٘س لسن الذػَٓ ٍالذساسبت االساله٘ٔ

 األسدى - ربهؼٔ الؼلَم االساله٘ٔ الؼبلو٘ٔ ػوّبى
 

 ولخض:ال

ية، الا وهي شبكة  يتحدث هذا البحث عن احدث وسيلة من وسائل الاتصال الجماهير
صفها  يت(، بو ية )الانترن مات العالم يدة المعلو ستحدثة والجد صل الم سائل التوا من و سيلة  و

يضع الضوابط الفقهية لاستخدام تلك الشبكة. بية والاسلامية، و  على المجتمعات العر
شبكة  ستخدام  في ا تردد  سلامية ي لوم الا في الع باحثين  عض ال عروف ان ب من الم و

سبب  لك ب عالم، وذ مع ال ها  صل عبر ية)الانترنيت( والتوا مات العالم من المعلو ها  مااثير حول
ضبط  خرى لاتن ماود ا ية و مواد لااخلاق ضمن  لذي يت ضمونها ا لق بم يرة تتع شكالات كث ا

ق ب لــضابط ف لدعاة والع من ا بال كثير  لذي ادى  لامر ا لاقي، ا لوم ــهي ولااخ في الع ماء 
ضلا  ها، ف من مزايا ستفادة  من اللا مانهم  شبكة، وحر هذه ال عن  عاد  لى الابت سلامية ا الا

مان  هم عن حر هاء وعلم ماء والفق من اراء العل ستفادة  من الا ناس  عوام ال من  ين  لاخر ا
 الشرعي.

مات  شبكة المعلو ستخدام  كم ا تي تح ية ال ضوابط الفقه بين ال جاء لي حث  هذا الب فان  لذا 
العالمية)الانترنيت(، وفقا لما موجود فعلا من قوالب واشكال فنية يتعامل معها المستخدم 
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س ستطيع ا كي ي سلم، ل  شرعي، الم ظور ال في المح قوع  من الو حرج  شبكة دون  لك ال تخدام ت
بذلك يستطيع الاستفادة من هذه الشبكة والتواصل عبرها مع العالم.  و

ي سد أو في  سيط  شكل ب لو ب سهم و قد ا كون  ضع ان ي هد المتوا هذا الج في  حث  مل البا
شبكة المعل ستخدام  هل با في الج ثل  سلامية تتم عات الا في المجتم سها  غرة لم مات ث و

 العالمية)الانترنيت(، مما يمكن المسلمين من التواصل عبر هذه الشبكة مع العالم.
Islamic controls in the use of the Internet 
In the light of Quran and Sunnah 
Islamic controls in the use of the Internet 
In the light of Quran and Sunnah 
Abstract : 
This research tackles the latest means of mass communication, meaning a global 

information network (Internet), which is of new communication in the Arab and 
Islamic societies, this research refer to Islamic controls to use that network. 

It has become known that some researchers in the Islamic sciences hesitate to use the 
World Wide Web (Internet) and communicate with the world through it, And because 
of what was raised around many of the problematic related substance which contains 
immoral materials and other materials do not adhere to Islamic controls, Which caused 
a lot of preachers and scholars in Islamic sciences to stay away from this network, As 
well as depriving other of people to benefits from the views of scientists and scholars. 
Therefore, this research came, to show doctrinal controls that govern the use of the 
global information network (Internet), According to already exist for Internet art forms 
handled by Muslim users, To be able to use the network without embarrassment of 
falling into the forbiddenin Islamic law, And thus can benefit from this network and 
communicate through it with the world. 

This research has been to three sections, the first section is titled: what controls 
jurisprudence in Islam, the second section entitled: Islamic controls to use (the Internet), 
and the third section is titled: Islamic controls depending on the templates and art forms 
used in the Internet . 
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 الومذهٔ: 
شكل  سلامي ب عالم الإ في ال ستحدثة  سائل الم من الو يت(  ية )الانترن مات العالم شبكة المعلو عد  ت

خ شكل  بي ب عالم العر سلامي عام وال عالم الإ لدان ال تأخر ب في  لق  فة تتع ظروف معرو لك ل اص، وذ
بي عن مواكبة التطورات الحاصلة في العالم، وخاصة ما يتعلق منها في عالم الاتصال،  والعالم العر
صال،  سائل الات عالم و في  يد  هو جد ما  كل  سلامية ل ساط الإ عض الأو في ب بة  ي ظرة الر ما أن ن ك

لك التطورات أم لا يحوز على الاهتمام لدى ال كثير من الباحثين، يضاف إلى جعل مواكبة ت ر 
صار  من ح سلامي،  بي والا عالم العر لدان ال ظم ب في مع صل  يزال يح لا  صل و ما ح له،  لك ك ذ
يرات  طور والتغ لة الت بة عج عن مواك يدا  لدان بع لك الب فع ت لى د ير إ شكل كب ساهمت ب حروب  و

 الحاصلة في العالم في مختلف الميادين.

سبب  ب بل و من ق ية)الانترنيت(،  مات العالم شبكة المعلو مع  مل  سالة التعا جد أن م لك ن ذ
المسلمين، يكتنفها بعض الغموض ولم تحسم بشكل قاطع، فلا يزال ال كثير من الباحثين وخاصة 

 ذوو الخلفية الإسلامية مترددين في اقتحام هذه الشبكة والتواصل عبرها مع العالم.

شيع و  ما أ لك أن  لى ذ ضاف إ في ي ية  كان غا ية)الانترنيت(  مات العالم شبكة المعلو عن  شاع  ي
السلبية، وكأن هذه الشبكة هي باب من أبواب الرذيلة، والخروج من عالم الانضباط الديني إلى 
هذه  لى مستخدمي  ظر إ لبعض ين يب كان ا قت قر لى و لاقي، لذا وإ لال والتفكك الأخ عالم الانح

شك الب مواطن ال بة و ي عين الر شبكة ب لى ال لبعض إ فع ا ما د لديني، م لالتزام ا عن ا عد  يدة كل الب ع
هم  ثق بحفظ لذين ي بين ا قر لا للم بذلك إ صريح  عه الت ستطيع م لا ي يث  شديد بح بتحفظ  ستخدامها  ا
سدا  شبهات، و كا لل شبكة تر هذه ال لى  لدخول إ لة ا لآخر محاو لبعض ا نب ا ما اجت سره، بين ل

 للتقولات التي قد تصدر من بعض المتدينين.

ينتهي، وكم بية والاسلامية، فان التعارض مايلبث ان يضمحل و ا تعودنا في معظم البلاد العر
من  بد  قع لا مر وا ها ا لى ان شيوعها ع عد  ستحدثات ب مع الم مل  لى التعا ماء ا هاء والعل ضطر الفق في

 التعامل معه، وهذا ماحدث للانترنيت ومن قبل للتلفاز وكذا الامر بالنسبة للاذاعة.

يعة الإسلامية من التعامل مع شبكة وسنحاول في ه ذا البحث تسليط الضوء على موقف الشر
كل  سلامية، إزاء  يعة الإ شر ضوابط ال يان  مع ب مة،  صورة عا ية)الانترنيت( ب مات العالم المعلو
كن  تي يم قدمها وال تي ت خدمات ال عا لل شبكة تب ستخدمي ال ترض م قد تع تي  قف ال من الموا قف  مو
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ية ا لب الفن سميتها )القوا شبكة ت في  صال  شكال الات ية( أو )أ مات العالم شبكة المعلو في  ستخدمة  لم
 المعلومات العالمية( أو )الخدمات التي تقدمها شبكة المعلومات العالمية إلى مستخدميها(.

 وقد قسم هذا البحث إلى ثلاثة مباحث:

لأول: في ا ا ضابط  صود بال حث المق بين البا سلام، اذا  في الإ شرعي  ضابط ال ية ال غة ماه لل
 والاصطلاح ل كي يؤسس منطلقا لبحثه.

عن  حث  حدث البا يث ت ستخدام)الانترنيت(، ح مة لا سلامية العا ضوابط الإ ثاني: ال ال
 الضوابط الفقهية العامة في كيفية استخدام الانترنيت.

ستخدمة  ية الم شكال الفن لب والأ عا للقوا سلامية تب ضوابط الإ لث: ال حث الثا كان المب حين  في 
ي يه في الانترن ضعت ف لب و ني او قا شكل ف كل  عا ل ية تب ضوابط الفقه حث ال صل البا يه ف ت، وف

 مواد الانترنيت.

عات  لى المجتم مة ا قديم خد في ت ساهم  ضع ان ي هد المتوا هذا الج مل ب حث يأ فان البا يرا  واخ
ضوابط  هم ال يان ا لك بتب يت، وذ ية الانترن مات العالم شبكة المعلو مع  مل  تي تتعا سلامية، ال الا

 ة التي تحكم استخدام تلك الشبكة.الشرعي

 الوجحج االٍل: اإلؿبس الوٌْزٖ للجحج.

 ؤٍال: هشىلٔ الجحج:
ستطاع  ما ا مي، وكل حث العل سيات الب من أسا يدها  حث وتحد شكلة الب صياغة م ية  عد عمل ت
مي،  حث العل في الب قة  طوات اللاح ية الخ يه بق سهلت عل ما  قة، كل ثه بد شكلة بح يد م حث تحد البا

يمثل الإحس اس بالمشكلة في البحث العلمي خطوة البداية في أي بحث علمي، وان أهم ما يتميز و
 .(1)به البحث العلمي هو أن تكون مشكلته محددة، وقابلة للدراسة والتحليل من جوانب متعددة

وتتعزز أهمية الدقة في تحديد مشكلة البحث، بسبب ارتباط هذا التحديد بجوانب أخرى مكملة 
بة لانجاز البحث، وشكل للبحث العلمي،  مثل اختيار نوع المنهج العلمي والأدوات البحثية المطلو

 .(2)الخطة البحثية التي يمكن أن تفي بمتطلبات البحث، ونوع وحجم البيانات التي يتطلبها البحث
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ستخدام  لة ا هي ق حددة،  شكلة م جود م حث بو ساس البا من إح حث  هذا الب شكلة  ثق م وتنب
لدعا صة ا سلمين وخا من الم ستفادة  سواء بالا ية)الانترنيت(،  مات العالم شبكة المعلو منهم ل ة 

يعود ذلك إلى جملة أسباب منها:  يف به، و مضامينها، أو بالدعوة من خلالها إلى الإسلام والتعر
مة  عض العا تردد ب شبكة، و هذه ال ستخدام  حة ا با تاء بإ عن الإف سلمين  هاء الم عض الفق فظ ب تح

في المح قوع  من الو شيتهم  تردد وخ لك ال يأتي ذ شبكة، و لك ال ستخدموا ت ما ا شرعي إذا  ضور ال
سبب مات ب شبكة المعلو ستخدام  تي تحكما شرعية ال ضوابط ال ية ال سلمين لماه من الم ير  هل ال كث ، ج

، وهو يمثل مشكلة البحث الأساسية، لذا طرح الباحث تساؤلين للوصول إلى العالمية)الانترنيت(
 ، وهما: إجابات تساهم في حل هذه المشكلة

 ماهي أشكال وأساليب الاتصال المستخدمة في شبكة المعلومات العالمية)الانترنيت(. -1

ية -2 مات العالم شبكة المعلو ستخدام  عة ا قة بطبي شرعية المتعل كام ال ضوابط والأح هي ال  ما 
 )الانترنيت(.

عن بة  لى إجا صول إ في الو ساعدة  ساؤلين الم هذين الت لى  بة ع ثل الإجا حث أن تم مل البا يأ  و
 المشكلة الأساسية للبحث.

 
 حبً٘ب: ؤّو٘ٔ الجحج:

هو:  له، و صدى  لذي يت ضوع ا ية المو من أهم حث  هذا الب ية  شبكة تأتي أهم ستخدام  ضوابط ا
سلامية عات الإ في المجتم ية )الانترنيت(  مات العالم من المعلو يوم  شبكة أصبحت ال هذه ال ، إذ أن 

عن التعامل  هذه الشبكة الضرورات التي لا غنى لبني البشر  لا يخفى على مطلع أهمية  معها، كما 
في  ناس  من ال ير  لا أن ال كث ية إ هذه الأهم جود  مع و به، و يف  سلام والتعر لى الإ لدعوة إ ل
ضهم  هل بع لك لج ها، وذ من مزايا ستفادة  ستخدامها والا عن ا ترددون  سلامية م عات الإ المجتم

قف الشرعي المتعلق بذلك الاستخدام،  بطبيعة عمل هذه الشبكة وكيفية استخدامها، وطبيعة المو
لك  عة ذ قة بطبي سلامية المتعل شرعية الإ كام ال ضوابط والأح بين ال حث لي هذا الب يأتي  لذا 

 الاستخدام.



 ــــس. ّبشن ؤحوس ًغ٘وش الحوبهٖ السٍثعٖـــــــــــــــــــــــــــــــ الضَاثظ اإلساله٘ٔ فٖ استرسام االًترً٘ت
 

 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبرـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

شبكة  من  عوام،  عاة و سلمين د ستفادة الم حث، ا هذا الب مرة  كون ث حث أن ت مل البا يأ و
عالم، كو مع ال ها  صل عبر يت( والتوا ية )الانترن مات العالم صال المعلو سيلة الات صبحت و ها أ ن

ين. يف بدينهم والدعوة إليه، والاستفادة من تجارب وخبرات الآخر  الأولى عالميا، للتعر
 حبلخب: ّذف الجحج:

هذه  مل  عة ع سلمين بطبي من الم ير  هل ال كث لة بج سية المتمث حث الأسا شكلة الب حث م حدد البا
ستخدام لك الا كم ذ تي تح شرعية ال ضوابط ال ية ال شبكة، وماه حل و ،ال لى  صول إ ضع تساؤلانللو و

 لمشكلة البحث الأساسية، وتمثل الإجابة على هذين التساؤلين هدفا لهذا البحث، وهما كما يأتي:

ية  -1 مات العالم شبكة المعلو في  ستخدمة  صال الم ساليب الات شكال وأ لى أ عرف ع الت
 )الانترنيت(.

ستخد -2 عة ا قة بطبي شرعية المتعل كام ال ضوابط والأح لى ال عرف ع مات الت شبكة المعلو ام 
 العالمية )الانترنيت(.

في  ظة  شكلة ملحو حل م في  سهاما  ثل إ لاه، يم طان أع لى النقت عرف ع حث أن الت يرى البا و
ية  مات العالم شبكة المعلو مل  عة ع سلمين بطبي عض الم هل ب هي ج لا و سلامية، إ عات الإ المجتم

 تعلق باستخدامها.)الانترنيت( وكيفية استخدامها، وماهية الضوابط الشرعية التي ت

 ساثؼب: هٌْذ الجحج ًٍَػِ:
ية) لوم الاجتماع حوث الع من ب حث  هذا الب عد  مي Socialي لذي ينت مي ا جال العل قا للم ( وف

ية  حوث العلم نواع الب حد أ هو: ا حث  هذا الب فان  هائي  حث الن هدف الب يث  من ح يه، و إل
يصنف هذا البحث تبعا للتقسيمApplied or practicalالتطبيقية) على أساس الوسائل أو  (، و

ية) ية أو النوع حوث ال كيف ضمن الب حث:  جراء الب في إ ستخدمة  قة الم ي هي Qualitativeالطر ( و
البحوث التي تعتمد الأساليب ال كيفية والنوعية في معالجتها لموضوع البحث وفي وصفها لنتائجه، 

يخي)وتبعا للتصنيف القديم لمناهج البحث العلمي، فأن هذا البحث استخدم الم  Ex postنهج ألتأر
facto هي بل  ية،  يخ سات تار ها درا يخي بأن تار منهج ال ستخدم ال تي ت بالبحوث ال صد  لا يق ( و

سة،  ضوع الدرا ظاهرة مو عن ال ضية المتاحة  نات الما مات والبيا لى جمع المعلو قوم ع تي ت البحوث ال
لى  صول إ ظاهرات للو عض ال سير ب صنيفها، وتف عادة ت مات وإ لك المعلو ظيم ت ستنتاجات أو وتن ا
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جال  يث الم من ح حث، و يه الب جرى ف لذي ي لم ا عة الع عن طبي ظر  غض الن يدة، ب صات جد خلا
 Library orالذي اجري فيه البحث فان هذا البحث يصنف بوصفه بحثا مكتبيا أو وثائقيا)

documentary جع صادر والمرا لى الم مات ع نات والمعلو مع البيا في ج مد  حث اعت كون البا  ،)
 .(3)المتاحة

 خبهسب: برشاءات الجحج:
قام الباحث بوصف واقع الخدمات والأشكال الاتصالية)القوالب الفنية التي توضع فيها المواد 
عض  ب سابقة، و حث ال برات البا لى خ ماد ع بالاعت شرة، و ظة المبا قة الملاح ي ية(، بطر الإعلام

صال شكال ات سة أ يز خم حث تمي ستطاع البا قة، وا سات ذات العلا حوث والدرا عالم الب ضحة الم ية وا
غرف  لال كتروني،  يد ا هي: البر ية)الانترنيت(  مات العالم شبكة المعلو في  ستخدام  يرة الا وكث
عرض  قد  فات، و يل المل قل وتحو شر، ون حوار المبا ساحات ال تديات و قع، من ثة، الموا المحاد

بين كيفية استخدامها والاستفادة منها.   الباحث هذه الأشكال والقوالب، و

ح جع البا عة ور قة بطبي ية المتعل كام الفقه ستنباط الأح سلامي، لا قه الإ تب الف لى ك ث إ
سنة  يم وال كر قرآن ال  من ال صوص  شهد بالن ية)الانترنيت(، واست مات العالم شبكة المعلو ستخدام  ا

ية، أو بالاعتماد على قواعد فقهية، يمكن الاستدلال بها على نوع الضابط في الاستخدام.  النبو

 سبثمٔ:سبدسب: الذساسبت ال
يعة  شر قف ال قة بمو ية المتعل حوث العلم في الب شحه  جود  لى و حث أن يؤكد ع ستطيع البا ي

يت(، ية )الانترن مات العالم شبكة المعلو ستخدام  ية ا من عمل سلامية  ها و الإ جدت فإن هي وان و
تعتمد على فتاوى جزئية، متناثرة في صفحات شبكة المعلومات العالمية )الانترنيت(، لا ترقى إلى 

شبكة، م لك ال ستخدام ت عة ا قة بطبي شرعية المتعل كام ال ضح الأح جي يو حث منه سة أو ب ستوى درا
هذا  لا تلتقي مع  ّ ه،  وهنالك بحوث ودراسات تناولت كيفية استخدام الشبكة في الدعوة إلى الل
ية  سات العلم من الدرا نه  يز بكو حث يتم هذا الب قول أن  كن ال يم ضيقة، و نب  في جوا لا  حث إ الب

ية  عن المنهج ضلا  ية)الانترنيت(، ف مات العالم شبكة المعلو ستخدام  ضوابط ا ضوع  لت مو تي تناو ال
بطبيعة عملها، وكيفية استخدامها من قبل المسلمين دعاة وعوام. يف بها، و  التعر
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 لوجحج الخبًٖ: هبّ٘ٔ الؼبثؾ الششػٖ فٖ اإلسالم.ا
بية من ضبط الشيء ولزومه وحفظه  جاءت مفردة الضابط التي جمعها ضوابط، في اللغة العر

تأتي  حفظا بليغا ل كي لا يفلت منه شيء، ومنها القول رجل ضابط: بمعنى رجل قوي وحازم، و
 .(4)الضوابط أيضا بمعنى القاعدة التي يحتكم إليها، أو الماسكة التي تمسك الشيء أن ينفلت

عد الفق ها، فالقوا حتكم إلي تي ي عد ال هذا، القوا نا  في بحث ضوابط  مراد بال مة، وال بادئ عا هي م ية  ه
حت  تدخل ت تي  حوادث ال في ال مة  يعية عا شر ية)أحكاما ت ضوابط الفقه ضمن ال حين تت في 
يمكن من  يع الإسلامي، و موضوعها( فالضوابط الفقهية تعين على ضبط المسائل المثارة في التشر

ينص علي لم  تي  ضوابط، وال لك ال حت ت ندرج ت تي ت ية ال كام الجزئ لى الأح عرف ع ها الت ها خلال
 .(5)صراحة، أو التي لم يرد على حكمها دليل

يعة التي هي في الأصل المكان  يع الإسلامي، أي الشر والشرعية هنا بمعنى رجوعها إلى التشر
لدين  لى ا قت ع سال، وأطل شرب واغت من  ماء  فاع بال ناس للانت يه ال يرد إل لذي  هار ا ياه والأن من الم

يا ال ما يح باد ك فوس الع به ن يا  لدين تح ماءلأن ا شانون بال في و ،(6)ناس العط ظة  هذه اللف وردت 
جا منكم شرعة ومنها نا  عالى: )لكل جعل له ت في قو يم  كر قرآن ال  ية:ال من الآ سورة المائدة،  ( )48) ،

ّ ه سبحانه وتعالى ل كم في دين الإسلام، والسنن هي الشرائع _  أي جعلنا ل كم سبيلا وسنة سنها الل
يعة في التوراة وم يعة_ منها شر يعة في الإنجمع شر يعتنا الإسلامية التــنها شر ي جاء ـــجيل، وشر

يم المنزل على نبينا ورسولنا محمد ّ ه تعالى في التحليل  بها القرآن ال كر يع الل يعة هي تشر ، والشر
سلمين  عل للم عالى ج سبحانه وت ّ ه  صيه، أي أن الل من يع ناس م من ال عه  من يطي ليعلم  يم،  حر والت

صحيحة،  صد ال لى المقا نا،سبيلا إ بي ضحا و سلكا وا قا وم ي ها (7)وطر شدون. ومن يه ير تدون وال به يه
عالى:  له ت يكقو نا ال لذي اوحي حا وا به نو صى  لدين ماو من ا كم  شرع ل  من  () شورى،  سورة ال (

ية: لى امة محمد 13الآ طاب هنا موجه إ لذي (، فالخ كم ا ضح ل  بين وأو عالى  ّ ه سبحانه وت ، أن الل
ّ ه إلى نبيه محمد ، وصى به نوحا من دين وأصول الشرائع من القرآن وشرائع  والذي اوحاه الل

ّ ه سبحانه وتعالى قد بين للناس الحلال والحرام  .(8)الإسلام، أي أن الل

عالى: ) له ت لك قو من ذ ضح، و هاج الوا نة أو المن قة المبي ي نى الطر ضا بمع يعة أي شر تأتي ال ثم و
ها(  لامر فاتبع يعة من ا شر ية، من جعلناك على  ية:)سورة الجاث سبحانه 18الآ ّ ه  لك الل (، أي جع

ّ ه الذي وصى به من قبلك من الأنبياء والرسل يقة ومنهاج واضح، من أمر الل ، (9)وتعالى على طر
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ية  سنة النبو يم وال كر قران ال  صوص ال من ن ته،  سلامي بجمل يع الا شر هي الت نا  يعة ه شر اذا فال
 امية.المطهرة، واجتهادات الفقهاء بما اجمع عليه علماء الامة الاسل

يل  في التحل سلام  ين الإ لى د كام إ هو الاحت شرعية،  ضوابط ال مراد بال فان ال قدم  لى مات ناء ع ب و
فة، مصداقا لقوله تعالى: ) يم في الأحكام المتعلقة بجوانب الحياة كا عوا والتحر يايها الذين آمنوا اطي

ّ ه  لى الل فردوه ا شئ  في  نازعتم  فان ت منكم  لامر  لي ا سول واو عوا الر ّ ه واطي نتم الل سول ان ك والر
يلا(  ّ ه واليوم الاخر ذلك خير واحسن تؤ (، فالمراد هنا بالرد 59)سورة النساء، الآية:تؤمنون بالل

سول  لى الر لرد إ يم، وا كر قرآن ال  لى ال لرد إ هو ا عالى:  سبحانه وت ّ ه  لى الل سنته إ لى  لرد إ هو ا  :
 .(10)وهديه 

 )االًتشً٘ت(. الوجحج الخبلج: الؼَاثؾ اإلساله٘ٔ الؼبهٔ فٖ استخذام
ية  من المعروف أن شبكة المعلومات العالمية )الانترنيت( من احدث وسائل الاتصال الجماهير

سيلة هذه الو ستعمال  قة ا ي كم طر تي تح شرعية ال ضوابط ال ضع ال فأن و لذا  لراهن،  صرنا ا  في ع
وسيلة اتصال كيفية التعامل معها واستخدامها لتحقيق المصالح العامة والخاصة، يكون على عدها و 

 .(11)التلفازو حالها حال وسائل الاتصال التي سبقتها في الظهور مثل الصحافة والإذاعة

صريح   نص  يرد  لم  ما  حل  شياء ال في الأ صل  سلامي أن الأ يع الإ شر في الت سلمات  من الم و
ية المطهرة أو إجماع فقهاء الأمة الإسلامية يم أو السنة النبو يم في القرآن ال كر ، فما لم وواضح بالتحر

يمه فهو حلال يؤخذ بالقياس للاستدلال على الحل والحرمة في عموم الأشياء و  ،(12)يرد نص بتحر
يق من طرقها(  .(13)ف  )القياس حجة في إثبات الأحكام العقلية وطر

لا  هو أن  يت(  ية )الانترن مات العالم شبكة المعلو ستعمال  حة ا با في إ له  كن قو ما يم و أول 
فسدة اكبر من المصلحة المرجوة منها، أو أن يرد نص على مشروعيتها من يترتب على الأخذ بها م

ية، فأي )وسيلة نص الشارع على مشروعيتها أو أمر بها أو أذن باستخدامها  الكتاب أو السنة النبو
باحة(  .  (14)فهي وسيلة مشروعة بحسب درجة مشروعيتها من وجوب أو ندب أو إ

لم  ما  ية)الانترنيت(، ك مات العالم شبكة المعلو ستعمال  حرم ا ها ت تد ب تاوى يع صا أو ف جد ن لم ن و
عة  قة بطبي ية متعل سائل جزئ في م تاوى  ناك ف لا أن ه قه، إ لى إطلا ستخدام ع بيح الا توى ت جد ف ن
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استعمال هذه الوسيلة، هي أشبه ما تكون بالضوابط الشرعية العامة التي يجب مراعاتها من قبل 
 لمسلمين عند استعمالهم لشبكة المعلومات العالمية )الانترنيت(.ا

يمكن القول أن هذه الضوابط العامة المتعلقة باستخدام شبكة المعلومات العالمية )الانترنيت( و
يجب  تنطبق على عموم المستخدمين_ بكسر الداء _ دون الخوض في تفاصيل ذلك الاستخدام، و

 ا عند الاستخدام للشبكة، ومن هذه الضوابط ما يأتي:على كل مسلم أو مسلمة مراعاته

إن أهم ما يميز الأفعال هو انعقاد النية على الإتيان بها، لذا نجد أن  صحة النية وصفاؤها: -1
ّ ه أول حديث من أحاديث الرسول محمد    في صحيح البخاري هو عن النية يقول رسول الل

ما  ما لكل امرئ  وضع الفقهاء قاعدة فقهية مستنبطة من و ،(15)نوى()إنما الأعمال بالنيات وإن
له  نوى بفع يت(  شبكة )الانترن ستخدم  كان م فإذا  صدها،  لأمور بمقا ها أن ا حديث مفاد هذا ال

إذا كانت نيته في الاستخدام لأمر مباح و أمرا محرما كان استخدامه لشبكة )الانترنيت( محرما،
له حاو  جاز فع حد(16)كان مبا شيء الوا صد  ، أي أن )ال ما ق بار  مة باعت حل والحر صف بال يت

 .  (18))الفعل يتكيف حكمه في أحكام الدنيا بناء على قصد صاحبه(و ،(17)له(

ية  -2 مات العالم شبكة المعلو ستخدام  في ا يتهم  كون ن سلمة أن ت سلم وم كل م لى  جب ع لذا و
مع  صل  مات، أو التوا من معلو ها  توفر في ما ي ها ب فاع من لى الانت ية ع يت( مبن ما )الانترن ين ب لآخر ا

به،أو  يف  سلام والتعر لام بالإ ّ ه أو الإع لى الل لدعوة إ في ا مل  يتهم للع كون ن ّ ه، أو أن ت ضي الل ير
ّ ه تعالى. ية التي لا تتعارض مع شرع الل  لفائدة تحقيق المصالح الدنيو

على المسلم أو المسلمة الذين يستخدمون شبكة المعلومات العالمية  الالتزام بالآداب العامة: -3
عدم )الانت ثل  ها، م عارف علي مة المت لاق العا ضوابط الأخ لأدب و حدود ا لالتزام ب يت( ا رن

ّ ه  قول الل قذف، ي عن ال عاد  ين، والابت لآخر شهير با عدم الت جون، و سق والم قع الف لى موا لدخول ع ا
عالى مابطنت ها و ماظهر من فواحش  بي ال حرم ر ما  قل ان لاثمو )  غو ا شركوا  الب حق وان ت ير ال ي بغ

مالم  ّ ه  عبالل لوا  سلطانا وان تقو به  نزل  لاتعلمون( ــي ّ ه ما ية:لى الل لأعراف، الآ سورة ا (33 ،)
بنا جل جلاله:  قول ر عان، ي عن السباب والل عاد  لا والابت قول ا ّ ه الجهر بالسوء من ال حب الل )لاي
ية: ساء، الآ سورة الن ما( ) سميعا علي ّ ه  لم وكان الل عن  ،(148من ظ صحيح  حديث ال في ال جاء  و

ّ ه  سول الل لهق ر فر(:و له ك سوق، وقتا سلم ف سباب الم له و ،(19)) عان قو مؤمن بالل ليس ال ( :
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بذيء( فاحش ال لا بال عان و لا الط حديث و ،(20)و لا ب قول عم من ال يب  لا بالط يتلفظ إ لا  إن 
 . (21): ) الكلمة الطيبة صدقة(النبي 

جر -4 لا ين به، وان  بادة ر عن ع سان  شغل الإن تي ت قع ال لى الموا لدخول ع نب ا في  و ان يجت
معصية أو مضيعة للوقت، وان يعمل وفقا للقاعدة الفقهية )الحرام بين( فما كان حراما فهو حرام 

 .(22)يجب اجتنابه

ها: -5 في وقت فرائض  يت(  أداء ال ية )الانترن مات العالم شبكة المعلو ستخدم  لذي ي سلم ا لى الم ع
عالى:  ّ ه ت قول الل لا، ي صلاة مث ها، كال في وقت فروض  لى أداء ال حرص ع لى  )أن ي حافظوا ع

قانتين( ّ ه  موا لل سطى وقو صلاة الو صلوات وال ية: ال قرة، الآ سورة الب عالى:)238) له ت ان ( وقو
تا(  با موقو مؤمنين كتا لى ال نت ع صلاة كا ية:ال من الآ ساء،  سورة الن سبحانه ، (103) ّ ه  أي أن الل

صلاة، باده ال لى ع فرض ع عالى  يأتي و  وت بد أن  جوز لع لا ي حدودة، ف ها الم في أوقات ليهم  ها ع كتب
، فمن وجبت عليه الصلاة (23)بالصلاة في غير وقتها إلا لعذر مشروع مثل السهو والنوم ونحوهما 

فلا يصح له تركها أو تأخيرها عن وقتها إلا لعذر مشروع، وذلك استنادا إلى القاعدة الفقهية ) 
 . (24)الواجب لا يترك إلا لواجب(

عالى:  كان وقوله ت جر ان قرآن الفجر  لى غسق الليل وقرآن الف صلاة لدلوك الشمس ا قم ال )ا
شهودا( ية: م سراء، الا سورة الإ جوب 78) سببا لو شمس  لوك ال عل د شرعي بج كم  هذا ح (، ف

صلاة في و ،ال صغر  نون أو ال نوم أو الج هو ال باد  عض الع عن ب يف  فع التكل في ر شروع  عذر الم ال
ّ ه ذلو ،(25)السن ، : )يرفع القلم عن الصغير،و عن المجنونك وفقا لما جاء في حديث رسول الل

 .  (26)وعن النائم(

ّ ه  سول الل نا ر بين ل قد  لت  و  هر إذا زا قت الظ له: )و في قو مس  صلوات الخ قات ال أو
شمس،  صفر ال لم ت ما  صر  قت الع صر، وو ضر الع لم يح ما  له،  جل كطو ظل الر شمس، وكان  ال
ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت 

الشمس فامسك عن الصلاة،  صلاة الصبح من طلوع الفجر، ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت
 . (27)فإنها تطلع بين قرني شيطان(

عالى ّ ه ت لى الل مال إ حب الأع من أ ها  في أول وقت صلاة  لت ال بي (28)وجع عن الن قد روي  ، ف
ّ ه؟ فقال: )الصلاة على وقتها(.   عليه الصلاة والسلام انه سأل عن أحب العمل إلى الل
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سمع  لذي ي لى أن ا سلمين إ ماء الم عض العل هب ب لى وذ بر ع قد تك صلاة ف لى ال قم إ لم ي مؤذن و ال
ّ ه واستحق غضبه ووقع عليه عذابه مات (29)الل ، لذا وجب على المسلم الذي يستخدم شبكة المعلو

عن ذكر  شغل  لا ين حددة،وان  ها الم في أوقات صلوات  لى أداء ال حرص ع يت( أن ي ية )الانترن العالم
عال له ت لا بقو شبكة، عم ستخدامه لل ناء ا عالى أث ّ ه ت ّ ه ى: الل عن ذكر الل لابيع  جارة و لاتلهيهم ت جال  )ر

 .(37سورة النور، من الآية:( )واقام الصلاة

ضرار -6 لا  ضرر و لا  عدة  فق قا مل و مات (30)الع شبكة المعلو ستخدم  لذي ي سلم ا لى الم :ع
ّ ه  سول الل حديث ر عن  خذت  تي أ شرعية ال عدة ال فق القا مل و يت( أن يع ية )الانترن  العالم

ضرار( لا  ضرر و لا  يه: )  قول ف لذي ي ضرر (31)ا حق ال لا يل لى أن  حرص ع يه أن ي ، أي عل
عالى: قول ت شبكة، ي ستخدامه لل جة لا ين نتي لآخر ير )با نات بغ مؤمنين والمؤم يؤذون ال لذين  وا

نا لوا بهتا قد احتم سبوا ف نا( و مااكت ما مبي ية:اث لأحزاب، الا سورة ا له أو 58) كانوا أه سواء   ،)
في  ته  هذه واجبا قا ل قول ووف هى ال شبكة. ومنت فاع بال لى الانت حرص ع سه، وان ي مل أو نف الع

ية مات العالم شبكة المعلو ستخدام  لى ا تب ع لا يتر عدة، أن  ضرر  القا قاع ال ي يت( إ )الانترن
ين، ولا مقابلة الضرر بضرر مثله  .(32)بالآخر

كر: -7 عن المن هي  بالمعروف والن لأمر  ية )الا ا مات العالم شبكة المعلو ما إن  ثل عال يت( تم نترن
كر إذا رآه  كر المن شبكة أن ين هذه ال ستخدم  لذي ي سلم ا لى الم جب ع لذا و شره،  يره و صغرا بخ  م
قول  سلام، ي به الإ مر  قره وأ فه وا لذي عر بالمعروف ا يأمر  نه، وان  حذرهم م ي ين و لآخر به ا ين و

ّ ه تعالى:  بنا الل ّ ه )كنتم خير امة اخرجت للناس تؤمرون بالمعروف وتنهون عن الر منكر وتؤمنون بالل
مران،  سورة آل ع سقون( ) ثرهم الفا نون واك منهم المؤم هم  يرا ل كان خ تاب ل هل الك من ا لو آ و

ّ ه (، 110الآية: يحثنا نبينا محمد رسول الل على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ ورد في  و
ّ ه  سول الل صحيح، أن ر حديث ال يده، ال يره ب كرا فليغ منكم من من رأى  ستطع  قال: ) لم ي فان 

يمان(  . (33)فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الإ

عن  -8 هون  ين بالمعروف و ها  يأمر أهل لدة  ية أو ب عذب قر لا ي له أن  جل جلا ّ ه  ضى الل وق
عالى: قال ت كر،  صلحون(  المن ها م لم واهل قرى بظ لك ال بك ليه كان ر هود، )وما سورة  (

ية: ية117الا هذه الآ في  صلحون  مة م جاءت كل لأمر  (، و هو ا لذي  صلاح ا لى الإ تدل ع ل
 .(34)بالمعروف والنهي عن المنكر
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صالح: -9 لب الم سد وج ية  درء المفا مات العالم شبكة المعلو ستخدم  لذي ي سلم ا إن الم
شبكة  ستخدام  سد، فا صالح ودرء المفا لب الم عدة ج فق قا مل و يه أن يع يت( عل )الانترن

كون ضرر ها ابلغ من المصلحة المتحققة من ذلك )الانترنيت( يجب أن لا يترتب عليه مفسدة ي
ذهب بعض علماء الإسلام إلى أن المصلحة والمفسدة إذا تقابلا في أمر فلابد و ،(35)الاستخدام

 .  (36)أن تكون الغلبة لأحدهما، فيصير الحكم للغالب

مات لانجرار وراء المعلو عدم ا يت(  شبكة )الانترن ستخدم  لى م شاعو و ع قد ت تي  بار ال  الأخ
يه دينهمو المسلمينو منها الإساءة إلى الإسلاميراد و  يد به و تشو عقيدتهم، حتى لو كانت حقا أر

من  قق  عد أن يتح لا ب مة إ سال معلو يد إر لا يع شيء، و حدث ب لا يت بان  لب  سلم مطا لا، فالم باط
 كونها لا تضر بالإسلام والمسلمين.

يرهم: -10 فار وغ شركين وال ك هة الم سب آل ستخدم عدم  لذي ي سلم ا لى الم مات  ع شبكة المعلو
لك  شبكة، وذ هذه ال لى  يرهم ع فار وغ شركين وال ك هة الم سب آل نب  ية)الانترنيت(، أن يتج العالم

عالى:  له ت جاءفي قو لذي  باني ا لأمر الر ما با ّ ه )التزا سبوا الل ّ ه في من دون الل يدعون  لذين  سبوا ا ولات
بأهم  مرجعهم فين هم  ب لى ر ثم ا هم  مة عمل كل ا نا ل ي كذلك ز لم  ير ع لون( عدوا بغ كانوا يعم ما  ب

ّ ه سبحانه وتعالى المؤمنين المصدقين برسالة محمد 108)سورة الأنعام، الآية: أن  (، فقد أمر الل
ّ ه جل جلاله وتنزهت صفاته وتعالى  -لا يتعرضوا بالسب والشتم لآلهة المشركين، ل كي لا يسبوا الل

يرا لوا كب ما -ع خالق، (37)عدواناو ظل هو ال ّ ه  بان الل هم  قون ، لجهل لا يخل نه  من دو يدعون  لذين  وا
شركين  هة الم سب آل عن  بالنهي  كم  يل الح لى أن دل سلمين إ ماء الم من العل قه  هل الف هب أ شيئا، وذ
من  جح  سدته أر لذي مف عل ا عن الف هى  سلامي ين شارع الإ لذرائع، فال سد ا ضمن  يدخل 

صلحته لى إلوهيت(38)م قة إ لا حقي فة  ي هة مز هي آل تي  شركين ال هة الم سب آل لى ، ف تؤدي إ قد  ها، 
ّ ه.  ّ ه عز وجل من المشركين أو ال كفار وهو مفسدة كبيرة والعياذ بالل  سب الل

ين:  -11 على المسلم الذي يستخدم شبكة المعلومات العالمية )الانترنيت( أن  عدم سب الآخر
عن  بنا جل جلاله  لا يسب أحدا من الناس سواء كان من المسلمين أو من غيرهم، فقد نهى ر

في قول سورة  ه:الشتم  ما( ) سميعا علي ّ ه  من ظلم وكان الل لا  قول ا من ال سوء  ّ ه الجهر بال حب الل )لاي
 .(39)(،وكلمة السوء في هذه الآية جاءت بمعنى الشتم148النساء، الاية:
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ّ ه  وكذلك نهى نبينا محمد   ّ ه بن عمرو رضي الل عن السباب بين الناس، كما في رواية عبد الل
ّ ه  سول الل قال ر قال:"  ما  سول : )عنه يا ر يه(قيل:  جل والد عن الر بائر أن يل بر الك من اك إن 

يسب أمه فيسب  ّ ه، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: )يسب الرجل أبا الرجل، فيسب أباه، و الل
 .(40)أمه("

شركين:  -12 هادة الم يت( أن  مج ية )الانترن مات العالم شبكة المعلو ستخدم  لذي ي سلم ا لى الم ع
بذل ما يستطيع من المال يجهد نفسه بالدفاع عن الإسلام و  يبذل وسعه في مجاهدة المشركين، و

ثارة  شبهات الم لى ال لرد ع ثل ا سلمين، م سلام والم لى الإ سيئون إ لذين ي شركين ا ضد الم سلمين،  والم
سلمين، سلام والم يم  ضد الإ كر يه ال  سلام ونب ناس بالإ عرف ال تي ت قع ال شاء الموا يه أو إن ، والتنب

م مــمن ال بة  ستخدمين، ومحار ضارة بالم بي ـــواقع ال قول الن لا ل لك امتثا جون، وذ سق والم واقع الف
مد  سنتكم( :مح سكم وأل بأموال كم وأنف شركين  هدوا الم ّ ه، و ،(41))جا سبيل الل في  هاد  من الج

ّ ه تعالىجهاد باللسان، لإقا  . (42)مة الحجة على المشركين، ودعوتهم إلى الل

فار  هاد ال ك حداها ج جوه: إ ثة و لى ثلا سر ع يم تف كر قران ال  في ال تي وردت  هاد ال مة الج وكل
 .(43)والمنافقين بالقول

شاعتها: -13 بل إ يه ق ترد إل تي  مة ال صداقية المعلو من م قق  مات  التح شبكة المعلو ف
يصعب التحقق من صدقها،  العالمية)الانترنيت( مليئة بالأخبار والمعلومات التي يجهل مصدرها و
يصا على عدم إشاعة المعلومة قبل أن يتأكد من صحتها، وذلك  لذا وجب على المسلم أن يكون حر

صيبوا قوما بجهالة فتصبحوا عملا بقوله تعالى: )ياأيها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان ت
 .(6)سورة الحجرات، الآية:على مافعلتم نادمين( 

لدعوة: -14 ناهج ا لالتزام بم من  ا سلام  لى الإ لدعوة إ بأمر ا قوم  لذي ي سلم ا ية الم لى الداع ع
لك  سرا، وذ لا مع سرا  فرا ومي لا من شرا  كون مب ية)الانترنيت( أن ي مات العالم شبكة المعلو لال  خ

ّ ه  سول الل قول ر لا ب مد عم فروا مح لا تن شروا و مر: )ب في أ سلهم  صحابه إذا أر صيته لأ ، في و
يسروا ولا تعسروا( ّ ه تعالى في قوله:(44)و ادع الى )، وان يكون حكيما في دعوته امتثالا لأمر الل

عن  ضل  من  لم ب هو اع بك  سن ان ر هي اح بالتي  جادلهم  سنة و ظة الح بك بالحكمةوالموع سبيل ر
تدين( ) لم بالمه هو اع ية:سبيله و حل، الآ عن 125سورة الن عد  يبت لين و نب ال ستخدم جا (، وان ي

لى  با ا سلام: )اذه ما ال هارون عليه سى و مره لمو في أ عالى  له ت لا لقو ين ممتث لآخر ته ا في دعو ظة  الغل
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شى( تذكر او يخ له ي نا لع لا لي له قو لا  غى، فقو نه ط عون ا تان:  فر طه، الآي سورة  (43 ،44) ،
بذلك فان العمل بالدعوة يتطل  ب توافر جملة من الشروط في الداعية ل كي يكون مؤهلا للدعوة.و

حرم: -15 مرأة م مع ال كون  مع  أن ي كون  ضرورة أن ي تى ب من أف سلمين  ماء الم عض العل ناك ب ه
ية  مات العالم شبكة المعلو في  خدمات  لبعض ال ستخدامها  حال ا في  جال  من الر حرم  مرأة م ال

 .(45))الانترنيت(، مثل استخدام المحادثة، وان يكون ذلك الاستخدام مبنيا على الضرورة
 

 للمَالت ٍاألشىبل الفٌ٘ٔ.الوجحج الشاثغ: الؼَاثؾ اإلساله٘ٔ تجؼب 
يت(،  ية )الانترن مات العالم شبكة المعلو ستخدام  شرعية لا ضوابط ال عض ال حددنا ب عد أن  ب
عض  من ذكر ب نا  بد ل شبكة، لا ستخدم ال يد أن ي سلم ير لأي م مة  ضوابط عا عدها  كن  تي يم وال

م شبكة المعلو ستخدمي  عض م ترض ب قد تع قف  لى موا ناء ع ضعت ب تي و صة ال ضوابط الخا ات ال
 العالمية)الانترنيت(.

وسنقسم تلك الضوابط تبعا للخدمات التي تقدمها شبكة المعلومات العالمية )الانترنيت(، والتي 
تسمى القوالب الفنية التي تقدم فيها مضامين الشبكة، أو الأشكال والأساليب الاتصالية المعتمدة 

 في شبكة المعلومات العالمية)الانترنيت(.
 (: The Emailالجشٗذ االلىتشًٍٖ)ػَاثؾ استخذام  -1

مة   لك الخد عة ت عا لطبي لال كتروني تب يد ا ستخدام البر شرعية لا عض الضوابط ال يد ب كن تحد يم
 وكما يأتي:

يد الال كتروني يقوم في الأساس على المراسلة النصية وقد يتضمن ملفات مرفقة  - أ بما أن البر
صورة أو نص أو  يديو -) لذي ي-ف سلم ا لى الم جب ع لذا و تزم (،  سالة أن يل سال ر في إر غب  ر

ناس  قول لل بذيء، وان ي فاحش ال لام ال ستخدم الك لا ي بة، ف في الكتا مة  لاق العا ضوابط الأخ ب
بنا سبحانه وتعالى: )الم تر كيف و حسنى، لا يكتب في غيبة أو نميمة، ولا قطيعة رحم. يقول ر

سما في ال ها  بت وفرع صلها ثا بة ا شجرة طي بة ك لا كلمة طي ّ ه مث حين ضرب الل كل  ها  تؤتي اكل ء، 
تذكرون( ) هم ي ناس لعل ثال لل ّ ه الام ضرب الل ي ها و ب تان: باذن ر براهيم، الآي ، (25، 24سورة إ

مل  مر الع بة تث مة الطي لك أن الكل بة، ذ شجرة الطي بة بال مة الطي شبه الكل عالى  سبحانه وت نا  ب ّ ه ر فالل
 .(46)الصالح كما تثمر الشجرة الطيبة ثمرا نافعا وطيبا



 ــــس. ّبشن ؤحوس ًغ٘وش الحوبهٖ السٍثعٖـــــــــــــــــــــــــــــــ الضَاثظ اإلساله٘ٔ فٖ استرسام االًترً٘ت
 

 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبرـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

ف  - ب لا ير عام، وكذلك أن  لأدب ال لى ا سيئة إ ياء وم لة بالح صورا مخ ية  سالته الكتاب مع ر ق 
سلامية  يعة الإ شر ضوابط ال ضبطة ب كون من جب أن ت يديو( ي صور الحية)ف فات ال مع مل حال  ال
المتعارف عليها، وذلك لأنه ما كان حراما فيحرم اخذ ه أو إعطاؤه، تطبيقا للقاعدة الفقهية التي 

 . (47)ه حرم إعطاؤه(نصت على:)ما حرم أخذ

قد   - ت يل، ف ها دل له علي ليس  صحتها، و من  ثق  لم يتو تي  مات ال سال المعلو سلم إر نب الم أن يتج
فان كانت خاطئة فعلى المرسل  مات المرسل إليه فيأخذ بها،  مات مصدرا لمعلو هذه المعلو تكون 

السمع والبصر )ولاتقف ماليس لك به علم ان  وزرها ووزر من عمل بها من بعده، يقول تعالى:
سؤلا( ) نه م كان ع ئك  كل اول فؤاد  ية:وال سراء، الآ من (36سورة الإ حذير  ية ت هذه الآ في  ، و

سان  حواس الإن لان  مة،  من المعلو بت  من دون التث بالظن  حديث  من ال شر  له للب جل جلا نا  ب ر
ّ ه سبحانه وتعالى، وسوف يسأله عنها يوم القيامة ياه الل  . (48)هي أمانة أعطاها إ

ّ ه و نهى رس ياكم والظن، فان الظن  ول الل عن بناء المعلومات على أساس الظن فقال: ) إ
لا  ضوا، و لا تباغ سدوا، و لا تحا شوا، و لا تناج سوا، و لا تجس سوا، و لا تحس حديث، و كذب ال ا

ّ ه إخوانا (  .(49)تدابروا، وكونوا عباد الل

يد الال كتروني، خاصة في المسائل  - ث التي قد تلحق  أن لا يصدق كل ما يصل إليه عبر البر
عالى قول ت ين، ي لآخر سمعة ا عام أو ب صالح ال با  ضررا بال سق بن جاءكم فا نوا ان  لذين آم ها ا )يائي

 .(6)سورة الحجرات، الآية: فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلتم نادمين(

لى أن  - ج يت( ع ية )الانترن مات العالم شبكة المعلو ستخدم  لذي ي سلم ا حرص الم ستثمر أن ي ي
تذكير  صحو  لى الإسلام، أو ن لدعوة إ صالحة، مثل ا في الأعمال ال لال كتروني  يد ا بر البر المراسلة ع

سلمين ية و الم قات الاجتماع صر العلا يز أوا مه لتعز سلة ذوي رح يرات، أو مرا عل الخ  لى ف حثهم ع
أعدائهم معهم، أو إصلاح ذات البين، أو الدفاع عن قضايا الإسلام والمسلمين وفضح ممارسات 

عالى: قول ت عام، ي لرأي ال مام ا لوا  أ نوا وعم لذين آم لا ا سر، ا في خ سان ل صر، ان الان )والع
 .سورة العصر()الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر( 
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 ػَاثؾ استخذام غشف الوحبدحٔ:  -2

غرف   صة و ثة الخا غرف المحاد ثة هي: غرف المحاد من  نوعين  جود  في و صلنا  سبق وان ف
يمكن الاتفاق على ضوابط مشتركة بالمحادثة في نوعيها وكما يأتي:المحادثة   العامة، و

هي  - أ بالتي  جدال  ين، وال لآخر مع ا حديث  في ال صدق  لاق وال لأدب والأخ حدود ا لالتزام ب ا
سن، هب و أح قد ذ ناس، و بين ال ضاء  شاحنة والبغ ير الم ما يث كل  نب  مة، وتج بة والنمي نب الغي تج

لى أن سلمين إ ماء الم عض العل مات  ب شبكة المعلو في  سين  بين الجن ثة  في المحاد ية  كام الفقه الأح
ناس  بين ال حدث  تي ت ثات ال في المحاد سائدة  ية ال كام الفقه فس الأح هي ن يت(  ية )الانترن العالم
ناس  بين ال شرة  ثة المبا في المحاد حل  ما ي ية(  ثة الال كترون ها )أي المحاد حل في شرة، ي صورة مبا ب

يحرم فيها ما يحرم في الح  .(50)ديث العادي بين الناسو

صية   - ب صور الشخ ستخدام ال عدم ا جب  سين، في بين الجن ثة  في المحاد لأمر  جب ا إذا و
سبب  صوتية، ب ثة ال ستخدام المحاد لى ا ضطرار إ لة الا في حا ية، و ثة الكتاب فاء بالمحاد ما والاكت لكليه
ّ ه تعالى في قوله:  عدم قدرة أحدهما على الكتابة، فعلى المرأة عدم الخضوع في القول امتثالا لأمر الل

فا(  لا معرو لن قو مرض وق به  في قل لذي  مع ا بالقول فيط ضعن  لا تخ من )ف لأحزاب،  سورة ا (
ية: ساء 32الآ لى الن يع، وع هزل والتم عن ال يدا  جادا بع طرفين  بين ال حديث  كون ال جب أن ي ي (، و

حديث في ال سال  في الاستر شيطان  لق ال في مزا قوع  من الو حذر  جال ال عض (51)والر هب ب ، وذ
سلمين إ ماء الم ية العل مات العالم شبكة المعلو بر  سين ع بين الجن شرة  ثة المبا جواز المحاد عدم  لى 

، في حين جوزها بعضهم الآخر عند الضرورة بشرط حضور احد محارم المرأة أمام (52)الانترنيت
 .(53)الحاسوب، ليطلع على ما يدور من حديث

عن أداء   - ت سلم  يت( الم ية )الانترن مات العالم شبكة المعلو في  ثة  تأخر المحاد لا  جب أن  ي
ّ ه عنه: أنه سأل رسول  ّ ه بن مسعود رضي الل يضة أو واجب، فقد ورد في الحديث عن عبد الل فر

ّ ه  ّ ه  الل سول الل قال ر ّ ه، ف لى الل مل إ حب الع ها(: عن أ لى وقت صلاة ع كون  (54))ال وأن ت
 .(55)تفع به وليس لمضيعة الوقتالمحادثة في ما ين
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  ػَاثؾ استخذام الوَالغ: -3

من المعروف أن المواقع في شبكة المعلومات العالمية )الانترنيت( تمتاز بتنوع مضامينها واتساع 
غب  تي ير مة ال نوع الخد قع، و عة المو عا لطبي لف تب سع وتخت شرعية تت ضوابط ال فان ال لذا  ساحتها،  م

ي هذا الموقع، ول كن بصورة عامة يمكن تحديد بعض الضوابط العامة المستخدم الاستفادة منها ف
 : (56)لاستخدام المواقع وتصفحها وتأسيسها، وفقا لما يأتي

ستفادة  - أ صفحه والا يه وت لدخول إل جاز ا عام،  فع ال يدة للن مات مف يه معلو قع ف كان المو إذا 
فلا يجوز الدخول إليه، ولا  من مضامينه، وإذا كان الموقع قد أنشأ أصلا لإلحاق الضرر بالمجتمع

قع  شاء الموا يل وإن جواز تمو لى  سلمين إ هاء الم عض فق هب ب له. وذ ي جوز تمو لا ي يه، و مل ف جوز الع ي
لى أن  صدقات، ع موال الزكاة أو ال من أ ية)الانترنيت(  مات العالم شبكة المعلو لى  سلامية ع الإ

ّ ه تعالى  .(57)تختص تلك المواقع ببيان الحق وتدعوا إلى الل

تزم   - ب لا تل قع  سين، وأي موا بين الجن ساد  قع الإف ية، وموا باح قع الإ صفح الموا جوز ت لا ي
يعة الإسلامية.  بضوابط الشر

يعة   - ت شر حدود ال مة ب ير الملتز قع غ عض الموا ستخدام ب لى ا سلمة إ سلم أو الم ضطر الم إذا ا
شر  ها  فاع من له الانت جوز  صفحاتها، في لى  توافرة ع مات الم ببعض المعلو فاع  ما للانت يد ب يطة أن يتق

ينتفع به، وأن لا يتصفح صفحات الموقع التي فيها شبهة، وأن يغلب على ظنه أنه لا ينجر وراء ما 
عت  نه إذا اجتم لى ا سلمين إ هاء الم عض فق هب ب يه، وذ تاد عل قد يع نه  قع، لأ هذه الموا في  بث  ي

كون للحرمة، وذلك وفقا للقاعدة الفقه ية ) إذا اجتمع الحلالو الحرمة والحل في أمر فان الغلبة ت
 .(58)الحرام غلب الحرام( 

يجوز بث بعض المضامين الإسلامية التي ينتفع فيها، أو التي فيها رد على بعض الشبهات   - ث
يعة  أو الافتراءات، أو للدفاع عن الإسلام والمسلمين على بعض المواقع غير الملتزمة بضوابط الشر

 الإسلامية.

  ػَاثؾ استخذام الوٌتذٗبت: -4

قد ا حد، و تدى الوا ستخدمي المن بين م شر  ير المبا حوار غ قاش وال ساحات للن هي  تديات  لمن
 يتبادل أعضاء المنتدى فيما بينهم الملفات بمختلف أنواعها، لذا فإن ضوابطها تتحدد فيما يأتي:
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يكره الجدال في مسائل  - أ يجب أن تكون الموضوعات المثارة للنقاش والحوار مما ينتفع به، و
ئدة  ضيع لا فا في موا يابهم، أو  ين واغت لآخر شهير با سائل الت في م قاش  جوز الن لا ي ما  ها، ك من ورائ
 الإفساد.

كان   - ب يم، وإذا  قو لق ال لأدب والخ حدود ا لالتزام ب تدى ا في المن شتركين  لى الم جب ع ي
 الآخرون ممن لا يلتزمون الأدب فلا يستحب الاشتراك فيه.

حذفوا الم  - ت تدى أن ي لى المن قائمين ع لى ال ضوابط ع فة ل عام والمخال لأدب ال سيئة ل شاركات الم
يعة شر عن (59)ال سؤولية  يف بالم شر بوي ال حديث الن لزمهم ال قد أ لإثم، ف ئرة ا في دا عوا  لا وق ، وإ

 .(60)المنتدى الذي أنشئوه، كما ورد في الحديث: )كل كم راع وكل كم مسئول عن رعيته(

ت  - ث هذه المن في  منهم  شترك  لذي ي سلمة ا سلم أو الم لى الم فات ع بادل المل تزم بت ديات أن يل
ين، كأن يرسل مؤلفا هو حق لغيره دون أن  النافعة في الدين والدنيا، وان لا يلحق الضرر بالآخر

 يأخذ الإذن بذلك.

تزم  - ج سما يل تارا ا شتركة أن يخ شترك أو الم لى الم ستعار، فع سم م ستعمال ا في ا بة  لة الرغ في حا
 .(61)يكون اسما من الأسماء المنكرة في الإسلامبحدود الحياء والعفة والأدب، وان لا 

  ػَاثؾ ًمل ٍتحَٗل الولفبت: - 5

في  ضها  صيل بع تم تف تي  ضوابط ال ندرج تحتال فات ت يل المل قل وتحو ضوابط ن قول إن  كن ال يم
فة  ير مخال كون غ جب أن ت ها، والتي ي يتم نقلها أو تبادل تي  فات ال ضامين المل لأمر يتعلق بم أعلاه، فا

يعة الإسلامية سواء كانت نصا أو صورة أو )فيديو(. لضوابط الش  ر

يجب أن تكون معلومات صحيحة، موثوقا من صحتها قبل إرسالها، وأن تلتزم بحدود الأدب   و
نت  سواء كا صية،  ين الشخ لآخر صالح ا عام أو م صالح ال لى ال سيء إ لا ت شام، وأن  عام والاحت ال

ية.  مصالح مادية أو معنو

في قطيعة رحم، وليس   لا تكون  هذه المعلومات غير مسروقة، وأن  وأن يتم التأكد من أن 
فيها غيبة لأحد أو نميمة على أحد، وان لا تفسد الأخلاق، وأن لا تمس العقيدة الإسلامية في 

ّ ه عنها. ّ ه في صفة يتنزه الل  انتقاص، أو تمس ذات الل
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 ًتبئذ الجحج ٍتَط٘بتِ:

 ي توصل اليها البحث، وما تبعها من توصيات وفقا لما يأتي:يمكن عرض النتائج الت
 ؤٍال: ًتبئذ الجحج:

 يمكن إجمال النتائج التي توصل إليها الباحث في بحثه بالنقاط الآتية: 

شبكة  .1 ضامين  ها م عرض في ية ت لب فن صالية أو قوا شكال ات عدة وأ خدمات  يز  كن تمي يم
يد ها: البر يت( من ية )الانترن مات العالم تديات  المعلو قع، ومن ثة، والموا غرف المحاد لال كتروني، و ا

يل الملفات، وقد عرض الباحث هذه الأشكال والقوالب،  وساحات الحوار المباشر، ونقل وتحو
بين كيفية استخدامها والاستفادة منها في متن البحث.  و

ح .2 ضوابط وأ جد  تــتو عة اس كم طبي سلامية تح شرعية إ مات ــــكام  شبكة المعلو خدام 
ما: العال سمين ه لى ق سمة إ حث مق متن الب في  ضوابط  هذه ال حث  بين البا قد  يت(، و ية )الانترن م

عا  ضوابط عامة تتعلق بطبيعة استخدام شبكة المعلومات العالمية )الانترنيت(، وضوابط خاصة تب
 لنوع الخدمة أو الشكل أو القالب الفني الذي يستخدمه المشترك في الشبكة.

 

 حبً٘ب: تَط٘بت الجحج: 

 يمكن إجمال هذه التوصيات بما يأتي: 

ضرورة  .1 سلمين، ب من الم ية)الانترنيت(  مات العالم شبكة المعلو ستخدمي  حث م صي البا يو
ليهم أن  شبكة، وع لك ال ستخدام ت عة ا قة بطبي سلامية المتعل يعة الإ شر كام ال ضوابط وأح لالتزام ب ا

لك الشبكة  في استخدامهم لت لك الضوابط وتطبيقها  لأغراض يطلعوا على ت سواء كان الاستخدام 
 شخصية أم لأغراض عامة، وذلك لتجنيبهم الوقوع في المحاذير والنواهي الشرعية.

صال  .2 عالم الات في  يت(  ية )الانترن مات العالم شبكة المعلو ها  تي تحتل يرة ال ية ال كب ظرا للأهم ن
ش شبكة وإن هذه ال لى  لدخول ع ضرورة ا سلمين ب لدعاة الم صي ا حث يو فان البا يوم،  قع ال اء الموا

قوائم  تديات وال في المن ساهمة  تاوى، والم شرعية والف لوم ال في الع صة  مة والمتخص سلامية العا الإ
لدعوة  هدف ا مة  ثة لخد غرف المحاد لى  لدخول ع لال كتروني وا يد ا سطة البر سلة بوا يديةوالمرا البر

لافت لى ا لرد ع من ا لدعاة  ستمكن ا شاركة  هذه الم صل و لك التوا لان ذ سلام،  لى الإ تي إ راءات ال
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عاليم  عرض صورة الإسلام الحقيقية المبنية على الفهم الصحيح لت تثار ضد الإسلام والمسلمين، وت
صورة  نوا  عرف عليه ليكو في الت لذين يرغبون  عن الإسلام ل صحيحة  مات ال توفر المعلو الإسلام، و

يف المتعمد من قبل أعداء الإسلام. يه والتحر  صحيحة عنه، بعيدة عن التشو
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 التظَف اإلسالهٖ

 لشاءٓ فٖ الوظذس ٍالوؼشفٔ ٍالتزشثٔ 

 ثَششثٔػظبم ؤ. 
 هشوض الجحج فٖ الؼلَم اإلساله٘ٔ ٍالحؼبسٓ

 الزضائش -األغَاؽ 

 ولخض:ال

ية الذي يضل يمد قارئه والباحث فيه بجواهر  يعد التصوف الإسلامي أحد الروافد الفكر
ّ ه  ية وسيرة الصحابة رضوان الل يم والسنة النبو معرفية وأخلاقية، تستمد مشروعيتها من القرآن ال كر

ية بنمط معرفي خاص، تعالى عنهم،  ينفرد التصوف في الإسلام عن غيره من المدارس الفكر و
بة المباشرة المؤسسة على السلوك والإرادة معتمدا الذوق منهجا في  يرتبط عنصر فيه المعرفة بالتجر

ين أساسيين، تفسير الظواهر يحددان الإطار  وعليه يأتي هذا البحث ليسلط الضوء على محور
من خلاله ال كشف عن حقيقة التصوف الإسلامي ودوره في المسار  الهندسي الذي يمن

الحضاري للأمة، أولها: المشروعية؛ وهي الأساس الديني والسند السلوكي الذي ينطلق منه 
ّ ه عنهم بته الروحية ممثلا في القرآن والسنة وأقوال وأفعال الصحابة رضي الل ، المتصوف في تجر

يقا معرفيا مؤسسا على العمل ، ماليتهاثراء المعرفة الصوفية وج :وثانيها حيث يرسم التصوف طر
تتجلى فيها صورة ، يرقى بروح الإنسان إلى أعلى درجات ال كمال الأخلاقي والإرادة الإنسانية،

بانية   .إنسان الخلافة والحامل للأمانة الر
Abstract : 
Islamic mysticism is considered one of the intellectual resources, which gives it reader 

and researcher with the jewels of knowledge and moral, It derives its legitimacy from the 
Holy Quran and Sunnah and the biography of the Companions Allah bless them. 
Mysticism in Islam is unique from the other intellectual schools of special cognitive style, 
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knowledge associated with the direct experience that depends on the behavior and will, 
relying on the method of tasting to explain phenomenon ،thus it comes this research to 
shed light on two main axes, that determines which geometric framework that reveals 
the truth about Islamic mysticism, and its role in the civilized path of the nation, the 
first is، legitimacy, a religious basis and behavior’s origin, which springs from it the 
mystic spiritual experience, represented in: the Quran, ،the sayings and deeds of the 
Companions Allah bless them, Second; enrich the knowledge of Sufism and its beauty, 
Where mysticism paints a known way ،based on the work and humanity will, to live up 
to the human spirit to top grades of moral perfection, reflecting the image of Man 
succession and the carrier of Secretariat. 

  :تمذٗن

نظرة للوجود تنعكس صورتها على سلوك الإنسان و يعتبر التصوف بوجه عام فلسفة حياة،
بهذا المعنى نجد أن و الآمل لتحقيق كماله الأخلاقي، عرفانه بالحقيقة، وسعادته الروحية، و

بة روحية مرتبطة بالإنسان،  التصوف لا يقف عند حدود جنس معين أو لغة أو دين، فهو تجر
المسيحيين لتبرز شمسها عند و اليهودو اليونانو الفرسو ووجوده كظاهرة فلقد عرفت لدى الهنود

تري طبيعة البشر، لزم عن هذا أن لها دورا في اختلاف ولما كان الاختلاف سنة تع، المسلمين
بهم الروحية؛ من حيث استمداداتها، والأسس التي ترتكز عليها، والخصائص التي  طبيعة تجار
بهم الروحية  تميزها، من هنا نجد أن المتصوفة الذين نشؤوا في البيئة الإسلامية انطلقوا من تجار

وصحابته مثالا يقتدى به في  قرآن وسلوك النبي من منطلق إسلامي أصيل، جاعلين من ال
العقيدة والعبادة والسلوك، وإن كان هناك تأثير وتأثر بين التصوف الإسلامي وغيره من أشكال 
التصوف التي عرفت في بيئات أخرى، فهي مرحلة يخضع لها أي فكر في تطوره، كما أن لهذا 

 بة الصوفية الإسلامية في خصوصيتها.التأثير مجالات محددة لا تمس أصول ومبادئ التجر 
 :ؤٍال: األطَل اإلساله٘ٔ للتظَف

  :يستمد التصوف في الإسلام أصوله من

يم  -أ  القرآن ال كر

ية  -ب  السنة النبو

 سلوك الصحابة  -ج

 الواقع  -د
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 :المشآى الىشٗن هظذس الومبهبت ٍاألحَال :األطل األٍل

ّ ه، التي تأخذ في  يقوم السلوك الصوفي على مجاهدة النفس في طي مراحل القرب من الل
فيما يعرف عند الصوفية بالمقامات والأحوال، ولهذا حرص  سيرها معراجا روحيا قوامه

يم  ،(1)الصوفية في كتبهم على بيان أن هذه المقامات والأحوال تستند جميعها إلى القرآن ال كر
  :من الشواهد التي تؤكد حقيقة ذلكو

نْثَى وََجعَلْنَاكُمْ  " عز وجل:مقام التقوى: في قوله _  ا خَلَْقنَاكُْم مِْن ذَكَرٍ وَأُّ َّّ اُس ِإن َّّ هَا الن يَا َأّيُّ
 ٌ هَ عَلِيمٌ َخبِير َّّ هِ َأتْقَاكُْم ِإّنَّ الل َّّ بًا وَقَبَائَِل لِتَعَارَفُوا ِإّنَّ َأكْرَمَكُْم عِنْدَ الل  .(2) "ُشعُو

ا ُكتَِب  " مقام الزهد:- َّّ َّّكَاةَ فَلَم لَاةَ وَآتُوا الز وا َأيْدِيَكُْم وََأقِيمُوا الّصَّ َّّذِيَن قِيَل لَهُْم ُكّفُّ َألَْم تَرَ ِإلَى ال
نَا  َّّ َب ً وَقَالُوا ر ِ َأْو َأَشّدَّ َخْشيَة ه َّّ ِ الل اَس َكخَْشيَة َّّ يٌق مِْنهُْم َيخْشَوْنَ الن ْ عَلَْيهِمُ الْقِتَاُل ِإذَا فَرِ َ َكتَب َت عَلَيْنَا لِم

َّّقَى وَلَا ِمَِن ات ٌ ل ُ خَيْر َلِيٌل وَاْلآِخرَة نْيَا ق يٍب قُْل مَتَاعُ الدُّّ ْرتَنَا ِإلَى َأجٍَل قَرِ تُْظلَمُونَ  الْقِتَاَل لَوْلَا َأّخَّ
 . (3)"فَتِيلًا

ِ " مقام التوكل:- ه َّّ ْل عَلَى الل ُ مِْن َحيُْث لَا َيحْتَِسُب وَمَْن يَتَوَكَّّ يَرْزُقْه َ َ بَالِ ُغ و ه َّّ ُ ِإّنَّ الل َ َحْسبُه فَهُو
هُ لِكُّلِ شَْيءٍ قَْدرًا َّّ   .(4)"َأمْرِهِ قَْد َجعََل الل

هُْم " مقام الرضا: - ُ بِقَوٍْم ُيحِبُّّ ه َّّ ِ فَسَوَْف يَْأتِي الل َّّذِيَن آمَنُوا مَْن يَرْتَدَّّ مِنْكُْم عَْن دِينِه هَا ال يَا َأّيُّ
َّّةٍ عَلَى  ونَهُ َأذِل ُّّ َُيحِب هِ وَلَا َيخَافُونَ لَوْمَةَ لَاِئٍم ذَلَِك و َّّ يَن ُيجَاهِدُونَ فِي َسبِيِل الل ةٍ عَلَى الْكَافِرِ الْمُؤْمِنِينَ َأعِّزَّ

 ٌ هُ وَاِسٌع عَلِيم َّّ ِيهِ مَْن يَشَاءُ وَالل هِ يُؤْت َّّ  .(5)"فَْضُل الل

هُ " المعرفة والإلهام الحاصل من التقوى والتخلق فمرده إلى قوله تعالى:-  َّّ يُعَلِّمُكُمُ الل َ هَ و َّّ قُوا الل َّّ وَات
 ٌ هُ بِكُّلِ شَْيءٍ عَلِيم َّّ  .(6)"وَالل

هُْم َخوْفًا وََطمَعًا " حال الخوف مرده إلى قوله تعالى: - َّبَّ بُهُْم عَِن الْمََضاِجِع يَْدعُونَ ر تَتَجَافَى ُجنُو
ا رَزَقْنَاهُْم يُنْفِقُونَ َّّ  .(7)"وَمِم

مِيُع " قوله تعالى:حال الرجاء مرده إلى - هِ لَآٍت وَهُوَ الّسَّ َّّ هِ فَِإّنَّ َأجََل الل َّّ مَْن كَانَ يَرُْجو لِقَاءَ الل
 ُ  .(8)"الْعَلِيم

هَ ذِكْرًا " حال الذكر في قوله تعالى - َّّ َّّذِيَن آمَنُوا اذْكُرُوا الل هَا ال ً يَا َأّيُّ  .(9)"كثيرا
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ْن ُيجِيُب " حال الدعاء في قوله تعالى - َيجْعَل ُكُْم خُلَفَاءَ َأمَّّ وءَ وَ يَْكِشُف الّسُّ َ َّّ ِإذَا دَعَاهُ و الْمُْضطَر
رُونَ َّّ َلِيلًا مَا تَذَك هِ ق َّّ  .(10)"اْلَأْرِض َأِإلَهٌ مََع الل

 وفق هذا التصور يتضح لدينا" أن البذور الأولى للتصوف الإسلامي؛ من حيث هو علم
علم للأخلاق الإنسانية والسلوك الإنساني، المقامات والأحوال، أو بعبارة أخرى من حيث هو 

يم، ومن هنا يكون التصوف من حيث نشأته الأولى آخذا من  موجودة في القرآن ال كر
وأن هذه المنطلقات" كلها وغيرها كافية لإلهام عطاء معنوي عظيم واسع في شأن ، (11)القرآن"

ّ ه بالأخص في مورد ارتباط الإنسان بالل ّ ه والإنسان والعالم، و  . (12)" الل

 ملسو هيلع هللا ىلص األطل الخبًٖ: س٘شٓ الشسَل

في غار حراء على أنها البذرة الأولى التي نبت منها التصوف،   يرى الصوفية في تحنث النبي
فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء كلما أقبل شهر رمضان، وكان يقضي 

ّ ه  .(13)بذلك كل صفاء القلب في خلوته كل سنة الليالي ذوات العدد، فأتاح له الل

بة مفتوحة من  وهو معنى عميق ذهب إليه المتصوفة، فهو تأكيد على إنسانية التصوف كتجر
بة  جهة، ومن جهة أخرى تأكيد على الذاتية والفردية التي لا تكاد تجاوز من تعرض لهذه التجر

فهي ، ان نظرته السابقةأو عاشها، إضافة إلى هذا أنها تمنح صاحبها صفاء الطبع ونقاء التأمل يغير
 .أشبه من نقلة من عالم إلى عالم دون وضع اعتبار لحدود الزمان والمكان

)الخلوة( كمرحلة من مراحل السلوك، استنادا في و ومن هنا يأخذ الصوفية بمبدأ )العزلة(
يرة كما يروي ذلك ، ذلك إلى خلوة النبي  ّ ه عنه أنأبو هر أول ما بدء به رسول " :رضي الل

ّ ه يا الصالحة في النوم الل . ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه .من الوحي الرؤ
يتزود أبي ولهذا جاء كلام  (14)"لذلك.. حتى جاءه الحق وهو في الغار الليالي ذوات العدد، و

ّ ه ليقدم فوائدا للخلوة تتمثل في: حامد الغزالي تعالى  "التفرغ للعبادة والفكر، والاستئناس بمناجاة الل
ّ ه تعالى في أمر الدنيا والآخرة ومل كوت ، عن مناجاة الخلق، والاشتغال باستكشاف أسرار الل

 . (15) السموات والأرض، فإن ذلك يستدعي فراغا، ولا فراغ مع المخالطة، فالعزلة وسيلة إليه"

ى بعد البعثة، فقد كان يأخذ نفسه بالتقشف في المأكل والملبس، مقبلا عل أما عن حياته 
التقوى والخوف والصبر والرضا والشكر والعكوف على العبادة، وكل هذا كان منبعا ومصدرا لما 
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ياضة والمجاهدة، ولما كانوا يتقلبون فيه من منازل ومقامات،  كرس له الصوفية أنفسهم من الر
ّ ه وقد احتفت كتب السيرة والشمائل  .(16)هي عندهم سبيل العبد إلى تصفية، والقرب من الل

الخلقية والسلوكية والروحية، نشير إلى أمثلة منها، والتي اتخذها الصوفية سلوكا  بصفاته 
بتهم الروحية  .وإرشادا في تجر

يقوم يصلي في الليل حتى  فأما عن تهجده واعتكافه، فقد جاء عن المغيرة: أن النبي 
ٌف ه ُّّ ّ ه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: انتفخت قدماه، فقيل له: أتَكل ذا، وقد غفر الل

ّ ه، وقوله (17)عبدا شكورا " "أفلا أكون بوا إلى الل فإني أتوب إليه في اليوم ، " يا أيها الناس تو
 .(18)مائة مرة"

ّ ه :إلى الزهد والتقرب بالنوافل، حيث قال ودعوته  وازهد فيما ، "ازهد في الدنيا يحبك الل
 .(19)أيدي الناس يحبك الناس" 

"من عادى لي وليا ومن الأحاديث التي تدور عليها الممارسة الصوفية الحديثان الصحيحان 
فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولازال عبدي 

يده التي يبطش بها، يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي  يسمع به، و
 .(20) ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعيذنه"

يل للنبي  عن الإسلام وعن  والحديث الصحيح الذي كان سبب وروده سؤال جبر
يمان ثم عن الإحسان ّ ه كأنك تراه :فأجاب النبي ، الإ فإن لم تكن ، "الإحسان أن تعبد الل

 .(21)تراه فإنه يراك"
 

 الخبلج: ح٘بٓ الظحبثٔ ٍؤلَالْناألطل 

ّ ه  اتخذ الصوفية سلوك الصحابة وأقوالهم الدالة على التقشف والزهد والإقبال على الل
بهمو  معينا يغترفون منه، والإعراض عن الدنيا  ومن هذه الآثار نذكر:، يتمثلونه في تجار

ّ ه عنهأنه قال: "رأيت على أبي عثمان الهندي روي عن  قميصا فيه اثنتي عشرة  عمر رضي الل
ّ ه عنهوروي عن ، رقعة، وهو يخطب ّ ه امرئ أهدى إلي قوله: رحم  عمر رضي الل الل

بي"  .(22)عيو



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؤ.عصبم ثَشرثٔالتصَف اإلسالهٖ قراءٓ فٖ الوصسر ٍالوعرفٔ ٍالتجرثٔ 
 

 

 11ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

يروى  يد على ثوب واحد، وكان يقول: "إذا  عن أبي بكرو أنه كان يطوي ستة أيام وكان لا يز
ينة" ّ ه حتى يفارق تلك الز ينة الدنيا مقته الل  .(23)دخل العجب بشيء من ز

الآثار وغيرها اتخذها الصوفية نبراس سير، وأنموذج جّسد السلوك الصوفي في التاريخ، وهذه 
واحتفت كتب التصوف بفصول تسرد خصال الصحابة وصفاتهم، ومواقفهم، وهذا الاعتناء 
يمكن أن يصدق عليه الاقتداء الحقيقي بالسلف، وحضور للسلف في حاضر السالك عمليا،، 

  .سفافاوليس رجوعا للسلف قولا وإ
 

 :األطل الشاثغ: ٍالغ الح٘بٓ اإلساله٘ٔ

كانت الظروف السياسية والاجتماعية التي عرفتها البيئة الإسلامية دور في تغذية الاتجاه 
الصوفي في الإسلام، ذلك أنه قد طرأت على حياة المسلمين منذ القرن الثاني الهجري ظروف 

ية جعلتهم يهتمون بالجانب المادي على حساب   :الجانب الروحي، ومن أهم هذه الظروفحضار

ية وتفشي الإقبال على الدنيا والإسراف في الملذات والشهوات -أ  .قيام الدولة الأمو

 .اعتناء علماء الفقه والتفسير بشكلية الدين وظاهره دون الجوهر -ب

 .ميل علماء الكلام إلى اعتماد العقل لتحقيق اليقين في العقائد - ح

ٗٔ ٍتفشٖ اإللجبل ػلى الذً٘ب ٍاإلسشاف فٖ الولزات ل٘بم الذٍلٔ األهَ -ؤ
 ٍالشَْات:

ية، خاصة وأنه كان في  أدى وجود المسلمين بعد الفتوحات في مجتمع متعدد المشارب الحضار
المنتمين إلى هذه الحضارات انجذاب للدنيا بما فيها تمجيد للمال واللذات وحياة البذخ، فاغتر 

متناسين حياتهم الأولى، والمقصد الأساسي من الفتوحات، وهو  المسلمون بهذا اللون من الحياة
  .(24)نشر الإسلام وتطبيقه وتعليمه لأهالي البلاد المفتوحة

يق آخر ثار على هذا اللون من الحياة نتيجة لما رأوا فيه من ، فنجم عن هذا الوضع ظهور فر
يع، وهو ما جاء في كلام  الإقبال على الدنيا في القرن  :" عندما فشاابن خلدونإهمال لروح التشر

وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية ، الثاني وما بعده
 . (25)والمتصوفة"
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وشجعت سياسة بني أمية هذا الانحراف عن المسار الرسالي فزادت حدة اللهف على الدنيا 
ّ ه، وأثروا خزا ئنهم، وفرضوا الضرائب والمكوس على شعوب وجمع المال بحجة إنفاقه في سبيل الل

الدول المفتوحة، إلى درجة وصل بهم الأمر إلى منع الناس من الدخول في الإسلام حتى يبقوا 
ية إلا أن جاء  عمر بن عبد تحت سلطتهم وفي حمايتهم )أهل الذمة( حتى يستمروا في دفع الجز

يز   .(26)وأبطل هذا فيما بعد العز

وأطهرهم من هذه الحالة التي آلت إليها الأمة، وذهبوا مذهبا ينقض ففزع خيار المسلمين 
باط بذلك وتشدها إلى  يحفظ كيانها، فاتجهوا للعبادة والزهد، وأنشئوا مدارسا تعنى بر الروح و

  .(27)حقيقتها الأصلية
 اػتٌبء ػلوبء الفمِ ٍالتفس٘ش ثشىل٘ٔ الذٗي ٍظبّشُ دٍى الزَّش:-ة

تضييق فقهاء الدين وتركيزهم على الجانب الظاهري والشكلي،  رأى عباد المسلمين وزهادهم
يم وقصروا الدين على الجوارح، وأغفلوا ، إذ انساقوا وراء إطلاق الأحكام بالتحليل أو التحر

 إلى ابن منبهتطهر، ومما يصور لنا هذه الحالة ما كتبه و الجانب الروحي وما يقتضيه من مجاهدة
إنك امرؤ قد أصبحت فيما ظهر من علم الإسلام شرعا فاطلب ما بطن من علم  مكحول

ّ ه محبة يم البغداديكذلك ما جاء عن و  ،(28)زلفىو الإسلام عند الل في قوله:" كل الخلق  رو
قصروا على الرسوم وقعدت هذه الطائفة على الحقائق، وطالب الخلق أنفسهم بظواهر الشرع، 

 لورع ومداومة الصدق".وهم طالبوا أنفسهم بحقيقة ا

كما ثار الصوفية ضد علماء التفسير الذين وقفوا من الآيات موقفا يتتبع ظواهرها، وما يقتضيه 
باتحاد الفكر  العقل منها، فذهبوا إلى تجاوز هذا من خلال التعمق والغوص في باطن المعاني، و

في قوله: "نظر الصوفي أخص من نظر المفسر  أحمد زروقوهو ما أكده ، والجسد )السلوك(
يد الصوفي بطلب  وصاحب فقه الحديث؛ لأن كلا منهما يعتبر الحكم والمعنى ليس إلا، بينما يز
 .(29)الإشارة بعد إثبات ما أثبتاه"

 بلى االػتوبد ػلى الؼمل لتحم٘ك ال٘م٘ي فٖ الؼمبئذ:  ه٘ل ػلوبء الىالم-د

)العقل والنقل  علماء الكلام من مصادر معرفية رأى الصوفية قصورا في ما اعتمده
كذلك ما نتج عن ما ذهب إليه الفلاسفة من بلبلة في الفكر واضطراب في النفس و  والحواس(،

مشككين في طرقهم وأهدافهم، خاصة لما تبع ذلك الإعجاب بالنفس، وصرف الهمة إلى 
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ا الجو على الفرقة والاختلاف فشجع هذ، (30)الانتصار على الخصم، وإبطال الحجج ولو بغير حق
ية والمدافعين عن العقلانية، وهو ما حفز المتصوفة ل كي يترفعوا عن هذا الميل  خاصة بين الأشعر

 .المذهبي العقيم

كما ساد ضعف الغيرة الدينية بسبب الميل الكلي إلى العقلانية الذي عرفه العصر العباسي 
 .(31)نه قلة المبالاة بالالتزام الدينيالأول، مما انعكس سلبيا على الأخلاق، ونتج ع

يقا أكثر يقينا وثباتا  ينهجون طر وهذا ما جعل الصوفية ينفرون من الجدل كوسيلة للمعرفة، و
رأوه يتجسد في المعرفة الذوقية، التي يصبح فيها القلب محلا للإدراك الذوقي، ولا يحصل هذا إلا 

  .(32)إذا تخلص الإنسان من حجب الشهوة والهوى
 

 هٌْذ الوؼشفٔ الظَف٘ٔ: 

يعد التصوف في نظر أصحابه منهجا معرفيا يقوم على ال كشف والإلهام إلى جانب كونه سلوكا 
يقه المعرفي على أساس التأمل الباطني،  بناء على هذا المنطلق يشق الصوفي طر في الحياة، و

ياضة القلبية  .والمجاهدة الروحية والر

بة يفرق الصوفية بين لفظ)المعرفة(ولف ظ)العلم(؛ حيث ترتبط)المعرفة( عندهم بالتجر
، فهي تدل على نمط شديد (33)المباشرة التي تنتج انطباعا خاصا أو لقاء مباشرا بموضوع المعرفة

يقة خاصة، وتعتمد وسائل خاصة ، أما)العلم( (34)الخصوصية من الإدراك والعلم تشير إلى طر
قلا أو عقلا بالنسبة للإنسان، فالمعرفة فهو أكثر عمومية؛ حيث يدل على كسب المعلومات ن

يجري استعمال اللفظين في التداول  بة، و بة مباشرة، بينما العلم لا يشترط التجر تتطلب تجر
ّ ه أو العلم به  .(35)الصوفي بما يدل على معرفة الل

يق بين وسيلة كل منهما، فاعتبر الصوفية أن  يق بين )المعرفة( و)العلم(، تفر ينبني على التفر و
العقل والقلب كل منهما يختص بنوع من الإدراك، فسموا إدراك العقل علما، وإدراك القلب 

 .(36)معرفة وذوقا، وسموا صاحب النوع الأول عالما، وصاحب النوع الثاني عارفا

يعتقد الصوفية أن مركز المعرفة وأداتها هو القلب لا العقل، وهو مركز المحبة والتجلي الإلهي، 
بانية روحانية لها وليس المراد با ية الجاثمة في الصدر، بل هو "لطيفة ر بر لقلب تلك المضغة الصنو
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وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان، وهو المدرك العالم العارف من ، بهذا القلب الجسماني تعلق
 .(37)الإنسان، وهو المخاطب والمعاقب والمطالب"

ّ ه عز وجل في ا يزة جعلها الل لممتحنيين من عباده، لا يعرف إلا فالعقل عند الصوفية هو "غر
بفعاله في القلب والجوارح، لا يقدر أحد أن يصفه في نفسه، ولا في غيره بغير أفعاله لا يقدر أن 

ولا يعرف إلا ، يصفه بجسمية ولا بطول، ولا بعرض، ولا بطعم، ولا شم، ولا مجسة ولا لون
 .(38) بأفعاله "

بعة معان:إلى اعتبار أن أبو حامد الغزالي وذهب   العقل اسم يطلق على أر

ية الأول:  الوصف الذي يفارق الإنسان به سائر البهائم، وهو الذي استعد لقبول العلوم النظر
ية وتدبير الصناعات   .الخفية الفكر

العلوم التي تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميز بجواز الجائزات واستحالة  الثاني:
 .المستحيلات

 .تفاد من التجارب بمجاري الأحوالعلوم تس الثالث:

يقمع الشهوة الداعية إلى  الرابع: يزة إلى أن يعرف عواقب الأمور، و أن تنتهي قوة تلك الغر
يقهرها، فالأولان بالطبع، والآخران بالاكتساب  الغزالي، إلى أن ينتهي(39)اللذة العاجلة و

يمان، وهي الصفة الباطنية التي يتميز بها  يده بعين اليقين ونور الإ يد بالعقل:ما ير بالقول: "إنا نر
 .(40)الآدمي عن البهائم حتى أدرك بها حقائق الأمور"

في تحديد معنى العقل من العقل باعتباره جوهرا بسيطا إلى كونه مل كة،  الغزالي وهكذا انتقل
يزة معرفة، فمعيار تمييز  ببين الحق والباطل، فمستعير بالحال لمعرفة السلوك المناسب للمآل، على فغر

يمان واليقين   .نهج من الإ

وقد سعى المتصوفة لتدعيم نظرتهم بشأن العقل، تارة بكشف موارد الاضطراب الذي 
حصل في تحديد معنى العقل، والذي استنتجوا من خلاله عدم صلاحية كل دخيل اصطلاحي 

ين إلى أن هذايعتبر أن العقل  التحديد هو من هفوات ابن رشد ومن سبقه من  جوهرا، مشير
  :الفلاسفة، ورتبوا على هذه القناعة جملة من وظائف العقل منها

بط؛ بمعنى أن العقل -أ  .هو إدراك القلب للعلاقة بين معلومين صورة الر
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النزعات صورة ال كف؛ بمعنى أن العقل يمنح صاحبه من الوقوع يما يضر به من  -ب
  .والشهوات والأهواء

 .(41)صورة الضبط؛ بمعنى أن العقل هو إمساك القلب لما يصل إليه حتى لا ينفلت منه -ج

كما عمدوا إلى تعميم نظرتهم تارة أخرى بالعودة إلى النصوص القرآنية، واستقراء الآيات التي 
 :مثل قوله تعالىورد فيها مادة )عقل(، إما بصيغة فعل المضارع على سبيل الاستفهام 

َاَب َأفَلَا تَعْقِلُونَ" ْ تَتْلُونَ الْكِت ِّ وَتَنْسَوْنَ َأنْفُسَكُْم وََأنْتُم اَس بِالْبِر َّّ أو على سبيل ، (42)"َأتَْأمُرُونَ الن
ير " أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا أو على سبيل النفي:، (43)"لآيات لقوم يعقلون"التقر

ين ، فإذا تأملنا(44)يهتدون"   :في الصياغة التي جاءت بها كلمة )عقل( ندرك من خلالها أمر

إن الفعل وصيغته إنما يدل على حدث في زمن وقع أو يقع في"الآن" غير قار، وهو  الأول:
كانت عقلا أو  بذلك يحدث عبرة أو يقظة أو ثقافة، حتى إذا ما استقرت وثبتت في مصدرها

َأفَلَْم يَِسيرُوا فِي " الاستنكار على قوم في قوله تعالى: ومن هنا كان، (45)فؤادا أو لبا أو قلبا
ُ وَل َكِ  هَا لَا تَعْمَى اْلَأبَْصار ْن تَعْمَى اْلَأْرِض فَتَكُونَ لَهُْم قُلُوٌب يَعْقِلُونَ بِهَا َأْو آذَاٌن يَْسمَعُونَ بِهَا فَِإّنَّ

دُورِ  َّّتِي فِي الّصُّ  .(46)"الْقُلُوُب ال

ً إن ذكر العقل كمصدر لفعل التعقل قد ورد  الثاني: في الروايات والأحاديث على تنوع  كثيرا
ّ ه "العقل"  اهتماماتها العبادية أو الأخلاقية أو السلوكية أو المعرفية، بحيث أنه أسمى ما خلق الل
وليس من المفارقة أن يعد الصوفية القلب مركزا للإدراك الذوقي أو الفهم أحيانا، أو المعرفة 
يمان الصحيح،  اليقينية على الإطلاق، فقد جرى الاستعمال القرآني على اعتبار القلب محلا للإ

ْ َأْن تُْفِسدُوا فِي اْلَأْرِض " وقوله سبحانه وتعالى:، (47)ومركزا للفهم والتدبر َّّيْتُم ْ ِإْن تَوَل فَهَْل عَسَيْتُم
  .(48)"وَتُقَّطِعُوا َأْرحَامَكُمْ 

هَ وَرَُسولَهُ وَلَوْ " وقوله سبحانه وتعالى َّّ ونَ مَْن حَادَّّ الل هِ وَالْيَوِْم اْلآِخرِ يُوَادُّّ َّّ لَا َتجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِالل
يمَانَ وَأَ  بِهِمُ اْلِإ ولَئَِك َكتََب فِي قُلُو دَهُْم بِرُوٍح كَانُوا آبَاءَهُْم َأْو َأبْنَاءَهُْم َأْو ِإْخوَانَهُْم َأْو عَِشيرَتَهُْم أُّ َّّ ي

 ُ ُ عَْنهُْم وَرَُضوا عَنْه ه َّّ ُ خَالِدِيَن فِيهَا رَضِيَ الل اٍت َتجْرِي مِْن َتحْتِهَا اْلَأْنهَار َّّ َيُْدِخلُهُْم َجن ُ و ولَئَِك مِنْه أُّ
هِ هُمُ الْمُْفلُِحونَ َّّ هِ َألَا ِإّنَّ ِحْزَب الل َّّ  .(49)"ِحْزُب الل
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بِهِمْ : "وقوله سبحانه وتعالى ُ عَلَى قُلُو ه َّّ َ الل ٌ وَلَهُْم عَذَاٌب  َختَم وَعَلَى سَمْعِهِْم وَعَلَى َأبَْصارِهِْم غِشَاوَة
 ٌ  .(50)"عَظِيم

بِهِْم فَهُْم لَا يَْفقَهُونَ" :وقوله سبحانه وتعالى َّّ َكفَرُوا فَطُبَِع عَلَى قُلُو هُْم آمَنُوا ثُم  .(51)"ذَلَِك بَِأّنَّ

بالمتصوفة إلى الاستعاضة عنه فقصور العقل عن إدراك الأسرار الإلهية، هو ما حذا 
ابن وفي هذا الصدد يقول ، (52)ب )القلب( الذي هو الأداة الوحيدة المؤهلة للمعرفة الحقة

بي ّ ه عليهم لا تأخذ علومها إلا من الوحي الخاص الإلهي، عر :"ولما كانت الأنبياء صلوات الل
بهم ساذجة من النظر العقلي لعلمهم بقصور العقل من حيث نظره ا لفكري عن إدراك فقلو

 .(53)الأمور على ما هي عليه والإخبار أيضا يقصر عن إدراك ما لا ينال إلا بالذوق"

بته  ين تجر بناء عليه فالمتصوف أثناء سلوكه لا يستعين بالعقل أو الحواس؛ لأنه يسعى إلى تكو و
ينظر منها إلى تساهم فيها الذات برمتها، وهذا يقتضي منه إلغاء منافذ العقل والحواس التي  كلية،

  .العالم، وجعل هذا الأخير ينظر إلى نفسه من خلال الإنسان

كما أن المعرفة التي تقتصر على العقل تعتبر في نظر الصوفي غير يقينية، لأنها غير مباشرة، فهي 
بوسائط لا يمكن الجزم بمدى صدقها  .(54)تستخلص من مقدمات معينة نتائج تلزم عنها، و

يقدم  بة ومنهج السلوك عند المتصوفة من أبو حامد الغزالي و صورة واضحة عن حقيقة التجر
يقتهم إنما تتم  يق الصوفية، وعلمت أن طر بته الخاصة، فيقول:" أقبلت بهمتي على طر خلال تجر
بعمل، وكان العلم أيسر علي من العمل، فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم...فظهر  بعلم و

اصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعليم، بل بالذوق والحال وتبدل لي أن أخص خو
 .(55)الصفات"

يحة من  بة روحية(، يختلف  الغزاليفهذه شهادة صر تبين لنا أن التصوف في حقيقته )تجر
منهجها تمام الاختلاف عن العلم، وهي بعيدة كل البعد عن عمل العقل الفلسفي، بل هي وليدة 

النفسية، فإذا كان للصوفي فلسفته كانت هذه الفلسفة تأييدا لمشاهدته العمل ونتاج المجاهدة 
به، وليس شيئا مستقلا عنها  .(56)الصوفية، وتجار

يذهب  يد" يمثل أعلى  طه عبد الرحمنو إلى أن العقل الصوفي الذي يصطلح عليه"بالعقل المؤ
مراتب العقل من حيث الفاعلية العقلية، ثم يليه العقل المسدد، ثم العقل المجرد في رتبة أدنى، 
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القائم على تفاضلية يحتل العقل البرهاني قمة الهرم، ثم يليه  الجابريقالبا بذلك هرم الترتيب عند 
يدلل العقل البيان على موقفه هذا بأن المعرفة التي يختص  طه عبد الرحمني ثم العقل العرفاني، و

يب(، وعلى  بة الحية فهو قائم على النظر العملي أو الملابسة)التجر يد متوسلة بالتجر بها العقل المؤ
بية مبني على تحصيل الأخلاق النموذجية وتوصيل المعاني الروحية  ، كما يجوز على(57)نمط من التر
"التظاهر والتقليد"  الصفة ال كمالية في الممارسة العقلانية من جهة كونه يتقي الآفات الخلقية ك 

يد والتسييس"، الذين يقع فيهما كل من العقل  .المسدد والمجرد والآفات العلمية ك " التجر

يد يتوفر على شروط كمال العقل المتمثلة  طه عبد الرحمنومن جهة أخرى يعتبر  أن العقل المؤ
بة  في:" عدم انفكاك العلم عن العمل في الممارسة العقلية )اجتماع المقال والحال في التجر
ّ ه في كل شيء(،  ية الل الصوفية(، وعدم انفكاك معرفة موضوع أي علم عن معرفة )رؤ

روج إلى ما فيه احتمال الضرر )التقرب والاستزادة الدائمة في الممارسة العقلية من غير خ
  .(  58)بالنوافل("

 :همَهبت التزشثٔ الظَف٘ٔ

يقة مخصوصة تشتمل على مجموعة قواعد ودعائم  بة: طر التصوف في نظر أهله من حيث هو تجر
ياضته الروحية، مستهدفا غاية مخصوصة هي الفناء في الحق تعالى، والوصول  ينشدها السالك في ر

يق  التطهر الروحي والمجاهدة إلى نوع من المعرفة التي تتجاوز في صفائها ووضوحها ألوان عن طر
"هو العلم بكيفية تطهير القلب من :الغزالي أبو حامد، وفي هذا الشأن يقول (59)المعارف الأخرى

ية بقطع جميع العلائق البدنية،  الخبائث والمكدرات بال كف عن الشهوات، وإخماد القوى البشر
يحاذي به والإقت ّ ه عليهم في جميع أحوالهم، فبقدر ما ينجلي من القلب، و داء بالأنبياء صلوات الل

 .(60)شطر الحق يتلألأ فيه حقائقه"

يد في خوضه غمار هذه  وأول ركيزة أولاها الصوفية اهتماما هي استعداد السالك والمر
بة، فوضعوا لذلك شروطا –أبي سعيد الخرازء عن آدابا تقيم وتضبط سلوكه في السير، فجاو التجر

ّ ه يد، وعلامة صدق إرادته "أن يكون الغالب عليه الرقة والشفقة  –رحمه الل أن من أدب المر
والتلطف والبذل، واحتمال المكاره كلها عن عبيده، وعن خلقه، حتى يكون لعبيده أرضا 

يكون مع جميع ا يكون للشيخ كالابن البار، وللصبي كالأب الشفيق، و لخلق على يسعون عليها، و
يصبر على آذاهم" يغتم لمصائبهم، و  .(61)هذا، يشتكي بشكواهم، و
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ياضة وهذه المجاهدة، على الصوفي السالك أن يتخذ لنفسه مرشدا، أي رجلا  وفي هذه الر
بة، عميق المعرفة، بصيرا بعيوب النفس، مطلعا على خفايا الآفات ، ولهذا شدد (62)محنك التجر

يقة، الصوفية على "الحرص على طلب  يعة، سالك للطر شيخ صالح مرشد ناصح، عارف بالشر
ذائق الحقيقة، كامل العقل، واسع الصدر، حسن السياسة، عارف بطبقات الناس، مميز بين 

 .غرائزهم وميولهم، وفطرهم وأحوالهم"

وهكذا استقر الأمر بين الصوفية على أن تبعية السالك للشيخ أمر لازم لا يسع أحدا إنكاره 
ية، وقد برر الصوفية هذا الالتزام بأن مدارك هذه وصار هذا  بمرور الزمن من الأمور الضرور

يقة ليست من قبيل المعارف ال كسبية، وإنما هي ذات منبع وجداني إلهامي، ناشئة عن  الطر
مجاهدة وعمل مخصوص، وهو ما لا يدرك بالمعارف ال كسبية، وإنما يحتاج في تفسيرها إلى من 

بة فهو يعلم هيئات الأعمال التي تنشأ عنها،  عاش هذه التجر من يميزها بالعيان والشفاه، و
 .(63)وخصوصيات أحوالها

يقه عبر سلسلة من المقامات،  يتدرج الصوفي السالك المتأدب بأدب الشيخ في طر و
ّ ه عز (64)والمقام"هو المل كة الثابتة لما ينازله السالك من الصفات" ، فمعناه مقام العبد بين يدي الل

ّ ه عز وجلوجل في ياضات والانقطاع إلى الل ، (65)ما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والر
به، إما  وترد عليه في ترقيه من مقام إلى مقام أحوال، وهي:" المواهب الفايضة على العبد من ر
واردة عليه ميراثا للعمل الصالح المزكي للنفس المصفي للقلب، وإما نازلة من الحق امتنانا محضا، 
وإنما سميت أحوالا لتحول العبد بها من الرسوم الخلقية ودركات البعد إلى الصفات الحقية 

 .(66)وذلك هو معنى الترقي"، ودرجات القرب

يريو ابن عجيبةوقد اتفق كل من  يف الحال بأنه معنى يرد على  القشيريو الهجو في تعر
 ...و قبض، وهكذاأ، القلب من غير تعمد، ولا اجتلاب ولا اكتساب من حزن أو بسط

وهذه المقامات التي يتدرج فيها السالك، وكذا الأحوال النفسية المصاحبة لها تختلف من 
بة إلى أخرى، لذلك فقد اختلف شيوخ الصوفية في ذكر المقامات ووصف الأحوال، ومن  تجر
ثم إن حاول أحدهم أن يرسم خطوات التطهر والتزكية والسمو الروحي، فإن خطته لن تتطابق 

 .(67)ه الآخرون بالضرورة وما رسم
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يد في أثناء  يعة، فيركز إجماع شيوخ الصوفية على ضرورة التزام المر أما بخصوص التزام الشر
بة، باعتبار أن الالتزام  يعة الظاهرة، والعمل بالتكاليف الدينية المكتو ياضته بأحكام الشر ر

ياضة والمجاهدة الروحية والتطهر ا ، فجاء على (68)لنفسيبالكتاب والسنة هو المدخل الممهد إلى الر
، واتبع سنته، قوله:" الطرق كلها مسدودة على الخلق، إلا من اقتفى أثر الرسول  الجنيد لسان

يقته، فإن طرق الخ يرات كلها مفتوحة عليه "  .(69)ولزم طر

ولم يقف الصوفية عند حدود ظاهر الدين، ولم يفهموا في وقت من الأوقات حرفيته، ولا 
يعة مجرد طقوس  .(70)ينتهجون فهما يختلف عن فهم الفقهاء ها، بل كانوامن الشر

يشير م( إلى هذا المعنى، وهو أن الناس في الأخذ من الكتاب 1493-ه899)أحمد زروقو
وهم أهل الجحود من ، والسنة ثلاث مسالك: "منهم من تعلق بالظاهر دون النظر إلى المعنى جملة

ية جمعوا بين الحقائق، فتأولوا ما يؤول، وعدلوا ما ومنهم من نظر إلى نفس المعنى، ل كن ، الظاهر
يعدل، وهؤلاء أهل التحقيق من أصحاب المعاني، ومنهم من أثبت المعاني وحقق المباني، 

باطن المعنى، وهم الصوفية المحققون، والأئمة المدققون"  .(71)وأخذوا الإشارة من ظاهر اللفظ و

يعة والحقيقة بما قد يؤدي وقد أوجس أوائل الصوفية خيفة من المبالغة في ا لتفرقة بين الشر
سهل ، وفي هذا يقول (72)إلى التراخي في القيام بواجبات الشرع، فألحوا في المطالبة بظاهر الشرع

ّ ه تعالى، والإقتداء بسنة رسول :التستري ، وأكل "أصولنا سبعة أشياء:التمسك بكتاب الل
بة،   .(73)وأداء الحقوق"الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتو

يقول    . (74):" كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل"أبو سعيد الخرازو

ّ ه  يعة، والإقتداء الدقيق بسنة رسول الل ، تلك ومما يدل على أن التزام الصوفية بالشر
فتورا واستخفافا بطاهر الدين، في  لصوفية عصره، لما رأى منهم القشيريالتي وجهها  الرسالة

المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم ولم يبق في زماننا من هذه الطائفة إلا قوله: "إن 
 .(75)كما قيل: أما الخيام فهي كخيامهم وأرى نساء الحي غير نسائها" أثرهم

يقة، فيقول  يعة والطر يق بين الشر ومن جانب آخر فقد أنكر الصوفية على من ذهب إلى التفر
ّ ه سهل بن عبد أبي بكر على البياض، فما أحد ترك الظاهر إلا تزندق"، وعن : "احفظوا السواد الل

 .(76)يقول: "كل باطن يخالف ظاهرا فهو باطل" سعيد الخزار أبا ، قال سمعتالدقاق
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ّ ه )المقامات( هو مقام  يعتبر الصوفية أن أعلى درجات القرب، ومنتهى المعراج إلى الل و
لحق حفظه وحراسته، فلا يكله إلى نفسه لحظة، هو الذي يتولى ا أولهما:الولاية، وللولي معنيان: "

يديم توفيقه إلى الطاعات،  ّ ه وطاعته،  وثانيهما:بل يتولى رعايته على التوالي، و من يتولى عبادة الل
به" فطاعته تجري على التوالي من غير أن تتخللها معصية، فيكون وليا  .(77)بمعنى توالي طاعته لر

يرتبط بمقام الولاية خاصية ال كرام ة "وهي خرق العادة على غير المألوف والطبيعي، فهي و
و"تظهر على عبد تخصيصا له وتفضيلا، وقد تكون باختياره ، (78)تدخل في باب المعجزات"

 .(79)ودعائه، وقد تكون بغير اختياره في بعض الأوقات"

تعود وال كرامة نوعان: كرامة ظاهرة وأخرى باطنة، أما الظاهرة فهي التي يراها الغير، وقد 
سبق القول علامة على صدق الولي وعون له على طاعته ودالة على صدق  ثمرتها عليه، وهي كما

ية ليقينه، وعليه  دعواه، أما الباطنة فهي التي لا يراها سوى الولي ذاته، وهي خاصة به ومقو
 .(80)سترها وإخفاؤها

بة الصوفية، ومراحل السير الصوفي بجملة من الخصا ئص والمميزات التي وأختم دعائم التجر
بة، والتي نرى أنها جديرة بالوقوف عندها، لما فيها من إرشاد محمد إقبال يضفيها  على هذه التجر

 للباحث والدارس للتصوف: 

ياضة تصل إلى النفس مباشرة، وهي في هذا لا تختلف عن غيرها من - بة أو ر هي تجر
يات التجارب الإنسانية التي تمدنا بمادة للمعرفة،  فكل التجارب مباشرة، وكما أن نواحي مستو

يل موضوعات الحس لتحصيل العلم بالعالم الخارجي، فكذلك مجال  بة العادية تخضع لتأو التجر
ّ ه يل لتحصيل العلم بالل بة الصوفية يخضع للتأو  .(81) التجر

ياضة الصوفية كل لا يقبل التحليل، فحال المتصوف مهما ظهرت بوضوح ومهما بلغت من - الر
يستحيل تحليل مدركات هذه الحال غنى، فإ ن التفكير فيها يصل إلى الحد الأدنى من درجاته، و

 .كما نحلل الإدراك الحسي

يدة سامية - يد هي لحظة من الاتصال الوثيق بذات أخرى فر إن الحالة الصوفية عند المر
يد فناء موقوتا، وهي حالة موضوعية لدرجة  كبيرة، ولا محيطة تفنى فيها الشخصية الخاصة للمر

 .يمكن أن تعد مجرد عزلة في تيه الذات الخالصة



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؤ.عصبم ثَشرثٔالتصَف اإلسالهٖ قراءٓ فٖ الوصسر ٍالوعرفٔ ٍالتجرثٔ 
 

 

 11ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

بما أن المعرفة الصوفية معرفة مباشرة، فمن الواضح أنه لا يمكن أن يطلع عليها؛ أي نقلها -
لإنسان آخر، وذلك لأن الحالات الصوفية أشبه بالشعور منها بالعقل، وما يعلنه الصوفي أو النبي 

يات شعور ه الديني يمكن أن يبلغ إلى الناس على صورة قضايا، ول كن من تفسير لفحوى محتو
يات الشعور الديني نفسها لا يمكن الاطلاع عليها أي نقلها لغيره  .(82)محتو

يد بالذات الأزلية، ذلك الاتصال المباشر الذي يبعث في نفسه شعورا بأن - إن اتصال المر
الزمان المتجدد، فالحالة الصوفية باعتبار  الزمان المتجدد لا حقيقة له، لا يعني الانقطاع التام عن

يتضح هذا من أن الحالة الصوفية سرعان ما  بة العامة على وجه ما، و تفردها تظل متصلة بالتجر
(83)تتلاشى، وإن كانت بعد ذهابها تخلف في النفس إحساسا عميقا بالسلطان

. 
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 الوذائح الٌجَٗٔ ث٘ي الشؼش الفظ٘ح ٍالشؼجٖ 

 ٗبحٖ خ٘شٓ .ؤ
 الزضائش - األغَاؽػوبس حل٘زٖ ربهؼٔ 

 الولخض:

ونقصد  يسعى هذا المقال إلى تناول ظاهرة لطالما لاحظناها تتردد في الشعر الشعبي والفصيح،
يف بالمديح النبوي في الأدب  بها ظاهرة المديح النبوي، والتي سوف نتطرق إليها من خلال التعر

بي ومقارنته بالمديح النبوي في الشعر الشعبي، وفق عناصر منها ية في الشعر  :العر المدائح النبو
إلى كما نهدف من خلال التعرض  .دراسة نص البردة، الفصيح، البردة في مدح الرسول 

هذه الظاهرة الى كشف تمظهرات التعالق الديني، عند الشعراء الشعبيين والفصحاء، وابراز 
يم.  مدى حبهم لشخص النبي ال كر

Abstract 
This contribution attempts to study the phenomenon for as long as we have noted 

hesitate in the folk and eloquent poetry, we mean the phenomenon of praise of the 
Prophet, which we will address it, through the definition of praise of the Prophet in 
Arabic literature and compared to praise of the Prophet in folk poetry, according to the 
elements, including: praise prophetic poetry eloquent, al-Burda in praise Prophet 
Muhammad, peace be upon him, studying the text of al-Burda. We aim through 
exposure to this phenomenon to reveal the manifestations of the religious correlation, 
when folk poets and eloquent, and display extent of their love for the person of the Holy 
Prophet. 

 

 همذهٔ
لطالما اعتبر الشعر أحد أبرز الطرق والوسائل المساهمة في نشر المعرفة، فهو أحد قسمي الأدب 
سجلا  مع و مرآةً للمجت قديم  نذ ال كان م قد  ها، ف نا لأخبار عرب ديوا ستعملته ال ثر وا نب الن لى جا ا
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يخها، فهو يعكس حياة الأفراد وواقعهم  في بيئاتهم المختلفة وطبائعهم المتباينة، وقد اختلفت لتار
يف الشعر بين قديمها وحديثها.  تعار

له ما أن  شعر-ك ناك  -ال مه، فه قف نظ ضيها موا تي تقت ضرورة ال سب ال نوع بح عّدة تت ضا  اغرا
تي لأغراض الأدبية ال من ا ها  مدح وغير صف والفخر وال غزل والو ثاء وال في  الر نت سببا  ما كا لطال

وز شاعر هنا أو هناك، وللإشارة لكل غرض مواضيعه وخصائصه التي يتفرد بها عن غيره عبر بر
 العصور التي نشأ وتطور فيها، تبعا لطبيعة ومعطيات كل عصر.

وعلى هذا الأساس سوف نعرض بالدراسة بتناول أحد هذه الأغراض، ونعني بذلك 
رة من الدارسين له، وذلك بغرض غرض المدح، للاهتمام ال كبير الذي لمسناه لدى فئة كبي

براز مميزاته، فقد تعددت على إثر ذلك طرق الدراسة والتناول للشعر شكلا ومضمونا، والى  إ
جانب الشعر الفصيح وجد الشعر الشعبي، وله أيضا مواضيعه وأغراضه ومن بين المواضيع التي 

تناوله شعراء الاتجاهين  ، وقداشترك فيها الشعر الشعبي والشعر الفصيح الحديث عن الرسول 
 .ضمن هذا الغرض "المدح"

بي ؟ وكيف تناول الشعر   والإشكالية التي تعترضنا كيف كان المديح النبوي في الأدب العر
 الشعبي المديح النبوي؟ ماهي أهم المعاني المشتركة بين الشعر الفصيح والشعر الشعبي؟

ية في الشعر  :وفق عناصر منها وقد حاولنا أن نجيب على هذه الإشكالية وتناولناها المدائح النبو
النبوي في الشعر الشعبي بعدها النموذج  دراسة المديح، الفصيح، البردة في مدح الرسول 

 .البردة دراسة نصالتحليلي وقد اخترنا 
 

 الوذائح الٌجَٗٔ فٖ الشؼش الفظ٘ح
لشخص أو جماعة  ظهرت القصيدة المدحية في العصر الجاهلي، وهي ثناء حسن يذكره شاعر

: بأنه نقيض الهجاء، وهوحسن الثناء، يقال 1يمجد من خلاله قيما معينة. يعرف المديح في اللغة
مدحته مدحة واحدة ومدحه يمدحه مدحا ومدحة، هذا قول بعضهم والصحيح أن المدح 

 والمدحة الاسم، والجمع مدح، وهو المديح والجمع المدائح والأماديح.، المصدر
ورجل مادح من قوم ، جمع المديح من الشعر الذي مدح به كالمدحة والأمدوحةوالمدائح 

، وغرض المديح منذ القدم أي العصر الجاهلي اشتهر بين الحكام (2)مدح ومديح وممدوح
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وكذا في العصر  ثم أصبح لغرض سياسي في العصر الأموي، فكان المدح قصد التكسب والأمراء
 والخلافات بين الأحزاب السياسية.العباسي بانتشار الملوك 

يعرف المدي ي شخص  ، فقد تركزت ف(3)ن الشعر الديني"ــ"الشق الثاني م ح النبوي بأنه:ــو
ية فن من فنون الشعر التي أذاعها التصوف فهي لون من ألوان  الرسول محمد : "والمدائح النبو

باب من أبواب الأدب الرفيع  لأنها صدرت عن قلوب مفعمة التعبير عن العواطف الدينية، و
 (.4)بالحب الصادق والإخلاص المكين"

والتي تعرف ببانت سعاد وقد كانت ، بخلاف قصيدة كعب بن زهير التي عرفت شهرة كبيرة
يمدحه فيها. قالهاقبلإسلامه يطلب فيها العفو من النبي   و

التصوف، وهو لون من التعبير  "فهو من فنون الشعر التي أذاعها:وفيما يتعلق بالمديح الديني
ية عند  باب من أبواب الأدب الرفيع، وهو أصدق الأغراض الشعر عن العواطف الدينية، و

حيا أو بعد وفاته، باستثناء قصائد الرثاء المحض التي قالها  وهو ما قيل في النبي ، العرب
 .(5)حسان ابن ثابت وكعب بن زهير وغيرهما"

ية لأن الذين أجادوه لم كما أن أحد من القدماء أو  المحدثين "لم يهتم بتاريخ فن المدائح النبو
ولم يهتم به من غير ، يكونوا في أغلبهم من فحول الشعراء... إنما هو فن نشأ في البيئات الصوفية

 .(6)المتصوفة إلا قليل"
ومن بين الذين خاضوا في هذا الغرض أصحاب السنة ثم الشيعة من المسلمين يمدحون آل 

يقتهم وأساليبهم، لبيت وأئمتهما فلم يخرجوا عن سابقيهم ككعب ابن ، كما كانوا مقلدين في طر
ية ، زهير حسان بن ثابت، ثم بعده البوصيري، صفي الدين الحلي، وأضافوا على ذلك السيرة النبو

يبثون الحكمة والمواعظ.وغزوات الرسول   ، يرجون الشفاعة و
ية غالبيتها نظمت  يم والمدائح النبو والشعر الذي يقال في الميت  بعد وفاة الرسول ال كر

رثاء:"ل كنه في الرسول "مديح"، وكأن في استبدال كلمة مديح بكلمة "رثاء" إشارة الى أن النبي 
يعته حية" يم كأنه موصول الحياة نظرا لأن شر ، فالشعر إذا قيل بعد وفاة الميت مباشرة (7)ال كر

يلة مد ، والبوصيري مدحه، رغم أنه أخذ ح، فحسان رثا الرسول رثاء، وإذا قيل بعد مدة طو
 ً   والبوصيري بعد وفاته من قصائده لأن حسان نظم قصائده بعد وفاة الرسول  كثيرا

يف عدة لا يسعنا المقام لذكرها كلها.   بعدة قرون،وهناك تعار
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من الشعراء، وقد برزت قصيدة المديح النبوي بشكل كبير في العصر المملوكي عند عدد كبير 
بالرغم من تعدد ثقافاتهم واتجاهاتهم الفنية، ومغالاتهم في هذا النوع من المديح، ومن هذا حاول 
بعض الدارسين تفسير هذا الغلو الذي يقضي كما قال الدكتور بكري شيخ أمين: "لولا محمد ما 

لا جبال ولا غير ولا شجر ولا بدر ولا بحر و ظهر شمس، ولا قمر ولا نجوم ولا أنهار ولا ثمار
"أنا سيد  :ملسو هيلع هللا ىلص وله ذلك،واستندوا في تمجيدهم على أحاديث وردت في ال كتب الصحيحة منها ق

 .(8)وأنا خير من خيار" حديث صحيح"، الناس ولا فخر، وأنا سيد ولد آدم
بي يرا جليل لشعر المدح العر ية تطو ، وقد كان إزهاره خلال عصر (9)كما تعتبر المدائح النبو

تلتها فترة انتهاء الحكم الإسلامي في الأندلس، ، الصليبية وغزو التتار للشرق الإسلاميالحروب 
بها كل من جاء بعد هذا  ية لقصيدة المديح من بعد نهجها فسار على در وقد رسمت المدائح النبو

يقا (10)العصر" ، يبدو من هذا القول أن المديح قد اكتسب جملة من الخصائص وضحت له طر
يري لهذا الغرض الشعري.جديدا في ال  مسار التطو

ية خصائص عامة طبعتها" فامتازت بصدق العاطفة وحرارة الشعور وسعة  وللمدائح النبو
بالمفردات المعجمية والصنعة(11)التناول بية و ، (12)، هذا وعرفت قصائدهم بالجزالة الأسلو

ّ ه روي الميم أسوة في ذلك ببردة البوصيري، "ورأو وتنظم على بحر البسيط، ورا أن النبي صلى الل
( ولشيوع الصنعة ظهر نوع آخر من المديح النبوي 13عليه وفي المنام وذكروا ذلك في شعرهم")

بي للشعر الفصيح.، عرف بالبديعيات ية في التاريخ العر  هذا بصفة عامة عن غرض المدائح النبو
 

 :ملسو هيلع هللا ىلص الجشدٓ فٖ هذح الشسَل
بديعيات عرف بال يد  فن جد بادرة  بردة  بر ال شتهرت  تعت قد ا ية، و لروح الدين عن ا بر  تي تع وال

خلال العهد المملوكي، وأصبح هذا الشعر الديني من الظواهر الفنية الجديرة بالدراسة والالتفات، 
ية ، وفي ذلك يقول الدكتور زكي مبارك: "تعد قصيدة البردة أهم القصائد بين المدائح الدينية النبو

وهي ثالثا، مصدر الوحي ل كثير ، يسر قصيدة في هذا البابأ :وهي ثانيا، فهي أولا: قصيدة جيدة
 .(14)من القصائد التي أنشدت بعد البوصيري في مدح الرسول"

صيدة هذه الق حول  ماء  نت آراء العل قد تباي ها ، و في إطرائ بالغ  ها وراح ي جب ب من أع ناك  فه
هذا النوع من الشعر الصوفي أصلا، واعت ها، وهناك من رفض  بركت عن وذكر فضلها و بره خارج 

سليم، شعر ال نة و ال سبات المحز صره بالمنا عد ع ب صره و في ع ناس  سبة لل بردة بالن تبط ذكر ال ار
في  سيما  حين ولا كل  في  شدونها  ين ناس و سن ال لى أل سلات ع هذه التو تدرج  نت  بالموت، فكا و
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جات"  الأذكار هال والمنا ضرع والابت ساعات الت لوات و لذي(15)والخ موذج ا بردة الن صارت ال  ، و
ستلائها،  عاني وا ستذكار الم صره لا في ع شعراء  عين لل ير م نت خ شعره، وكا في  ناظم  به ال تذى  يح

 وحتى بعد عصره.
صابه لذي أ فالج ا من ال ها  شفي ب شاعر  لأن ال برأة  ها ال ها من فت ب سماء عر عدة أ صيدة  ، وللق

أنها تنشد خلع عليه بردته في منامه، كما سميت قصيدة الشدائد ل وسميت البردة لأن الرسول 
عدة" ير  هو خ من  مدح  في  بردة  ها ال قال ل نه ي فذ أ بن قن بات، وذكر ا فريج ال كر صد ت يذكر (16)ق ،و

باتهم.أنها صارت تنشدها في المجالس والاحتفالات الدينية طلبا لشفاعة النبي  يجا ل كر  ، وتفر
نة صائد بمكا من الق ها  يت دون غير تي حظ ية ال ب صيدة العر بردة الق عد ال بي وت شهرة  ناسو ، ن ال

با، وحفظها العام والخاص وتغنى بها الناس في الموالد والأذكار  فذاع صيتها في الآفاق شرقا وغر
قال عنها ابن حجر الهيثمي: "لقد زادت شهرة البردة  وأكثروا من تلاوتها في شتى المناسبات حتى

 .(17)إلى أن صار الناس يتدارسونها في البيوت والمساجد والجامعات"
بردة ية ولل فل الدين في المحا فت  قد عر يرة ف في ، شهرة كب ية، و قات الأدب في الحل فت  ما عر ك

باء  صوفة والأد مام المت يت باهت ها حظ نا أن بالغ إن ذكر لا ن شا: "و سى با مر مو لدكتور ع قول ا لك ي ذ
لاف  لى اخت له ع بي ك نا العر في أدب صيدة  ية ق ها أ عرف مثل لم ي مة، و ناس عا ئف ال قاد وطوا والن

من ال صوره  ثة"ع صرة والحدي لى المعا ية إ نت (18)جاهل صيدة ع بأن الق يوحي  ما  قول  هذا ال في   ،
بي لأدب العر تاريخ ا في  سة ، ال كثير  با شرق ر قد ترجمها المست يرة، "ف بردة ترجمات كث فت ال وعر

R.basset سية لى الفرن ية ، " إ ية والإنجليز لأخرى كالألمان غات ا عض الل لى ب مت إ ما ترج ك
 .(19)وغيرها"

شراوكان  تأثير مبا لأدب  غة وا في الل بردة  من ، تأثير ال ثر  شروح،" أك شرات ال هرت ع قد ظ ف
شامة  بي  شرح أ ها  فه ل شرح نعر صلية، وأول  غرب الأ غة الم سية، ول ية والفار ب شرحا بالعر سعين  ت

شقي )ت سماعيل الدم بن ا لرحمن  بد ا في 1266-665ع بالبردة  ناس  مام ال لى اهت يل ع هذا دل ( و
ها" ياة نظم هذه ، و(20)ح شرحوها،،وتميزت  ين  ير جد ال كث صره ن من ع يبين  قر ماء ال من العل

لادب  ليم ا في تع ئد  لدور الرا ها ا كان ل ما  ية، ك يخ ية وتار ية وادب قرات لغو مل ف ها تح شروح بكون ال
غة  ها ل يت ب عابير عن فاظ والت من الال ئف  ناس طوا قى ال بردة تل مت ال تاريخ، وعل لاق وال والاخ

 التخاطب.
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لأدوار الفع من ا ية، و سيرة النبو من ال بأبواب  ناس  فت ال ها عر بردة، ان ها ال تي لعبت لة ال ا
هذه  فذ  يل أن تن من القل ليس  ية، و صال العنجه من الخ مة  هذيب ذوق العا في ت ساهمة  والم
القصيدة بسحرها الاخاذ إلى مختلف الاقطار الاسلامية وان يكون الحرص على تلاوتها وحفظها 

ّ ه والر لى الل قرب إ سائل الت جدت من و قات، و شروح والتعلي هذه ال ضل  نه يف ما أ سول )ص(،ك
ية قيمة ما كانت لولا وجود القصيدة"  .(21)ملاحظات علمية ولغو

بردة صيدة ال برون ق ما يعت ية:ك مدائح النبو ظم ال من أع ها ، " لى أن شعراء ع قاد وال مع الن قد أج و
سعاد نت  شهيرة با ير ال بن زه عب  صيدة ك عد ق ية ب مدائح النبو ضل ال ي، أف صيري و بأن البو ذكرون 

ية، ومعرفة دقائق أخبار النبي  وجوامع سيرته العطرة، وأفرغ  كان قد عني بقراءة السيرة النبو
 .طاقته وأوقف شعره وفنه على مدح النبي 

ية ودرة ديوان شعر المديح في الإسلام، الذي جادت ، القصيدة من أروع قصائد المدائح النبو
مر  لى  شعراء ع قرائح ال عدوها به  هم  ما أن ية"، ك ب صائد العر طالع الق برع م من أ ها  صور ومطلع الع

صور بر الع شعراء ع هام ال صدر إل صيدة م لك الق لت ت قد ظ مل "و موذج الأك حذوها ، الن حذون  ي
قد  بي، و لأدب العر في ا مة  فن الملح لت  ها ورأوا أن البردة مث جون من ينه ها و لى منوال ينسجون ع و

في نون  ّ ه ك بد الل ستاذ ع شار الأ لى أ له إ لة  من  مقا فن  هذا  قال: " بردة ف مة وال بين الملح قة  العلا
به تاز  هاء يم كاد أدب الفق شعر ي من ، ال ير  به كث صقها  تي يل بي ال لأدب العر عن ا صمة  يدفع الو ف

،هذا فيما يخص (22)النقاد حيث يستحدثون عن خلوه من الملحمة أومن الشعر القصصي الجميل"
عل الوس يد للقصيدة، ول لا الرأي المؤ ما  في ذكر عيوب القصيدة وتحميلها  لا نبالغ  طية تقتضي أن 

يها ونمدحها حتى ننفي عنها كل العيوب والمخالفات التي وقع فيها صاحبها.  تحتمل، كما لا نطر
 

 ؤلسبم الجشدٓ:
أما في تصنيف البردة حسب موضوعاتها، فهي تتألف من مئة واثنين وستين بيتا على 

بياتها، كما وجدنا أنها "تقع في مئة واثنين وثمانين بيتا وهي من اختلاف الروايات في عدد أ
وهناك خلافات عدة في عدد أبياتها والذي اعتمدناه كمرجع في بحثنا هو  (23)القصائد الطوال"

 هي: (24)مئة واثنين وستين بيتا، وقد صنفت إلى عشرة أقسام
 (.12-1القسم الأول في النسيب النبوي )

 (.28-13التحذير من هوى النفس )القسم الثاني في 
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يم )  (.57-29القسم الثالث في مدح الرسول ال كر
 (.71 -58القسم الرابع في التحدث عن مولده )

 (.87-72القسم الخامس في التحدث عن معجزاته )
يم )  (114-88القسم السادس في التحدث عن القرآن ال كر

 (.117-105القسم السابع في التحدث عن الإسراء والمعراج )
 (.139-118القسم الثامن في التحدث عن جهاد الرسول وغزواته )

 (.151-140القسم التاسع في التوسل والتشفع )
 (.161-151والقسم العاشر في المناجاة والتضرع )

وهذا طبيعي على اعتبار أن ، وهناك اختلاف في تقسيم أبيات القصيدة وعددها في كل قسم
ولعل مضامين هذه الأقسام تكشف لنا عدة مواضيع تناولها ، حولهعدد أبيات القصيدة لم يتفق 

سول  به للر برز ح شاعر، ت عال حديث  ط ، وال سيرته الع من  شيء  لنفس ، رةــن  تذكير ل و
ق سول ــبحقي سل ببركة الر بالبردة، تها وتو تأثرون  شعراء ي لت ال تي جع سباب ال من الأ عل  ، ل

في ع مة، وحتى  في العصور القدي ها  يهتمون ب ها و حالي هو كثرة الدراسات التي أثيرت حول صرنا ال
قرائح الشعراء لها، وقد اعتبرها الدكتور محمد التنوجي بأنها كانت  وكذا المعارضات التي جاءت بها

إلهاما للشعراء والنواة لفن إسلامي جديد هو فن المديح النبوي وفن البديعيات، وجعل البوصيري 
ية بعد البوصيري ، ة بالبردةخير من قلدها في قصيدته المعروف فإن أغلب الذين كتبوا المدائح النبو

ضوعاتها ستوى مو لى م ضمونا ع ية، وم لوزن والقاف ستوى ا لى م شكلا ع به،  ين  تأثر كانوا م ، قد 
ّ ه  سول الل سل بر هو التو فن  هذا ال صحاب  له أ ما تناو هم  عل أ يوم ول شفاعته  لب  صد ط ، ق

 .(25)ختلفةالقيامة، وكذا التمسح ببقاع الحجاز الم
 

 :الٌجَٕ فٖ الشؼش الشؼجٖ الوذٗح
وكما وجد المديح النبوي في الشعر الفصيح كذلك وجد في الشعر الشعبي وذلك لان الشاعر 

أحمد وعبر عن هذا الحب في قصائده المختلفة، ومن بين هؤلاء الشاعر  الشعبي أحب الرسول 
 مطولة في مدح النبي  وهو شاعر من منطقة بوسعادة، الذي كانت له قصيده عامر أممهاني
 .26"أنوار محمد" والتي عنوانها

، وكان قد افتتحها بأبيات عبر فيها وموضوع هذه القصيدة هو الحديث عن حياة النبي 
اد، عن مدى السعادة التي يشعر بها كل من أحب النبي عليه الصلاة والسلام شفيعنا يوم الميع



 ٗبحٖ ذ٘رٓ.ؤ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوسائح الٌجَٗٔ ث٘ي الشعر الفص٘ح ٍالشعجٖ 
 

 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبرـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

ومن شدة حبه اشتعلت نار الحب في قلبه وأصيب عقله باللهب فصار لا يستطيع أن ينام لأن 
 هذا الحب قد ملك عليه عقله وقلبه حيث يقول:

 محمــــــــ د شفي عنا ي وم المي عاد  يسعد من حب أنبي عن و يكتب
 عقلي يدي طول ليلي دون أرقاــد  نار الحب أقدات في قلبي ولهب

بي نـــور فالظلم ة وقاــد  من الإل ه أصطـــفاــه أح بيا   27بعـــث ر
 

فنرى الشاعر يتحدث عن الشفاعة كما فعل شعراء المديح النبوي في الشعر الفصيح لأن أهم 
شيئ يبتغيه المادحون للنبي عليه السلام هو شفاعته يوم القيامة، وقد وصفه عليه السلام بأنه" نور 

على  النبي  فالنور لا يظهر فضله إلا من خلال الظلمة، وهذا حال بعث، 28في الظلمة وقاد"
الناس، فالصورة التي رسمها الشاعر صورة تتعلق بالحوس لأن المشاهدة بالعين تنطبع أكثر في 

 النفس وكأنه يرسم بالكلمات.
يذكر ما بية قبل مجيئ الاسلام، و ينتقل بعدها الشاعر إلى الحديث عن حياة الأمة العر  و

يتأسف على انتسابها إلى سلالة والد اسماعيل عليه السلام وما وصلت اليه  كانت فيه من ضياع و
 من انحطاط بعبادة الأوثان وتقديسها. وما شاع فيها من خرافات يقول:

 

 في ورطة هي تايها فسط الوهاد  كانت أمة أفعالها حق أتشي ب
ية اسماعيل ه  نعم   عار عليها للعرب زعم تنس ب  الأجدادذر
 تعبد فالحجــــ رة أ تركع للجماد  ولات هي ضالة لا ما يقل ب

 

يش عن الحاج أو المعتمر من لباس  يتحدث في هذه الأبيات عن أمور تعلقت بما فرضته قر و
يش ، فان لم يجدوا شيئا منها طافوا عراة، ثوب يسمى الحمس، وهو يعني أهل الحرم أي ثياب قر

يذكر منزلة الانثى فهي تحرم من الميراث وتدفن حية يقول:وهذا قمة المنكر   والفساد، و
 

يب إطواف مهوشي راغب يش الأسياــد  ولغر  في ثياب الحمس قر
ّ ه عاري يا لسي  ولي ما يلقاــش لازمل يزرب  ادإطواف بيت الل

 ا بفاــعلهم شـــور الف سادج روه  والمرأة في حاــلهاــ لما يعج ب
 ادعنيسي ب هاــ بـــ ي بارز راه ول  قاعدة غير أتل وبنعت أبهيمه 
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فما تناوله الشاعر في هذه القصيدة المديحية لم يتعرض له البوصيري في بردته وهو أشهر من 
يف وال كذب الذي حملته والجهل الذي عم الناس، وما  يذكر الز مدح الرسول عليه السلام، و

 ساد من كفر، وشرك والحاد يقول:
 

 حضبت عالجهال تزعم الارشاد  ذب حرفه عنهم تك أمديانات 
برهه سفل وت ماذا غ ر أع باد  ت ه م قا سررباــالصليبيـــة ج  و

 من مجوس الفرس داخل بالتلباد  لاخار جاهم ساجد النار تلهب
 ك ي الخيان لي اتقانص فالتجراد  اليهودية ناسهــــاــ قاــ تترقب

 من لعرب هي طالبة غير التأياــد  تسلبت بالكممة اــوالصابئة ج
 29للجهل وال كفر والشرك ألل حاد  صبحت أمه أمقطعة لمن تنسب

 

ية إلا أن الشاعر يركز على المعاني دون الألفاظ، فيسرد حال الأمة  ير ورغم أن الأبيات تقر
يم عليه السلام، يقول الدكتور علي بولنوار واصفا  بية قبل مجيئ النبي ال كر الأبيات" لقد العر

ية معبرة عن انفعال فيها" بة الشعور  ،30جاءت أبيات شاعرنا ذات نسيج دلالي متصل في التجر
فالبوصيري في البردة لم يتعرض ، إذا فهي ليست هامشية ول كنها جزء لا يتجزأ من الموضوع العام

ية، ونلاحظ الأهمية الشديدة لها، فح ين تعرف  لهذه المعاني رغم أنه كان نموذجا في المدائح النبو
 قيمة الجهل والطيش التي وصلوا إليها تدرك أهمية الرسالة المحمدية في اخراجهم من الظلمات.

ّ ه سبحانه وتعالى  يقدم مرة أخرى، فيرى أن الل فهي بمثابة مقدمة للدخول في المدح النبوي، و
في الضياع والظلم أرسل رسوله لأنه رأى هلاكها فأراد بها خيرا، فقد شابهوا قوم ثمود وعاد، 

ّ ه بن عبد المطلب لينجبا محمد عليه الصلاة  ّ ه أمنة بنت وهب وعبد الل والفساد، فأختار الل
والسلام لخلاص الأمة، وذكر كيف كانت مرتاحة بحملها له عليه أزكى الصلاة والتسليم فالشاعر 

تراءت  مطلع على السيرة وحيث ولدت بشرت الأرض بميلاده، فهبت ريح عطرة وانبعثت نور
يوانه وخمدت النار  به قصور بصرى في الشام، وسقطت عرش كسرى وتحطمت شرفات إ

 المقدسة، التي يعبدها المجوس يقول:
 

ّ ه ال  ي هامـــل ة وداها وادــــوالناس ه  رحيـــم شاــف العب د أذنبــــالل
 ع ل فات أق وام كي ثم ود أعادـــف  ع طاــح فالقيمة وخربـــمجتم ذا ال

 دودهم ف ي قومهم سادة لسيادـــوج  ن بيت النسبـــر زوج أعباد مـــي خ
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ّ ه ولـــد عــــع  نــــ ة بن ت وهــــب من لمجاد آم  ب ل بـــد المط بـــد الل
 ك فاش ت تع ب حامل ة خير ال عباد  عب ت رســـول ماــحست ب لت بـــحم

 والأرض ه ي ب شرت م حم د زاد  ب مرح عت ف ي يوم والناس أتـــوض
 داــع لاح البع نور ساطـــع ساــط  رب رلاح وكساــ ذا المض ط ريح الع

يوان كس رى رابل ه ذا الت شياد  أقصور الشام أضوات في ليل أموقب  و
 31وال كني سة أتهدمت طاح و لعماد  ناــر المجــــ وس خامدة كانت تلهب

 

هاني استعان بالمجاز ليوضح كلامه حيث يقول على وجه الاستعارة في قول الشاعر عامر أم 
يواصل الشاعر بهذه  ّ ه عليه السلام، وقوله: نور ساطع و ريح العطر للحديث عن النبي صلى الل
ية عمه أبي لهب وحليمة " والخ ير  يبة جار ية الحديث عن الرسول فيذكر مرضعاته" ثو الطاقة الشعر

ي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وأخته شيماء من الرضاعة الذي أصابهما لإرضاعهما النب
ّ ه عليه السلام مثل حادثة  يذكر معجزاته صلى الل وكيف كانت تحميه وتخاف عليه من الحساد، و

 انشقاق الصدر يقول:
 

يبة لحليبــــها رام واشــــ رب  وحلي مة خيرها أكثر وحل ي ب ها زاد  ثو
 خايفة عن خوها من عين الحساــد  وتحضبماء رافــــدات  حتى شي

 حك م جبرائيل مـــن دون الأولاد  له صلب ت هو يلعـــباــكبر ح م
 خرج علقـــه لـــونها داك ن يسواد  در طول وجبد القل ب قل ص ش

 رجعولوا كماــ أجبــــ د هذا الفؤاد  ي طاس يبقص مذهب غسلولوا ف
ّ ه واش فيه ع  32وال ش يئ وإذا ق در لا واحد راد  بد يستعجب أمر الل

 

يخي، فأصبح يؤرخ لحياة النبي بدل أن يكتب  يعاب على الشاعر أنه تتبع السيرة بالسرد التار و
شعرا، بخصائصه الفنية وهذا غير موجود في قصيدة البردة لأن الشاعر جمع بين جمال المعنى 

بعدها ينتقل الشاعر إلى وصف أخلاق النبي  وايحاء التعبير وال يع مجاز، و ود الشاعر ـــو
، وكيف كان يرى أن هذا ال كون لم يخلق عبثا حتى نزل عليه ليذكر كيف تمرس الرسول 

يذكر كيف جاء لخديجة يقول:   الوحي و
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 غاره حراء ه  عاج ب ساكن لرفاد  وقصد حبل النـــور واختاــر مضرب
 وفكـــر ف ي خاــلــــ ق رب العباد  د باش إراقــــ ب عاــذا لعلا ه  س

 33وشكون ل ي رافع من دون أعماد  ء لون يسلباــي ذا اس م يستعجب ف
 34وال وهاــد ولفوجوج أمقاب لات  ض بـــنهاــ تح والأرض واجباــلها ع

 والمي زان شادذا ال ك ون ــــخال ق ه  يـــح وعــــرف كايـــنـــل أتيقن أم
ّ ه راد  ن وصـــوبب رائي ل عــــــزل جـــون  ضم ليـــــــته أقوالو هاــك الل
يـــرأ يا رســـأق ّ ه يا ز بي حبــــ ك ه  ابعثني للت عاــد  ن المذهب ول الل  35ر

 

يورد بعدها كيف إلتقى بورقة بن نوفل وأخبره عن صدق نبوته، وهذا لم يوجد في قصيدة  و
يعتب على الشاعر عدم تركيزه في الفكرة ولذلك ينتقل مباشرة إلى الفكرة الأخرى فلا ، البردة و

بعدها  يثير وجدان وفكر المتلقي إلا من قبيل أن الموضوع متعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام.،و
ّ ه وع ّ ه فتوجه للعباد داعيا لعبادة الل دم يذكر مهمة الرسول العظيمة التي أوكلت له، وكيف ناداه الل

 الاشراك به يقول:
 

 ل كش أرقاداــأنهض يا رسول ما بق  ناــداه الاله أتقعــــــــ د واقص ب
 واد هوش نق عقب ه ما بقال ك ش الت   دلهاــ بتعبـــر ب ة زالت غيـــال راح

 رفـــد رفاد نعــــت أجب ل لا ما ي  ذا ال رسالـــة أصحيـــح ثقلـــها يغل ب
ّ ه كزم ـــح أت  يدعي في الناــس بالحكم ة ورشاــد  بب أناض وعــــلى الل

ّ ه واحـــــــــــد وحاس ب  وعذاب م ن دارل بالشـــرك أن داد  قالل هم الل
 36ومن الص يفة راه أم جرد تج راد   سب ة ون د لا أولاد لا زوج ما عن

 

الاسراء والمعراج ول كن اشتركا الشاعر البوصيري مع الشاعر الشعبي في الحديث عن قصة 
الشاعر الشعبي كان أكثر تفصيلا وذلك من خلال ذكره للصلاة التي سنت في الاسراء 

يش النبي عليه السلام، من تهديد وشتم ، والمعراج بعدها ينتقل مباشرة إلى ما قابلت به قر و
ّ ه عنه فهو كالمؤرخ  لا يترك واتهام بالسحر، وال كذب، وكيف خرج مع أبو بكر الصديق رضي الل

ير  حادثة إلا وذكرها مراعيا تسلسلها الزماني، وذلك ما أخرجه عن الفنية والجمالية وأوقعه في التقر
 وعدم الانسجام يقول:
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بي يــــاــك رفــــع وتق رب  ل ة لسراء ح ق ماــ ف ي ها تفنادليــــ  حب ر
يل ساقل ب  ب لأس ياــددس أداه صــــ لى ـــللمق  راق أركــــب جاــء جبر

 د معراج ما زادالبيت ال معم ور حـــ  هذا المعراج شاــف فيـــه العجاــئب
 سادـــل ة ت حرق لج شاف النار الشاع  شاف الجنــــة أنهاــرها غير أت زلقب

 37ماد ذا الدي ن رك ن وال عي الهـــ ه  جــــبـــجابنا صلاة مفــــروضة تع
يش   ه دادــــيشتــــم فال رس ول وه دد ت  ساقه م أبــــول هــــبجات قر

بوجهـــل جاــي يخ ل ع ورهــــب  نادـــذا الـــطاغ يـــة جرت مليان أع  و
 لينا دي ن الأجــــدادـــما ت حش م تب  قالـــوا أنت س حاــر وعل يناــ تكذب

به م بالغــــل ملياــن ه أح قاد  زاف بدف لـــه والســـــــبـــآذواه ب  وقلـــو
 رجل ت دم ي مالـــقى واح د ض ماد  أهل الطايـــف فيـــه بال حجرة تتلب
بع د هــــذا التش راد  هو صاــبــــر شوف م حتاــه ابقلب  ي دع ي الق وم إ
يش زاي د قا يكــــ لب  ل س ياددار ال ن دوة ج م ع ت زع م   برل ماــن ق ر

يـــح ل ع باد  وتفقـــوا أعل ى راي شيطاــنهم يعرب  يقتلــــوا هذا أنب ي أتـــر
 قاــل وا أق ص ب ما تباــت ش فاــلب لاد  وعزم جبـــرائيل للـــرســـول أزرب
 38ساروا ف ي ذا اللي ل لام ونة لا زاد  أب و بكـــر معاــه فالنــــ دهة يعجب

يش ه ي لاحقة جيش أقياد  فال طلعــــة يصعبوت خباو في غاــر   جات قر
ب ي اب صاــرهم لا من قرب  ما بالك ف ي اثن ي ن وال م ول ى ق واد  وعمى ر
 ول حـــمامة حاض ب ة بع د ال ت ولاد  جاــت العنكبـــوت تنس ج وتكتب

 

الشاعر منساق وراء السرد فهو يستعمل ألفاظا وجدت في عصره )كقوله برلمان( وهذا لأن 
بدل اعطاء الصورة الجمالية فقد كان همه المعنى فأخرجه من الفنية، فهو يعرض أحداثه بشكل 
يره لم يأخذ في حسبانه المتلقي ولا أشركه  واقعي بصدق دون مبالغة ولا التخيل الفني، كما أن تقر

يش وتوجيهه إلى يثرب  بعد ذلك ينقلنا إلى نجاة قر وذكر ، أين استقبلوه فرحين مهللينفي التلقي، و
  بعض الأحداث التي وقعت مثل بناء المسجد يقول:

 

ّ ه ساــروا ليثـــوا أعوتك لـــ  39وتلقاتهم ناــسها خرج ت أحشاــد  رب لى الل
 لادهذا الب در لـــي اطل ع نـــور لبـــ  بناــت الأنــــصار تن ش د وترح ب
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بها ولـــ  تحسبالناقة بركت أتقول فال خط وة   ى مســـجد للع باــدمضــــ ر
بي جمله ناــسها أع  ولات طي بة فاــخ رة بناــس أمجاــد  لى ديـــن الحب ر
 ما يخشاــو أع دو فالحرب شــــ داد  ي جنب تضرب أنصاــر الرســـول ف

 

أصبحت طيبة وهو ومن المجاز في قوله رغم قلته يقول:"ولات طيبة" يتحدث عن يثرب التي 
مجاز مرسل علاقته جزئية لأنه يقصد أهل يثرب، وقوله كذلك)أنصار الرسول في جنب 
تضرب"وهو كناية عن الدفاع والحماية له عليه الصلاة السلام، يسرد الشاعر الشعبي غزوة بدر 

ّ ه تعالى بنصره يقول:، وكيف واجه فيها المسلمين أعداءهم  في شهر رمضان وأيدهم الل
 

 40زوة فاصلة بين الأضداد ذا الغ ه  رى إحير فيها من يكتبـــبـــال كبدر 
 راد ر في سرب أج أبوجهل جاء إك  ذا المذنبــــر قايد هــــف جيش ال ك

ي  ر متنقبـــه ل كثاــع ف أم فوق الأل  د الجياد والبع ير امح ملــــــــ ه ز
بع أجيوشهم عده وعما   طبـــرف تعـــهم تع تاــق يود أتل أص  داد تفوت ر

يم ما حسوا بتع بزاده ب  مـــرمضان ال كر  رد بـــشرب أت يـــث لل ي غــــ ر
 الجيش أمذبدب جاي يحمي فالفساد  وش جاب جيش الحق للمولى ينسب

 ل وفادـــود نحل رجــــ شال الأس  لب مزه كي جــــحزني عالصنديد ح
 

بينما شبه ، سرب الجراد وهذا ل كثرتهم وفساد عملهم فيرى أن أبو جهل وجيشه مثل
المسلمين)بأصيود أتلقاتهم تعرفتعطب( بالأسود المقاتلة الشجاعة التي تصيب العدو، وشبه علي 

ّ ه عنه بالأسد المقاتل يقول:) وعلي حيدر( في هذه الأبيات ، وذلك لبسالته في القتال، رضي الل
الحرب( يعني حمي وطيسها واشتدت وهنا حتى ينقل لنا يكثر الشاعر من المجاز يقول)شعلت نار 

وكأن الغيم ركب فوق بعضه البعض أي كثرة الغبار حيث ، الصورة بأمانة وهي قوة القتال
 يقول:

 

 ن فســـط أغماــد وسلت سي وفهم م  وعلي حيدر طاعـــن الوليــــد أتكب
 ي نعم الأسياد ي د فـــول إقـــوالرس  ي م مركبـــشعلت ناــر الحرب والغ

يقهم يسكن للـــحاد  ة ب يض أتحــــاــرب نزلت الملايـــك  ولي جاء في اطر
يزة قاي مـــة في انهاراحصاد  طب هذا انهاــر اكبير والسيـــف إش  أتقولي أتو

بوج  رادبين حمــــــــاــه أمس تحه كما لفـــ  ل بـــق ة مت ل كي الجيــــف ه و
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 41رادــــهامل في لعلاب وم راد تم  مرعوب تالع أينــــــــ دب ولي بقى
 

بو جهل كي الجيفة متقلب( حيث وقع مقتولا في ساحة ، وشبه الكافر أبو جهل بالجيفة )و
وهذا مايجعل الصور ، الجهاد،وكأنه عجل ملقي على الأرض )كيما لفراد( وهذا لبشاعة منظره

 حيث وصفها الشاعرالشعبي بقوله:  ال كبرى غزوة أحدوتلي غزوة بدر ، التي قدمها ايحائية
 

ي ش أركب غي ض ها هبلت وتسب يمتهاــ شاي ه  ق ر  لادـــل أب عـــة في كـــز
 داــم ل ت ن بل ي ب ط جاي ل د أمق ب ع  حشدت ثلث آلاف ونساء ما تحجب

 ذا المسراد م هـــدهاــد ه  قـــوالأح  لب م نعت الثع ي شاوه ن حرب ف ب
بي  طال ثم فالمضـــرب قاــوه الأبــــأل  داــي الجهــــر بارز ف هـــر أظ والز

باــع ي ت طاــي  غاضني قالرســــول خدع ذل الكلب  حــــه والفم شاــد ر
 عاد ها ما حاب أق تل راح ك ناسي أج  كب يوس ودموعات ات في أجبين مق

 بنت عتبـــة أتشق أتمــــ زق ل كباــد  عب أصحالت حمـــزة غاضت والصبر 
بــــي يط يـــد في في ر  باــيت ليلــــة كاملة ما جاــه أرقاــد  ل ب يتنهت وز

 والح م ر الأســــ د أصبح فال وهاــد  ش ناــض أقصبعالبكره ح رك جي 
بـــة هو يـــ ي ش هاــر  42أرماــدلو أحكمه م جيشه م يهبي ه   ت ل بفتست قر

 

يش أركب غيضها هبلت وتسب( فالذي جن جنونهم  يعود إلى المجاز مرة أخرى يقول )قر و
بن الحرب في  يش وهذا من المجاز المرسل)بن حرب في شو وانهاروا غيضا وحقدا هم أهل قر
شاوهم نعت الثعلب( فقد شبه سفيان بن حرب بالثعلب وذلك لمكره وخداعه )وذا الكلب( 

يسبه بالكلب،  وهذا لم نجده في قصيدة البردة فالبصيري لا ينعت خصوم النبي بالصفات و
ثم يقر ، المشينة ولا يشبههم بالحيونات )الكلب، الثعلب( وهذا ما يدل على حمية الشاعر الشعبي

 وأنه غير قادر على إحصائها وعدها يقول: الشاعر كثرة غزوات الرسول 
 

بعسرايا   ثر غزوات واش فيها تحسبـــمك  وث تصعب عالجـــرادـــو
 ومك ذب بالدين وفــــن د تفناــد  طوع كل لي اطعن في ذا المذهب

 وتبات طول الليل اتلمد في لضداد  زبـــطوع ظلام ياك فال كفر أتح
يــــظ  طوع ي هود هي اتفتن أتنصب ذي  ه سلم ت هبطت سجاــد قر
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يهـــود خي  43أحصوهم أثمنيه بعدادوفتح جمله   بر طاح عنهم أصوب و
 أم ة فساــد لاس ق ة كما لقــــ راد  لف فيهم ما يدوروا للمضربـــوح

يباــطوع رومان ك  شياــك عرمرم ج راد مغ رور أبجي  ن قيصر مستر
 نهم فيهم مرماد ناــس الصليب هت  ؤته راه دار خالد وش يرغب في م

 44ردوا أجيوشهم داخل لبلادجملة   رق ل يتهرب غزوة تب وك عاــد ه
  

فالرسول عليه السلام استطاع أن يدخل في دين الاسلام أعتى الرجال وأقساهم يقول:)طوع 
يشبه الذين يعثون فسادا ، ظلام ياك فال كفر أتحزب( وحتى اليهود والرومان )طوع اليهود(

وهذا لان الجراد ، )بالقراد( أي الحشرات الضارة، وهو دائما يصف كثرة عدد العدو بالجراد
  .معروف بإعاثته الفساد في الأرض

 

 قرادـــ لاــأمة ف ساــد لاسقة ك م  وحلف فيهم ما يدوروا للمضـــرب
يب  رمرم جرادـــياك ع جيش مغرور أب  طوع رومان كان قيـــصر مستر

 داــناس الصليب هتنهم فيهم مرم  في مؤته راه دار خالد وش يرغب
 45جمله ردوا أجيوشهم داخل لبلاد  هربـــرقل يت وك عاد ه غزوة تب

 

فنلاحظ أن تكراره لكلمة )طوع( له وقع خاص على المتلقي)فطوع( تحمل معنى الرضا 
فالشاعر قد أشرك المتلقي في ، والانصياع وهذا دلالة على خلقه العظيم عليه أزكى التسليم

ينتقل في  مقطع أخر إلى فتح مكة وكيف الاحساس بحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام، و
بعدها خطب في الناسو كان حال الرسول عليه السلام فقد بكى، وصلّ  ودعا  طاف بالبيت و

ّ ه عزوجل وتدارك أعمارهم قبل فوات الاوان يقول:  الناس الى توحيد الل
 

 ي وم ال ف رح ة ه  ال ثالث ف ي لعياــد  ذهبـــوم باــق ي ما يفتح مكـــة يـــ
 رايـــة لس لام عاــلي ه في د الأم جاد  ل ه هي ترهب  النصر داخجيـــوش 

ّ ه قاأدخل من كثر الحبـــرس  ما أحكم في العين باكية وش يعي شاد  ول الل
 دادبعد ال منف ي أرجع ل وطن الأجـــ  ر جمله احي وطها زقه وارحبـــك اتف

 الأح جار واقفة ما جاه أقعادشاــف   لى وعقبـــ صاــأبدا بالبيت طاــف ه
 هر لبــــ لاد كسر جم له أصناــمهم ط  وس طاح بالقوة يضربــــكم الق أح



 ٗبحٖ ذ٘رٓ.ؤ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوسائح الٌجَٗٔ ث٘ي الشعر الفص٘ح ٍالشعجٖ 
 

 

 122ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبرـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

يش خاي  حقي ق ال مـــراد وش دور أندير بعد ت  فـــة عنهم وخطبــــجمع قر
 لادـــما جيت نقمع ناــس ك م ولا ج  قتل ونعذب ثار دور نـــما جيت عال

ب ي ن عن ي  ل م ع ّ ه يس م  فـــي عال مذن بـــر  ح ياــ طـــل قاــء ل س ياــدـــالل
ّ ه ق بـــوا لل ب ي بع  قب ل ما حياــتكم تع بـــت و  دوا ه ذا ال فساــدـــخاــف وا ر

يم من بك قالوا انت لي ك  لى الصفاــ أنبا يعوك أعلى التأياــد وع  يب ري ط ر
ّ ه جات من شرق أم  ذا العباــد دمة هاــأفـــواج أفـــواج ق  غرب عن دين الل

ّ ه صاــر فالرك  ى وحاــدـــوال مش رك هو أرجـــع ول  حسب ع ه ي الكاف ر بالل
ي ن ال مذه ب لاة أعلى النب الص  46وم ال مي عاــدم حم د شفي عناــ يـــ  ي ز

 

يذكر كيف فقد اعتبر الشاعر فتح مكة ثالث الأعياد الى جانب عيد الفطر وعيد  الأضحى و
يش يقول )كسر جملة أصنامهم طهر لبلاد ( فرسول قد  كسر الرسول عليه السلام أصنام قر

بعد ما وقع في فتح مكة يختم أبياته بالصلاة على ، طهر ال كعبة من الأوثان التي كانت تدنسها و
يري يخلوا من المجاز والانشاء، محمد  .في أسلوب تقر

يوضح هدف الدين الاسلامي و فالإسلام لم ، هو التسامح الديني يقول: )ما جيت نقمع (و
بما يحدث  يات وانا جاء وهذا لا نجده في البردة، ثم ينتقل الى حجة الوداع،يذكر يأتي لقمع الحر

    فيها من وصايا الرسول والموقف المهيب يقول:
 

 ف ي ع رفــــ ه ناــزلــــ ه أحشاــد  ياب ت شباب أ شاــجة الوداع جح 
 ف ي هـــذا الي وم انطـــق عند ما فاد  صب ح ط الـــرس ول قامـــرة ثم وان

 وحذر ياك ما ت ه يـــنـــها أم الأولاد  قال لل زوجه أحســـن ب لاك أت عاي ب
بـــش ال ف س د  ذا الأمانة صــــون ها حـــق أواج ب ب ي ها ما ت ق ر  ك ي أتر

 والق رآن أمامــــ كم ديـــم قـــــــواد  لب عم ر ما يغك ونـــوا صف أمتي ن 
 ما ت ق ولـــوا ه ذا أبيض ذاك يس واد  رب ما تـــفرقــــوا ما بي ن عجمي وع
 47ران ي عارف ما بقال ي طول أقعاد  ب ت هذي هي أوصاي ت ي أحف ظ وك

 

اشارة الى أن ال كفار سيكونون يقول في وصف المشركين )وما بقالي أجدور غدوة للتوفاد( 
يد المعنى قوة ووضوحا ّ ه، وهذا المجاز يز وكيف أحس النبي ، هم حطب ووقود جهنم والعياذ بالل

عليه السلام بدنو أجله حين قال على لسانه ) راني عارف ما بقالي طول قعاد ( وهذا ما يدل 
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يةعلى تشبع الشاعر بالثقافة الاسلامية ومعرفته الواضحة بالسيرة  بط ، النبو بعد حجة الوداع ير و
  كلامه بما أصاب الرسول عليه السلام من مرض يقول:

 

ّ ه كي الأجل ق يها الســـكم مرض ما تـــأح  رب بعد أشهر رسول الل  جاد لاو
 ت ى تب راد ذا ال ج مرة ما فاــداها ح  حمى عن قاــديـــة راهاــ تلــــ ه ب
 ول ض في ه أعل ى أفـــراش ول ساــد  من وجع ال راس راه حزام وات عصب
 48والحسن ي ن جاب ه م هماــ ل كباــد  فاــطم ة لقال ها ي ب كي وحــــــــب

  

يقول )ذا الجمرة ما فادها حتى تبراد( أي اشارة الى الحمى التي أصابت النبي عليه السلام 
يشبه الحسن فشبهها بالجمرة وهذا يعني قمة الألم الذي عاناه الرسول عليه  الصلاة والسلام منها، و

ّ ه عنهما يذكر فقر النبي عليه الصلاة .والحسين بالأكباد تشبيه بليغ ليؤكد على محبتهما رضى الل و
 تبعا لما ورد في سيرته الطاهرة يقول: والسلام

 

 سادــــودي حــهــد يــنــدرع مرهون ع  سب ى ما يكــعــحال ما يس ير الــقــف
يــل ة أســشــعائ  49عارفه ذا الليل راه يعقب دون أرقاد  قبــتها باه اتثــفت ز

 

يذكر الموقف المهيب الذي مات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين يقول:  و
 

باش إقربـــحياــل ماــق د ل وجب  داــي س جـــة ولـــع وق شاــف الراك  در
بي ل وحمد  رغب ي هذا يـــرح كان فـــم واف ابتس  داــب ع ذا الـــدى هـــي اه ر

ين الصفاــت راه زايـــد قاــ يغ  د أقعاــد ن عاــئ شــــة ما ش وتكى ع  ل ب ز
بــــل ف ي فم ك ي غب  ولاد يب ل وت قاــل ها اتش سكرات ال م  في حضـــنها إ

 داد ف ي يوم اثني ن ثابتـــه حسبـــه وع  رب وختم لنفاس كي وقت الظهـــر أق
 ذا الناس قادمه أعداد أعدادـــجات ه  رب شاعت ل خباــر في أمصاــرى ولع
 هـــق ما ه شاــدـــول ي أصبر صاــر يش  رب لعيون تلـــوح بدمـــوع أتقـــول أق

 50دهم ل ولاد حت ى انساــء جاــت بع  ن أجمـــوع بال عشـــرة تعقب صلاة ع
 

بعدها يصف حال المسلمين عند وفاة النبي عليه الصلاة والسلام السلام يقول:)لعيون أتلوح  و
ينتقل بكل هاته  بدموع أتقول أقرب( حيث شبه كثرة دموعهم بالقرب التي يأخذ منها الماء، و
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يم والذي أوصى به الحبيب  الأحاسيس الجياشة في تسلسل زمني محكم ليتحدث عن القرآن ال كر
يفة يقول: المصطفى،  وما تركه من أحاديث شر

 

ّ ه صار راقــــد في للــــحادـــرس  قبـــوت صعيب بالأحزان أع ذا الم ه  ول الل
يــــــــم أبن ور وقاــد قــــرآن ال  ك ت ب ي ر ال ن ه  خـــلاناــ خـــكـــل  ك ر

ي ي ة   جب ع ه راها ت ح ن الآياــت واض ز ي ق ظاــو  وادليـــهاــ قـــيدي لط ر
يل يروى من ذالواد  ب مر ماــ يغل م بي ه راه ع ك ن اح م  ولي أكفر ب يـــه و
 يعرف س ر غير مـــن قاــري لــــوراد  ب ج ع ف ل ل ش ه يك ي دب ر فـــن ي م

 ال عباــدأســــ وة الرســــ ول ه  نع م   بك  نــــه شاــدهاــ ولا ين لى س خ
 حك م باي نــــه هــــ ي المنبع للإرشاد  مــــوره بها ال كتبـــع وحاــدي ث أم

يــــن الم لى أن لصـــلاة أع  51م حم د شفي ع ها يــــوم ال ميــــعاد  ذهب بي ز
       

يل  يل يروى من ذا الواد" يشير الى واد و يصور لنا حال ال كفار يقول "ولي كفر بيه و في و
يختم حديثه بالصلاة على الرسول عليه السلام شفيع الخلق، فالكلمات واضحة المعاني  جهنم، و

عناء،ثم يصف أخلاق النبي عليه السلام فهو  مباشرة تحيل مباشرة الى ما أراده الشاعر دون
 أخلاقه فاضله حميدة يقول:، بدر في كماله

 

 ل لي ساــدـــلرض زاح ذا اللينــــور   بل عالأمــــة رقـــ ل طاــبدر ال ك م
ين الأخ  52يم أجــــواد يعطف عالناس راه رح  ها حياــء ودبلاق كلـــــــز

ب  ضب ح ما يحاسب ما يغاــي بسمـــيعف  ى عالأ حقاــدـــما يسم ع شي ن ما تر
 عاــد لـــف الت خ ي وف ي بالع هـــد ما ي  ي يصع بـــع ال ناــس فال وقت ل ف ين

ي ياــ فـــالدن  53ل الرســـل داي ما عنهاــ زهاــدـــك  نـــها ماــه راغـــب ي ز
      

بهم   فهو النور الذي جاء بعد الظلام "زاح ذا الليل لي ساد" يعني أنار عقول العرب وقلو
يذكر زهد النبي عليه  بالإسلام بعد ظلام الجهل الذي شبه الشاعر بالليل الذي ساد وانتشر و

بساطة الأبيات تجعل المتلقي يشعر بصدق احساسه لأنه لم يتكلف في ذكرها ينهي   السلام، و و
 عامر أم هاني قصيدته بذكر معجزات النبي عليه الصلاة والسلام يقول:الشاعر 
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  ل أورادــــها كـــرت زاتذاكعـــ ذا الم  ذبي كـــ رة لــــهاــت ظاــوراء آي
 عاد ب ي ل ت بان حراء فاــق ل ف بين ال  ره وعرب ر شافت دشمـــ ق ق الـــش
 نهاد ن ذبح الت ر خاف م ي عـــكا لب وش  والضب زالهـــذيب جاه وغ ق ال ط ون
 54ياد ى عالحـــق ب بر دور ن ن داروا م  ل قال يارسول اقصب يـــذع النخـــج
 ى وحاد ولـــم لام أعرب صار لل ك ب  ي أكفاف يا عجب حجار ف حت ل ب س
 ري ه  عاد ن بك ير م ر خ بصوى  أض  ب ط ع د ال ع ها ب س تاده م ن ق ي ع

 وادــــو قاع أســـوم فى والم لبيض أص  د سبب د بي رم ن الـــيا أم ل فا ع وش
ب باــي برأحاــن ج و  رادـــغ الم ل ول ب رس ي أدعاــه الـــك  ي وستجبــــه ر

يش ك مـــأع  ة أتراب قد قيس المخلب ى كمشـــورم  داــجيش أقي اــل ه ى قر
 وادـــق وده م تــــدهم ل ه زاد ق ب وج  ه أتسحب دة ليـــت لشجار ساجاــج

 ظمها شاد رنيز جافه قا اعــــنت ماــك  لبـــها عادت تح ســـي مـــالشاة ل و
بق  رب  قاع أشاــنه ضر راه ماــي حـــال  لسياــداــل ي ر هام ي ى أحليبها غـــو
 داد ه لي ح ي ر فيـــ ولات سيف إح  طب وس أح دل دبـــم شه ه اــك ع

يـــب لى أنــــالصلاة اع  55عادـــم ي وم الـــ ياــن ع في حمد ش م  ب ن المذه ي ز
 

ّ ه أن ينجيه من النار كما فعل  يطلب من الل ّ ه و وفي الختام يذكر أن ما قاله كان في سبيل الل
 بمدحه للرسول يقول:البوصيري في البردة متوسلا 

 

 قلي جاد لمي أكتب أعــــذا ما قـــه  ش تاعب ي ن بيات ياك م مت ل ت
ّ ه ح ي ب في س  باد عـــير ال ولنا خـــن رس زادت ع  جه ما تصعباــل الل

 56وم الميعاد ره ي ي لاخــــنا فـــي نج  ولانا ياــرب ر ياــ إله مـــفــــوغ
 ي لصفاد و امكتف فـــرم هـــمج وال  ر والعرق إكبب أكبيشر  ح وم ال ي

 ياد ني يا لســـر عاــول ج حب الرس  ب ي ه  كات ناــد عامر أم ه م أح
يت به حب أنبي درت فالزاد  و يسل ب ها ه ناــيا أف دن ت ال ع ب  57وشر

 

ورغم طول القصيدة والمامه بجوانب حياة الرسول إلا أن الشاعر لم يقدم العناصر الفنية 
يقة تشبه القصص كما  ية عميقة في الحياة فورد شعره بطر الازمة من خيال، ومعاني تدل على رؤ
يفة ومعرفة بدقائقها، وكذا معرفته بالقرآن  ية الشر تدل القصيدة على إلمام الشاعر بالسيرة النبو
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ين نخلص إلى أن البوصيري كان أقرب إلى الفنية ا بعد المقارنة الوجيزة بين الشاعر يم. و ل كر
والجمالية في مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، بينما الشاعر الشعبي يقدم مدحه بصورة جد 

يحاء ولا جمالية ولولا الموضوع المتناول لما لقي صدا ولا استجابة من المتلقي ، بسيطة ليس فيها إ
ّ ه    والحال نفسه في المديح النبوي في الشعر الشعبي حيث نجد ابن السايب في قصيدته )بسم الل

ّ ه( يم نبدأ إنشادي الحرم يا رسول الل الخاصة بالنبي في  وغيرها من القصائد المدحية، ال كر
 الشعرالشعبي.

 الٌض الوختبس: التحزٗش هي َّى الٌفس:دساسٔ ًض الجشدٓ ٍتحل٘لِ: 
 

 َ ِ اــأمَّّ ِإّنَّ  ف َّّ  ي بالّسُّ ــــرَت َ  وءِ ماات  الهِرَمِ  يْبِو ذير الّشَّ  ن هَا بـــِ لـــه مِن ج  ظَت ع
 َ ِ  ولا أع ْت م ِ  ّدَّ ِ  عـــَن الف َ  ضَ   قِرَى ِل الجميل َ  ي غ رأس ّمَّ ب يٍف َأل ُ م ير  مِ  تشِ  ح 

ِّ ـــنُت أعـــو ك ل ِّ ــــلمُ أن وَق ُ  ي ماــأُّ َ مُت  ك ت  رُه ا ب  تَمِ  بال كَ ي منهـــدَا لـــسِرَّّ
 َ ِ  ن لـــم َ  رَدِّ ِجمَاح مِن ي ب ِ  وَايــــغ ُ   هَا ت لُجاــب ِ يل رَدُّّ ِجماـََـُح الخـــكماــ ي ُّّ  مِ ـــُـ ل

َ  وَت هـــرَش عاصي َكسْ  م فلا تَرُْم بال ّ ـــه وِّي شـــمَ يُقاــِإّنَّ الط ع  ه َ وةَالن   ِ  مِ  ه
ف َّّ َ ُس كَالّطفِل ِإْن تُهمِلْه َُشّبَّ عَل والن َ   ى   مِ  طِ  ْمهُ يَنفَ  طِ  فْ  ُحّبِ الرَّضاع وَِإْن ت

ُ اــواها وحــــرِف ه فاصْ  ُ ـــذِر َأنت ُ   وَلِّيَه َّّى ي َ  صْ ـــِإّنَّ الهوى ما تَوَل ي  مِ ـــصِ  ِم أو
ٌ  ي الأع َي فـــْـ هَا وهـــوراعِ  َ وِإْن ِهيَ   مالسائِمَة  لاسُرِمِ ـــرعى فـــاستَحْلَِت الم

َ  م حّسَّ  كَ  ةً للـــنَْت ل ِ اــمرءِقـــّذَّ ً ـــت سَمِ  ّمَّ فـــمِن حيُث لم يَْدرِ َأّنَّ الّسُّ   لَة  يالدَّّ
َسائَِس مِن ج َ   بَعٍ  وٍع ومِنشِ  واْخَش الدَّّ ِ ــــَصةٍ شَ ـــفَرُّبَّ مخم ٌّ م ّ َ ـــر ُّّ اــن  مِ  خَ  لت
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  الوؼوَى:

يحذر الإمام البوصيري في هذا الفصل من النفس الأمارة بالسوء وأنها من جهلها لا تتعظ 
بنذير الشيب وال كبر، وكان الواجب عليها أن تعتبر، فما أعدت هذه النفس، من جميل الفعال، 
يم الخصال، ما يتناسب مع الضيف الذي ألمّ بالرأس، وهو غير خفي ألا وهو الشيب، وكان  وكر

ً ولو كنت أعلم أني لن أنزل هذا الشيب منزلته التي المناسب  ّباً، وطاعةً، وعبادة َ تقر أْن تزداد
يستحقها من حسن الفعال لعمدت إلى إخفائه بالأصباغ كالحناء، فمن يساعدني على رد نفسي 

 58عن غوايتها كما يكبح اللجام جماح الخيل. 

النفس لا يكون بالإفراط في  ثم يلفت نظر كل إنسان إلى حقيقة مهمة وهي أن كسر شهوة
يد في شهوة النفس الأمارة  المعاصي، فكما أن الطعام يقوي شهوة النهم، فإن فعل المعاصي يز

 59بالسوء.

يشيب على حب الرضاع، أما إذا  يشبه النفس بالطفل، فكما أن الطفل إذا تركته أمه يكبر و و
يمتنع، فكذلك النفس  من تركها تُعّبُّ من الشهوات فطمته ومنعته من الرضاع فإنه ينفطم و

بها سبحانه  تزداد في تغيانها. ومن كبح جماحها ومنعها عن المعاصي امتنعت وأنابت إلى ر
 (60)وتعالى. 

يأمر الإنسان أن يجتهد في أن يصرف هوى النفس، وأن يحذر من استيلائها عليه؛ لأن  و
يوجه إلى ما ينبغي على ، هوى النفس إذا استولى على الإنسان يقتله أو يعيبه على الأقل و

الإنسان من ملاحظة النفس وهي في أعمالها كالأنعام التي ترعى في كلأ مباح، وإن استحلت 
المرعى فلا تتركها ترعى وتفعل ما تشاء. فطالما حّسنت النفس متعة للإنسان هي في حقيقتها 

يحّذر من قاتلة له، ولم يدرِ المسكين أن السم مخبأ في شهوته التي يراها كأنها د سم وشيء ثمين، و
ً في البطر، فرُّبَّ  ً في القنوط، ولا يكون الشبع سببا فتن الجوع والشبع، فلا يكون الجوع سببا
ين: شدة الجوع، وكثرة  ً من شبع مفرط. وكلا الأمر جوع شديد يورث القنوط، يكون شرا

 الشبع تصرف الإنسان عن العبادة والطاعة. 

بيّة والإسلامية  جاءت أفكار القصيدة مستمدة من بيئته العر معارف الّشاعر ومن ثقافته و
بعض الأفكار تقليدية كالغزل، والوقوف على الأطلال، الموسيقى الداخلية والخارجية كانت  و
ناجحة في دورها مما ساعد على تناغم الجمل والمفردات، وهي موسيقى هادئة صنعها البحر البسيط 
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العنم، ال كتم، يصمي، يصم،  عض الألفاظ الصعبة مثل:وروي الميم، المفردات سهلة ماعدا ب
البهار، مضطرم، النهم، وذلك لارتباطها بعصر الشاعر، الأسلوب لقد نوّع البوصيري الأسلوب 
ما بين خبر وإنشاء، وتقديم وتأخير، وأكثر من الجمل الفعلية وابتعد عن الجمل الاعتراضية، مطبقاً 

للرسول،" لقد  اطفة الجيّاشة المعبرة عن شدة الحّب والاحترامُحْسَن تنوع الأسلوب الممتزج بالع
امتاز البوصيري في مدائحه بقوة الأسلوب وحسن الصياغة، وجودة المعاني، وجمال التشبيهات، 

 (61وروعة الصور")
بالأخص المديح قد كان وفق جملة من التغيرات  ية و وخاتمة القول إّن تطور الأغراض الشعر
حدثت له على مستوى المضمون والشكل، أما المضمون فقد تحول إلى فن المديح النبوي وأصبح 

هو أساس المديح بمحاولة التطرق إلى بعض الجوانب من حياة الرسول  الحديث عن الرسول 
السلام، أما على مستوى الشكل فتخصيصه النظم على البحر البسيط وروي الميم عليه الصلاة و

والتزامه جملة من الأماكن والأسماء، وحتى التراكيب والعبارات لخدمة هذا الغرض حتى 
أما ، أصبحت خصوصية من خصوصياته التزمها الناظمون فيما بعد هذا بالنسبة للشعر الفصيح

يا عن الشعر الشعبي فان الشعرا ء اهتموا بالمضمون دون الشكل فلم يلتزموا بحرا محددا ولا رو
كما أنهم أهملوا الجانب الفني ، واحدا بل اختلف بين الشعراء وحتى ضمن القصيدة الواحدة

 والجمالي للقصيدة.
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 تَظ٘ف الشهض الذٌٖٗ فٖ الشؼش الغضلٖ 
 ػٌذ اثي الحذاد الَادٕ آشٖ

 –الزوبل٘بت  ٍ الذالالت –

 آهٌٔ ثي هٌظَس .د

 -الزضائش -توَشٌتالوشوض الزبهؼٖ ػ٘ي 

 :ولخض:ال
موضوع الغزل عند الشاعر ابن حداد الأندلسي،و ل كن ، التحليلو يتناول البحث بالدراسة

ية أخرى  الإسلامي إذ يركز على البواعث التي دعت الشاعر إلى توظيف الرمز الديني،، من زاو
 .في شعره على نطاق واسع، النصرانيو

ية و ؟ ما الجماليات التي أضافتها تلك الرموز :و لنا أن نتساءل يقة عفو هل وظفها الشاعر بطر
 أم تكلف فيها ؟

 الغصنو فقد جرت العادة أن ينهل شعراء الغزل من المعجم الطبيعي فيصفون المرأة بالقمر
أحزانهم على عادة أجدادهم الذين سبقوهم في هذا و أشجانهمو ..كما يصورون أشواقهم.الظبيو

تراوح بين الرمز ، انفرد بتوظيف معجم دينيو إلا أن ابن الحداد زاد على ذلك، الغرض
بته من جهةو الإسلامي يةو ،النصراني في محاولة منه للتودد من محبو سعة و إظهار براعته اللغو

يره للتعايش السلمي الذي كان حاصلا و  ،ثقافته من جهة ثانية يضاف إليها ما استنتجناه من تصو
بين.و ين المسلمينب، في الأندلس  أصحاب الملل الأخرى أو ما كان يسمى بالمستعر

Abstract: 
This paper deals with the study and analysis, to the subject of ghazal of the poet Ibn 

Al haddad Al andalusi, but from another angle, as it focuses on the motives which the 
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poet called to recruit religious symbol, the Muslim and Christian ones, in his poetry on a 
large scale. 

And for us to ask: what aesthetics added by those symbols? And was it employed by 
the poet spontaneously or artificially? 

Traditionally ghazal poets used to utilize the natural lexicon describing the woman as 
being very similar to the moon and bough and Antelope... as they portrayed their 
longings and sorrows on the usually path of their ancestors ،who preceded them in this 
purpose, but Ibn Al haddad added to that and uniquely employed religious lexicon, 
ranged between the Islamic and Christian code, in an attempt to amaze his sweetheart 
on the one hand, and to show his linguistic proficiency and cultural capacity on the 
other hand, and in addition to what concluded from his portraying  of the peaceful 
coexistence, which happened in Andalusia, between Muslims and other people from of 
different faiths  or what it was called Arabists.. 

 

 توْ٘ذ:
الشعراء يوظفون معجما معروفا لا يخرج عن نطاق الطبيعة و منذ وجد الغزلو ،قديما

 الشوق،و التذمر من الفراقو فضلا على إظهار لواعج الحب، لإسقاط تشبيهاتهم على المرأة
أما أن يستعين الشاعر بمعجم ديني فيندر حصوله خاصة في غرض رقيق كالغزل،و  ...البينو

نحن هنا نتحدث عن الغزل الذي تكون فيه المرأة هي الباعث على النظم أساسا،و لا نتحدث عن 
ي الذي وجد في الغزل فضاء رحبا للتنفيس عما يعانيه المتصوف،من الحب والشوق الرمز الصوف

 في الحضرة الإلهية.

غير أن الذي ، 1له شعر رقيق في غرض الغزل وشاعرنا الأندلسي ابن الحداد الوادي آشي
الإسلامية إنما كثرة توظيفه للرمز الديني،بل هو لا يكتفي بالرموز الدينية  حفزنا للكتابةو استفزنا

حتى لا يذهب ظن القارئ بعيدا فالسبب عائد إلى أن المرأة التي شغف و ،يتعداها إلى النصرانية
 بها الشاعر كانت على دين النصارى. 

يقة التي انتهجها الشاعر  والواقع أن هذا الأمر قد أحالنا إلى سؤال آخرهو: هل يمكن عد الطر
بة لا أكثر؟ لونا من ألوان التعايش مع الآخر؟ أم  أنها من قبيل التودد للمحبو

 لعلنا نكشف بعضها فيما يأتي.و ،كل الاحتمالات واردة
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ومن ، 2مروادتهن"و محادثتهنو ..و مغازلتهن.عّرف ابن منظور الغزل بأنه "اللهو مع النساء
مصورا ما يكابده من ، هذا المفهوم اتجه الغزل ليعبر عن العواطف التي تجيش في نفس الشاعر

ملاذه إذا أجدبت نفسه و لا تزال ملجأ الرجلو هي كانتو فهو يتصل بالمرأة، أشواقو آلام
 .3ال كوارث العاصفةو ،بالحوادث الآزمة

تحرر المرأة نسبيا و الأنسو لشيوع مجالس اللهو، و قد وجد الغزل في الأندلس بيئة خصبة
 .بالمقارنة مع نظيرتها المشرقية

قد و ابن الحداد الوادي آشي، أجادوا فيهو طرقوا باب الغزلو من شعراء الأندلس الذين 
ية مثل ابن الحداد في الشعر " وصفه و **،4ذكره المؤرخون فأثنوا عليه حتى قيل " لم تنجب المر

ين منها ، مشار إليه في التعاليم، أديب شهيرو ،صاحب الإحاطة فقال " شاعر مفلق منقطع القر
ّ ه هذا شمس ظهيرةو ،5"مضطلع بفك المعمى ، في الموسيقى  عنه قال ابن بسام " كان أبو عبد الل

 .6آثاره"و يتبين في منازعهو  ،ديوان تعاليم مشهورة..ترى العلم ينم على أشعارهو ،سيرةو بحر خبرو 

هذه و ،سيرتهو حسن أخلاقهو ،على معدن الشاعر الطيب، إذن، لقد أجمع المؤرخون
، تحلينا بشكل أو بآخر إلى معرفة الأسباب الحقيقيةهي من الأهمية بمكان لأنها  الشهادات

تعيننا أكثر على فهم دواعي توظيفه و ،وتحليل الظروف النفسية عند استقراء أشعاره الغزلية
ما  :في كل مرة يبقى السؤال يلح عليناو  ،النصرانية على حد سواءو الإسلامية :الرموز الدينية

 موز الدينية خاصة ؟الذي دعا الشاعر إلى تبطين أشعاره بالر
 

 :دالالتْب فٖ غضل٘بت اثي الحذادٍ الشهَص اإلساله٘ٔ
ية بي المر اسمها و ،بداية لابد أن نشير إلى أن شاعرنا أحب فتاة واحدة نصرانية من مستعر

يرة(و )جميلة(فغيره ابن الحداد كما أورد لها كنيات أخرى على  7له فيها شعر كثيرو ،سماها )نو
  .عادة شعراء الغزل

 ،8"اللغة بدلالاتها الوضعية قاصرة عن نقل حقائق الأشياء كما تتمثلها النفس الشاعرة" إن
هكذا فعل ابن الحداد إلا أنه زاد و ...الرموزو الاستعاراتو لهذا نجد الشعراء يستعينون بالمجازو

يرةعلى ذلك أن جمع في شعره الغزلي بين المعنى الرقيق الذي صور به عواطفه الجياشة نحو   ،نو
 :نحو قوله، اللفظ الجليل المتمثل في المعجم الديني الإسلاميو
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  بتسليم على سلمــــاــتهااــوجــــفع  زلـــن يم مـــت لب الم و تيماء للق

 دعاــتهاو هاـــجاجـــن ح فؤادي م  بة فتنة عـــكو  هيامـــشاعر تـــم

 9عرف اللهو من عرفاتهاو كم هب   تني في مناها يد المنى م صافح فك
 

فقد استعان الشاعر في البيت الأول بالجناس الناقص الذي فيه تقليب بين حروف 
يدا من الجمال بخلاف الجناس التام، الكلمات ، تيماء :منهاو ،الأمر الذي أضفى على البيت مز

يقة و سلماتها، ثم انتقل في البيتين التاليين لوصف مشاعره، تسليم، متيم جميلة تنم عن ل كن بطر
جاءت و ،فكلمة مشاعر في البيت الثاني ذات دلالتين، براعة الكلامو  تمكنه من فنون القول،

ية  دليل ذلك ذكره لل كعبةوالثانية مشاعر الحج و ،هي المشاعر الإنسانيةو الأولى:على سبيل التور
يقة مذهلة في توظيف الكلماو  ،الحجاجو ير مشاعره بطر ت المتعلقة يستمر ابن الحداد في تصو

ية معا في قولهوالبيت الثالث بين الجناس  حيث يزاوج في، بأركان الحج ، منى، مناها :التور
يخيا فهي تحمل، عرفات لم يأت اعتباطا توظيفه لكلمةو ،عرفاتها، عرف فضلا على أن ، بعدا تار

لأن فقد جاء في معجم البلدان أن عرفات "سميت بذلك ، الوقوف بها ركن من أركان الحج
بهم في ذلك الموقفو  ،حواء تعارفا بعد نزولهما من الجنةو آدم  ،يقال إن الناس يعترفون بذنو

فالمعاني التي تحتملها كلمة عرفات ، 10قيل بل سمي بالصبر على ما يكابدون في الوصول إليها"و
يرة كما كان لقاء آدم بحواء، تصور معاناتهو ،كلها تخدم الشاعر يعترف هو و ،فهو يرجو لقاء نو

ياهو  ،بحبه لها  .كذلك صابر على صدها إ

 :و يواصل قائلا

 عبد مناتهاو زاهاـــوى عبد ع ه  هدنني عهدت بها أصنام حسن ع
 11شرائعها في الحب حق تقاــتها  قيـــأتو يهاـــي إل واقـــل بأشـــأه

 

يش قبل ينتقل الشاعر نقلة عجيبة من المعجم الإسلامي إلى المعجم الوثني  المتعلق بدين قر
أغلب الظن و ،وهي أكثر الأصنام إجلالا عند العرب قبل البعثة، مناةوفذكر العزى ، الإسلام

يرة بالصنم الحسن الذي لا يرق للشاعر ولا يلين  مع ذلك فهو عاكف عليه لا يمل،و ،أنه يشبه نو
  .هي تعرف أنها لن تجيبهاو تعبد الأصنام، هكذا كانت تفعل العربو
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أصل الكلمة في لسان العرب "رفع الصوت.. و ،في البيت الذي يليه يذكر لفظة )أهّل( و
، 12.و أهل المحرم بالحج يهل إهلالا إذا رفع صوته بالتلبية".وأهّل المعتمر إذا رفع صوته بالتلبية

يرة  ثم ينزه نفسه عن  -الصنم كما وصفها  -فالشاعر لا يجد حرجا في رفع صوته معلنا حبه لنو
ّ ه تعالى فقط –أي الشرائع الوثنية  –اتباعها   .فإنما قصدها لشيء آخر غير العبادة التي يخلصها لل

حجه هو ؟ ثم عجبا كيف و حج المشركين،و كيف مزج بين حج المسلمين،، فعجبا لابن الحداد
يقة ،وظف المصطلحات الدينية ية تراعي سياق الكلام بطر  .عفو

 :و يقول في موضع آخر

 مت سبأ؟ ل درت مضر من تيــفه  ها سبإــهوى نفسي مو قد هوت ب
بلقيس لبنى والهوى النبأــلحظ  دهدهـــهو يمانــي سلــبــكأن قل  13ي و

 

  :-عليه السلام  –اقتباس واضح من قوله تعالى على لسان سليمان  ففي البيت الثاني

َ لا َأرَى الْهُْدهُدَ  َ فَقَاَل مَا لِي يْر دَ الّطَّ َ تَفَّقَّ ُ عَذَابًا َشدِيدًا َأْو  ))و ه َّّ عَّذِبَن ِبِينَ لَأُّ َأْم كَانَ مَِن الْغَائ
 ْ ِ وَِجئ َ بَعِيدٍ فَقَاَل َأَحطُت بِمَا لَْم ُتحِْط بِه بِينٍ فمَكََث غَيْر ُ َأْو لَيَْأتِيَنِّي بِسُلْطَاٍن مُّّ ه َّّ تَُك مِن َسبَإٍ لََأْذَبحَن

 َ وتِيَْت مِن كُّلِ شَْيءٍ وَلَهَا عَْرٌش عَظِيمٌ ((بِنَبَإٍ يَقِينٍ ِإنِّي وَجَدّتُّ امْرََأةً ت  .14مْلِ كُهُْم وَأُّ

ل كنه عفا عنه بعد أن جاءه و توعده بالعقابو تفقد الهدهد -عليه السلام -فكما أن سليمان 
بته فلم يجدها، بالنبأ المعروف قصته يرة ، كذلك قلب الشاعر تفقد محبو غير أنه عكس الآية فنو

 .هو ينتظر النبأ المعجزة الذي يخلصه من العذابو ،به بالهجرانتعاقو هي التي تصده

تجعل القارئ يتعاطف بشكل أو بآخر ، التشبيهاتو و ما من شك في أن هذه الإسقاطات
 .مع الشاعر

 :الشهَص الٌظشاً٘ٔ
 ،عاداتهاو ذكر بعض ما يتعلق بأعيادهاو ،أفاض ابن الحداد في وصف الأجواء النصرانية

يبا و يرة النصرانيةليس غر  :مما قالهو ،مادام يتودد لنو

ياـتــيـــتيات العــبالف  ي عامرـــتيـــرجا يا فــــو ع  سو
 تكنس ما بين ال كنيساـت  ةـــيـــي للروم رومـــإن بـــف
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 بيعاـتو  واميعــــبين ص  ةــوى ضلــالهو ،هاـــيم فيــأه
ي  أفصح وحدي يوم فصح لهم يحاتو طىــبين الأر  الدو

 منساـةو ك مصباحـــممس  وقف بين يدي أسقفــــ بم
 15إخباـتو بآي إنصات  قىـــهر للتــل قس مظــو ك

 

يرة إلى عيسى  ينسب ابن الحداد لعله فضل هذه النسبة و -عليه السلام –في البيت الأول نو
فهو إلههم الذي لا ينبغي ، لأن لعيسى بالذات مكانة خاصة عند النصارى، على قوله نصرانيات

ثم يتحدث في البيت الثاني عن تقلبه ، 16..هو الذي أنقذهم بدمه من الهلاكو ،أن يؤمنوا بغيره
يرةو بين البيع لعله يلتقي بها يوما تؤدي ، من يدين بدينهاو الصوامع في إشارة إلى أماكن تعبد نو

لأنها  –يف أنه يحتفل لوحده بل يذهب إلى أبعد من هذا فيصف ك، أو تعترف لقسّها، صلاتها
يها  يبدو أن احتفال الشاعر بعيد النصارى ليس مرده و  ،بعيد الفصح توددا إليها -تحتفل مع ذو

يرة بين في أعيادهم كعيد ميلاد المسيح، فقط حبه لنو ية المستعر عيد و فقد "شارك عرب المر
الحلوى كما كان و يبتاعون الفواكهوكانوا في هذه الأعياد  عيد الفصح...و رأس السنة الميلادية

 .17يفعل النصارى تماما"

أكبر و ،و يتحدث في الأبيات الأخيرة عن وقوفه بين يدي القس معترفا كما يفعل النصارى
يرة ياه، ذنب الشاعر حبه لنو  بصدها فهو يرجو الخلاص من هذا العذاب الذي تسومه إ

بتهيبدو ابن الحداد غير مقتنع بالاعتراف و  ،هجرانهاو فهو لا ، للقس إلا لأنها عادة تخص محبو
 لا يعتقد بما يعتقدون.و ،يؤمن بما يؤمنون

 :و في معنى الاعتراف أيضا يقول

 و ناهيك دمعي من محق محنــــ ث  نـــي لمائــيل إن جــمَ بالإنــســــأق
 وثـــيث المدنف المتغمعـــعساه   ولابد من القص على القس قصتي

 18يلهو بمكرثو  و على مضنىــفيقس  سى بدين قساوةـــعي م يأتهمــلـــف
 

يرة لهذا نراه يلجأ إلى القس مرة أخرى ليكون الحكم و، تكذيبها لهو يشكو الشاعر جفاء نو
يتعجب من قسوتها مع أن تعاليم دينها تدعو إلى  ثم، فلعلها تصغي إليه لأنه من دينها، بينهما
 حسب معتقدها. -عليه السلام –تناقض لما جاء به عيسى كما أن صدها للشاعر فيه ، المحبة
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 :و قال أيضا

يح  يساك ق عـــحــعساك ب  ي بي الشاك لــة قــمر
 ي لاكـــإهو ئياـك إحي  ن قد ولاـــحس إن الــف

 نســــاـكو بانـــو ره  بانــصلــي بــنــعـــو أول
 ن لولاكــهــيــوى فـــه  م آت الكنائس عن و ل
 19يـــين للباكــو لا ترث  ليك دما ي ع م أبك فك

 

يرة بحق عيسى عليها أن ترق لحاله  النساكو فبسببها أصبح مولعا بالصلبان، يسأل الشاعر نو
لا حبا ، حتى الكنائس أصبح يتردد عليها كالعباد، كل ما يمت بصلة إلى النصرانيةو  ،الرهبانو

يمانا بهاو فيها يرة فيهاول كن عسى أن يلقى ، لا إ   .نو

 :و يقول في موضع آخر

يةـــي سامـــحيات لــو بين المسي  وـــبعيد على الصب الحنيفي أن تدن  ر
ّ ه حسنهاــــة قـــثـــلــمث  20الحــزنو فثنى في قلبي بها الوجد  د وحد الل

 

ل كنه لم ينسبها لهن بل و شغفته واحدة فقط، إن من بين المسيحيات كلهن :يقول ابن الحداد
ية وصفها فإنما سماها كذلك تمييزا لها عن ، الشاعر بارع كل البراعة في انتقاء ألفاظهو ،بالسامر

ثم  ،21ذلك أنها الوحيدة التي استطاعت غوايته كما غوى السامري قومه، سواها من بنات دينها
لة المسيحية لعله أراد مقابو ،في قوله كثير من المبالغةو يستبعد الشاعر أن تقبل به مادام على دينه

بات بالمسلمين كان دائرا في الأندلس بشكل ، بالحنفية على سبيل الطباق لا أكثر فزواج المستعر
.بل تعداهم إلى عامة .الأمراءو " لم يقف الزواج أو التسري بالإسبانيات عند الولاةو كبير،

ابن القوطية و ،.فقالوا ابن الرومية.قد ذكر أبناؤهم منهن بالإضافة إلى أمهاتهمو العرب،
يد الإمعان في وصف معاناته، 22وهكذا" يرة لا أكثرو  فالشاعر ير  .يأسه من وصل نو

ية في المزاوجة بين المقصد الديني ، اللغوي المعنىو و يواصل ابن الحداد إظهار براعته اللغو
يعة النصارى يد به شر يرة من حسنو  ،فذكر التثليث ير يد أيضا ما جمعته نو  ثم ما أوجدته في، ير

 .حزنو الشاعر من وجد

 :أيضا و مما قاله في المعنى نفسه
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 تنزل شرع الحب من طرفه وحيا  حاسن و في شرعة التثليث فرد م
ية  دياــبها ضلت النفس الحنيفية اله  و أذهل نفسي في هوى عيسو

يــماح ن وني بالتــجفــمن ل ف  23المحياـو فتاة هي المردى لنفسي  رة و
 

يعة النصارىو الحداد إلى شرعة التثليثيشير ابن  يرة الذي و ،هي شر فيهم تفرد حسن نو
يد بها الإشارة إلى و ،أضل الشاعر عن الحنيفية السمحاء الشاعر يكثر من المعاني المتضادة ير

يرةو ،اختلاف الدينين  فهل هو كذلك فعلا ؟، هو باعتقاد الشاعر سبب تمنع نو

التشبيب بالبنات حتى أنه إذا عرفت القبيلة أن شخصا و قديما كانت العرب " تحرم الغزل
يتها أبد و ،حرموا عليها الزواج منه، عرض لذكر فتاة من فتياتها في حديثه أو شعره منعوه من رؤ

 24الدهر"

في بيئة تختلف كل الاختلاف عن تلك و ،و ل كن الشاعر يعيش في زمن غير ذاك الزمن
بل أصبحت تشارك الرجل جنبا ، رأة مخبوءة في البيتهو يعيش في وسط لم تعد فيه الم، البيئة

فمن غير  ...أم الخلفاءو المغنيةو التاجرةو فكانت منهن الشاعرة، إلى جنب في الحياة اليومية
لهذا رأيناه في كل مرة يذكر و ،الأهلو إلى العادات، البينو المنطقي إذن أن يرجع سبب الفراق

إلا فقد سبق الحديث أن الزواج بالآخر و ،سبب معاناته دينها حتى يخلق سببا يعلق عليهو دينه
 بل على العكس تماما كان شائعا جدا بين عامة الناس وخاصتهم،، لا ممنوعاو لم يكن محرما

 ،ل كنها عادة شعراء الغزل إذا لم يوفقوا في استمالة من يحبون، اختلقوا أسبابا بها يصبرون أنفسهمو
 .يثيرون الشفقة عليهمو 

أن يصور مدى المعاناة التي ، طاع الشاعر من خلال هذه المقاطع التي أوردناهاو قد است
بته، يعيشها ، فرغم تودده لها بمشاركتها أعيادها، بحسبه هو، معاناة مردها اختلاف دين محبو

يارة كنائسها،و الجلوس إلى قسيسيها لا نبالغ إذا قلنا و ،في تعذيبه تمعنو إلا أنها تصر على التمنع، وز
  .التغزل بالآخر مع توظيف معجم خاص به :في طرق هذا الباب ابن الحداد له فضل السبق أن

من و هو وجه من أوجه التعايش بين المسلمين، هل التغزل بالآخر :و لعلنا نتساءل هاهنا
 الدين ؟و يخالفهم العقيدة
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 :التعايش مع الآخر

يف الآخر لطرف لم يكن يقصد منه عدو الإسلامية، هو حقيقة  في منظور حضارتنا إن تعر
هذه الحضارة كما توهم ]بعضهم[، فهو مفهوم يتسع مدلوله ليعبر عن كل ما هو غير الذات، 

 25وقصد به هنا غير المسلمين

ي خ الأندلسي ذلك أن المسلمين  ،وقد ظهر هذان القسمان في وقت متأخر من التار
بطته وحدة الدم... ولم يؤد التعصب والنصارى واليهود كانوا يشكلون مجتمعا إسبانيا واحدا ر 

يرة إثر سقوط  الديني دوره المعروف إلا بع د أن أدخلته عناصر غير اسبانية إلى شبه الجز
 .26طليطلة

، الدفاع عنهو أو عدم الغيرة عليه، وهذا لا يعني بأي حال تساهل الأندلسيين في أمور دينهم
ل كنهم لم يستغلوا و ،الدين إلى درجة التقليدفقد "بالغ الأندلسيون في ، بل على العكس تماما

يقاع بالعناصر غير المسلمة في بلادهم، تعصبهم إلا نادرا الأمر الذي ، نظرا لوصية الدين فيهم، للإ
قد حاول بعض الدارسين و، 27حدا بال كثير من الذميين إلى الارتماء تلقائيا في أحضان الإسلام"

وحجتهم أن أسباب ، انات الثلاثة على أرض الأندلسإنكار وجود ما يسمى بالتعايش بين الدي
أن لقاءها مع بعضها بعضا كان لقاء و ،التعايشو الاختلاف بينها أكثر بكثير من أسباب التوافق

غاب عن هؤلاء أن المنتمين إلى تلك الديانات لا يعرفون بلدا غير و ،صدام لا لقاء سلام
لأن الحكم كان و ،اء اختاروا ذلك أو ألزموا بهفالتعايش لابد منه سو، الأندلس يستظلون بظله

الانتماء إليه هو الذي جعل و فحب الوطن، بيد المسلمين فطبيعي أن يستكينوا تحت مظلة الإسلام
ً لا يختلف ، "إحساس المسلم الأندلسي تجاه مواطنيه النصارى الأندلسيين عن إحساسه  كثيرا

يس هذا الإحساسبطبيعة الحال فإن ديو  ،تجاه مواطنيه المسلمين هو و ،نه الحنيف أعان على تكر
 28ما نعبر عنه بالتسامح"

تقبل الآخر و ،مثال واضح على التسامح الديني، و شعر ابن الحداد الوادي آشي في الغزل
متحججين بأن "وصف الشاعر للفضاءات ، بعض الدارسين أنكروا ذلك إلا أن، والتعايش معه

أنها نتاج شعور و ،لا يمكن أن نتخذها دليلا على التعايش، طبيعيةوأمور عادية  المسيحية...
 29إنساني لا يأخذ مرجعيته من الأديان
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ل كنه كما وصف و ،وقد يكون الكلام صحيحا لو كان ابن الحداد رجلا عاديا من عامة الناس
عميق الإدراك،عرف كيف يفيد بذهنه المتوقد ال كثير من ، واسع العلم، في الثقافة "نموذجا فذا

 30الإسلام.."و روث العربمو

فما الذي دعاه إلى ، لن تعجزه اللغة ليعبر عن خلجات نفسهو ،و ابن الحداد لا يعدم الوسيلة
نعني بالأمر العادي التعايش و الاغتراف من المعجم النصراني لو لم يكن ذلك أمرا عاديا ؟

 .السلمي بين أصحاب الديانات المختلفة

إن أكثر من وصف الأجواء المسيحية الأندلسية و "ابن الحدادو يواصل هذا الناقد قائلا بأن 
"إن  هو يناقض ما جاء في مستهل حديثه حين قال:و ،31فإنه لا يقوم مثالا على التعايش"

إمكانية الإقامة معه في و ،المبادئو مصطلح التعايش يعني الاعتراف بالآخر المخالف في الرأي
يته العقائديةالإقرو ،مد العلاقات معهو ،مجتمع واحد هذا ما لمسناه في و ،32المذهبية"و ار له بحر

يرة أعيادها، شعر ابن الحداد الغزلي كما ، وإن مجازا، وقف معترفا أمام قسهاو ،فقد شارك نو
هذا إن دل على و ،هو الأديب العالمو لم يجد حرجا في ذلكو ،البيعو أفاض في ذكر الكنائس

بين خاصةو ين المسلميندل على الوجود الفعلي للتعايش ب، شيء  كان التأثير بينهمو  ،المستعر
بالمثل فقد و  ،ذكرنا كيف كان المسلمون يحتفلون مع النصارى بأعيادهمو فقد سبق، متبادلا

ية في حياة النصارى الإسبان تأثيرا كبيرا  فمارس هؤلاء عادات المسلمين العرب، "أثر عرب المر
يرالامتناع عن و ،تقاليدهم،كخ تن صغارهمو  .33أتقنوهاو تعلموا لغتهمو ،أكل الخ نز

عن التعايش الذي كان دائرا في ، فقد استطاع ابن الحداد أن ينقل إلينا صورا حية، و بعد
 .أنكر من أنكرو اعترف من اعترف، فهو شاهد عصره، النصارىو الأندلس بين المسلمين

 

 :خبتؤ الجحج
دلالي على النص و في إضفاء بعد جماليفإن توظيف ابن الحداد للرمز الديني ساهم ، أخيرا

 فضلا على أنه عكس لنا ما يتميز به الشاعر من: ، الشعري

 .معرفةو سعة ثقافة -
 بعض تعاليمهما.و  النصرانيةو معرفة جيدة بديني الإسلام -
 اللغوي.و تفوق واضح في المزاوجة بين المعجم الديني -
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 براعة في التلاعب بالألفاظ. -
ولعاداته ، تقبل لهو ،لما كان حاصلا في الأندلس من تعايش مع الآخر صادقو نقل حي -

 .الدينية
 

 لبئؤ الوظبدس ٍ الوشارغ :
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 ؤ.ًَسالذٗي ثي ًؼ٘زٔ
 هشوض الجحج فٖ الؼلَم اإلساله٘ٔ ٍالحؼبسٓ

 الزضائش -األغَاؽ 

 
 الولخض:

تعتبر "الدّراسات السردية" من القضايا الّتي امتّدت ولا يزال امتدادها ونفوذها السحري إلى 
ين، وكانت ومازالت محّط أنظار وموضع عناية اليوم،  إذ يعتبر موضوع ال كثير من النّقاد والمنّظر

ين، حيث  لّ ّف فيالسرد من أهّم انجازات البحث في العلوم الإنسانية في القرن العشر ها العديد أُّ
ً السرد بجميع أنواعه. ومن بين هذه الأنواع  من الدّراسات وال كتب والرسائل الجامعية متناولة
بخصائصها  يف بها و يخية" التي سنحاول التطرق إليها في هذا المقال، محاولين التعر "السردية التار

بين التاريخ بوصفه حقائق مس ً تخييلياً، و بط بين السرد باعتباره عملا تقرة عن الماضي كما والر
يبي المنجز سنحاول أن نتطرق إلى بية. في التجر يخية العالمية والعر  الرواية التار

 

Abstract: 
Narratives studies are among the issues which are being prolonged more and more,so 

is its magic influence is appeared until this day.it was already and still been under 
observation and attention of several critics and theorists.the subject of narratives is 
considered as one of the most interesting achievement of the human sciences 's research 
in the 21 century as a lot of studies,books,universal messages were composed in and it 
contain all kind of narrative.from these kinds we 'll try to mention in this article the 
historical narratives trying by that make a definition of it and get the link between the 
narrative as an imaginal work,and the history as stable realities of the past ,then we'll 
trying to look at the experimental accomplishement in the international and arabian 
historical novel. 
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 :اللغَٗٔ ٍاالطـالح٘ٔ للسشد الذاّللٔ
ً  السرد-أ روع جامع "اسم :والسرد الفعل سرد. من سرود جمعه السرد :لغة  من ونحوِها للدُّّ
، 1ال م ُسرد الَحلَق فذلك بمسمار فيُثْقَُب َطرَفا كّل حلقةٍ  يُسرد لأنّه سرداً، وسُمِىَّ  الحَلَق، عَمَل

ًا ِإنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَِصيرٌ" تعالى: يقول رْدِ وَاعْمَلُوا َصاِلح َّّ  "أي ،2َّ "َأِن اعْمَْل َسابِغَاٍت وَقَّدِْر فِي الس
َ  اجعَلِ  َ ولا تُدِّق فتَْقلََق أي المسامير  المسمار تجعل لا على قَْدر خُرُوق الحَلَق، لا تُغلِْظ فتَنَخرِم

 ً ً  والثقب غليظا ً  تجعله ولا فينفصم دقيقا  .3فينخلع" واسعا

غة في "والسرد ُّّ ُ  :الل ً  به شيءٍ إلى شيءٍ تأتي تَقدِمَة ِسقا َّّ ُ  مُت ِ  في بَعُضه متتابعاً. سرد  بعضٍ  إثْر
ً إذا كان جيّد الّسياق له  ً إذا تابَعَهُ. وفُلاٌن يَسرد الحديَث سردا ُ سردا يَسرده الحديَث ونحوَهُ، و

َ إذا والاهُ ) وم ُ في حَْذٍر مِنهُ. والسرد: ال مُتَتابُع. وسرد فُلاٌن الّصَّ ...( وسرد القرآنَ: تابَع قراءته
 .4وتابعَهُ"

 .5"أتى به على وِلاء، جيّد الّسياق :ديثالح وفي في معجم الوسيط "سرد

يدِ فيهما،  سر َّّ قُب، كالت َّّ وفي القاموس المحيط "السرد: الخَرْزُ في الأديم، كالسِّرادِ، بال كسر، والث
 .6ونسُج الدِّرِع، واسم جامع للدّروع وسائر الحَلَِق، وجوْدةُ سياِق الحديث"

يفات نستنتج، أّن السر يحيل على النّسج  اللغويّ  معناه في دمن خلال استعراض هذه التعر
وعلى التّتابع، و هذا ما أشارت إليه الدّراسات السيميائية الحديثة، الّتي اعتبرت الخطاب الأدبيّ 
ً من العناصر المكونة له، مثل الحدث والشخصيّات والزمن و المكان... وفيه تتابع  ً محكما نسيجا

ً  تسرد فأنْ  الأحداث تتابعاً سببياً. ً  أحداثا يخية مثلا ً  متتالية أي تأتي بها أن هو تار  آخر. بعد حدثا

ً  السرد -ب يقة الّتي تحكى بها القّصة" :اصطلاحا ، على اعتبار أّن قصة واحدة 7"هو الطر
"يمكن أن تحكى بطرق متعّددة ولهذا السبب فإّن السرد هو الّذي يُعتمد عليه في تمييز أنّماط 

 .8الحكي بشكل أساسّي"

( Narrative( فإن السرد )Gerald Princeالمصطلحات السردية لج يرالد برنس )وفي معجم 
بنية وعملية بنائية( لواحدٍ أو أكثر من  هو "الحديث أو الإخبار )كمنتج وعملية وهدف وفعل و

. وهو بذلك مصطلح واسع يشمل "كّل نقٍل للأخبار 9واقعةٍ حقيقية أو خيالية )روائية("
 وما يتصل بها من أحداث.، 10والأقوال والأفعال"
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ينتج الحاكي )أو الراوي( أو الّسارد بها يقوم العملية الّتي هو"فالسرد  القصصي  النّص عنها و
 . 11القصصي" الملفوظ( والحكاية )أي القصصي الخطاب( اللفّظ )أي على المشتمل

بأنّه "متوالية الأحداث، سواء كانت حقيقية أو  (G.Genetteوقد عّرفه جيرار جنيت )
 .12خيالية الّتي تصنع موضوع هذا الخطاب بمختلف علاقاتها: الترابط، التعارض، التكرار...إلخ"

يعني السرد لدى شلوميت كينان ) ( " التواصل المستمر الّذي من خلاله Sh-R-Kenanو
ّ إرسالها من مرسلNarrativeيبدو الحكي) إلى مرسل إليه. والسرد ذو طبيعة  ( كمرسلة يتم

به كشكل لفظّي يتميّز عن باقي الأشكال الحكائية، )الفيلمVerbalلفظية )  -( لنقل المرسلة. و
  13البانتوميم...("-الرقص

ً  تنأى لا الاصطلاحية للسرد الدّلالة أنّ كما نلاحظ  ية الّتي الدّلالة عن كثيرا  تعني اللغو
 أو شفهيّ  لغويّ  قالب في وتقديمهافالسرد هو التقنية الّتي يستعملها الّسارد لنقل وقائع،  التّتابع.

 الشخصيّات. قد تكون هذه الوقائع والشخصيّات واقعية أو من شخصية أو مجموعة قبل من كتابيّ،
 .خيالية مغامرات كلّه موضوعها يكون الخيال، وقد ببعض واقعية ممزوجة

يكور يقسّم و ين ( السرد إلى قسمينPaul Ricœur) بول ر -خياليّ  قصصي سرد :كبير
يخّي. وسرد أسطوري يعدّ  تار  الوجود. الفلسفية لفهم الوسائل أهمّ  من والتواريخ القصص و

  :الأسطوري-الخيالي السرد -أولا

بة تشكيل يعيد الّذي وهو يكور واقعية. يعرّفه لا وسائل خيالية بواسطة القارئ تجر بقوله:  ر
بداعات بتلك خياليّ  قصص مصطلح أحصر "أنا يخيّ  السرد طموح لها ليس الأدبية الّتي الإ  التّار

يكور هنا قصص الأساطير،14حقيقي" سرد إنشاء في يقصد بول ر والسرد الخياليّ عند  ، و
يخّي. يكور هو سرد غير واقعيّ، ومادام غير واقعيّ لا يدخل ضمن السرد التّار  ر

 ً يخيّ  السرد -ثانيا  :التار

 فحوى و لمعرفة والتّاريخ. السرد من مكوّن لفظيّ  تركيب عن عبارة إنّه موضوعنا، لبّ  وهو
يفنا للسرد ننتقل إلى  على وضبط كّل مصطلح تفكيكه يجب التركيب هذا بعد تعر حدة. و

يف مصطلح التاريخ.  تعر
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 :اللغَٗٔ ٍاالطـالح٘ٔ للتبسٗخ الذاّللٔ
بية مأخوذ اللغة في التّاريخ :لغة التّاريخ -أ من أرّخ، "أرّخ الكِتاَب، وأرّخه وأرّخه:  العر

. وهي "تعني الشهر، في اللغات السامية القديمة، كاللغة الأكدية واللغة البابلية واللغة 15وقّته"
ية.." يخه والحادث ونحوه: فّصل في المعــجم الوسيط "أرّخ .16الآشور يخه  الكتاب: حّدد تار تار
 .17وحّدد وقته"

يف الوقِت"أما في   .18معــجم )مختار الصحاح( للرازي: "أرّخ )التّاريخ( و )التّوْرِيخُ( تعر

رُوخاً: حّن إليه، وقد  "وقالوا من الأرّخ ولَدِ البقرة: أرّخُت أرّخاً. وأرّخ إلى مكانه يأرّخ أُّ
 .19قيل: إّن الأرّخ من البقرِ مشتّقٌّ من ذلك لحنينه إلى مكانه ومأواه"

يَصدق على الفرد والمجتمع، و"التّاريخ هو جمل ّ بها كائن ما، و ة الأحوال والأحداث الّتي يمر
 الأمم حياة في يبحث الّذي العلم . و"هو20كما يصدق على الظواهر الطبيعية والإنسانية"

 . 21والمجتمعات

 Historia)اليونانية الكلمة من ( مأخوذHistoire) التّاريخ الأجنبية فإنّ  اللغات و في
Isiopia) البحث على تحيل والّتي (Recherche،التحري ،) ،22الاستقصاء" البيان. 

ية لكلِمة  يف اللغو ع التعار ُّّ يف الوقت"تاريخ"من خلال تتب هو  وتحديد الزمن ، نجد أّنَّ تعر
المعنى الغالب لدى علماء اللّغة، بهذا المعنى وحده استخدم العرب هذه المفردة، وهم يعيّنون 
يخهم. أما عند الغرب  أوقات الأحداث لديهم، وقد كانوا يعتمدون حدثاً مهماً وكبيراً مب دأً لتوار

 فهو يعني البحث والتحري.

ً  التّاريخ -ب بيّ بفروعه لتّاريخ، عند التطرق والبحث في مفهوم ا :اصطلاحا في التّراث الغر
بيّ الإسلامي، يتبيّن لنا اختلاف التصورات ومفاهيم هذا المصطلح،  فهي المتعّددة، والتّراث العر

يف متعّددة ومختلفة ومتناقضة فيما بينها حيناً ومتكاملةً فيما بينها حيناً آخر.  وإن كنا نجد في تعار
ً دقيقة ً جزئية تحّدد الفهم الخاص الّذي يظهر من خلال  التصور العام لكّل منها فروقا وفروعا

يرفد المفهوم الشامل، ل كن هذا لا  بة جزئية متميّزة أو اتجاه مستقل يغذي التصوّر العام و تجر
يفات تؤكد في مجملها استقلالية هذا الميدان كجنس من أجناس  يجاد تعر يعني انعدام الوسيلة في إ

 العلوم الإنسانية.
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ّ و  بيّون أّن "هيرودوتس" )يعتقد الن ( هو أوّل من أدخل كلمة التّاريخ Hérodoteقاد الغر
( والقصد منها التحري والبحث Historyaميدان العلوم والمعارف، حين "تلفظ باللغة اليونانية )

 .23في أحداث الماضي وتسجيلها"

( على Socrate) سقراط عند دل ّت فقد واحدا،ً معنى الماضي في تاريخ لكلمة يكن و لم
 ( علىAristote) أرسطو بالشيء. وعند العلم باب من والمعرفة للخبر، . فهي مرادفة24المعرفة

ً  ، بل عّد التّاريخ25تفسيري أو تنسيق" عمل مقابل الوثائق من ركام "مجرّد  العلوم من أحيّانا
ية، فنظروا إليه باعتباره مجرد معرفة وليست ع العلوم مقابل العملية في  لماً.النظر

وتطلق "لفظة تاريخ تارة على الماضي البشري ذاته، وتارة على الجهد المبذول لمعرفة الماضي 
تدل على "استقصاء الإنسان واقعة وهي ، 26ورواية أخباره، أو العلم المعني بهذا الموضوع.."

ً إلى التعرف على أسبابها وآثارها" مباشر ، لأّن التّاريخ مرتبط بشكل 27إنسانية منقضية، سعيا
باستقصاء الوقائع الّتي تخّص ه ذا الإنسان. فالتّاريخ في صورته المعروفة ما هو إلاّ  بالإنسان و
يخية معيّنة، سواء كان الأمر يتعلق بالحوادث أو  حقائق مجرّدة لها وجود محّدد لوقائع تار

حوله في سرده الشخصيّات. يعنى المؤرّخ فيها بذكر الأنظمة الاجتماعية والّسياسية السائدة من 
 .28لأحداث التّاريخ

لا بالأمور العامّة، والقوة النّفسية ( هو العلم بالأمور الجزئية Bacon"والتّاريخ عند "بيكون" )
. فالمعنى العام للتاريخ عند بيكون هو "معرفة الإفرادي، وأداته 29اللازمة له هي الذّاكرة"

 تأتي ثلاثة في يحصرها نجده ون للعلومبيك رجعنا إلى تصنيف فإذا، 30الأساسية هي الذّاكرة"
 علم وهي الفلسفة المخيلة، علم وهو الشعر الذّاكرة، علم وهو هي: التّاريخ المدركة قوانا بحسب
ين في العقل متتالية يجتازها مراحل عن عبارة هي الثلاثة العلوم هذه العقل،  العلوم، تكو
 نطاق ففي العملية العقلية التركيبية، هي والفلسفة لها تنظيم هو والشعر العلوم تجميع هو فالتّاريخ
 الفلسفة. ثم الشعر ثم التّاريخ يأتي الّطبيعة علم في التفكير

يف يفاً مخالفاً لتعر ً  بيكون وأما عن علماء الإسلام فيعرفه ابن خلدون تعر ً  قلبا  فهو عنده: وقالبا
 من العمرانِ  ذلك لطبيعة يعرض وما العالم عمران هو الّذي الإنسانيّ  الاجتماع عن "خبر

شِ  مثل الأحوال، سِ  التّوّحُّ ُّّ ُّّ باـت وأصناف والعصبيّات والتّأن غل ًّّ  وما بعض على بعضهم للبشر الت
وَلِ  الم ُلْكِ  من ذلك عن ينشأ ُ  وما ومراتِبها والدُّّ ُ  ينْتِحلُه  ال كسبِ  من ومساعيهم بأعمالهم البشر
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نائعِ  والعلوم والمعاش ِ  والّصَّ  فحقيقة ،31الأحواِل" من بطبيعتِه العُمرانِ  ذلك من يحدثُ  ما وسائر
الاجتماعية والعمرانية  صيغته في البشري الكائن عن وإخبار خبر أن ّه ابن خلدون عند التّاريخ

 هو خلدون ابن عند التّاريخ فموضوع وتغيرات، تحوّلات البنية الاجتماعية من هذه على يطرأ وما
ً  بصفته الإنسان  فرداً. بصفته بيكون عند كان كما ليس جماعة

يف منوال وعلى ّ ه عبد ينسج خلدون ابن تعر يفه العروي الل يقّسمه إلى  الّذي للتاريخ تعر
 :نوعين

 الراهنة. اللحظة حتّى عليه ومرت ال كون عرفها الّتي الأحوال مجموع وهو :العام التّاريخ -

 كلّها. للحرفة النظري الممثل هو هنا والمؤرّخ المؤرّخ، يعرفه ما مجمل وهو :المحفوظ التّاريخ -

 سوى مذكور لا وأنّه المذكور، سوى تاريخ لا ينتهي إلى أنّه النوعين بين يعقدها مقارنة وفي
ً هو وعليه البشري. بالبشر. أما ما سواه فهو إما تاريخ بشري  البشر للبشر تاريخ "فالتّاريخ حقا و

 .32الملاحظة)الطبيعيات( أو ال كشف )الغيبيات("مقنّع أو خاضع لمنطق آخر، منطق 

ّ  الّتي والأحداث الأحوال من جملة التّاريخ أنّ  نستنتج سبق مما  هذا يصدق ما، كائن بها يمر
 "معرفة :هو أو الأحوال هذه تسجيل هو فالتّاريخ انسانية، طبيعية أو سواء الظواهر مختلف على

 مؤّسسة، شعب، :معرفي موضوع أي بواسطة الماضي في بالتتالي مختلف الأحوال المتحققة
 .33لغة..." علم، جنس،

يف، من تقدم ما ضوء وفي ً  التّاريخ أنّ  نلاحظ تعار  فقط. الماضي دراسة على يبدو مقصورا
 فقط؟ للماضي مرادف التّاريخ هل والمستقبل؟ الحاضر يقصي التّاريخ أنّ  هذا معنى هل ل كن

 جديدة آفاقا المؤرّخين أمام فتح الحياة مناحي شتى في العلوم توسع الحالية أنّ  الدّراسات تؤكد
يخية لا للمعرفة يخية أخذت الدّراسات بل فقط، الماضي على تقتصر التّار  باتجاه وتمتدّ  تتوسع التّار

 بالتّاريخ نسميه ما "فأصبح اليوم يدرس تخصصها، حيّز في أدخلته حتّى الحاضر
اليوم أو التّاريخ  تاريخ وتخطينا ذلك فأصبحنا ندرس( Contemporary Historyالمعاصر)

ً  أصبح بل (Current Historyالجاري ) يتطلّع إلى  الزمن الحاضر يستبق أن المؤرّخ على لزاما و
يحاول المستقبل  ،34"(Para-History)الاستطلاعي بالتّاريخ يسمى ما وهذا آفاقه، اكتشاف و

 أيضاً. والمستقبل بالحاضر يهتم أصبح بل فقط الماضي بأخبار العلم هو التّاريخ يعد فلم
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إّن التاريخ هو أساس الإنسان الواعي، الباحث عن اجابات الحاضر والمتطلّع لغد المستقبل، 
لأّن الإنسان لا يستطيع في ضوء حاضره أن ينفي أو أن يلغي ماضيه الّذي هو أساس مستقبله، 

ً إلى استحضار صورة ذل بطه بالحاضر العسير، علّه يجد لذا فهو يلجأ دائما ك الماضي المجيد ور
إجابات تقوده إلى مستقبل ينشده. لذا نجد الأديب يتكئ دائماً على التاريخ بصوره المتعددة لأنّه 
"عندما تغيب أي صلة بالماضي، في أّي صورة، ولاسيما في الجانب الثقافي، والأدبيّ على نحو 

بداع الّذ يغدو خاص، تضيع الحدود بين الإ ي يمتح من "الذات الجماعية" في صيرورتها وتحوّلها، و
يخّي أو ارتباط اجتماعي  باً من الشطحات "المثّقفية" الّتي لا ترتهن إلى أي عمق تار بداع ضر الإ

ً من الماضي 35في مختلف أبعاده" بداعي فصولا . فلا مناص إذن من أن يتضمن العمل الإ
 تّاريخ واستثماره في الحاضر.واستيعابه للتاريخ، من أجل وعي هذا ال

 

 السشدٗٔ التبسٗخ٘ٔ
يخية يجد في إّن المتأمل في المعرفة  عالم سردية تطمح إلى إعادة تشكيل صياغة جوهرها التّار

ية الّتي تلحق بشعب  الإنسان الغابر، ومحاولة تفسير الأحداث و التطوّرات الاجتماعية و الحضار
ياً من اختلاف بين الرواية  معين لاستذكار الماضي و استخراج العبر منه. و بالرغم مما يبدو ظاهر

واختلاف مجالي اشتغالهما، فإن هناك علاقة خفية  اختلاف البعد الأنطولوجيوالتّاريخ، نتيجة 
بيستيمولوجية عدة.  يات إ يتقاطعان في مستو تحيك وشائج متشابكة فيما بينهما، فهما "يتعالقان و
يتحقق هذا التعالق ليس فقط في طبيعة أساس بناء خطابهما الماثل في سرد أحداث وقعت  و
لذوات متحالفة أو متصارعة في الزمان والمكان، أو في كون موضوعهما المشترك ــ إذا استثنينا 

ية الخيال العلمي ــ هو الماضي، بل في المتعاليات المتحكّمة في إعطاء الشكل للأنواع الصغرى روا
يخية والروائية. حيث تبدو البنيات الذهنية المتحكمة في إظهار سيروراتها هي نفسها  للكتابتين التّار

يباً" يخّي  لتنتج عنه الرواية السرد، التّاريخ ومقومات بين الصلة تتوّطد . وهنا36تقر ذات البعد التّار
ّ ه. برهيم عبد الل يخّي عند إ يخية أو التخيّل التّار  أو ما يسمى بالرواية التّار

يعرّف  يخية حقيقية، Georg Lukácsجورج لوكاتش )و يخية بأّنها "رواية تار ( الرواية التّار
يخهم السابق للذات يعيشها المعاصرون بوصفها تار ، فهي بالتالي عمل "37أي رواية تثير الحاضر، و

ير الماضي فحسب، إنّما إثارة الحاضر من  سردي فنّي، يّتخذ من التّاريخ مادّة له، ليس من أجل تكر
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يخّي ، لوالخاّصة العامّة سماته السرد عليه يضفيخلال هذا الماضي الّذي  يكتسب النّص التّار
يقية  يقة فنية وتشو  عبر توظيف الخيال.سمات جمالية، تجلب القارئ نحو هذا الماضي بطر

يخّي  يخية "هي خطاب أدبيّ ينشغل على خطاب تار يرى "نضال الشمالي" بأن الرواية التّار و
مثبت سابق عليه انشغالاً أفقياً، يحاول إعادة إنتاجه روائياً، ضمن معطيات آنية، لا تتعارض مع 

ً عندما تحاول إ ً رأسيا يخّي. وانشغالا يخّي من المعطيات الأساسية للخطاب التّار تمام المشهد التّار
يّة أو  ً أو تصحيحيّاً، لغايات إسقاطيّة أو استذكار ً أو تعليليّا يّا ً تفسير وجهة نظر المؤلّف إتماما

يخية هي رواية تكميليّة للتاريخ بشرط أن لا 38استشرافية" . فنضال الشمالي يرى أن الرواية التّار
يخية مع المرجعية الآنية  )وحدة الموضوع(. تتعارض المرجعية التّار

يخية واقعية، ول كسر  حدة هذه والتّاريخ بحكم منهجه الصارم، ينطلق من معطيات تار
يخية تقدم المنهجية "فإن الصرامة  الوجداني العاطفي البعد فنية كلية تضيف صورة لنا الرواية التّار

 ً بداع عناصر من خلاله ثالثاً، تدخل بعدا بة تكون قد الّتي 39الفني" الإ  الّسياق هذا مثل في مرغو
ً  بدا وإن جمالياً. "فالروائيّ   تلك التخيّلات من أقرب إلى الحقيقة لوحات ليرسم للخيال، مستسلما

ا المدعاة ًّّ يخي  مشروعاتهم و غير الملوك على المتعجرفة نظرته يركّز لا فالتّاريخ التبجيل. سبيل على تار
 فهي ولذلك تكبّراً، الرواية فهي أقل أما الأسرار. تلّفها الّتي الّسياسية ال كبيرة وعمليّاتهم الخاّصة
 .40الطبع و المزاج مسيرة تَتبع و الجمهور تحتضن

أّن في التّاريخ رغم صرامته  واسيني للرواية يرى مادّة التّاريخ يكون بإمكانية أن يتعلق فيما أما
مساحة مشتركة مع الرواية تجعل الحدود الفاصلة بين الرواية والتّاريخ مغيّمة وتمنح الروائيّ فرصة 
ية الّتي ينتفي  للتعامل مع التّاريخ دون خوف من المزالق وتوفّر لفعل الكتابة قدراً كبيراً من الحر

ّ أصبحت و الرواية لا تنقل التّاريخ بحرفيّتهف .41"من خلالها التطابق الكلي أو ترديد التّاريخ  إلا
بته، أو موقف  ية فنّان )الروائيّ( لهذا التّاريخ يوّظفه كما يشاء للتعبير عن تجر يخاً، إنّما هي رؤ تار

ً  عرضه اّتخذه من مجتمعه، بإعادة ً  لاستثماره تمهيدا  أنها يفترض واستكمالات بتوضيحات ممزوجا
بهذا غُيبت ً  التّاريخ ويغد عنه، و ً  أو السرد أنواع من نوعا السردية، التي  الملفوظات من ملفوظا

تعيد إنتاجه عبر رحاب التخييل، وتحاول قراءته قراءة مغايرة للمرجع تعيد من خلالها تشكيل 
 وعي جديد بالتّاريخ.

 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؤ. ًَرالسٗي ثي ًع٘جٔالرٍاٗٔ ٍهقبرثٔ التبرٗد )السرزٗٔ التبرٗر٘ٔ( 
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ  الرابعمجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد 

 التّبسٗخ الشٍاٗٔ الؼبلو٘ٔ ٍهمبسثٔ
يخية بية نشأت في مطلع القرن التاسع عشر،  يذهب الدارسون إلى القول أّن "الرواية التار الغر

 Sir) ( على يد الكاتب الاسكتلندي والتر سكوتNapoléonوذلك زمن انهيار "نابليون" )
Walter Scoot )     1832( "يفرلي ( عام Waverlyم إذ ظهرت رواية سكوت "و

يخية الفنّية، أسس ، فهو "واضع42م"1814  بهديه، اهتدوا بعده جاءوا من ومعظم الرواية التّار
بوا  .43يدركوه" لم أم ذلك أدركوا سواء تلامذته، وأتباعه، من وكانوا قالبه، على وضر

ً في إنكلترا وله  ً كبيرا يخّي لاقت نجاحا يلة من القصص التّار "وقد كتب سكوت سلسلة طو
يفانهو ) يخية إ  1820( الّتي كتبت سنة Evanhoeأعمال أدبية متعّددة، من أشهرها الرواية التّار

، وكلتاهما تتعرض لتاريخ العصور الوسطى 1852( الّتي كتبت سنة Talismanوالطلسم )
يخية، 44والحروب الصليبية" . ولقد اْحتَذى عدد كثير من الروائيّين بسكوت في كتابة القصة التّار

( George Eliot & Pallor Laytonنكلترا "سار على نهجه بالورليتون وجورج إليوت )إفمن 
يكا"وغيرهم . 45ا. ولم يقتصر تأثيره الفني على إنكلترا وحدها بل تعداه إلى فرنسا وروسيا وأمر

( Alexandre Dumas،Pèreفظهر في الأدب الفرنسي الحديث أل كسندر ديماس الأب )
يخية، وفي رواياته في"(، 1870   1802)  المقارني الفرنسي والناقد الأديب المجال يقول هذا التّار

يارد م.ف. يخية، عناصر الرواية الفرنسية الجديدة في أن نجد نستطيع "(M.F Guyard) جو  تار
 الجديد، التي الرومانسي النوع هذا ولادة نحو والترسكوت، فهو الدافع تدخل من لابد ول كن
 أصبح هذا من التاريخ، )...( وانطلاقا في الحاجات الرئيسية عن بإفراط مجيبة تتدافع

يخية، بسرعة، وضعهم يسوّون الفرنسيون الرومانسيون  النوع ذات وذلك باللجوء إلى الرواية التّار
   1844، والّذي نشر من سنة )46الأب"""ديماس  أل كسندر تناولها الّتي تلك الشعبي،
يس الثالث عشر ) ئم( رواياته الشهيرة الّتي سارت بالقار     ( إلى Louis XIIIمن عصر لو

الرئيسية في التّاريخ الفرنسي، "وقد تبع أل كسندر ديماس في هذا عودة المل كية خلال الحوادث 
يخيّتين 47("Victor Hugoالاتجاه الكاتب الفرنسي فيكتور هيجو ) . وكتب هيجو "روايتين تار

بعين سنة هما م، وكاتر 1831( سنة Notre dame de parisنوتردام دو باري ) :بينهما حوالي أر
يز . ومن هذين الأديبين انتقل هذا اللون 48م"1873سنة  (Quatrevingt-treize) فان تر

ً نجد "ليو  يخّي إلى سائر الآداب العالمية الأخرى، ففي الأدب الروسي مثلا الروائيّ التّار
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 Guerre(، الّذي كتب روايته "الحرب والسلام" )Léon Tolstoï(.)     1910 .)تولستوى
et Paix"يخية  .49( الّتي تعد أعظم الرّوايات التّار

ول كن مع مرور الوقت وانتشار المذهب الواقعيّ في الأدب، تغيرت النظرة إلى القصة 
بدأت مكانة سكوت القاص تقل  يخية، و ً التّار ّ تقل مكانة هذا  كثيرا عما كانت عليه، ومن ثم

يكفي لبيان ذلك أن ننقل رأي ناقد من نقاد الرواية المحدثين، وهو  النوع من القصص، و
ير" ) ين مو بطلاته فيها Edwin Muir"إدو (، حيث يقول في روايات سكوت "إّن أبطاله و

جامدون غير حقيقيين، والحدث عنده يكاد يكون دائماً ذا أصل مصطنع، لا ينبع من عواطف 
البطل الّذي هو بوجه عام في كتابات سكوت، لا عواطف له، كما أن الحدث ليس نتيجة 

 .50بعيدة تماماً عن واقع الحيّاة العادية"حتمية لميوله، ومخاطر البطل رومانتيكية 

يخّي،  يخية هو إحياء ماضيهم التّار وأهّم ما كان يقصد إليه الرومانسيون من كتابة القصة التّار
ً للتغني بالوطنية إلى جانب عرض القضايا  يخية عندهم مجالا ولذلك كانت القصة التّار

يجتهدون في الاجتماعية، فكانوا يختارون أبطالهم من الماضى البع يد أو من العصور الوسطى و
إحياء تلك العصور بكّل تقاليدها وعاداتها ومقوّماتها المختلفة، مستعينين على ذلك بمعرفتهم 
يخية، فتنبعث  الواسعة بالتّاريخ إلى جانب خيالهم الخصب الّذي يتمّم لهم أجزاء الصورة التّار

اسة وفروسية وحب، ل كن من منظور العصور القديمة من جديد بكّل ما فيها من قوة وحم
الكاتب الّذي يصنع التّاريخ على عينه، ولم يكن هذا الكاتب يلتزم بأحداث التّاريخ التزاماً حرفياً، 
بل كان يغيّر أو يعدل فيها، كي تتلاءم مع قصته وأهدافه الّتي تحركها، وقد هوجم والتر سكوت 

يد دي فيني )لذلك، واتهم بأنّه يعبث بأحداث التّاريخ، ل كن   Alfred deالشاعر الفرنسي ألفر
Vigny أّن ً ية الفنان في التعامل مع أحداث التّاريخ، مؤكدا ( دفع مثل هذا الاتهام، وقرر حر

يؤولها  يخية وحدها لا ترضي العقل، وأّن الفّن يتدخل في هذه الحقائق فيغيّرها و الحقائق التّار
يعيرها جمالاًّ مثالياً، فتصير حقائق فني يخية"و  جامدة. 51ة بعد أن كانت حقائق تار

 

 السشدٗٔ التّبسٗخ٘ٔ فٖ الشٍاٗٔ الؼشث٘ٔ
بية بعد  بية تأثير مباشر على نشأة الرواية العر (. غير 19)ق عصر النهضةلقد كان للرواية الغر

بيّ لم يعرف شكلاً روائياً خاصاً به فبدراسة تاريخ الآداب ، أن هذا التأثّر لا يعني أّن التّراث العر
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بية كانت موجودة لدى العرب في العصر العباسي. ومن أمثال تلك  نكتشف أّن الرواية العر
القصص: "كتاب البخلاء" للجاحظ، و"كتاب كليلة ودمنه" لابن المقفع، و"كتاب ألف ليلة و 

ً باسم الرواية ولم يكن ي متلك تلك ليلة"... ول كن هذا الفّن لم يكن في ذلك الوقت معروفا
 التقنيّات الحديثة الّتي تعرفها الرواية الحديثة اليوم.

مستحدث  غير أّن بعض الدارسين على خلاف زملائهم يرون أّن الرواية فّن مستورد،
 حليمومن هؤلاء "الأدبية المختلفة عبر الترجمة  فنونه في ومحاكاته بالغرب التأثّر نتيجة جاءت

بية لاالرواية ا بركات" الّذي يرى أنّ  ّ  لعر بيّ  الحكائي بصلة إلى الموروث تتم فرغم  القديم، العر
 وأقاصيص يقظان، بن وحي الغفران، ورسالة ودمنة، كليلة وحكايات وليلة، ليلة ألف "تراث

يري ومقامات الأغاني، ً  البدء منذ الرواية والقصة والهمذاني... اعتبرت الحر  فتُرجمت جديداً، فنا
بية، النماذج ُلّدت الغر ً  وق  بحدّ  ديناميكية النهضة الرواية والقصة نشوء على ساعد ومما فجّاً، تقليدا

يارة الغرب والنهل من  والّتي ساعدت 52ذاتها" يين لز يين والمصر بعض المثّقفين اللبنانيين والسور
ية. -مناهله العلمية والثقافية بعضه من الإنجليز يرى النقاد أن  مترجمين معظمه من الفرنسية و و

بية كانت  بية إلى العر في ترجمته  رفاعة رافع الطهطاويعلى يد أوّل محاولة لترجمة الرواية الغر
( باسم مواقع الأفلاك في وقائع Telemaque( مغامرات تليماك )Fenelonلرواية "فينيلون")

بيّاً بحتاً حسب رأيهم. تليماك  لتكون بذلك الرواية فناً أدباً غر

ّ أنّنا نقول إّن الرواية  ً على ثقافتنا، فجذور الرواية تمتّد إلى كفن، إلا ً عنّا، طارئا ً غائبا ليس فنا
بيّ  التّراث  به أفادنا ما بفضل واكتملت الزمن مع تطوّرت ول كنها فيه، وتتوغّل القديم، العر
بية، صقلت علوم من المعاصر الغرب  كيانها. وأقامت الرواية العر

بية يجدها قد اّتخذت كتاباتوالمتتبع   الوعظ واعتمدت تعليمي، طابع ذات لتطور الرواية العر
 لحافظ" سطيح ليالي"و مبارك، لعلي" الدين علم"المرحلة  هذه تمثل الّتي الأعمال وأهمّ  والإرشاد،

براهيم يلحي. ولا لمحمد" هشام بن عيسى حديث"و  إ  المحاولات كتابة هذه تعدّ  أن يمكن المو
بة كانت ما بقدر الناضج بالمعنى روائية فقد . 53الأدب التعليمي" و القصصي الفن بين تجمع تجر

يش والبعد عن القواعد  بية قبل الحرب العالمية الأولى على حالة من التشو كانت الرواية العر
يب والاقتباس  ينب )الفنية، وكانت أقرب ما يكون إلى التعر م( 1914حتّى ظهور رواية ز

بية الفنية"ل "محمد حسين   .54هيكل"، الّتي يكاد يتفق النّقاد على أّنها بداية الرواية العر
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بية يجدها "متزاوجة مع التّاريخ زواج وفاء، تنشد العلاقة الحميمة  والمتتبّع لبدايات الرواية العر
بينه" بيّ حيث تأثر أدباؤنا 55بينها و بيّ بدأت باستلهام التّراث العر العرب ، فالنهضة في الوطن العر

يخية، وأخذ بعضهم يحاكيها،  في بدايات النهضة الأدبية بما قرأوه أو تُرجم لهم من الرّوايات التّار
يدان في  ولعّل أبرزهم جرجي بلاء غادة"ز يش سيد"الأرناؤوط  ومعروف ،"كر  وسليم ،"قر

براهيم حافظ بالاضافة إلى أعمال كّل من ،"الشام جنان في الهيام"بستاني  و  "حسطي ليالي "إ
يلحي  يز "تخليص الطهطاوي رفاعة و ،"هشام بن عيسى"المو بر يس تلخيص في الإ ...، حيث "بار

والحاضر، من خلال أخذ  والفني بين الماضي الحضاري الروائية على التواصل الجهود هذه تؤكد
يخية كما هي ووضعها في قالب سردي.  المادة التار

ً  أفرز السردي، حكائية للنص كمادّة واستغلاله التّاريخ نحو غير أّن الاندفاع  في توجهاً مستقلا
يخية كما المادّة أخذ يرفض الكتابة، يعها، باستخدام التّار  من التقنيّات حشد هي، بل يقوم بتطو

ية الرواية التقليدية  السردية. فظهر جيل من الروائيّين العرب، سمي بالحداثيين، خرجوا على رؤ
بهاءمحفوظ، صن وتقنياتها، مثل نجيب براهيم وجمال الغيطاني و ّ ه إ طاهر والطاهر وطار  ع الل

وعبدالرحمن منيف وواسيني الأعرج وغيرهم فتداخلت أساليبهم مع تداخلات العالم الخياليّ 
ً وأعمق تركيباً" يخّي، مما جعلها سواء في حبكتها أو شخوصها، أكثر تعقيدا . 56والواقعيّ والتّار

يعود يته لتأكيد الممكنة الأدوات باستجماع الأدب بها يتمّيز أصبح الّتي هذا إلى المكانة و  هو
ً  التّراث ووجد في وحضوره، ً  بعدا  البوكر عّززت . وقد57التّاريخ" لمراجعة الكاتب استغله جماليا

بية هذا  التّاريخ على انبنت الأولى والثانية لروايات في دورتيها الجائزة ذهبت حين الجانب، العر
يل" ليوسف طاهر الغروب" لبهاء "واحةمنه، ك   وانطلقت يدان وغيرها" و"عزاز . وهذا يدّل 58ز

بية، ومدى اهتمام الروائيون والنقاد العرب بالرواية  يخي في الرواية العر على أهمية الجانب التار
يخي.  ذي الاشتغال التار

بيّ  الروائيّ  فولع  من كبير عدد صدور والدليل على ذلك متجّدد، متجّذر قديم بالتّاريخ العر
يخية مختلفة، تتطرّق إلى مراحل الّتي الرّوايات  مثل منه وانطلقت التّاريخ على ارتكزت تار

ين" "بين محفوظ "الثلاثية الشهيرة لنجيب ية" 1957الشوق" ) "قصر (    ) القصر (، "السكر
(    ) ً ً  ، والّتي نجد فيها قدرا  الممتد في التّاريخ معالم استنطاق الروائية في الصرامة من كبيرا

يخية للمجتمع (، من خلالها تناول الحياة1944و1914) :بين الممتدة الفترة  الاجتماعية والتّار
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حين يكتب نجيب محفوظ عن التّاريخ، "فهو إنّما يفعل ذلك وعينه على الحاضر. هو المصري. و 
يقول ما لا يستطيع أن يقوله  ً للحاضر يقف وراءه و ً بحكم يستخدم الماضي قناعا ً نهارا جهارا

يمها  بة مكتملة منتهية يسهل تقو ً يلجأ إلى التّاريخ باعتباره تجر المحظورات السائدة. وهو أيضا
 .59واستخلاص العبرة منها والانتفاع بها في الحكم على الحاضر وتوجيهه هذه الوجهة أو تلك"

بهذا بداعي العمل و بية الحديثة دخلت المتميز الإ يب  مرحلة الرواية العر جديدة، من التجر
بية، بعد والتجديد، خاصة  تقنيات فيها استحدثت أن أسس نجيب محفوظ تقاليد الرواية العر

يخّي، الاشتغال ذي السردي النّص كتابة جمالية في  التّاريخ مع التعامل استطاع من خلاله التّار
بية أدوات جسد في روائيا، "فزرع يخية، فانسا المعرفة الرواية العر  السرد فضاءات عبر لتالتّار

يق 60التّاريخ" بيت داخل الإنسان وهموم البشر، لرحلات مطواعة، كاشفة ، ومهّد بذلك الطر
بي  بية، وفتح لها أبواب التطور والتجددّ عبر المزاوجة بين التراث العر يخية العر أمام السردية التار

بين تقنيات الرواية الحديثة.  والاسلامي و

ً وابتكاراً.  ين إنتاجا يع في القرن العشر  وقدوهكذا أصبحت الرواية تتطوّر وتتجّدد بشكل سر
 التحوّل موجة مع ول كن السواء، على الرواية وشكلها مضمون والتغيير التجديد هذا مّس 

 ًّّ يخية محلا ً  للسؤال، والتحرّر أصبحت الرواية التّار يب وفضاء مثل ما نجده في والمغامرة،  للتجر
يني بركات" حيث رو ية متناغمةٍ  على الغيطاني يتكئاية "الز باحثاً  ومعقدةٍ، التاريخ من خلال رؤ

 إثارة على الموضوعية يسائل التّاريخ من خلال استعماله أساليب وتقنيات قادرة الحقيقة عن
ً  يحتوي أن يحاول الشكل الجديد بكّل الأساليب. وهذا وشّده القارئ فضول ً معقدا  واقعا

بالتحّديد بيّ  التّاريخ "من و ً  "العر ينفذ من  يسائل جديد نصٍ  خلق في رغبة ية والانتماء، و الهو
 خلاله إلى وعي المتلقي.

بعة  بية يجدها تتميز بأر يخية العر  :61أنماط سنحّددها على النحو التاليوالمتتبّع للرواية التّار

ير غرناطة لعبد الهادي  -1 يخّي )وز  بوطالب...(.رواية التوثيق التّار

يدان...(. -2 يق الفنيّ للتاريخ )روايات جورجي ز  رواية التشو

يني بركات لجمال الغيطاني، ومجنون الحكم والعلامة ل  بن  -3 يخّي)الز روايات التّخييل التّار
 سالم حميش، وجارات أبي موسى لأحمد توفيق، وثلاثية غرناطة لرضوى عاشور...(.
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ي -4 يخّي على المستوى الرواية ذات البعد التّار بية ذات الطرح التّار خّي )كّل الرّوايات العر
يم غلاب وخاصة دفنا الماضي وروايات نبيل سليمان وروايات  المرجعي كروايات عبد ال كر

 نجيب محفوظ...(.
 

 خبتؤ
يخّي  ً رصد -كما رأينا-لقد شكّلت الرِّواية ذي الاشتغال التّار ً بالتّاريخ محاولة ً وارتباطا  اقترانا

عالم الإنسان، وكشف أسراره وامتّداداته المختلفة، ل كن بوسائط جمالية وفنية تفرضها ُسلطة 
والموضوعي،  المتخيّل بين والاختلاف الّشاسعة الفروقات من بالرغم و السرد وفعل التّخييل.

 والحياتية، الاجتماعية، للبنية الواقعية السائدة، ثمرة هي فراغ، وإنّما تنشأ من فإّن بنية الرِّواية لا
 الواقع هذا رحم من انبثاقها خلال من كينونتها ذاتها وعن عن تعلن، 62السواء" والثقافية على

 على تنبني أو حقيقية تستند إلى خلفية أحداث هذه الوقائع كانت سواء لقضاياه، ومعالجتها
 -وفي كّل الحالات-يَقطُع  لا الّذي المؤسس دور فيها للخيال يكون متخيّلة، أحداث أساس

 ُ  الّذي هو والوهم، الحقيقة بين والخيال، الواقع بين يتّم الّذي الامتزاج هذا بالواقع. ولعلّ  ِصلته
ً  المتفرّد، الجمالية وتميّزها يعطي للرواية خصوصيتها  ستند إلى السردتكونها حكاية،  من انطلاقا

ين، في التأثير غايتها  "بالأحداث الّتي تمتزج الخيالية، من خلال الأحداث وإمتاعهم الآخر
يقحم فيها الراوي الحقيقية فيعّدل . 63الحيّاة" من مواقفه ومحّصلات وإحساسه خياله أمالي فيها و

 لتكون بذلك مساحة يستغلها الكاتب من أجل بث رؤاه ونظرته للعالم.
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 الذٗي: ي ؤصهٔ الَْٗٔ ٍبشىبل٘ٔ االثتؼبد ػ
 ث٘ي هـشلٔ األطبلٔ ٍسٌذاى الؼَلؤ

 -ٔارتوبػ٘-شاءٓ ًفسل -

 لو٘ي ٍادٕ .ؤ      ٌّبء ثَحبسٓ.د 
 الزضائش - ربهؼٔ ػٌبثٔ     ربهؼٔ س٘ذٕ ثلؼجبس 

 الولخض:
ية مع متغيرات العصر الحالي الاقتصادية التقنية، العلمية والاجتماعية، و شكلت أزمة الهو

ية، السوسيولوجية وحتى السيكولوجية التي أثارت جدلا ونقاشا  بات الفكر إحدى أكبر المقار
بي وإشكالية  بين الإنسان العر ية و ية لمفهوم الهو بات الفكر يعكس إشكالية تطرح العلاقة بين المقار

 أمة )الدين(. ابتعاد أفراد المجتمع الواحد على أهم مقوم من مقومات ال

ية  فواقعنا اليوم يبين لنا بوضوح ما للعولمة والحداثة من أثر كبير لاستيراد سلبي مفرط لهو
بية، فأوقعت أفراده في مأزق يصطلح عليه بأزمة  بية طغت على غالبية المجتمعات العر ثقافية غر

ية والتي لاحت أطيافها على أهم مقوماتها هو الدين والتجرد من القيم و المعايير الأخلاقية الهو
الإسلامية، ما أدى إلى تعظيم الإحساس بالاغتراب وخلق الفجوة بين ما هو ثابت متأصل وما 

 هو معولم مستورد.

بة نفس اجتماعية معالجة أهم أسباب -وعليه وفي خضم ما تقدم حاولنا في إطار مقار
ية وإشكالية الابتعاد عن الدين في مجتم بية.ومظاهر الوقوع في أزمة الهو  عاتنا العر

ية  - ية  –الكلمات المفتاحية: الهو  العولمة –الأصالة  –الدين  –أزمة الهو
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Abstract: 
Recently with the world’s economy, technology, society and sciences changes, the 

identity crisis created one of the largest intellectual approaches in sociology and 
psychology witch produced a large discussion and arguments that reflects the problematic 
of the relationship between the intellectual approach of identity crisis and the keeping 
away from one of the most important Muslim and Arab world factors (religion) 

Our world today shows clearly how much the negative effect of globalization and the 
west cultural identity assimilation on the most Arabs societies, all by keeping away from 
religion and ethics of Islamic values, that increased of the Alienation feelings created a 
hole between the constant inherent and the globalized imported. 

For that we tried by this paper to present a socio-psychological approach to the 
causes and appearances of falling in identity crisis and the problematic of keeping away 
from religion in Arabic societies 

- Keywords: Identity, Identity Crisis, Originality, Globalization. 
 

 همذهــٔ: -
ية في الواقع ليس من قبيل الترف الفكري أو الفراغ الوقتي الذي يقضى  إن الحديث عن الهو

وفر عليه جهد النخبة الواعية المثقفة كيفما اتفق، بل أنه أصبح من الأساسيات التي ينبغي أن يت
ية بالنسبة للأمة بمثابة البصمة التي  ية، إذ الهو من أبناء الأمة. ذلك أن الأمم لا تحيا بلا هو
يد لنفسها  تميزها عن غيرها وهي أيضا الثوابت التي تتجدد ول كنها لا تتغير، ولا يمكن لأمة تر

يتها، فإذا حدث ذلك فمعناه أن الأمة فقدت استقلالها وتميزها،  البقاء والتميز أن تتخلى عن هو
وأصبحت بدون محتوى فكري أو رصيد حضاري، ومن ثم تتفكك أواصر الولاء بين أفرادها 
ية هي تلك الوحدة من المشاعر  بذلك تكون الهو وتتلاشى شبكة العلاقات الاجتماعية فيها. و

ية والتمايز و ية تأسيسا على ذلك الداخلية التي تتمثل في الشعور بالاستمرار الوحدة والديمومة، والهو
يشعر  هي وحدة من العناصر المادية والنفسية المتكاملة التي تجعل الشخص يتمايز عما سواه و
ية تلك ال كينونة الاجتماعية والتي تتبدى خارجيا  بذلك تكون الهو بتباينه ووحدته الذاتية. و

هذه ال كينونة على أساس الوحدة  بصورة مستقلة عن وعي الناس وإرادتهم، وتجري حركة
ية أو الشعور الوجداني بها،  ية تعبر عن وجدانية مشاعر الهو والانسجام والتكامل. وعليه فبنية الهو
ية قد يولد شعورا وجدانيا وانفعاليا بها أي أن هذا الوعي قد يولد إحساسا  كما أن الوعي بالهو

ية والدفاع عنها  يجابيا بالانتماء إلى هذه الهو وتمثلها وجدانيا وتعني بالتمثيل الوجداني عندما يتم إ
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ية  يمان. فأبرز مقومات هو ية لمشاعر المحبة والولاء والانجذاب والإ تغذية الوعي الموضوعي بالهو
يتمثل في الإسلام فهو المقوم  أمتنا نجد العلم واللغة، السلالة والتاريخ والدين هذا الأخير الذي

ية، إذ أن هذا المقوم يعود بعة عشر  الأول للشخصية الوطنية الجزائر يخه  إلى أكثر من أر في تار
ية، وسرى في الدم واللحم  قرنا من الزمان، دخل خلالها هذا المقوم إلى أعماق النفس الجزائر

يل والعظم، وامتزج معها امتزاجا كليا، هذا الإسلام كان دائم يخي الطو ا خلال هذا المسار التار
يتها التي تتمظهر بها بين الأمم وتُعرف بها بينها، ولأجل الحفاظ  هو مظهر هذه الأمة ولباسها وهو

يل. ية ظل المجتمع الجزائري يقاوم خلال هذا المسار الطو  على هذه الهو

ب الجمع والتوثيق لذلك فإن الإسلام يعتبر عامل الوحدة الوطنية الأولى، إذ يملك من أسبا
بين الأفراد الرصيد الأعظم، فتعاليمه كلها تدور حول التعاون والتآزر والتناصر والأخوة المتبادلة 
يين بعضهم ببعض،  يد في ارتباط الجزائر بين أفراد المجتمع، تلك القيم التي من شأنها أن تز

فالدين هو المصل    .وتدعم تناغمهم وتعاونهم على النهوض بوطنهم وحماية مقومات شخصيتهم
يساهم في استمرار الشعور الجمعي بالوحدة  يلات التشتت والانهيار، و الواقي الذي يقي المجتمع و

يترسخ مع مر الأيام وعليه فإن استمساك أفراد الأمة  .بين أفراد المجتمع، استمرارا متصاعدا يقوى و
يتهم والتفاهم حول مقوماتها ورموزها وإجماعهم على الاعت زاز بها هي أمور من شأنها التأكيد بهو

على الترابط الوثيق فيما بينهم، وترسيخ مفهوم "نحن" في نفوسهم كتعبير جماعي عن وحدتهم 
يتهم  كأبناء أمة واحدة في مواجهة مفهوم "هم" الذي يعبرون به عن كل من لا ينتمي إلى هو

 وأمتهم.

التقنية، العلمية والاجتماعية، و مقابل هذا ومع متغيرات العصر الحالي الاقتصادية منها
ية، السوسيولوجية وحتى  بات الفكر ية في ظل كل ما سبق إحدى أكبر المقار شكلت أزمة الهو
ية  بات الفكر السيكولوجية التي أثارت جدلا ونقاشا يعكس إشكالية تطرح العلاقة بين المقار

بي وإشكالية ابتعاد أفراد المجت بين الإنسان العر ية و مع الواحد على أهم مقوم من لمفهوم الهو
 مقومات الأمة )الدين(. 

ية  فواقعنا اليوم يبين لنا بوضوح ما للعولمة والحداثة من أثر كبير لاستيراد سلبي مفرط لهو
بية ومنها المجتمع الجزائري، فأوقعت أفراده في  بية طغت على غالبية المجتمعات العر ثقافية غر

ية والتي لاحت أطيافها على أهم مقوماتها هو الدين والتجرد من  مأزق يصطلح عليه بأزمة الهو
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القيم والمعايير الأخلاقية الإسلامية، ما أدى إلى تعظيم الإحساس بالاغتراب وخلق الفجوة بين 
 ما هو ثابت متأصل وما هو معولم مستورد.

ية بين الفرد وأمته بمقتضاها يسعى إلى إعلاء شأ ية رابطة روحية ضمير بذلك تمثل الهو ن هذه و
الأمة ورفع مكانتها بين الأمم، كما تحتم هذه الرابطة على الفرد أن يعيش مدركا لمقومات ذاتية 
أمته التي هي في ذات الوقت عوامل تمايزها إزاء غيرها من الأمم، وأن يسعى دوما إلى الحفاظ 

رد برموز على تلك المقومات في مواجهة أسباب التحلل والانهيار، وذلك إلى جانب اعتزاز الف
ية لدى أفراد أمة ما لا بد أن يكون  أمته وإجلالها واحترامها والولاء لها. والحق أن الوعي بالهو
يتهم وذاتيتهم ومقومات هذه الذاتية وتلك  مقترنا بسواد روح العصبية لديهم فيما يتصل بهو

ية  (. 05ص:ب. س،  )أحمد محمد وهبان، الهو

ين الماضي لاحت  ية في الأفق وانفتح حولها حديث واسع فمنذ القرن العشر قضايا الهو
بان والانصهار، بل  واهتمام جذاب في العالم وما يتهددها من مخاطر الإلغاء والإقصاء أو الذو
ية والثقافة  وحتى الافتراض الثالث وهو الانبعاث والاستنهاض، ومما لا شك فيه أن الهو

هذا الصراع والتدافع الحضاري القائم في ظل بخصوصياتهما ومقوماتهما هما المستهدف الأول في 
يات والثقافات  ما يعرف بالعولمة، ولعل أن الوظيفة السلبية لهذه الأخيرة )العولمة( هي محو الهو
ية  ية واحدة وثقافة واحدة هي هو للأمم والشعوب ومسخها، أو على الأقل تهميشها لصالح هو

 وثقافة العولمة.

ية والخصوصيات يات الحضار الثقافية للشعوب والأمم هي التي تجعل من كل واحدة  فالهو
يقيم عليها حياته، وأمة متفردة بمقومات  يعتز بها، و منها شعبا متفردا بقيم ومبادئ يؤمن بها و

 (.09، ص:2009يقوم عليها كيانها، وتؤمن بها سيادتها واستقلالها )خليل نوري مسيهر العاني، 

كات في العهد العثماني بداية الشعور القومي، ونشوء حيث كان تفتح الوعي الذاتي في الحر 
وعي قومي على أسس دينية لم تقطع جذوره الدينية إلا فيما بعد أي في القومية العلمانية عند 
بي حلقة الوصل  )ساطع الحصري( وأصبح الشيخ )عبد الرحمن ال كواكبي( رائد الاتجاه العرو

فكر القومي من جهة أخرى، وتبلور وعي العرب ما بين السلفية والإصلاح الديني من جهة وال
بية  في هذه المحلة وعيا قوميا بنشوء الحركات والأحزاب والايديولوجيا القومية، وتحولت اللغة العر

يز الدوري بية )كما يقول عبد العز إلى رابطة قومية اجتماعيا  )من أداة اتصال بين الشعوب العر



 ؤ.لو٘ي ٍازٕ –ٌبء ثَحبرٓ ؤزهٔ الَْٗٔ ٍإشكبل٘ٔ االثتعبز عي السٗي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ز.ّ
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ  الرابعمجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد 

بية وسياسيا عززت الشعور القومي ومنحت الح ركة القومية العاملة على استعادة الوحدة العر
 والماضي التليد ركيزة ثقافية مهمة، وجعلت الدين من أركانها وليس من شروطها أو مستلزماتها. 

ية فإننا  بية والإسلامية وكذا الجزائر يتنا العر يميز هو ولما كان الدين/ الإسلام أهم المقومات و
ية لدى  سننطلق ضمن هذا الإطار من مناقشة بعض المشكلات والانشغالات التي تولد أزمة هو

ية في  الفرد ومن ثم المجتمع ثم الأمة ككل منطلقين من توضيح لأهم مظاهر وتداعيات أزمة الهو
ية. ية، ل كن أولا علينا توضيح معنى الهو بية والجزائر  مجتمعاتنا العر

بة نفسوعليه وفي خضم ما تقدم حاولنا من خلال هذه الورقة البحثية  -وتحت إطار مقار
ية وإشكالية الابتعاد عن الدين في المجتمعات  اجتماعية معالجة أهم أسباب الوقوع في أزمة الهو

بية والمجتمع الجزائري بخاصة، من خلال مناقشتنا للانشغالات الآتية:  العر

بي والجزائري خاصة؟ -1 ية التي تطال مجتمعنا العر  ما هي مظاهر وتداعيات أزمة الهو

ية في ظل ابتعادها عن الأصالة وارتباطها بالعولمة؟ -2  ما هي أسباب تشكل أزمة الهو

ية لدى الفرد والمجتمع؟ -3  إلى أي مدى الابتعاد عن الدين يسهم في تشكل أزمة الهو

ي ة، وما الأشكال السلوكية الدالة عليها؟ -  فما هي اله و

ية من المواضيع المثيرة للجدل، حيث  يذهب عدد من الباحثين في هذا المجال يعد موضوع الهو
ية  يفه الخاص للهو يفها للعلم الذي يحقق فيها، وأن لكل علم تعر ية تخضع في تعر إلى أن الهو
يفها في العلم الآخر، كعلم النفس وعلم الفلسفة والاجتماع والسياسة وعلم النفس  يختلف عن تعر

 لمختلفة.الاجتماعي وعلم الكلام وغيرها من العلوم الإنسانية ا

يف يونس(وفي هذا السياق يعتقد  بصدد كل مسألة  )شر يخية معطاة و أنه "في كل لحظة تار
مطروحة للنزاع بين اتجاهات مختلفة يدعي كل منهم أنه هو المعبر عن الحقيقة بشأنها. توجد بقعة 

ة عمياء يعجز جميع الأطراف بالضرورة عن فحصها، أو الكلام عن حقيقتها، هي بالذات القيم
ية ذاته هو هذه البقعة  ية سيكون مفهوم الهو المشتركة التي يجري حولها النزاع. وفي حالة الهو
العمياء لأنه سيكون محل تقديس لا تساؤل فهو بالنسبة لكل الأطراف بديهي غير مختلف على 

يفه ووصفه".  أهميته ووضعه برغم اختلافهم على تعر
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ية على أنها" كون الشيء نفسه أو مثيله من كل الوجوه،  علم النفسففي  تعرف الهو
 الاستمرار والثبات وعدم التغير".

تعرف على أنها "حقيقة الشيء من حيث تميزه عن غيره، وتسمى أيضا وحدة  الفلسفةوفي 
 الذات".

ية عند علم الاجتماعوفي  ية عن ما سبقته من العلوم، فالهو ه: كذلك لا يختلف مفهوم الهو
"عملية تمييز الفرد لنفسه عن غيره، أي تحديد حالته الشخصية" )خليل نوري مسيهر العاني، 

 (.42-40مرجع سابق، ص ص:

ية تولد من خلال  )ايركسون(يعرفها  علم النفس الاجتماعيوفي  وهو محلل نفسي "أن الهو
ية ينتج من الميل التفاعل بين الميكانيزمات السيكولوجية والعوامل الاجتماعية والإحساس با لهو

به الذاتية، كما ينتج من البحث عن الإحساس  اللاشعوري للفرد بحيث يكون امتدادا لتجار
 محمد بالتكامل والوحدة والانتماء من خلال تنوع التشابه بنمط معين في الطفولة" )بن عيسى

يناس،  لةحالمهدي، بوس   (.523، ص:2008إ

ية أيضا على أنها" الحقي قة المطلقة المشتملة على الحقائق اشتمال النواة على كما تعرف الهو
الشجرة في الغيب، أي تلك الصفة والثابتة والذات التي لا تتبدل ولا تتأثر ولا تسمح لغيرها من 
ية تبقى قائمة ما دامت الذات قائمة وعلى قيد  يات أن تصبح مكانها أو تكون نقيضا لها، فالهو الهو

ي تميز الأمم عن بعضها البعض والتي تعبر عن شخصيتها وحضارتها الحياة، وهذه الميزات هي الت
ية تعبر عن ذات الفرد وتحدد كيانه 94ص:ب. س،  ووجودها)زغو محمد، بذلك فالهو (. و

 وثقافته ومعتقداته.

ية وكيف أن الدين كمقوم من مقومات الأمة يساهم  ولما كان استهدافنا موقع الدين في الهو
ية والابت عاد عنه يؤدي إلى إحداث أزمة فيها، فإننا بداية سنتطرق إلى مفهوم في تشكل الهو

ية الثقافية التي تتضمن بدورها الدين أهم عنصر بها إضافة إلى اللغة.  الهو
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 هبّ٘ٔ الَْٗٔ الخمبف٘ٔ: -
ية الثقافية تلك المبادئ الأصلية السامية والذاتية النابعة من الأفراد أو الشعوب،  يقصد بالهو

ركائز الإنسان التي تمثل كيانه الشخصي، الروحي، والمادي بتفاعل صورتي هذا الكيان وتلك 
يشعر كل فرد بانتمائه  ية أو شخصية الفرد أو المجتمع أو الشعوب، بحيث يحس و لإثبات هو

يميزه عن باقي المجتمعات الأخرى.  الأصلي لمجتمع ما، يخصصه و

ية الثقافية تمثل كل الجوانب الحياتية ية  والهو الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحضار
 والمستقبلية لأعضاء الجماعة الموحدة التي ينتمي إليها الأفراد بالحس والشعور الانتمائي لها.

وأيضا هي ذاتية الإنسان ونقاءه وجمالياته وقيمه، بحيث تعتبر الثقافة هي المحرك لأي حضارة 
بداع والإنتاج المعرفي )المرجع أو أمة في توجيهها وضبطها، أي هي من  التي تحكم حركة الإ

 (.94السابق، ص:

ية الثقافية على كل متكامل يميز ذاتية مجتمع عن آخر من لغة دين  بذلك تشتمل الهو و
 وعادات وتقاليد وتراث وتاريخ متميز ومتفرد.

و ولعل أن مدى تماسك كل العناصر السابقة مع بعضها البعض حتما سيؤدي إلى إحداث ن
ه العناصر بمثابة بيانات عامة عن مجتمع من المجتمعات، واختلال ذمن التناسق المجتمعي لأن ه

ية، ولعل أن التغيرات التي يعيشها  ية أو ظهور أزمة هو عنصر بها يؤدي إلى إحداث خلل بهه الهو
كل عالمنا اليوم من تغيرات تكنولوجية، سياسية، اجتماعية وثقافية لاحق في الأفق وأثرت بش

ية،  واضح على ثوابت أمتنا الإسلامية مما أدى إلى زعزعتها في أحيان كثيرة والركود في أزمة هو
 فيا ترى ما مظاهر هذه الأزمة التي أنهكت مجتمعاتنا؟

بية الراهنة يصطدم  إن الراصد غير المتعمق لما يجري في الساحة الثقافية والاجتماعية العر
ية، الأمر الذي يجعله يخال أنه في مواجهة بوجود وجهات نظر متباينة كثيرة ح ول مسألة الهو

يات متعددة تشكل كل واحدة منها  بين الفضاءات فهو ضاء قائما بذاته، لا رابط بينه و
بي هي السبب في  ية في الوطن العر الأخرى، فهل يدفعنا ذلك إلى الاستنتاج بأننا نعاني أزمة هو

ل العرب في مواجهة التحديات الحقيقية الداخلية تدهور الحالة التي وصلنا إليها، أم أن فش
بي على النحو الذي يبدو فيه وكأنه  والخارجية الراهنة هو الذي أفضى إلى تذرر المجتمع العر

ية لحمته. يات مختلفة، وليس مجتمعا تشكل الهو  "مجتمعات" ذات هو
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بي لا يجب تجاهلها ولا القفز فوقها بل  ثم إن التعددية الثقافية واقعة أساسية في الوطن العر
يرها وتوسيع مجالها  بالعكس يجب توظيفها بمنتهى الوعي والحكمة في إثراء الثقافة القومية وتطو

 (. 05)حامد خليل، ص:

بين، فمثلا في مصر  ين )تطلق على اسمها المثقفين( المستغر إضافة إلى ظهور طبقة من المفكر
ية وفس ح المجال أمامها لبث أفكارها من خلال راحت تطفو على سطح الحياة الثقافية المصر

مختلف وسائل الإعلام الحكومية ومن بينها الوسائل الإعلامية الحكومية حال القنوات 
يونية العامة والصحف القومية، وتدور هذه الطبقة حول العلمانية واستبعاد الدين كأساس  التلفز

قتصادية، والثقافية..الخ(. بل وما لبناء المجتمع في شتى قطاعاته )السياسية، الاجتماعية، الا
برحت تشكك في الثوابت المعروفة من الدين بالضرورة حال الحجاب وفكرة عالمية الإسلام، كما 
يع  يق من هؤلاء القوم إلى حد الدعوة إلى استبعاد السنة كمصدر أصيل للتشر ذهب فر

فكر هذه الطبقة من خطر والاكتفاء بالقرآن في هذا الصدد، ولا يخفى بطبيعة الحال ما يمثله 
يتنا ألا وهو الدين.  داهم على أبرز مقومات هو

ية هي ظاهرة قيام بعض القطاعات )من حكومية  من أبرز المظاهر أيضا التي ابتاعت الهو
يرتبط بهذه  وخاصة( باستبعاد الموظفات المحجبات )أو اللائي يتجهن إلى الحجاب( من العمل، و

ب ية، ونظر بعض الفئات إلى اللائي الظاهرة انتشار الملابس الغر ية في الأوساط النسائية المصر
بيئة(، وفي ذل كم  يرتدين الحجاب نظرة استعلائية باعتبارهن حسب التعبيرات الدارجة )بلدي و

بي  -دونما شك–أيضا اعتداء  ية )مصر كبلد عر ية المصر على وضع الدين كمقوم رئيسي للهو
 إسلامي كنموذج(.

يونية من فضائية وأرضية يعرف بقنوات الفيديو ظهور صنف جديد من ا لقنوات التلفز
كليب يقدر عددها بالعشرات، وهي قنوات لا دور لها ولا رسالة إلا التسابق في تقديم كل 
أنماط الابتذال والعري مجسدة في نوع من الأغاني الخليعة تعتمد في المقام الأول على كل 

يماءات الخاذشة للحيا ء، دون أدنى اعتبار ل كونها موجهة لمجتمع إسلامي حركات الجسد والإ
يون الواقع المبتذلة والمختلطة  يدعو دينه إلى الفضيلة والاحتشام والستر، إضافة إلى برامج تلفز

 )ذكور وإناث(.
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بية( كنموذج بإلمامهم باللغات الأجنبية )لا  ين داخل البلاد )وكذا البلاد العر تباهي ال كثير
ية إلى استخدام ألفاظ أجنبيةسيما الفرنسية( حيث ي بصورة  ذهب بهم حب التفاخر والمظهر

ين أن النطق بهذه الألفاظ إنما هو دليل  متكررة في أحاديثهم العادية مع أبناء مجتمعهم معتبر
يب إلى الاحتفال على نطاق لا يستهان به بأعياد  التمدن والتحضر والرقي، وفي ذلك الاتجاه الغر

يبة لا علاقة لمجتمع  اتنا بها من الأصل.غر

ية نجمت عن استفحال حدة التفاوت  يضاف إلى ذلك كل ما تقدم صورة أخرى لأزمة الهو
بية الأخرى( تحت وطأة  الطبقي في ظل العولمة )حيث اتجاه مصر والعديد من الدول العر

يكية إلى الأخذ بنظام اقتصاد السوق وهي الظاهرة المعروفة بالخصخصة )أحمد  الضغوط الأمر
 (.15-11محمد وهبان، مرجع سابق، ص ص:

بية وراءه أسباب لا سبب  ية في بلادنا العر ولعل أن بروز هذه المظاهر المميزة لأزمة الهو
يمكننا فيما يلي أن نستعرض أهم  ية في ظل ابتعادها عن واحد، و أسباب تشكل أزمة الهو

 الأصالة وارتباطها بالعولمة:

قاسم المشترك بين حضارات العالم، فقبلت الآخر إن الحضارة الإسلامية قامت على ال
وتفاعلت معه أخذا وعطاءا، بل إن حضارة الإسلام تعاملت مع الاختلاف بين البشر باعتباره 
من سنن ال كون لذا دعا الخطاب القرآني إلى اعتبار الاختلاف في الجنس والدين واللغة من 

إن الإسلام يوحد بين البشر جميعا رجالا  عوامل التعارف بين البشر، اتساقا مع نفس المبادئ،
ونساءا في قضايا محددة: أصل الخلق والنشأة وال كرامة الإنسانية والحقوق الإنسانية العامة 
ية الاختيار وعدم الإكراه، ووحدة القيم والمثل الإنسانية العليا )محمد عبدو،  ووحدانية الإله وحر

 (.14نبيل أبو صعب، ص:

للأصل، إلى المنابع ونحن كمسلمين لا نستطيع أن نبني إلا على أساسنا فالأصالة هي العودة 
الأصيل، ولا بد أن نعود إلى القاعدة الإسلامية الأساسية التي نبني عليها هذا المجتمع منذ خمسة 
عشر قرنا فإذا وضعناها في مكان محكم والاحتكام دخلنا مرحلة المعاصرة على ضوء كاشف ذلك 

ين أي نساير أننا لا نقر تلك ا لكلمات المسمومة والخادعة التي تقول بأننا يجب أن نكون معاصر
العصر، أو قولهم أن يعيش الإنسان عصره، نعم يعيش المسلم عصره على قاعدته الأساسية ولا 
يضحي بالضوابط والقيم والحدود التي رسمها له دينه والتي قام عليها المجتمع الإسلامي من أول 
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ة الإسلامية على أساسه، لا يضحي بذلك أبدا في سبيل الجري وراء سراب يوم بنيت الحضار
 خادع اسمه المعاصرة أو الحداثة أو التقدم.

إن للتقدم في الإسلام مفهوما جامعا يجمع بين المادي والمعنوي، إن للمسلمين قاعدة أساسية 
بانية الوجهة في بناء الإنسان والأسرة وال جماعة والمجتمع والحضارة هي جوهر الأصالة تلك هي )ر

بي اليوم بشهادة كبار كتابه )أنور الجندي، ، 1987وتلك هي قصة الحضارة المعاصرة والمجتمع الغر
 (.05-04ص:

ية  ياح قو بي والإسلامي هناك ر ية والتراث العر فأمام ما يقال عن الأصالة والحفاظ على الهو
ياح ا ياح المعاصرة المهددة تواجه هذا الثبات والتوازن الذاتي القومي، هي ر لعالمية والعولمة، ر

 فما هي العولمة؟، والمزعزعة

ترتبط العولمة في أذهان ال كثير من الناس بالتقدم والرقي والانفتاح الاقتصادي، ومع أن 
مفهوم العولمة لا يقتصر على الجانب الاقتصادي بل يشمل الجوانب الاجتماعية والبيئية والثقافية 

الجانب الاقتصادي هو أبرز مظاهر العولمة )محمد عبدو، نبيل أو صعب، مرجع والسياسية إلا أن 
 (.04سابق، ص:

يعا في ميدان تكنولوجيا الاتصال  ففي النصف الأخير من القرن المنصرم شهد العالم تطورا سر
يكية خاصة إلى دول العالم الثالث،  بية عامة والأمر وتدفقت تكنولوجيا صادرات الاتصال العر

تصر هذه الصادرات على الأجهزة فحسب بل شملت المضامين والخ برات ثم ظهر نموذج ولم تق
الاتصالية وانتشرت أكثر الكتابات حول الهيمنة الثقافية في هذه الفترة التي  –الهيمنة الثقافية 

يكا المحصن الخصب  شهدت التوسع الاقتصادي ال كبير للشركات متعددة الجنسيات وكانت أمر
يكية والتصدير واسع النطاق لهه الكتابات  بط بين التوسع الاقتصادي للرأسمالية الأمر حيث تم الر

يكية.  للمجتمعات الثقافية وتكنولوجيا الاتصال الأمر

ية والثقافية  وأثرت بلك العولمة على كافة نواحي الحياة للعالم كله الاقتصادية والسياسية والفكر
ية حتى الدينية منها )وهو مصب حديثن بكر رفيق، واللغو  (.02-01،ص ص:2007ا( )أبو
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ياء من  * والعولمة حسب الفيلسوف الفرنسي )روجيه جارودي( هي" نظام يمكن الأقو
ية  يعة التبادل الحر وحر يات اللاإنسانية التي تسمح بافتراس المستضعفين بذر فرض الديكتاتور

 السوق" 

يكيين عن الع * ولمة:"أنها العلاقة بين يقول )جيمس روزانو( أحد علماء السياسة الأمر
يات متعددة لتحليل الاقتصاد والسياسة والثقافة والايديولوجيا، وتشمل: إعادة الإنتاج  مستو

يل، وتماثل السلع المستهل كة لمختلف الدول  وتداخل الصناعات عبر الحدود وانتشار أسواق التمو
 نتيجة الصراع بين المجموعات المهاجرة والمجموعات المقيمة".

ولمة هي العملية التي بمقتضاها إلغاء الحواجز بين الدول والشعوب، والتي تنتقل فيها الع *
المجتمعات من حالة الفرقة والتجزئة إلى حالة الاقتراب والتوحد ومن حالة الصراع إلى حالة 
التوافق، ومن حالة التباين والتمايز إلى حالة التجانس والتماثل، وهنا يتشكل وعي عالمي وقيم 

 دة تقوم على مواثيق إنسانية عامة.موح

العولمة منظومة من المبادئ السياسية والاقتصادية، ومن المفاهيم الاجتماعية والثقافية ومن  *
الأنظمة الإعلامية والمعلوماتية، ومن أنماط السلوك ومناهج الحياة، يراد بها إكراه العالم كله على 

، ص 2008في إطارها )صالح حسين الرقب، الاندماج فيها وتبنيها، والعمل بها والعيش 
 (.05-04ص:

بية إلا أنها من جهة أخرى لها  فبقدر ما للعولمة من تأثيرات ايجابية وفعالة على مجتمعاتنا العر
ية الثقافية لمجتمعاتنا بشكل خاص، ولعل من أخطر أهداف العولمة ما  تأثيرات سلبية على الهو

حدود التي أقامتها الشعوب لتحمي كيان وجودها، وماله من يعرف بالعولمة الثقافية في تتجاوز ال
ية وتراثها الفكري  يخية وقومية وسياسية ودينية، ولتحمي ثرواتها الطبيعية والبشر خصائص تار
الثقافي حتى تضمن لنفسها البقاء والاستمرار والقدرة على التنمية ومن ثم الحصول على دور مؤثر 

لثقافية تقوم على تسييد الثقافة الرأسمالية لتصبح الثقافة العليا، كما أنها في المجتمع الدولي. فالعولمة ا
ترسم حدودا أحرى مختلفة عن الحدود الوطنية مستخدمة في ذلك شبكات الهيمنة العالمية على 

 الاقتصاد والأذواق والثقافة.

فة التي يجري إن العولمة لا تكتفي بتسييد ثقافة ما بل تبقى من حيث المبدأ وذلك لأن الثقا
يد من العالم أن  بية تر تسييدها تعبر عن عداء شديد لأي صورة من صور التميز، إن الثقافة الغر
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بية كأساس لتطوره وكقيمة اجتماعية وأخلاقية )محمد عبدو،  يعتمد المعايير المادية النفعية العر
 (.27نبيل أبو صعب، مرجع سابق، ص ص:

يكية، حيث ومن آثار عولمة الثقافة انتشار  ية الأمر نوعية مميزة من الثقافة المادية والمعنو
يكية الشعبية على أذواق البشر فأصبحت موسيقى وغناء )مايكل  سيطرت الثقافة الأمر
يون رامبو، وسينما دالاس هي الآليات والنماذج السائدة في مختلف أنحاء  جاكسون(، وتليفز

ية ذات الل كنة ا يكية هي اللغة السائدة. من آثارها أيضا العالم وأصبحت اللغة الانجليز لأمر
يكية في كثير من الدول  ياء والمنتجات الأمر ية الثقافية للأمة الإسلامية انتشار الأز طمس الهو
الإسلامية، لأن هذه السلع تحمل في طياتها ثقافة مغايرة تستحق ثقافات الأمم لها وظهور اللغة 

ية على واجهات المحلات والشركات ، وعلى اللعب والهدايا وعلى مس الأطفال والشباب الانجليز
 (.31)المرجع السابق نفسه، ص:

إلى أي مدى الابتعاد على هذا من جهة ومن جهة أخرى يتبادر إلى أذهاننا تساؤل مهم وهو 
ية لدى الفرد والمجتمع؟  الدين يرهم في تشكل أزمة هو

يخي تعد العولمة استعمارا ثقافيا  جديدا، لأنها تهدف إلى إحداث خلل إذ على المستوى التار
يات الثقافية للشعوب، بنشر وهيمنة العولمة الثقافية الأحادية القطب بهدف الاستيلاء  في الهو
بالتالي فهي امتداد للاستعمار التقليدي  ونهب إمكانات وحضارة الشعوب خاصة الفقيرة، و

ية كاللغة والدين من أصحابها بطمس  الثقافي القديم، حيث كان الغزاة سابقا يسلبون مقومات الهو
بقاء  ية الثقافية لإخضاع المستعمرات. فالهدف الحقيقي من العولمة الثقافية هو إ الشخصية والهو
بقاء أهم الشعوب وخاصة منها المتدينة بالإسلام في درجة عالية من التبعية )زغو محمد،  التبعية بإ

 (.97مرجع سابق، ص:

نة وعقائد المجتمعات، ولعل الميدان الخصب للعولمة في المساس وغالبا ما تستهدف العولمة ديا
يعة الإسلامية، أو الحروب  ية ضد معتنقي الشر ية المعتقد والدين هو الحرب الاستدمار بحر
ية أو ثقافية أو إعلامية، ومن أدلة ذلك وجود مصطلحات  القائمة ضد الإسلام سواء عسكر

يبقى النقيض وعبارات تبين ذلك، ومنها مصطلح )العولمة ( في حد ذاته، لأنه وضع إنساني و
يعة الإسلامية المتمثلة في عالميتها )عالمية الإسلام( هذا البعد العولمي الوضعي للدين  لخاصية الشر
والعقيدة يمس بالوجه الثقافي الاجتماعي وحتى السياسي للشعوب بوجود دول تدين الإسلام 



 ؤ.لو٘ي ٍازٕ –ٌبء ثَحبرٓ ؤزهٔ الَْٗٔ ٍإشكبل٘ٔ االثتعبز عي السٗي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ز.ّ
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ  الرابعمجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد 

يعة الإسلامية كمصدر الذي هو ثابتة ومبدأ أساسي في الدولة، و هناك من الدول تأخذ بالشر
رسمي للدستور والقوانين الأخرى، وهذا ما يتنافى وقوانين وأهداف العولمة الوضعية التي تهدف 
إلى مسخ الشعوب من خصوصية الدين، وكل أصبح يطلق عليه في حياة العولمة بأنه "رجعي" 

 ومتخلف.

ين الدين والقوانين الدولية التي تعد منهاج العولمة كما أن هناك تعاط تسير عليه بعض الدول ب
بأنه غير جدي وغير منطقي، فكيف للدول أن تكون عضوة في هيئة الأمم المتحدة في إطار 
نصوص القانون الدولي العام وفي إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان، وهي الدول الضعيفة 

يعة أو ا لدين مصدر لقانونها، في حين أنها موقعة على المتشبثة بالدين ودساتيرها تنص على أن الشر
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو من أساليب العولمة في تخطيها للحدود ومنها الحدود 
ية تطمس  القانونية والثقافية، والمعبر عن خصوصية خاصة في العولمة تسير في غالبها بالقوة العسكر

ية وشخصية أخرى فيمن تراه من غيرك تلك الخصوصية الخاصة، في حين أن  خصوصية وهو
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعبر عن ثقافة الطرف الذي وضع الإعلان، وهو ما يشكل 
بية ال كبرى، في حين أنه ليس تعبير عن ثقافة الدول التي كانت في ظل الاستعمار  الدول الغر

ية بعد استقلالها )نفس المرجع السابق،   (.99ص:وإن صادقت عليه بحر

حيث يذهب )محمد أركون( في كتابه )الإنسانية والإسلام( إلى المقارنة بين الإصلاحية 
الأولى المجهضة )القرن التاسع والعاشر( واللحظة الراهنة التي فشل فيها المشروع الليبرالي، معتبرا 

بية يرجع إلى حاجز الدفاع عن ال ية أن السبب الأساسي لإخفاق ديناميكية التحديث العر هو
بية، فهذه الايدولوجيا وإن كانت  يديولوجيا ال كفاح ضد الاستعمار والهيمنة الغر الذي أنتجته إ
يلها الحداثة  يا دون تحديث المجتمعات الإسلامية بتحو مشروعة سياسيا فإنها شكلت عائقا جوهر

يا وسيا بة المستعمر عسكر يا مثلما تمت محار بته ثقافيا وفكر سيا إلى خصم حضاري تتعين محار
 (.56، ص:2010)السيد ولد أباه،

إذ ينبغي على المسلمين اليوم أن يتعرفوا على خطر العولمة كما يجب عليهم أن يكونوا على بصيرة 
من مزايا الإسلام وصلاحيته للعالمية وتطابقه للفكرة الإنسانية، كما ينبغي أن لا يكونوا غافلين 

لشعوب المسلمة والأمة الإسلامية كأنهم لم عن الوضع الراهن من القضايا التي تهدد وجود ا
يسمعوا بشيء من هذا ولم يلقوا لها بالا. كما يجب على المخلصين من أبناء هذه الأمة أن يبذلوا 



 ؤ.لو٘ي ٍازٕ –ٌبء ثَحبرٓ ؤزهٔ الَْٗٔ ٍإشكبل٘ٔ االثتعبز عي السٗي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ز.ّ
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ  الرابعمجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد 

بداع في بث القيم الراشدة بالأسلوب المناسب عبر  جهودهم من أجل التبصير بالمخاطر والإ
من الإسلام وأن يتخذوا اللوازم لعالميته بدل الآليات الجدية والبحث عن البديل الناجح المثمر 

العولمة الخبيثة، فالإسلام هو الدين الوحيد الراسخ الذي في وسعه أن يقدم الحل الناجح، وفي 
ية كلها ما فيه النجاح والفلاح لهم، وما فيه الخ ير والسعادة والطمأنينة )أبو  وسعه أن يقدم للبشر

 (.13بكر رفيق، مرجع سابق، ص:
 

 ٌتبد ػبم:است -

بية والإسلامية  ية العر يمكننا القول مما سبق أن الثقافات الوافدة تشكل خطرا على الهو
بي وخصوصا الجانب  بخاصة في ظل التحصينات الداخلية والانفتاح بلا وعي على العالم الغر و

امية الإعلامي، إنها تستهدف القضاء النهائي على التراث الثقافي والمكون الحضاري للأمة الإسل
ية لدى الفرد ومن ثم المجتمع، فالعالم كله يواجه  بذلك تساهم في تشكل أزمة هو بية. و والعر
ية زائفة مثل )المواطنة العالمية(  باو يات تحت شعارات طو يب الهو خطر الثقافات الأخرى وتذو

ية ال كونية(  )القيم ال كونية(..الخ من تلك المصطلحات التي لا واقع ولا أمل لها.و و)القر

وانطلاقا من ذلك يظل الدين أهم المقومات التي تميز كل أمة على أخرى وديننا الإسلام هو 
بغير  بغير ثقافة و الذي يميز أمتنا الإسلامية، فإنه دون أدنى شك الابتعاد عنه والتمسك بغير قيم و

ية عن ذاتيته الأصيلة.  مبادئ كله يشكل للفرد الإحساس بالاغتراب وأزمة هو
 

 ـشارغ:لبئؤ الو -

بية في ظل العولمةأحمد محمد وهبان،  -1 ية االعر ، سلسلة إصدارات الجمعية السعودية الهو
 للعلوم السياسية، الجمعية السعودية للعلوم السياسية، كلية الملك سعود.

ية الثقافية أبو بكر رفيق، -2 ، مجلة دراسات، الجامعة الإسلامية مخاطر العولمة على الهو
 .2007، ديسمبر 4) العالمية، المجلد

يع، ط)الأصالة والمعاصرةأنور الجندي،  -3 ، 1987(، 1، دار الصحوة للنشر والتوز
 القاهرة.
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ية:إشكالات الصراع والحوار والسلطةالسيد ولد أباه،  -4 ، جداول للنشر الدين والهو
يع، ط) يت.2010(، 1والتوز  ، ال كو

يناس،  -5 يةتجاوز الإعاقة بن عيسى المهدي، بوسخلة إ ، مجلة بين آليات الدمج وتشكيل الهو
ية والمجالات  العلوم الإنسانية والاجتماعية، عدد خاص للملتقى الدولي الأول حول الهو

 الاجتماعية في ظل التحولات السوسيوثقافية في المجتمع الجزائري.
 ، مقال نشر في كتاب، العولمة الثقافية وآثارها وأساليب مواجهتهاصالح حسين الرقب -6

، 2008مؤتمر)العولمة وانعكاساتها على العالم الإسلامي في المجالين الثقافي والاقتصادي(، 
 الأردن.

 .2003(، 1صالح الرقب، العولمة، الجامعة الإسلامية، ط) -7
ية في عصر النهضةزهير توفيق،  -8  .01/03/2008، مجلة الغد، نشر بتاريخ خطابات الهو
ية الثقافية للأفراد والشعوبأثر العولمة على زغو محمد،  -9 ، مجلة الأكاديمية للدراسات الهو

 الاجتماعية والإنسانية.
ية الإسلامية في زمن العولمة الثقافيةخليل نوري مسيهر العاني،  -10 ، سلسلة الدراسات الهو

(، 1الإسلامية المعاصرة، مركز البحوث والدراسات الإسلامية، ديوان الوقف السني، ط)
 .، العراق2009
بي المعاصرحامد خليل،  -11 ية في الفكر العر  ، مجلة الفكر السياسي.مشكلة الهو
ية الثقافيةمحمد عبدو، نبيل أبو صعب،  -12  ، مجلة الفكر السياسي.آثار العولمة على الهو
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 لشاءٓ ًمذٗٔ لوحتَٗبت المٌَات الفؼبئ٘ٔ الذٌٗ٘ٔ 
 تشخ٘ض الَالغ ٍتحذٗذ سجل تفؼ٘ل الخـبة اإلػالهٖ الذٌٖٗ

 د هحوذ الفبتح حوذٕ.
 ربهؼٔ ر٘زل.       

 الولخض:
الإعلام الديني من خلال تتبع محطات تطور تهدف هذه الدراسة العلمية إلى تشخيص واقع 

بية الدينية، وذلك بالتركيز على عدة نقاط تسمح لنا بتقديم نقد علمي لما  القنوات الفضائية العر
 يعرض عبر هذه القنوات الفضائية ومن أبرز النقاط التي سنركز عليها في هذه الدراسة نذكر الآتي:

بي-01  ة الدينية.نشأة وتطور القنوات الفضائية العر

 واقع القنوات الفضائية الدينية في السنوات الأخيرة.-02

يات القنوات الفضائية الدينية ومدى تحقيقها للأهداف التي أنشأت من أجلها.-03  محتو

 أثر الخطاب الإعلامي المتلون على الخطاب الإعلامي الديني.-04

بي نحو مضمون وشكل البرامج التي ت-05 بية الدينية اتجاهات الجمهور العر عرضها القنوات العر
بية التي تناولت هذا الموضوع.  وذلك من خلال عرض جملة من الدراسات العر

تشخيص العقبات التي يواجهها الخطاب الإعلامي الديني عبر القنوات الفضائية الدينية، -06
 واقتراح الحلول المناسبة.

زة عن العراقيل والمشاكل التي يتخبط من خلال هذه الدراسة العلمية يمكن لنا تقديم لمحة موج
بية، ومعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى  فيها الخطاب الإعلامي الديني داخل البيئة العر

 تراجع دوره داخل المجتمع. 
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ير  وتهدف هذه الدراسة أيضا إلى تقديم الحلول الممكنة التي يمكن الاعتماد عليها لتطو
اً في ظل انتشار الخطاب الإعلامي المتلون )الخطاب الإعلامي الخطاب الإعلامي الديني مستقبل

بي، كما أن مفعوله امتد إلى ضرب استقرار المجتمعات  الفاسد( الذي أفسد عقول الشباب العر
يبها. بية وتخر   العر

 Abstract: 
The aim of this scientific study to diagnose the reality of the religious information 

by tracking the evolution of religious Arabic satellite TV stations, focusing on several 
points that allow us to provide a scientific critique of what comes across this satellite 
and salient points that focus in this study we mention : 

10 - emergence and development of religious Arabic satellite channels 
10 - the reality of religious channels in recent years 
10 - the contents of religious channels and how they achieve the goals established 

for it 
10 - the impact of the changeable media discourse on religious media discourse . 
10 - the Arab public attitudes towards the content and format of the programmes 

offered by Arabic religious channels through a series of Arabic studies that addressed 
this topic 

10 - Diagnosing obstacles facing religious media discourse through religious 
channels, and to propose appropriate solutions . 

Through this scientific study can we provide a brief overview of the obstacles and 
problems that mired the religious media discourse within the Arabic environment, and 
know the real reasons that led to the declining role within society. 

this study also aims to provide possible solutions that can be relied upon to develop 
religious media discourse in the future under the spread of the changeable media 
discourse (corrupt media discourse) that corrupted the minds of Arab youth, as that 
effect spread to destabilize and sabotage Arabic communities  

 

 توْ٘ذ:
بي في السنوات الأخيرة يدرك بأّن عدد القنوات الفضائية  المتتبع لمشهد البث الفضائي العر

ً في الفترة الممتدة بين ) بية تضاعف بشكل كبير خصوصا ( حيث قفز حجم 2014-2008العر
يونية من ) ( قناة، وهذا حسب الإحصاءات المقدمة من 1320( قناة إلى )559القنوات التلفز

بية، وقد تزايد معه عدد الهيئات والشبكات الإعلامية قبل مؤسسة إتحا د إذاعات الدول العر
بية.   داخل البيئة العر
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يادة المعتبرة لها مبرراتها، خصوصا أنها جاءت بعد سلسلة من الأحداث  وهذه الز
بية، فالحراك السياسي والاجتماعي الذي مرت به  والصراعات التي شهدتها معظم الدول العر

ان له انعكاس كبير على قطاع الإعلام والصحافة سواء من حيث الممارسة هذه الدول ك
يعات والمواثيق التي أعيد النظر في ال كثير منها،  الإعلامية أو من حيث طبيعة القوانين والتشر
ً لما يناسب التغييرات الجديدة. فالإعلام بمختلف مؤسساته استطاع أن يج بر  وّتم تحيينها وفقا

 على تغيير إستراتيجية التعامل مع رجال الإعلام.الحكومات والدول 

بية ظهور حجم كبير من القنوات الفضائية  ومن هذا المنطلق شهدت الساحة الإعلامية العر
بية في مختلف مجالات الحياة، ومهما تعددت أهداف هذه القنوات، إلا أنها أغلبها لم يكون  العر

ً في عجز أغلب هذه القنوات عن تشكيل مخطط له وفق إستراتيجية معمقة، وقد اتضح ذلك  جليا
بي. كما يوجد عدد معتبر من القنوات  شبكات برامجية ناجحة تلبى رغبات وإشباعات الجمهور العر
بحي استحوذت على نسبة  بية الخاصة بالتسوق والإشهار ذات منطلق تجاري ر الفضائية العر

بي  بهذا نكون أمام واقع إعلامي عر مشوه الهدف. لأّن الهدف الأسمى كبيرة من المشاهدة. و
من تنوع وتعدد القنوات الفضائية هو خدمة المشاهد بالدرجة الأولى، وليس السعي وراء ثلاثية 
باح المادية على حساب  ياضة والموسيقي( بغية تحقيق نسبة كبيرة من الأر الإثارة )الجنس والر

بي.  إشباعات الفرد العر

أصبح الخاسر الأكبر من هذه المعادلة الإعلامية وأمام هذا المشهد الإعلامي الغامض 
بي، لأّن الخطاب الإعلامي المسوق له عبر هذه الفضائيات لم يكن في مستوى  المشاهد العر
يادة المعتبرة في حجم الفضائيات لم تعكسها طبيعة البرامج  تطلعاته وطموحاته، لأن هذه الز

يع وغيرها من المقدمة، فأغلب الشاشات تحولت إلى فضاءات للإعلا نات والتسوق والربح السر
ياضة. وأمام  الألعاب والمسابقات، والطبخ والتداوي بالأعشاب الطبية والسحر والشعوذة والر
هذا الوضع الإعلامي العفن غابت الرسالة الإعلامية الهادفة، وهذا له مبرراته وأسبابه. فأغلب 

بية تم بعثها على أسس ارتجال   ية دون تخطيط مسبق.القنوات الفضائية العر

بية الجادة أصبح ليس لها فعالية أو  وحتى الخطابات الإعلامية الهادفة في بعض القنوات العر
بي، بسبب الخناق المفروض على السياسات العامة لهذه المؤسسات  مكانة لدى الجمهور العر

يديولوجيات مع يخدم إ ينة أو أجندة الإعلامية، مما يجعل خطابها الإعلامي موجه بشكل كبير و
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بيات الداعمة لهذه القنوات يكون لها يد كبيرة في  ً في ال كواليس. فاللو سياسية مخطط لها مسبقا
 توجيه الخطاب الإعلامي بغية خدمة جهات معينة على حساب أطراف أخرى. 

بية التي شهدت تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة من حيث  ومن بين القنوات الفضائية العر
قنوات الفضائية الدينية والعقائدية، إذ عرفت نسبة نمو كبيرة في القطاع الخاص إذ الحجم، ال

( قناة. ول كن الملاحظ على هذه القنوات أّن خطابها الإعلامي لم يتطور 135تجاوز عددها )
 ً سواء على مستوى الشكل أو المضمون، مما جعل أثره يبدو ضعيفا في الحفاظ على المنظومة  كثيرا

بية والإسلامية أمام قوة الخطاب الإعلامي الملون الناقل لثقافة الآخر. القيمية ال  عر

بية بمختلف أنواعها اهتمت بالبرامج الدينية البسيطة والشكلية ولم تقدم  فالقنوات الدينية العر
الصورة الصحيحة عن الإسلام والمسلمين. كما أن التلون في خطاباتها جعل منها وسيلة لتشكيل 

بي. الذي لم يعد يسمع عن الإسلام س وى صور نمطية سلبية عن الفرد المسلم داخل المجتمع الغر
بي بمختلف قنواته الفضائية  يمة والقتل. فإذا كان الإعلام العر مفاهيم الإرهاب والعنف والجر

 عاجز عن تقديم رسالة صحيحة عن سماحة الدين الإسلامي، فأين يكمن دوره؟. 

ومن خلال هذه الدراسة العلمية سوف نسعى إلى تقديم نظرة نقدية حول واقع الإعلام 
بية وهذا يكون وفقا للعناصر الآتية:الفضائي الديني داخل ال  منطقة العر

 نظرة عن نشأة وظهور القنوات الفضائية الدينية والعقائدية.-01

 واقع القنوات الفضائية الدينية والعقائدية ودورها في حياة الفرد والمجتمع.-02

ر قراءة في مسار تطور القنوات الفضائية الدينية في السنوات الأخيرة في ظل التطو-03
بية.  ال كبير للقنوات الفضائية العر

ً من عرض جملة من -04 يات برامج القنوات الفضائية الدينية انطلاقا تقديم نقد لمحتو
بية التي تم تقديمها في هذا المجال.  الدراسات العر

بية.-05  أسباب ضعف مكانة الخطاب الإعلامي الديني داخل البيئة العر

ير الخطاب -06 يونية.سبل تفعيل وتطو  الإعلامي الديني عبر الفضائيات التلفز
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 ؤٍالً: ٍالغ الجج الفؼبئٖ الؼشثٖ.
بية لعام  عن وجود عن  2009تشير الإحصائيات الصادرة عن الإتحاد إذاعات الدول العر

يد عن) ( هيئة 372( هيئة حكومية، و)26( هيئة منها )398( قناة تابعة لحوالي)696ما يز
بية، وتجدر الإشارة إلى أنه 17ت )خاصة وتستخدم هذه الهيئا ً بما فيه الأقمار العر ً صناعيا ( قمرا

بية)2008في عام) ( 390( عامة أو جامعة و)130( قناة منها )520( بلغ عدد الفضائيات العر
ير أن هذه القنوات موزعة على تخصصات متعددة تأتي في مقدمتها  يفيد التقر قناة متخصصة. و

بنسبة بلغت)115)الموسيقي والمنوعات بمجموع ( بالمئة، ثم تأتي بعدها قنوات 23.4( قناة و
ياضية بمجموع )58الدراما والسينما والمسلسلات ب ) بلغ عدد 56( قناة، ثم القنوات الر ( قناة، و

ية ) ( قناة للموسيقي والمنوعات 119( قناة، وتشير الإحصائيات أيضا إلى )34القنوات الإخبار
( قناة 51( بالمئة، و)16.12قناة للسينما والأفلام، بنسبة) (58( بالمئة، و)19.35بنسبة)

ياضة بنسبة) ( قناة 25( بالمئة، و)08.60( قناة للأخبار بنسبة)26( بالمئة، و)13.97للر
ية، و)23للإقتصاد، و) بو ( قناة 13( قناة للأطفال، و)21( قناة للثقافة والموضوعات التر

 1( قنوات سياحية.04تفاعلية، و)( قناة 11( قناة وثائقية و)12دينية، و)

عام) لول  ها 2010مع ح يد بث ضائية، أو تع نوات ف بث ق تي ت ية ال ب ئات العر عدد الهي لغ  ( ب
ية، و)470حوالي) ئة حكوم يد 444( هي ئات وتع هذه الهي بث  خاص. وت طاع ال في الق ئة  ( هي

ها )733بث) من بين ية،  يون ناة تلفز ية، و)124( ق عددة ا609( عموم صة مت ناة خا لات ( ق لمجا
عة ) جة المتنو عة ذات البرم نوات الجام عدد الق لغ  ما ب غات، ك مومي، 61والل طاع الع في الق ناة  ( ق

بينما يصل عدد    ( قناة243( قناة في القطاع الخاص، فيكون عدد القنوات الجامعة )182و)
صة ) نوات المتخص مومي، و)63الق طاع الع في الق ناة  خاص، أي 427( ق طاع ال في الق ناة  ( ق

  ( قناة متخصصة.490مجموع )ب

بية)   يادة في إجمالي عدد القنوات الفضائية العر ( قناة مقابل 733إن ما سجل من ز
(، يعود بالأساس إلى القطاع العمومي، الذي شهد في بعض 2009( قناة في نهاية عام)696)

يادة في  بية مراجعة لمكونات المشهد السمعي البصري بها. أفضت إلى ز عدد قنوات الدول العر
(، إلى 2009( قناة في نهاية عام )197( قناة، أي من )27القطاع العمومي وصلت إلى )

بي لسنة  (.2010( قناة عند نهاية عام )224) ير للبث الفضائي العر ، وصل 2011وفي آخر تقر
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بية إلى  عددها  قناة بينما لم يكن 1096عدد القنوات الفضائية التي تبثها أو تعيد بثها الهيئات العر
ير) 733سوى  2010سنة  -2012قناة وقد وصل هذا العدد حسب النسخة الجديدة من التقر

 .قناة 1320( إلى 2013

عام ) لول  مرات بح عدة  عدد  هذا ال ضاعف  قد يت حراك 2020و ظل ال في  صا  (، خصو
ما  شعبية م ثورات  من  ية،  ب لدول العر من ا ير  شهده ال كث لذي ت لامي ا سي والإع ماعي والسيا الاجت

  ل في سقوط العديد من الأنظمة الحاكمة.عج

ستخلاص   من ا نا  بي، يمكن ضائي العر بث الف لة ال لوجي لحا صف المورفو لال الو من خ و
 السمات والخصائص للوضعية الراهنة في النقاط الآتية:

صاً -01 صري، خصو سمعي الب ضاء ال لى الف ية ع ير الحكوم ئات غ خاص والهي طاع ال سيطرة الق
لأخيرة نة ا تي   في الآو ية ال ب ثورات العر عد ال يراً ب شاً كب صري انتعا سمعي الب طاع ال شهد ق يث  ح

يا،  سور ين،  حر ليمن، الب يا، ا صر، ليب تونس، م ثل ) ية، م ب لدول العر من ا ير  ها ال كث مرت ب
الأردن،....إلخ(. حيث ظهرت ال كثير من القنوات الفضائية، وفي جل المجالات والميادين، كما 

جال ا بية عرفت الجزائر فتح م ية الحز خاص منذ التعدد لأول مرة أمام القطاع ال لسمعي البصري 
بية 1989) (، مما ساهم في ظهور العديد من القنوات الفضائية عبر مختلف الأقمار الصناعية العر

بية.  والأورو

ً قنوات -02 بي، خصوصا سيطرة قنوات التسلية والترفيه على وظيفة البث الفضائي العر
ية والجامعة في العديد الموسيقي والدراما وا لمسلسلات، مع ظهور العديد من القنوات الإخبار

بية الأخيرة. بية بعد الثورات العر  من الدول العر

بية، مما جعل المشاهد -03 تنامي وتوسع ظاهرة الاحتكارات والمجموعات الإعلامية العر
ي بي يخضع لل كثير من الضغوطات أثناء مشاهدته لأحسن البرامج والمبار ياضية العالمية.العر  ات الر

التوسع في البنية التحتية للبث من خلال الأقمار الصناعية وتكنولوجيا البث الحديثة، مما -04
 جعل نقل الأحداث العالمية والأخبار تنقل على المباشر للمشاهد.

يعات القانونية المنظمة للظاهرة الإعلامية، خصوصا في جانب السمعي -05 نقص التشر
 لام الجديد.البصري والإع
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تغليب الجانب الشكل والتقني على جانب المحتوى، من خلال اللجوء إلى استيراد جل -06
ير والتركيب ونقل الأخبار والديكور، وهذا  الأنظمة والأجهزة الحديثة التي تستخدم في التصو

بية إلى استير اد بغية الحصول على صورة دقيقة وواضحة، كما تلجأ جل القنوات الفضائية العر
بية، بغية ملأ الفراغ الذي  العديد من البرامج، والأشرطة، والمسلسلات والأفلام، من الدول الغر

 تعاني منه في الشبكة البرامجية.

بية -07 بية تعمد إلى تقديم برامجها باللهجات العر نسبة كبيرة من القنوات الفضائية العر
بعض اللغات الأجنبية.  المختلفة، و

بي، أّنَّ التوجه العام للفضائيات الملاحظ من خلال ال  يطة الراهنة للبث الفضائي العر خر
ين هما: بية يسير ضمن منظور  العر

ين -01 منظور الإعلام الخاص: يمثل المنظور الأول إعلام القطاع الخاص والمستثمر
الخواص، الذين ينظرون إلى العملية الإعلامية على أنها استثمار مربح، والبرامج عبارة عن سلع، 

باح على مال كي الفضائيات.  والإعلانات هي دأب القائمين على الاتصال لما تعود به من أر

بية ضخمة تحتكر صناعة الإعلام) شبكة راديو  ضمن هذا المنظور برزت مجموعات إعلامية عر
يون العرب يرة فيما بعد-وتلفز بت، -والتي اشترت قنواتها شبكة الجز ، شبكة شو تايم، شبكة أور

يرة...إلخ( وتتجه في أغلبها نحو برامج التسلية والترفيه، وتستهدف شركة المجد ، شبكة قنوات الجز
يحة الشبابية، مع الاهتمام بموضوع النوع في استمالة المشاهدين ضمن ثلاثية  بالدرجة الأولى الشر

ياضة، الجنس)  scandal، sport ،sex.)2ميردوك: الفضيحة، الر

الدولة على قطاع السمعي البصري والمكتوب  منظور الإعلام الحكومي: سيطرة-02
ووكالات الإشهار والنشر، حيث تعمل على تسخيره لخدمة المواطن والتنمية المستدامة داخل 
بية على  ً بعد حصول ال كثير من الدول العر ً كبيرا بيئته المحلية، وشهد هذا القطاع انتعاشا

يادة، ومن أهم الأدوات التي تستخدم في بناء استقلالها، وعد الإعلام قطاعاً استراتيجياً يمثل الس
بي في هذه الفترة لم يخرج عن التصنيفات  ً فإن الإعلام العر الدولة الوطنية الجديدة، وعموما

بي، إعلام تعبوي، إعلام تنموي، إعلام تحرري وثوري(.  الآتية:)إعلام سلطوي وحز
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يطرتها على مختلف المقدرات، وظلت سيطرة الدولة على وسائل الإعلام جزءاً لا يتجزأ من س
بخاصة بعد أن فتحت الأقمار  ير الإعلام إلا مع بداية التسعينيات من القرن الماضي، و ولم يتم تحر
بية، وشهدت العديد من البلدان إصلاحات سياسية، كالقبول  الصناعية سماوات البلدان العر

تعددية الإعلامية، وإذا كانت هذه بالتعددية السياسية، والتداول على السلطة ومن ثمة القبول بال
بة مثلما هو الحال في الجزائر. أما قطاع  التعددية مست بالدرجة الأولى مجال الصحافة المكتو

بية.  السمعي البصري فقد شهد تطوراً بطيئاً في جل الدول العر

 حبً٘بً: هحتَٗبت ثشاهذ المٌَات الفؼبئ٘ٔ الؼشث٘ٔ الذٌٗ٘ٔ:

 الؼشثٖ ًظشٓ ٍالؼ٘ٔ هي الذاخل. : هحتَٗبت الجج الفؼبئ2-1ٖ
بية تحاول فيها تقليد  مما يدعو للدهشة أن نسبة كبيرة من البرامج التي تقدمها الفضائيات العر
بي قد  بداع العر يحة الإ ً من برامج أجنبية وكأن قر الغرب، إلا أن نسبة لا بأس بها منقولة تماما

بداعه من قبل الغرب في قنواتهم الفضائية، ومهما يكن  تعطلت واكتفت بالتقليد وإعادة ما تم إ
فإنه من الصعب على الشخص المتابع والمتلمس للحل الوقوف أمام هذه المعضلة، لتقييم المضمون 
يوني من تداخلات  لأي قناة، بعيدا عن الآراء الشخصية، بسبب ما يصاحب البث التلفز

 ومتغيرات يختلف عن أسلوب التقييم لمجلة أو صحيفة.

بية الدينية، لا بأس أن وقبل الش يات القنوات الفضائية العر روع في تقديم توصيف لمحتو
بية فيها كالأتي:  3نعرض تقسيم البرامج المقدمة في القنوات الفضائية العر

يضم الأخبار والتحاليل السياسية  القسم الأول:- يمكن وضعه في خانة البرامج الجادة، و و
ية  ية والحوارات، التي تهتم بالقضايا الجوهر والبرامج العلمية والاقتصادية والثقافية والدينية والفكر

 في حياة الشعوب.

يضم الأفلام والمسلسلات والأغاني والحواراتالقسم الثاني-  الفنية. :يشكل البرامج الفنية و

 ما يتعلق بالعائلة والأسرة والمجتمع مما يخص المرأة والطفل والشباب. القسم الثالث:-

ياضة والسياحة والتسلية القسم الرابع:-  .يلحق بالمنوعات: كالمسابقات والر
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بية   يات بعض القنوات الفضائية العر وتوصلت دراسة علمية ركزت على دراسة محتو
بي إلى:الأكثر مشاهدة في الوطن   4العر

 البرامج المنوعة البرامج العائلية البرامج الفنية البرامج الجادة اسم القناة
 %08.31 %09.93 %35.96 %46.68 دبي

 %18.76 %13.12 %43.95 %24.16 مصر الفضائية
LBC 07.97% 44.30% 22.67% 25.05% 

 %21.50 %28.50 %42.32 %07.67 قناة المستقبل
MBC 18.23% 55.24% 09.9% 16.63% 

ية يرة الإخبار  %08.23 %0.59 %0.59 %90.57 الجز
 %09.52 %10.76 %06.38 %73.30 الشارقة

 %09.52 %10.76 %00 %80.30 المجد
 

يادة ساعات البث،  بسرعة لز بية منذ بدايتها راحت تنحو دائما و والملاحظ أّن الفضائيات العر
بية داخل وخارج الحدود في مطلع التسعينيات، إذ بلغ مجموع ساعات البث في القنوات  العر

بي لا يكفي  438 حوالي يوني والسينمائي العر ياً وكما هو معلوم، فإن الإنتاج التلفز ألف ساعة سنو
يد الأمر  بع الحاجة، وما يز لإشغال مئات الآلاف من ساعات البث وقد لا يصل الإنتاج إلى ر

بية هذا وقد أكدت دراسات اليونسكو سوءاً، ضعف التبادل والتنسيق البرامجي  بين البلدان العر
بية تستورد من الدول الأجنبية، وخصوصا الولايات المتحدة  70و %40ما بين  أن المحطات العر

في  %52.3من مجموع برامجها، وتقدر البرامج الترفيهية الموجهة أساسا إلى الشباب والأطفال ب   %
ية على   5.%11.9، بينما لا تتعدى الثقافية ال  %16.3حين تستحوذ البرامج الإخبار

بية، يجد أن معظم القنوات الفضائية غلب على إنتاجها  فالمحلل لبرامج القنوات الفضائية العر
البرامجي الطابع الترفيهي المقلد. لما ينتجه الغرب، والدليل على ذلك الفيديو كليب الذي يبث 

بية والذي تقدم فيه المرأة على أنها سلعة للعرض وجذب الأنظار  على القنوات الفضائية العر
يع،  نحوها من أجل الترويج للسلع الاستهلاكية التي يكون الهدف من ورائها دائما الربح السر
يحرمها من حقوقها المكفولة في المنظور الإسلامي، الذي بوأها منزلة  وهذا ما يحط من كرامتها و

لحركات والجمعيات النسائية قضت عدة سنوات في على الرغم من أن ا( 6)كبيرة في المجتمع.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ز.هحوس الفبتح حوسٕقراءٓ ًقسٗٔ لوحتَٗبت القٌَات الفضبئ٘ٔ السٌٗ٘ٔ 
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ  الرابعمجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد 

يون للجاذبية الجنسية لدى  يقة استغلال التلفز مهاجمة الأدوار التي تعطى للمرأة في السرد، وطر
بصفة عامة، ليست صورة المرأة واقعية في  المرأة، بيد أنه لم يكن هناك سوى تحسن طفيف. و

ينصب التركيز على جسدها وحيا تها الجنسية وليس على عقلها وشخصيتها، أو وسائل الإعلام، و
  7نزعتها وصفاتها الشخصية.

بية انحرفت عن الهدف الأسمى الذي  والمؤسف للغاية أن معظم القنوات الفضائية العر
بي وتلبية رغباته وحاجاته، بالإضافة لتغطية الفراغ  ظهرت من أجله، وهو خدمة المشاهد العر

ً في ظل و بية. وكل الشعارات والعجز الذي كان سائدا جود القنوات الحكومية والقنوات الغر
التي رفعتها في بداية البث سرعان ما سقطت وانكشف الوجه الخفي لهذه القنوات، التي 
أصبحت تروج لثقافة العري والتهريج وإثارة الغرائز والشهوات لدى الشباب والمراهقين. بينما 

ج السياسي والمزايدة حرفة تتكسب منها بل مالت بعض القنوات الأخرى إلى اتخاذ التهري
تجاوزت ذلك لتدخل في متاهات عالم المخابرات والجاسوسية، ولتتحول إلى أداة طيعة في خدمة 
ية بأشكالها الجديدة، عبر التدخل في شؤون الدول والأقاليم، لبث الفوضى  الأغراض الاستعمار

يض.   8السياسية والتململ الاجتماعي بالتشكيك والتحر

ً إّنَّ  يرا هتم كث تت ت ية با ير الحكوم ية غ ب ضائية العر نوات الف من  من الق لك  قين، وذ سب المتل بك
طيط  سلوب التخ ستخدم أ بدأت ت ية  ب نوات عر ناك ق ها، فه تي تبث برامج ال عة ال سين طبي لال تح خ
لأمر  قين، ا من المتل عدد  بر  سب أك لى ك مل ع كي تع فد،  بث الوا في ال ستخدم  لذي ي جي ا البرام

لذي  هذا ا بي، و قي العر قع المتل مع وا لاءم  لا تت يرة  يدة وكث برامج عد بث  نوات ت لك الق عل ت ج
الشيء إنما هو انعكاس لتجنب الخسارة المادية التي قد تلحق بالقناة الفضائية، وهو ما جعل تلك 

ية" سائر الماد نب الخ به كي تتج يد  جاري وتتق ضع الت تزم الو نوات تل ضع9الق هذا الو جاري-، "  -الت
شاهدين أدى من الم عدد  بر  تذاب أك نوات لاج بين الق حاد  نافس  جود ت لى و قدر  إ ضمن ال ولت

سب" لدخل المنا من ا سب  ية 10المنا ب برامج عر بث  تايم( ت شو  ثال أن قناة)ال سبيل الم لى  نرى ع . ف
تي  ية ال ب ية العر نوات المحل عض الق في ب فروض  يب الم من الرق خال  حدود و لا م شكل  ية ب وأجنب

بي وقيمه.تراعي طبيعة الإن  11سان العر

بية  قديم نظرة حول واقع القنوات الفضائية الدينية العر هذه الدراسة هو ت بما أن هدفنا من  و
سوف نكتفي هنا بتقديم تشخيص معمق لطبيعة البرامج التي تقدمها هذه القنوات ودورها في بناء 
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في لديني  لامي ا طاب الإع نة الخ فة مكا لى معر ضافة إ مع، بالإ سات المجت بات  مؤس ظل الخطا
بية.  الإعلامية المتلونة التي تبث عبر الآلاف من القنوات العر

ناك  ية أن ه ضائية الدين نوات الف يات الق فة محتو بل معر ها ق جب معرفت تي ي قاط ال بين الن من  و
في  ثل  ية والمتم ب ضائية العر نوات الف من الق يد  جه العد ي سعى لترو عال ت شيط وف لامي ن طاب إع خ

لامي ال طاب الإع لآخر،الخ فة ا يروج لثقا لذي  لى  هابط ا يرة ع ية كب قوة تأثير له  طاب  هذا الخ و
من  عل  طاب يج هذا الخ شغله  لذي ي سع ا ضاء الوا لأن الف نوات،  هذه الق شاهد ل بي الم هور العر الجم

برامج عض ال في ب صور  لديني مح لامي ا طاب الإع نة الخ ية  مكا ضائية الدين نوات الف قدمها الق تي ت ال
ي  ة كبيرة على سلوك المشاهد وهذا له أسباب كثيرة سوف نذكرها لاحقاً.ليس لها قوة تأثير

فٖ همبثل الخـبة اإلػالهٖ السلجٖ )الْبثؾ( فٖ  . ػَاهل تشارغ اإلػالم الذ2-2ٌٖٗ
 المٌَات الفؼبئ٘ٔ الؼشث٘ٔ.

بة   عن التجر قول  ية، والمن ب ضائية العر نوات الف في الق قع  يون الوا سمى بتلفز ما ي إّنَّ ظهور 
ي ب عة الغر ضي نز ما ير يوتهم، ب في ب شاهدين  عين الم مام أ ناس أ صيات ال ضح خصو لى ف قائم ع ة، وال

ضا  ي لك تعو كان ذ ثاني، وإذا  طرف ال ند ال صص ع عة التل لأول ونز طرف ا ند ال هور ع حب الظ
 عن الجسد المطرود من الاتصال الرقمي.

ً كبيراً، بقدر ما  ً يعود إّنَّ هذا النوع من العمل المتلفز الذي لاقى نجاحا ً كبيرا لاقى انتقادا
يل"  سيطرة نظام بوليسي على  1949. التي نشرت في العام 1984بفكرته إلى رواية "جورج أورو

يكون مسؤولا عن هذا النظام  المجتمع قادر على رصد كل تحركات الشعب، ومعرفة أفكاره و
عليه وكبت  الأخ الأكبر، الذي يدعى حرصه على المجتمع ول كنه في الواقع يعمل للسيطرة

أفكاره الاستقلالية، ولقد تم في العمل المتلفز الأخذ بالمبدأ الذي اعتمد في حبكة هذه الرواية، 
 24ساعة على  24كما تم بناء البرامج عليه مع بعض التعديلات، أي أنه تجرى مراقبة الكاميرات)

ية في مكان مقفل منقطع عن  ين لأن يعيشوا سو ين متطوعين لذلك. ومج بر ساعة( لأفراد مأسور
بدهاء أرضت )قناة   ( و)المستقبل( مشاعر المشاهدين.LBCالعالم، و

( يمثل فكرة سياسية اجتماعية ثقافية، LBCفبرنامج "ستار أكاديمي" الترفيهي الذي تبثه قناة )
ين. هذا البرنامج يدعو إلى الفساد، تعرض إلى نقد كبير من قبل رج ال دين سعوديين معتبر

ً هائلةً، ليس فقط من  ول كن من جهة أخرى نلاحظ بأن هذه البرامج راحت تستقطب أعدادا
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يت  المشاهدين السلبيين، إنما من المشاهدين المتفاعلين مع البرنامج ومع أبطاله، والمتحمسين للتصو
يهامهم بأن ف رصتهم الوحيدة في هذه الحياة مفتوحة أمامهم ليقرروا كلمتهم بعد ما غرر بهم وتم إ

مع العلم أن هناك عمليات تواطؤ تحصل بين محطات التلفزة وشركات الاتصال تعمل على نهب 
 الناس السذج من خلال اللعب على عصبياتهم.

ان يبث وكأمثلة أخرى على مفارقات البرامج الترفيهية، نشير إلى برنامج" إفتح قلبك" الذي ك
( هذا البرنامج المقلد لبرنامج أجنبي، والذي كان قد أعد في الأصل لمجتمع LBCعلى قناة)

ً عن تلك  يون في المجتمع الجماهيري بديلا ية. فحل التلفز ضعفت فيه الروابط العائلية والأسر
 ً باحا ً على  الروابط وفقدان الحميمية، هذا النوع من البرامج المقلد لبرامج أجنبية، والمدر أر هائلة

المحطات التي تتواطأ مع شركات الاتصال وشركات الإعلان، وحتى شركات استطلاعات 
بي من دون استئذان، ولاسيما أن المشاهدين العرب سبق أن  الرأي. دخل إلى الوطن العر
شاهدوه على شاشات أجنبية، بحيث أن المنع تحت عنوان القيم والأخلاق لم يعد مجديا، فما كان 

بية إلا أن ابتكرت أساليب إقناع وتحايل أقنعت فيها مجتمعاتها بالأخذ بهذه على ال فضائيات العر
يد اللحاق بالموضة الرائجة.  البرامج إذا كانت تر

كذلك فإن التحرر الذي نشاهده في فيديوهات كليب الذي فاق كل الحدود، ووصل 
باحية، لم تجد من يوقفه أو يحاول تهذيبه، وإنما بدا وكأن هناك تحالفا  أحيانا إلى حّد الإ

لإطلاقه. والرهان على المكاسب من ورائه، سواء مكاسب الإعلانات، أو المراسلات التي 
  12يرسلها الجمهور، وتكتب أسفل الشاشة.

بي قنوات فنية مختصة، إما بالفيديو كليب، وإما بالأفلام والمسلسلات،  شهد الفضاء العر
بما وجدت الأجيال الجديدة من ا بما ور لفنانين والعاملين في هذا الحقل ضالتها ومورد رزقها، ور

بما وجدت شركات الإعلان  باحها. ور وجدت هذه الفضائيات في صناعة الترفيه باباً جديداً لأر
يبا مباشرا لأهدافها في الوصول إلى المستهل كين المحددين من قبلها.  في هذه القنوات تصو

يدة ً تعرض فيه للمشترك ) "فقد نشرت قناة )شو تايم( في جر ية إعلانا ( 600الأهرام المصر
ية في اليوم الواحد  بعة جنيهات مصر يد على أر ستمائة فيلما في الشهر الواحد مقابل اشتراك لا يز
ً أّنَّ هذا المبلغ الخاص بالاشتراك هو مقارب  بية، وحتما ية مصر العر بالنسبة للمتلقين في جمهور

يد لمبالغ الاشتراك في باقي الدول  بية، ومعنى ذلك أن)الشو تايم( تعرض للمتلقي كل ما ير العر
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مقابل الاشتراك الذي يدفعه، وهو ما يقود إلى أن تكون هذه القناة مستقطبة لكل من يتمكن 
الاشتراك فيها. والواقع أن مبلغ قيمة الاشتراك ليس عسيراً على أغلب المتلقين الأمر الذي جعل 

بية، فكما ذكرنا أن هذه القناة تعرض للمتلقي كل ما يرغب القناة تنافس باقي القنوات ا لعر
بية  يشتهي من مواد فيلمية محرمة وغير محرمة ما أدى إلى محاولة بعض القنوات الفضائية العر و
الأخرى أن تنحى بهذا المنحى كي تحقق وجودها في مساحات البث الفضائي وتتجنب الخسائر 

أيضا باتت تشعر بشعور تلك القنوات الأمر الذي شجعها في المادية، حتى أن القنوات الحكومية 
 13أن تراجع واقع خططها البرامجية بغية كسب واستقطاب المتلقين".

يط الأغنية المتلفزة صعوده وغرقه في التوهم  بية، واصل شر وفي مشهد الفضائيات العر
ن، مثلما نشاهده الجنسي، ووصل الأمر إلى حد الهبوط بمفهوم الجنس والجسد إلى مستوى متد

ومن المحتوى الخطير الذي يعرض عبر هذه 14في قنوات)روتانا، وميلودي وقيثارة.......إلخ(.
القنوات، أنها اختصرت أغاني الفيديو كليب في جسد المرأة التي تتعرى وتتلوى وتعرض مفاتنها 

يماءات الجنسية وتعليم للرقص بية، لما فيها من الإ المبتذل. والذي  في أسلوب مخجل للأسرة العر
يط المبتذل الذي يوضح الأثر السيئ فيما يعرض على  زاد سوء هذه القنوات الغنائية هو ذلك الشر

يط الذي يبث رسائل ) هذه القنوات (. والذي يوضح لك المستوى SMSوذلك من خلال الشر
للتعارف، الذي يراد أن يصل إليه المتابع لهذه القناة. وهناك قنوات خاصة لهذه الرسائل فقط 

وتبادل الرسائل. فكم بذل من المال والوقت من غير فائدة، والملاحظ أّنَّ ال كثير من القنوات 
بسات" و"نايل سات" شهدت ال كثير من التصرفات غير  الغنائية وقنوات"الشات" على قمري "عر
يع أرقام الجولات أو ما يعرف  ً لتوز اللائقة، والتي تتضمن عبارات غزل متعددة، وطرقا

 "الترقيم"وتزايد عدد القنوات الفضائية التي تمارس هذا النوع من النشاطات، وعبر بعضها بأّنَّ ما ب
(، دون أن تبرر عدم وضع رقابة على SMSيحدث هو استثمار تجاري من خلال رسائل)

الرسائل التي تردها من المشاهدين. وأصبحت تجارة هذا النوع من الرسائل رائجة بشكل كبير 
ت التي تظهر على الشاشات الرقمية. وأكدت إدارات بعض هذه القنوات وخاصة مع القنوا

باحاً على القناة إذا ما اعتبرنا تكلفة الواحدة منها تساوي   5الغنائية منها، أّنَّ هذه الرسائل تدر أر
يالات.  15ر
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برامج  في إدراج ال لط  ية خ ب ضائية العر نوات الف ية للق شبكات البرامج في ال ضا  لاحظ أي والم
يث ا برامج، ح هذه ال ضعف محتوى  في  ها، أو  سبة لبث قات المنا يار الأو في سوء اخت سواء  لترفيهية، 

ملء  كررة ل ين مت ناو ية ذات ع برامج ترفيه ما  بينه ياً، و جاً ثقاف عده برنام ب سياً و جاً سيا لا برنام جد مث ت
لى يدل ع ما  هذا  طات. و لاث مح في ث ضه  تم عر سيتي(،  غاردن  هوانم  سل  فراغ مثلا)مسل أن  ال

بات  ية رغ عاة لتلب ية دون مرا شبكة البرامج في ال جود  فراغ المو ملء ال ها  طات غايت هذه المح ظم  مع
فه  في أت تى  لبعض، ح ضها  برامج بع يد ال ظاهرة تقل عن  ضلاً  هذا ف له،  هة  هور الموج شباعات الجم وإ

فة التبصير ب ها لتنشر عبرها ثقا طات فتحت أثير سخفها، إلى درجة أن هناك مح سماء، الأفكار وأ الأ
ناة ) في ق عرض  لذي  يك( ا نامج)يمكن ه ها كبر ية علاج برامج NBNوكيف لى  ضافة إ (، بالإ

بل إّنَّ  ية.  ب ضائيات العر برامج الف من  يراً  عدداً كب تاح  لت تج ما زا تي  ية ال بة الأحج جيم، وكتا التن
بات بعض "مدعي العلم بالغيب" نجوما دائمين لد يها. بعضها اتخذ سمة التخصص في هذا المجال و

من  ية  سائل التقن حدث الو ماد أ قة اعت ها مفار يد. إن عام الجد ية ال بدا عام و ية ال مع نها صاً  خصو
يحاءات  ينا أن معظمها يحمل إ أجل إشاعة أكثر الظواهر تخلفاً. ولعل نظرة على البرامج الترفيهية تر

ت إلى جنسية، ذلك من خلال حشد نسبة كبيرة من الفتيات الجميلات الصغيرات، بحيث تحول
شاشات للأنوثة يسيطر فيها شكل ودرجة أنوثة المرأة على كل شيء، المهم توفر فتيات رشيقات 
لذي  لأمر ا نا(، ا ها أحيا بع ياب أو ر صف ث صيحات الموضة)ن حدث  تدين أ قة تر تارات بد مخ
شعر  يث ي لأحرف بح مات وا مد الكل ضهن  مد بع عرب، وتتع لدى ذكور ال صلص  عة التل ضي نز ير

ن اللغة صارت أنثي. حدث ولا حرج عما حدث لبعض المذيعات من مواقف المشاهد معهن أ
تي  صالات ال عن الات ضلا  هواء، ف برامج ال لى  صاً ع لة، خصو ئدة أو المفتع ثة الزا سبب الأنو جة ب محر
تعكس بوضوح أهمية الأنوثة في رواج برنامج وإشهار مذيعة.تسعى هذه الإثارة لتفجير المكبوتات 

مع ذكوري، خصو هذه في مجت كون  يات لت ب ساء عر لال ن من خ ية و ب غة العر صل بالل ها تح صا أن
لة  ير )اللي ير تعب ثارة خ لك الإ عن ت برة  نت مع ية كا برامج الترفيه سمية ال عل ت ية، ول ب هة عر مرة النك ال
في  فا(.....إلخ. وكادت تقتصر صناعة الصورة  ما إلك إلا هي ليلتك( و)سلم أمرك لهنادي(، و)

ضا هذه الف من  ير  سلية، عدد كب برامج الت حوارات و في ال مذيعات  ساد ال جوه وأج لى و ئيات ع
صور  صبحت  نا أ بات، وه يديو كلي في الف يات  جود الفت لى و فة....إلخ. وع عروض الخفي وال

 المذيعات محورا للبرامج والعروض المعدة لأجلها.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ز.هحوس الفبتح حوسٕقراءٓ ًقسٗٔ لوحتَٗبت القٌَات الفضبئ٘ٔ السٌٗ٘ٔ 
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ  الرابعمجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد 

ً كبيراً، و زا َّّ تلقى رواجاً وتبقى برامج الألعاب القائمة على الاتصالات، والتي أخذت تشغل حي
ً ولاسيما خلال شهر رمضان والتي تقوم في معظمها على سذاجة الأفكار، وعلى مشاركة  كبيرا
بية، تتجسد في  ية لحياة المجتمعات العر الناس على اختلافهم في لعبة الحظ التي هي الصورة الرمز

المجتمع، فهنا هذه الصورة قيمة المال المجردة عن سائر الاعتبارات والقيم التي تحكم علاقات 
المال السهل والمال الممتنع في آن واحد، وهنا المدبر الذي يمنح الفرص المتكافئة، والمشاركون 
من فئات مختلفة مسلمون بأقدارهم. ولقد شهدت هذه البرامج تكاثراً وتطوراً بما يتناسب وموضة 

يون الواقع، ومدخلة البرمجة في العالم. ملامسة في العقد الثاني من عمر الفضائيات برامج ت لفز
بة والألعاب، إنما أيضا في صميم الحياة الإنسانية، فغدا  المنافسة ليس فقط في الأسئلة والأجو
التنافس على النجومية وعلى الزواج وعلى الحب. وشهدنا برامج في الفترة الأخيرة تحاكي 

ية معيدة إنتاج الأفكار ا يقة عصر لمنمطة بقالب عصري المكبوتات في المجتمعات الشرقية بطر
و)قلبي دليلي( التي عرضت على قناة   جذاب، كبرنامج )ستار أكاديمي( و)قسمة ونصيب(

(LBC."على شاشة قناة "المستقبل )يس لقطة  16(، و)عر

بية موجهة لفئة الشباب  وغالبية برامج الترفيه والتسلية المقدمة في جل القنوات الفضائية العر
بي، يمكن تسميتها بالبرامج الشبابية، والتي تأتي في الغالب ضمن قالب الإثارة والعزف على  العر

ياضة والجنس والعنف وغيرها(.   الجوانب المثيرة في هذه الفئة، مثل ) الر

 ًشإٓ ٍظَْس المٌَات الفؼبئ٘ٔ الؼشث٘ٔ الذٌٗ٘ٔ: .لوحٔ ػي2-3
يادة معتبرة في السنوات  تعد القنوات الفضائية الدينية من أبرز القنوات التي شهدت ز

بية لعام ) ( وهذه 2013-2012الأخيرة ضمن التصنيف الذي قدمه اتحاد إذاعات الدول العر
يادة لها مبرراتها الخاصة، وسوف نعود لها لاحقاً في  أجزاء الدراسة. الز

بي، إذ  يعود ظهور القنوات الفضائية الدينية إلى السنوات الأولى لظهور البث الفضائي العر
بية، لأن هذا  كانت الساحة الإعلامية بحاجة ماسة لهذا النوع من الفضائيات داخل البيئة العر

بي الإسلامي. ف ية المجتمع العر قد ساهمت العديد النوع من الإعلام يتجسد من خلاله مظاهر وهو
يف الآخر بالإسلام خارج البيئة المحلية،  يونية التي تقدمها هذه القنوات في تعر من البرامج التلفز
ونقل انشغالات المسلمين ومعاناتهم في مختلف بقاع العالم. فكانت أولى التجارب مع قناة )إقرأ( 

ية (، وتعد أول قناة فضائية إسلامية أخذت على 1998الفضائية سنة ) عاتقها الدفاع عن الهو
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بي الإسلامي. وهذا من خلال باقة من البرامج المتنوعة  الإسلامية وحفظ تماسك المجتمع العر
 الموجهة لمختلف فئات المجتمع. وسعت هذه القناة إلى تحقيق العديد من الأهداف منها: 

 ترسيخ المنهج الوسطي السمح للإسلام.-

ية - ية مشاعر الانتماء للهو ية الموحدة للأمة، وتحصينها ضد محاولات الاستلاب تقو الحضار
بية الإسلامية، وإظهار الصورة الحقيقية  براز الجوانب المشرقة للحضارة العر يق إ الثقافي عن طر

 للإسلام.

 الاهتمام بالأقليات المسلمة في شتى أنحاء العالم.-

بعد ظهور قناة )إقرأ( ظهرت قناة المجد العامة وذلك عام ) ( وهي قناة تختص 2003و
بطرح القضايا والأمور التي تهتم بشؤون العالم الإسلامي، وفتح الحوار الفكري الإسلامي الواعي 
بين مختلف الفئات، وأيضا تقديم برامج الترفيه والتسلية لمختلف فئات المجتمع. ظهرت بعدها 

ّ ه عزوجل، وأيضا  العديد من القنوات الفضائية الدينية التي تهتم بتعميق الصلة والفهم لكتاب الل
ً ومن بين هذه القنوات الفضائية )قناة المجد للقرآن  ً وأداء يم صوتا تقديم تلاوة القرآن ال كر
يف( هذه الأخيرة كان من أبرز أهدافها تقديم وعرض  يم، وقناة المجد للحديث النبوي الشر ال كر

ب -وشرح سيرة الرسول  يف بمختلف الأساليب الاتصالية للمشاهد العر ي، وذلك بغية تعر
الشباب برسول هذه الأمة. ومن بين القنوات التي اهتمت بنشر الوعي المعرفي والفكري وتقديم 

 أطروحات علمية تظهر عظمة وقوة الخالق نجد قناة )المجد الوثائقية(.

كما كان لفئة الأطفال نصيب عبر القنوات الفضائية الدينية وذلك من خلال إطلاق قناة 
برامج هادفة وتعليمية يستفيد 2004طفال وذلك سنة )المجد للأ ( إذ ركزت على تقديم أعمال و

بية ومختلف  منها الأطفال، إذ تساعدهم على تنمية حسهم اللغوي وتلقينهم دروس في اللغة العر
 العلوم.

( ظهرت العديد من القنوات الدينية مثل قناة الفجر وقناة الأنوار، 2004ومع حلول عام )
يم بتلاوات مختلفة.2005عفاسي )وقناة ال  ( وكان هدفها تقديم وعرض القرآن ال كر
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. لشاءٓ بحظبئ٘ٔ فٖ حزن المٌَات الفؼبئ٘ٔ الؼشث٘ٔ الذٌٗ٘ٔ ٍالؼمبئذٗٔ فٖ 2-4
 (.2013-2009المـبػ٘ي الؼبم ٍالخبص خالل الفتشٓ الضهٌ٘ٔ )

 2009 السنوات
 

 2020توقع لعام  2012-2013 2011 2010

 الحجم الكلي
 للقنوات

696 733 1096 1320 
قد يتجاوز عددها 

 قناة( 2800)
عدد القنوات 

الدينية 
 والعقائدية

39 48 91 135 
قد يتوقع وصول 

 قناة( 335عددها )

 10 08 07 04 القطاع العام
 20قد يصل عددها )

 قناة(

 125 83 41 35 القطاع الخاص
قد يصل عددها 

 قناة( 200)
نسبة القنوات 

الحجم الدينية من 
 الكلي للقنوات

05.60% 06.54% 08.30% 10.22%  

بية ) ير النهائي لاتحاد إذاعات الدول العر  (.2013-2009المصدر: إعداد البحث انطلاقاً من التقر
يادة أو نقص القنوات الفضائية الدينية في الفترة الزمنية الممتدة من: )  (2013-2009نسبة ز

السنوات/ 
 الفارق

القطاع 
 العام

القطاع 
 الخاص

الفارق 
 الكلي

القنوات التي 
 تم غلقها

- 

2009-2010  +03  +06  +09  
 
20- 

- 
2010-2011 +01  +42  +43  - 

2011-(2012-
2013) 

+02  +42  +44  - 

 

 انطلاقا من الجدول الموضح أعلاه سجلنا عدة ملاحظات نحددها في النقاط الآتية:

والعقائدية تبث عبر الأقمار الاصطناعية الآتية: أغلب القنوات الفضائية الدينية -01
بعض السواتل الأجنبية(. بسات، ونايلسات، ونورسات، و  عر
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بعض -02 بية واللهجات المحلية، و معظم القنوات الفضائية الدينية تقدم برامجها باللغة العر
ية، والفرنسية، والفارسية...إلخ.  اللغات الأجنبية مثل اللغة الإنجليز

ً في السنوات الأخيرة مقارنة تعد ال-03 قنوات الفضائية الدينية والعقائدية الأكثر تزايدا
يادة ملحوظة في كل من القطاع  بالقنوات الفضائية بية في المجالات الأخرى، إذ سجلت ز العر

 الخاص والقطاع العام بأقل درجة.

بية هناك دعم كبير -04 لقنوات الترفيه الملاحظ في النمو ال كبير للقنوات الفضائية العر
بنائها الحضاري والفكري  والتسلية والإعلانات والتسوق وهذا لا يخدم مسألة النهوض بالأمة و

 وتحقيق الازدهار للأمة الإسلامية.

بية بسبب -05 غلق العديد من القنوات الفضائية الدينية والعقائدية في العديد من الدول العر
بية والحراك الاجتماعي والس ياسي، وخصوصا بدولة مصر التي حدث بها تغيير الثورات العر

ثم الانقلاب عليه مرة ثانية، مما أدى إلى غلق ال كثير من القنوات ، جذري في نظام الحكم
ية الشعبية الرافضة  20الدينية ) قناة تم غلقها(، والسبب وقوفها إلى جانب الشرعية الثور

 للانقلاب.

ب-06 ً على باعثيها، لذلك لا يمكن فهمها إلا برغبة القنوات الفضائية الدينية لا تدرّ أر احا
ية على مذهبي )السنة  الباعثين في خدمة هدفهم المتمثل في نشر عقائدهم مثل مؤسسات دعو

 والشيعة....إلخ( لا يخفى دعمها لهذه القنوات العقائدية الخاصة.

بية والقائمة على مبدأ مناقض ت-07 ً للمبدأ الذي ظهور العديد من القنوات الفضائية العر ماما
بحية والتي بلغ عددها ) ( قناة في 201وجدت من أجله القنوات الفضائية الدينية، فالقنوات الر

بية ) ير قدمه اتحاد إذاعات الدول العر ( إذ لا تتوفر فيها أدنى مقومات 2013-2012آخر تقر
بي  يوني، ولا تمثل إضافة جديرة بالاعتبار للبث الفضائي العر وليس لها أي دور العمل التلفز

بوي بل هي تساهم في تهميش الفكر والترويج لمعتقدات تعود إلى عهود سحيقة  تثقيفي أو تر
كالسحر والشعوذة وطرد الجان وتفسير الأحلام وقراءة الحظ، والتكهن بالمستقبل والتدواي 

ً من البث الفضائي  بي، بالأعشاب. ولهذا لا يمكن تجاهلها فهي في كل الحالات تمثل رقما العر
( من جملة هذا البث الذي وصل تعداد قنواته إلى ما لا يقل عن % 16يصل إلى حوالي )
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يادة )1320) (. وهي نسبة كبيرة جدا مقارنة مع 2011( قناة عن سنة )224( قناة أي بز
يادة القنوات الدينية والتي بلغت في آخر الإحصاءات المقدمة )  (.%10.22نسبة ز

 المٌَات الفؼبئ٘ٔ الذٌٗ٘ٔ.. الغبٗٔ هي ظَْس 2-5
بدأت ظاهرة الفضائيات الدينية المتخصصة بالشأن الديني في نهاية التسعينيات من القرن 

يون 1998الماضي، وكانت قناة "إقرأ" البادئة، وقد أسست عام) ( من قبل شركة )راديو تلفز
يل سعودي كبير، وتهدف القناة بحسب أصحابها إلى أن تكون عالم ية التوجه، العرب( بتمو

ووسطية المنهج، وشمولية الأهداف وتنوع المضمون والموضوعية في الخطاب والمصداقية، وفي 
يديولوجية المختلفة داخل  يق في العرض. وأسست فضائيات مرتبطة بالتيارات الإ المعالجة والتشو

بزغت قناة" الفجر" وقناة "المجد" وقناة "الناس" وقنوات أخرى" واليوم مع  .17التيار الأصولي، و
( قناة دينية وعقائدية تبث عبر الأقمار 125( هناك على الأقل )2015نهاية عام )

بية،  بسات، نور سات، نايل سات، بدر سات( كما تبث بعضها على الأقمار الأورو الإقليمية)عر
ية،4مثل ) قناة شباب يم الجزائر  ، قناة الهداية، قناة المعالي، التواصل، الحقيقة، القرآن ال كر

ساهور، صفا، الأزهري، المصطفى، طيبة، الرحمة، النجاح، المدينة، شدى، الحكمة، الأمة، 
الفجر، المجد العلمية، المجد الوثائقية،  أهل البيت، الخليجية، الناس، العفاسي، الرسالة، الأنوار

يادة عدد ال يف، إقرأ،.....إلخ(، والملاحظ على هذه القنوات ز برامج المجد للحديث النبوي الشر
معظم القنوات إلى أنها تبتعد عن المواضيع المثيرة للجدل التي تبرز الفوارق بين وتشير الدينية، 

المسيحية والإسلام ومذاهب الإسلام نفسه، إلا أن التعمق في دقائق الأمور يظهر انقسامات 
الأقمار عميقة، ليس فقط على صعيد المضمون ل كن أيضا على صعيد تأمين حقوق البث عبر 

 18الاصطناعية. مثلما يحصل مع قنوات )الرسالة، المجد، المنار، الأنوار.....(.

وتهدف غالبية القنوات الفضائية الدينية إلى تحقيق جملة من الأهداف من خلال ما تقدمه 
 من برامج متنوعة المواضيع والأشكال ومنها الأتي:

ين شخصية المجتمع الإسلامي المعاصر عبر البرا-  مج التفاعلية الهادفة.تكو

 ترسيخ المنهج الوسطي السمح للإسلام.-
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ية الموحدة للأمة، وتحصينها ضد محاولات الاستلاب - ية الحضار ية مشاعر الانتماء للهو تقو
بية الإسلامية، وإظهار الصورة الحقيقية  براز الجوانب المشرقة للحضارة العر يق إ الثقافي عن طر

 19للإسلام.

 .الإسلامي الواعي بين مختلف الفئات فتح الحوار الفكري-

 20تقديم الترفيه والتسلية المفيدة لكافة الأفراد من خلال البرامج الترفيهية الهادفة.-

ّ ه عزوجل والإطلاع على تفاسيره المختلفة.-  فهم كتاب الل

ّ ه عليه وسلم–تقديم سيرة الرسول - للناس حيث يتعرفون على نبيهم كما يعرفون  -صلي الل
باءهم.أنفسهم و  أقر

ية وتقديم الحلول - بو نشر الوعي المعرفي للمشاهدين، ومعالجة القضايا الاجتماعية والتر
 والتوجيهات للمشاهدين.

ّ ه والإنشاد الديني.-  اكتشاف المواهب المتميزة في حفظ كتاب الل

بي من خلال التركيز عليها بح- يادة انتشارها بين أفراد المجتمع العر بية وز جم دعم اللغة العر
 كبير في تقديم الحصص التفاعلية والمسجلة.

حبلخب:الخـبة اإلػالهٖ فٖ المٌَات الؼشث٘ٔ التزبسٗٔ ٍاإلػالً٘ٔ ٍاًؼىبسبتِ ػلى 
 الخـبة اإلػالهٖ الذٌٖٗ.

بي البيئة التي نعيش فيها في وقتنا الحاضر عن تلك البيئة التي عاش  لقد غير البث الفضائي العر
بي بصفة  فيها أباؤنا وأجدادنا منذ سنوات خلت، وإذا كان البث الفضائي بصفة عامة والبث العر

خاصة غير من أسلوب حياتنا وعملنا وانتقالنا ووقت فراغنا وطرائق تعاملنا وتواصلنا وعلاقاتنا مع 
بي سلبي وخطير  الأسرة والأصدقاء، فإنه لا يمكن أن نعتبر كل ما جاء به البث الفضائي العر

يتنا الثقافية ية، وإنما هناك ال كثير من الرسائل التي تقدم عبر القنوات  على هو الإسلامية والحضار
بي كما ذكرنا سابقا،  بية ساهمت بقدر كبير في توجيه وتثقيف أفراد المجتمع العر الفضائية العر
ول كن المشكل لا يكمن هنا وإنما القضية في مقدار المحتوى الذي يفيد في بناء موروثنا الثقافي 

يساعد في دعم القيم الثقافية والاجتماعية والجمالية والدينية السائدة  والحضاري بية و ولغتنا العر
بية، يلاحظ  بية والإسلامية، فالمتأمل في عدد القنوات الفضائية العر داخل المجتمعات العر
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تزايدها ال كبير بين سنة وأخرى ول كن السؤال الذي يطرح نفسه ماذا تقدم هذه القنوات التي 
( قناة وسوف يكون مع حلول عام 1320( أكثر من )2015عددها بحلول عام )تجاوز 

يونية من فوائد لا 2022) ( ضعف العدد السابق. ول كن على الرغم مما تقدمه هذه البرامج التليفز
بية التي  يمكن للإنسان أن ينكر ذلك ول كن الشيء المؤسف للغاية كثرة القنوات الفضائية العر
يمكن توضيح مخاطر البث الفضائي  بي والإسلامي، و ية الفرد العر يه هو تعمل على تحطيم وتشو

بي   على الفرد والمجتمع في النقاط الآتية: العر

بية،  -01 بية الفصحى في وسائل الإعلام العر ية من استخدام اللغة العر يه والسخر التشو
ً بين اللهجات المحلية واللغات الأجنبية المختلفة  يجا بية مز حيث أصبحت المنابر الإعلامية العر

بية، حتى أصبح المشاهد لا بعض الكلمات من اللغة العر يدرك ولا يستوعب ما يقدم في هذه  و
البرامج من فوائد، وهذا بدواعى تبسيط الأمور وتوصيل الفكرة إلي أكبر قدر من الناس، وهناك 
ينه في الجامعة باللغات الأجنبية، وهناك من يرى  بية لأن تكو من يعتذر عن الكلام باللغة العر

بية عاجزة عن التعبير عن أفكاره. وفي ضو بي في حيرة في اللغة العر ء ذلك أصبح المشاهد العر
برامج  من أمره أمام ال كم ال كبير من البرامج المتنوعة من أفلام ومسلسلات وأخبار وأغاني و

يا لانتشار  بية وإنما يعطى دفعا قو ية مختلفة وأفلام كرتونية، والتي أغلبها لا يخدم اللغة العر حوار
بية الفصح ى، وهذا ما أثبتته دراسة علمية،"أّنَّ اللهجات اللهجات المحلية على حساب اللغة العر

يونية في القنوات الفضائية  المحلية واللغات الأجنبية هي الأكثر استخداما في تقديم البرامج التلفز
ية والدينية، وذلك في نظر بية، ونستثني بعض القنوات الإخبار من المبحوثين  (%56.18) العر

بية ما عدا الشباب الجامعي الجزائري، أما اللغة ا بية فتبدو مهجورة في القنوات الفضائية العر لعر
بية وذلك بنسبة) ية والدينية والأدبية التي تقدم باللغة العر ( من %32.58بعض البرامج الإخبار

 21المبحوثين الذين يرون ذلك".

بية ذات البث المباشر في تقديم الجنس بصفة أساسية فيما  -02 إفراط بعض القنوات العر
بورت  تبثه من أفلام ومسلسلات وإعلانات وأغاني كليب فيديو، وهذا ما أكد عليه )هر

ية التي تنتشر في وسائل الإعلام العالمية تثير الرغبة الجنسية في معظم  بلومر( أن الأفلام التجار
موضوعاتها،كما أّن المراهقات من الفتيات يتعلمن العادات الضارة وقد ثبت للعلماء أن فنون 

لحب والمغازلة والإثارة الجنسية والتدخين واحتساء الخمر يتعلمها الشباب من خلال التقبيل وا
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يونية ، دون مراعاة الجوانب الأخلاقية ودون مراعاة لفئات كبيرة من الشباب 22البرامج التلفز
والمراهقين والأطفال، الذين يشاهدون هذه المثيرات التي تؤثر على تنشئتهم الاجتماعية، 

 ً بية والإسلامية، حيث نجح البث  وتكسبهم قيما وعادات لا تتماشى مع القيم والعادات العر
ين جيل من الشباب متصدع النفس،  بية في تكو بي في ال كثير من الدول العر الفضائي العر

لا يفكر إلا في غرائزه  منطلق الشهوة منفك من القيد، شباب يعيش ليله ونهاره مشتت الذهن
با بكل التقاليد الاجتماعية والمعايير الثقافية ولا يطمع لشيء إلا لمجرد إ شباع رغباته العارمة ضار

يونية و 23والقيم الأخلاقية والمبادئ الدينية عُرض الحائط. لقد أصبحت العديد من البرامج التلفز
بية  عبارة عن "وسيلة لانتشار الرذيلة، والدعوة التي تقدم عبر العديد من القنوات الفضائية العر

ا بإشاعة صور ارتكابها وإثارة الرغبة فيها بشتى سبل الفتنة، مع ما يصاحب ذلك من لممارسته
يض على  نشر لصور الفساد الأخرى كالمخدرات والخمور حتى غدت كأنها غير محرمة، وتحر

وتقديم العواطف بمعناها الشهواني،  الجرائم عموما بإظهار مرتكبيها في صورة أبطال يقتدى بهم
والأطفال من خلال الإعلان والترويج للموضة، وإضعاف البصر، وإهدار الوقت وابتذال النساء 

وعدم الاستفادة منه في العبادة أو الدراسة أو المنافع الأخرى، مع ما يصاحب ذلك من 
كسل، وانشغال عن القراءة المفيدة، وتعطيل للقدرات العقلية والتأملية، حتى غدت القنوات 

 24للانحراف". الفضائية كأنها أداة كبيرة

التشبه بال كفار والإنبهار بعاداتهم وتقاليدهم، حسب ما تبثه معظم القنوات الفضائية  -03
بهرجها وقوتها في شتى صنوف الميادين، إذ أّنَّ  ينتها و بية في ز بية، حيث تظهر المجتمعات الغر العر

ين بهم، ول كن من جهة أخرى  إنتاج تلك المواد الإعلامية هو تحت نظر وسمع الغرب والمنبهر
بي الذي يشعر بالشقاء والح يرة والقلق والتفكك الأسري والعنف والإجرام  أين الفرد الغر
والإنتحارات اليومية، والإنحلال الخلقي، والشذوذ في الحركات والمظاهر واللباس والطعام، 

ير والذي أورث أمراضا عصبية ونفسية لا حصر لها، وجعلتهم لا يجدون في الحياة ما هو جد
بية عن واقع الغرب، ول كن تعرض  بالبقاء فيها، هذه الصورة لا تعرضها القنوات الفضائية العر

وأن ما لدى الغرب من غرائب في سلوكيات الحياة هو قمة التحضر  الصورة عن منحى آخر
 25والتقدم.
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بية على زعزعة عقيدة الإسلام في نفوس ال كثير-04  تعمل العديد من القنوات الفضائية العر
من الناس، من خلال النقل المباشر لحياة ال كفار وأحلامهم، وطعامهم، وشرابهم، والموضة في 
بة دين  ملابسهم، ووسائل ترفيههم وتفاهة أفكارهم فهي أسلحة موجهة ومسلطة على محار
يه صورته، والنيل منه، وإبعاد الناس عنه بالإضافة إلى ظهور أنواع السحر  الإسلام وتشو

يحاول مطابقتها أو ــدع بمثل هــءة عالم الغيب التي تجعل المشاهد ينخوال كهانة وقرا ذه المشاهد و
ذه القنوات في الآونة ــور الجاهلية، فهــمشابهتها وقد فاقت هذه الفضائيات ما حدث في عص

بها الرسول ــالأخيرة حملت لنا أف وحث أتباعه على تجنب  -–كارا ومعتقدات طالما حار
اللجوء إليها، فمن ذلك ال كهانة والرجم بالغيب وقراءة الطالع، والقمار. والملاحظ الوقوع فيها أو 

بية  أن هذه السلوكيات المحرمة أصبحت للأسف الشديد تمارس في القنوات الفضائية العر
باعتبارها موضة، وأصبح التنافس على أشده في تقديم البرامج من هذا النوع من أجل جذب 

إليها، بإحضار ما يسمى بالعلماء المنجمين، بل زاد البعض بإحضار  أكبر قدر من المشاهدين
بداية عام جديد. كما  بي، وخصوصا مع نهاية العام و بعض السحرة المعروفين على نطاق العالم العر
بي  أنهم يركزون على المواضيع الشخصية والاجتماعية والعاطفية التي يعاني غالبية أفراد المجتمع العر

 26منها.

بية في الحياة وتعميقها في حياة الشعوب بشكل مشوه وذلك بتوظيف ن -05 قل النماذج الغر
المادة الإعلامية والثقافية لنقل الأنماط الاستهلاكية والسلوكية السائدة في الغرب، وهذا ما أكد 

بية، إلا أنها لم تسلم يفي الجابري" في دراسته "أنه رغم تحفظات المجتمعات العر  عليه "الباحث شر
يقة أكل الشباب ونوعية المأكولات المعروضة،  يظهر ذلك في طر بية و من تأثير الثقافة الغر
بي بين الشباب بشكل ملفت للنظر كما يظهر التغير الواضح لأدوار  وانتشار موضة اللباس الغر
ية وحتى أسلوب الحياة  الأسرة والتغير بين الآباء والأبناء من حيث التعامل مع القضايا الأسر

بما يصل إلى ال يومية، وظهور الاختلاف في وجهات النظر، بين جيل الآباء وجيل الأبناء، ر
حد الصراع النفسي وحتى تهديد كيان الأسرة وتفككها. كما أن الشباب أصبح في عزلة عن 

يقة حياتهم. بية تؤثر على 27الآباء ومنتقد لطر كشفت دراسة علمية أخرى أن الفضائيات العر
كلات اجتماعية تسهم في الاضطراب الاجتماعي وعدم الاستقرار، إضافة إلى شبابنا بإنشاء مش

تعميق المشاعر الذاتية على حساب الالتزام الجماعي، بمعنى إطغاء الفردانية وحب الذات 
وإضعاف الولاء والحب للمجتمع والوطن، وتعميق الإحساس بالإغتراب وإشاعة مشاعر 
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يع، من خلال برامج تكرس  الاستسلام للواقع، كما عملت على نشر الإتكالية والسلبية والربح السر
بداع مثل برنامج"من سيربح المليون" و"وزنك ذهب" و"الخزنة" وغيرها  المادية وتقتل روح الإ

 28كثير.

بية وسلبية، خاصة -06 أثبتت الدراسات أن صورة المرأة مشوهة في القنوات الفضائية العر
غلال جسدها، وذلك بالتركيز على الناحية الجنسية وأنها تستخدم كبضاعة من خلال است

بإظهارها كإنسانة فاسدة الأخلاق والطباع بنسبة)%16.36)بنسبة هذا 29(.%12.15( و
يه من خلاعة أخلاقية مثل مسلسل "العاصفة تهب  وتظهر في كثير من المسلسلات وما تحو

بية 30مرتين". من أغاني مصورة وفيديوهات إن ما نشاهده في العديد من القنوات الفضائية العر
باحية والتشظي القيمي، هي في الحقيقة تعبير صادق عن الفراغ  متنوعة تروج للعري والإ
الروحي والقيمي الذي تعاني منه ثقافة الصورة، التي هي سلاح الإعلام الحديث، فقد روجت 

يقي للسلع الاستهلاكية إلى استعمال الصورة وصورة ا لمرأة على الإعلانات من منطلق تسو
وإظهارها في 31الخصوص والتي كرمها الإسلام ليستعمل جسدها لترويج سلع استهلاكية مختلفة.

يونية  مشاهد مثيرة للرغبات الجنسية ومواقف غير محتشمة، كما تظهر العديد من البرامج التلفز
أّنَّ المرأة مختلطة مع الرجل في كل الأماكن وفي كل المجالات، وقد علم من ديننا الحنيف 

الاختلاط محرم لذاته لما له من المخاطر وتحصيل المفاسد حالا ومآلا، وهو مظنة كل آفة 
أخلاقية تعود بالسلب على المرأة والرجل على حد سواء، وفي كثير من الأحيان تبرز هذه البرامج 

ون أن أّنَّ من يخالف هذا يتصف بالتعقيد والتخلف. وهؤلاء حق فيهم قوله تعالى:"إّنَّ الذين يحب
ّ ه يعلم وأنتم لا تعلمون".)سورة  تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والل

بي يصله أكثر من )19النور، الآية. ( قناة 3405(.كما بينت دراسة حديثة أن الوطن العر
لغة ( قناة فضائية بال733( قناة مفتوحة غير مشفرة، كما توجد حوالي)2886فضائية منها )

بية تشوه صورة المرأة منها:  بعضها يقدم مضامين عر بية معظمها تقدم المضامين الأجنبية، و العر
ياء  يونية وعروض الأز المسلسلات المدبلجة، وأغاني الفيديو كليب المصورة والإعلانات التلفز
التي تستخدم المرأة في معظم الأحوال كجسد جميل ووسيلة إغراء. وكشفت دراسة علمية 

بية 1997-1990يت بين سنتي)أجر  بي، إلى أّنَّ السينما العر ( حول صورة المرأة في الإعلام العر
عرضت نماذج شوهت صورة المرأة وحصرت دور المرأة في علاقتها الجنسية مع الرجل وقدمت 
صورا مبالغا فيها للمرأة المنحرفة ووضعتها في دوائر محظورة فجعلتها قاتلة وتاجرة مخدرات ومدمنة 
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ية والتآمر ود اعرة، وفرغتها من مزاياها الإنسانية. فأصبح الشكل الغالب عليها هو الإنتهاز
ية.وفى محاولة لتسليط  والجشع والغرور والخيانة وغيرها من الصفات التي تتنافى مع طبيعتها السو

بية بتجسيد الصورة العص بية عنيت السينما العر ية الضوء على النموذج العصري لشكل المرأة العر ر
في سياق متهافت خاطئ، إذ أنها ركزت على الشكل الخارجى للمرأة المتمثل في الزى ولون الشعر 
والعرض الظاهر، لسلوكها العصرى بينما أغفلت الجوانب الأصلية في الشخصية كالمستوى العلمي 

  32والثقافي والمكانة الاجتماعية والوظيفة.

لذ-07 ير ا لأثر الخط حد ا لى أ ياً ع عد خف ية لم ي ب ضائية العر نوات الف عض الق شكله ب ي ت
والأجنبية، وخصوصا المخصصة للدراما والأفلام والمسلسلات والأغاني والموسيقي والأخبار على 
ية، فكم من خلاف بين الزوجين كان بسبب البرامج المقدمة في  الحياة الزوجية والعلاقات الأسر

والاحترام والمودة انقلب بين أيدي البرامج هذه القنوات، وكم من بيت كانت تخيم عليه السعادة 
الفضائية إلى ال كراهية والحقد والخيانة والخصام وكم من أسرة قامت دعائمها على الحب والتفاهم 

مة. ي نف والجر شاحنة والع صام والم حيم الخ في ج عة  برامج المنو ها ال ية 33قذفت ب سر قات الأ ما العلا أ
صل  حوار والتوا كافي لل قت  ناك و عد ه ير فلم ي شار ال كب ظل الانت في  ياة  فاهيم الح حول م سري  الأ

يون هو الموجه الرئيس حتى في وقت الأكل بل أصبح لكل  للقنوات الفضائية، حيث تجد التلفز
ناء،  باء والأب بين الأ لاف  شقاق والخ لق وال سبب الق ما ي ضلة  ته المف خاص وقنا جه ال يه برنام فرد لد

يا ناة ر لى ق باراة ع شاهد م يد أن ي هذا ير ضل ف خرى تف لام وأ ناة الأف لى ق ماً ع خر فيل ضية، وآ
لة  لأفراد العائ بين ا صراع  حدث ال نا ي ثة. وه ناة ثال لى ق ياء ع ضة والأز عن المو نامج  شاهدة بر م
حدث العزلة بشكل  نزل، وهنا ت يون داخل الم الواحدة، مما يضطر الوالدين لشراء عدة أجهزة تلفز

أبناء صعبة جدا أثناء مشاهدة البرامج في ظل تزايد برامج تام بين الأباء والأبناء وتصبح مراقبة ال
 34العري والمنوعات الصاخبة.

جرائم  -08 من  يرة  سبة كب نف أن ن مة والع ي ظاهرة الجر مت ب تي اهت سات ال عض الدرا شير ب ت
سببها حداث  فدة  الأ برامج الوا لال ال ية، خ شة المرئ لى الشا شاهدونه ع ما ي لدون  ها يق أّنَّ مرتكبي

يلة يكتسب سلوكاً المليئة  برامج لفترات طو بمشاهد العنف، كما أّنَّ من يداوم على مشاهدة هذه ال
جرائم. كاب ال نف وارت لى الع يل إ ية 35يم ب ضائية العر نوات الف بر الق شاهدها ع جرائم ن من ال فال كثير 

، والأجنبية كان سببها الإعلام المصور الذي لعبت فيه الصورة دور التفكيك في المنظومة القيمية
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سرة  مروراً بالأ ها،  فاظ علي سيخها والح في تر ها  لف أنواع سات بمخت ساهمت مؤس ما  تي طال وال
ية وثقافة الوجدان  فالمدرسة فالجامعة. فثقافة الصورة أصبحت هي العمود الفقري للثقافة الجماهير

خرى أن ) ية أ سة علم تت درا قد أثب عال والغرائز.و شباب %49.50والانف حوثين ال من المب  )
ون أن مشاهدة الفضائيات قد تسبب حدوث مشكلات اجتماعية عديدة للفرد والأسرة، يعتقد

مة  ي لام الجر ضائيات بأف فان الف سبب طو لانحراف ب لى ا شباب ع شجيع ال شكلات ت هذه الم برز  وأ
والعنف وأفلام الجاسوسية، حيث أفرزت نتائج الاستبيان وجود ارتفاع واضح في نسبة المبحوثين 

ظاه يدون  لذين يؤ سبة )ا غت الن يث بل شاهدة، ح سبب الم لانحراف ب بل)%26رة ا ( %09( مقا
يادة الشعور بالإحباط. ية وقيمها وز  36ممن يعتقدون بتأثير الفضائيات في إضعاف الروابط الأسر

شير ي نرو ب جورج جير " "George Gerbner  قدم يكي ي لأمر يون ا لى أن التلفز صدد إ هذا ال في 
شوهة  صورة م له  شاهدين  شخاص الم ها للأ شاهدين ل لأفراد الم نف ل برامج الع برز  قع، إذ ت عالم الوا لل

عالما أكثر عنفا وأكثر خطوة من الواقع المعيش، إذ تقدم الرجال ثلاثة مرات أكثر من النساء، 
وتقدم المرأة كمخلوق ضعيف ومستسلم وخاضع للرجل القوي، وتقدم نسبة من الأشخاص الذين 

 (37) سنة أقل من حجمهم ضمن المجتمع الراقي. 65يبلغون من العمر أكثر من 

من -09 نة  يل لعي لال تحل من خ يونية"  سلات التلفز في المسل حول"القيم  ية  سة علم كشفت درا
ية،  ير أخلاق سلوكيات غ عض ال ضمن ب ية تت ب سلات العر ية المسل لى أّنَّ غالب ية، إ ب سلات العر المسل

ها أّنَّ  نا، من نا وعادات مع قيم نافي  عارض وتت تي تت في أن  وال بأس  ترى أي  لا  سلات  هذه المسل
بن العم  يبا غير مباشر كإ يدخل على المرأة رجل أجنبي عنها، وأن يخلو بها وخصوصا إذا كان قر
بة له أو كان زميلا في العمل، وذلك يشير بكل وضوح إلى إغفال  ونحوه، أو كانت الفتاة مخطو

ترض أن ت من المف كان  تي  يرة ال نب الغ سلات لجا لك المسل فوس ت في ن ها  سلات لتعميق سعى المسل
كن أن تقوم  لا يم بين أي زوجين  هذه الدراسة أن الحياة الزوجية  أفراد المجتمع المسلم.كما بينت 
هو  ليس  سلات  هذه المسل صوره  ما ت حب ك ما، وال عاطفي بينه حب  سبقها  لا إذا  ستمر إ لا ت و

مرأة جل أو ال جده الر قد ي لذي  طري ا حب الف ما ال لأخر، وإن جاه ا شاب  ت بين  قة  جود علا هو و
لو  يا وأن يخ سيهما أن يلتق تاة لنف لك الف تى وت هذا الف يز  يث يج  ما، بح عارف بينه سبقها ت تاة  وف
لا  لأمر و هذا ا لى  صر ع سلات تقت هذه المسل لا أن  جان، إ ما زو حدثا وكأنه لآخر وأن يت حدهما با أ

 38تشير إلى ما قد يقود إليه الحب قبل الزواج من معاشرة بينهما.
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بية، تلك -10 بية خرجت علينا وشوهت السماء العر هناك العديد من القنوات الفضائية العر
التي لم تبحث في البنى التحتية اللازمة لعمل الفضائيات، بل أخذت تبث من شقة أو شقتين من 
هذه العاصمة أو تلك معتمدة فقط على كاميرا ثابتة تنقل صورة مذيعة غير مؤهلة لعملية الاتصال 

بي بالفوز بجائزة قدرها)بالجم برنامج آخر لتلقي مكالمات الجمهور عبر إغراء الجمهور العر أو  90هور، و
ألف دولار( من خلال طرح أسئلة تافهة، الإجابة مقدمة مسبقا، بغية كسب أكبر قدر  95

ية، ول كن الهدف من هذه البرامج هو الحصول على  من المشاركين في البرنامج للفوز بالجائزة المغر
وفي ظل ذلك أصبحت وظيفة 39ثمن المكالمات وتقاسمه بنسبة معينة مع شركات الاتصال.

بية مبتذلة، ونمطية تؤدي إلى  الترفيه والتسلية لل كثير من البرامج المقدمة في القنوات الفضائية العر
بي، بل بالمقابل تشجع السل بداع لدى الفرد العر بية تسطيح الفكر والحياة الثقافية وقتل روح الإ

والتقليد، مثلما نشاهده في العديد من قنوات الفيديو والأغاني والموسيقي والدراما والأفلام والتي 
ية خاصة. يقول الدكتور" علي الأنصاري ")رئيس مجلس طلاب  40لأغلبها أهداف منفعية تجار

"أصبح الإعلام المبثوث فضائيا في بعض بلداننا نسخة أخرى  :تقنية الشارقة( حول هذه النقطة
برامج اللهو الخليع التي  بي، حيث نجد في بعض معلوماته غير المتابعات السطحية و للإعلام الغر
بالتالي تقتل فيه روح  يد في سطحية التفكير وضآلة العقل والبعد عن أساسيات الحياة، و تز

بداع".  41المعرفة والعلم والإ

لغلو في اللامنطقية وإلغاء العقل في فهم الأشياء والعلاقات والأحداث، التي تعمل له ا -11
ال كثير من الأفلام العلمية والخيالية، وأيضا تمجيد المغامرة الفردية والشعور بالعظمة الذاتية وقتل 

تتغلب الإحساس بالجماعة، بالإضافة إلى اختزال النجاح في الارتقاء عبر السلم الاجتماعي، إذ 
قيم النفعية والمصلحة الشخصية على قيم العلم والمعرفة والثقافة، فتختفي الأخلاق وتخلفها المنافع 
يون تؤثر على فكر  يؤكد ال كثير من الباحثين أن كثرة مشاهدة التلفز والمعارف الوظيفية، و

ا شحذ الفكر، المشاهد فتضعف لديه مل كة التخيل، لأنه يقدم الصورة والفكرة مبعدا العقل ومحاول
 (42) وتتباطأ العملية التحليلية الانتقادية نظرا لضعف المضمون.

بي الجاد يشعر بأن تلك القنوات والخاصة منها بالتحديد، تتعامل بمنطق -12 إن المشاهد العر
بية  التقليد الحضاري لكل وجوه وأشكال الفن الوافد من الخارج، وعدم تأصيل الفنون العر

بما يوضح الأصلية بما قد يؤد يس الإنهزام الحضاري و بي، وتكر ى إلى تسطيح وتغييب العقل العر
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ية وتحافظ على الإنتماء  بية أصلية وثابتة ترسخ الهو أن هذه القنوات ليست لها سياسة إعلامية عر
بل تعمد إلى التعامل بعقلية السوق والربح بكل شكل، دون النظر للاعتبارات القومية والوطنية 

بية سوقا يحتكرها الأصلية التي  يحتاجها الشباب والنشأ، حيث أصبحت القنوات الفضائية العر
يحكمها كل ما هو حسي مباشر دون إعمال للعقل أو الوجدان، ولم  أصحاب رؤوس الأموال، و
تأبه للتحديات التي استجدت عن العرب والإسلام بعد مقولة)هنتجتون( حول الصدام الحتمى 

يع لمنتجات للحضارات، لم تهتم بهذا ال جانب وكان همها الأكبر التحول لوسائل ال كسب السر
يات شركات الاتصالات والهواتف المحمولة متباعدة عن أهداف الإعلام المرئي  الغرب، ولمبار
وعدم تحقيقها، والتي تتمثل في)صناعة الموقف، توفير المعلومة، تنمية العلاقات، الترفيه، 

  43الإعلان(.

بية والأجنبية أّنَّ الحياة تجرى على أساس النمط أو لقد صورت القنوات -13 الفضائية العر
الأنماط التي يشاهدونها في الأفلام والمسلسلات، وأنها دوما هادئة وساحرة تصاحبها الموسيقي 
ية المدغدغة للأحاسيس والمشاعر وهذا في حقيقة الأمر عزل اصطناعي للشباب  ير التصو

ينهم النفسي والانفعالي كما وللأطفال عن واقع الحياة كلها بك ل ما فيها، وهذا قد يؤثر على تكو
يؤثر في درجات استعدادهم للتعامل مع الحياة الواقعية فيما يستقبلهم من أيام مما قد يؤدي 
ينصاعون للوهم  ببعضهم إلى الهروب والإنسحاب من واقع الحياة، حيث أصبحوا ينقادون و

 44ائق بالنسبة لهم أمرا مؤلما ومرفوضا.والخيال بسهولة بينما أصبح تقبل الحق

ية والثقافية للقوى المسيطرة في  -14 تعمل القنوات الفضائية على زرع القيم النفسية والفكر
ين وعلى الأخص أبناء مجتمعاتنا، وفتح هذه المجتمعات وإسقاط عناصر الممانعة  وعي الآخر

ية أخرى والمقاومة والتحصي ن، وإعادة صياغة قيم وعادات جديدة، ت ية ثقافية وحضار ؤسس لهو
ية، وتؤكد بعض الدراسات أّنَّ هذه القيم أغلبيتها العظمى  يتها الحضار لهذه المجتمعات مهددة هو
يكية(، كما نشاهدها في الأفلام والمسلسلات وغيرها من وسائل الاتصال  بية )أمر قيم غر

با وطالبة بجامعة صنعاء حول ( طال554والإعلام الحديثة. وفي دراسة " وديع محمد سعيد" على )
يون الفضائي الوافد إلى اليمن وعادات تعرض طلبة الجامعة له، توصل إلى أن هناك  البث التلفز

بية والأجنبية، لا %76نسبة عالية من عينة البحث ) ( تقر بوجود برامج تعرضها القنوات العر
ما وأّنَّ نسبة  -قول الكاتبعلى حد  -تتلاءم مع القيم والعادات والتقاليد وهي نتيجة مقلقة لا سّيَّ
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ومن بين السلوكيات السلبية التي (45)(.   التعرض للقنوات الفضائية الوافدة يتم بكثافة عالية )
يون دورا في بروزها، من خلال ما تبثه من برامج وأشرطة ومسلسلات وأفلام  يكون للتلفز

برامج الفنون المختلفة والتي منها:  و

 الاتكالية والهروب من تحمل نتائج الفعل والسلوك.سلوكيات  -01

بداع. -02 يع، بدل القيم الحاثة على العمل المنتج والإ  سلوك الربح السر

يمان بالقدر بدل -03 سلوكيات تهدف إلى تأصيل الإحساس بالعجز والدونية والتخلف والإ
يجابي، الحاثة على الخلق والابتكار.  القيم الدافعة للسلوك الإ

يم الانفتاح الثقافي والاقتصادي على النتاج المادي والعقلي للغرب، وتقديمه على أنه ق -04
 النموذج الأمثل للحياة والتنمية.

يظه ر ذلك بجــلاء في  -05 سلوكيات التقلي د والمحاكاة لكل ما هو أجنبي كرموز للتطور، و
يحات الشعر، ووضع حلقات الأذن، والرقص في بعض يقة اللباس، وتسر زوايا الشوارع  طر

 والملاهي.

العنف كمظهر من مظاهر المدنية الحديثة القائمة على القوة  سلوكيات تدعو إلى تعلم سلوك -06
المادية والسيطرة وما ترتب عنها من ألوان السلوك الخاطئ والماجن مثل: التسكع والاعتداءات 

م الملأ بذلك، والغلظة في وأعمال السرقة والعنف وتناول المخدرات والمسكرات والتباهي أما
الألفاظ انعدمت من جرائها صور الاحترام بين الصغار والكبار... وغيرها. وهي في الواقع 

 (46)سلوكيات ومظاهر ما كان لها أن تطال مجتمعنا المسلم والمحافظ.

أفادت دراسة علمية أجراها الباحث "جلال حسن" أّنَّ الرسوم المتحركة التي تقدمها برامج -15
بي، مثل العنف ال أطفال هي المسؤولة عن إقرار العديد من الظواهر السلبية في المجتمع العر

والعدوان والتأخر الدراسي وانتشار الألفاظ السوقية، مما أثر على فهمهم وتفكيرهم وسلوكياتهم 
 السلبية، وذلك في ظل تراجع مستوى التعليم في المدارس مما يلقى اللوم على القنوات الفضائية

في إضعاف مستوى التحصيل لدى الطفل، لأنه يستولى على معظم وقته، بالإضافة إلى ضعف 
بي لرسوم الأطفال مما أتاح الفرصة أمام ال كرتون المستورد لنقل قيم ومعارف وأفكار  الإنتاج العر
بية عن واقع الطفل، بالإضافة لاعتماد ال كرتون الأجنبي على شخصيات وهمية تقوم  ومفاهيم غر
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القوة الجسدية والإحتياجات البيولوجية.وهكذا نرى بأّنَّ برامج الأطفال في القنوات الفضائية  على
ترسخ قيما مغلفة بألوان ورسوم تؤثر على عقلية الطفل، مثل العدوانية والخيانة والظلم وال كذب 

يقوم كثير من القائمين على إنتاج برامج الأطفال بتوظي ف عناصر والأنانية والتفكير الخرافي، و
الصوت والصورة بشكل سلبي، يؤكد على مناظر ومشاهد عدوانية باستخدام اللقطات المكبرة 
ية الأخرى، ومن ثم فإن أغلب  والزوايا الخاصة وحركات الكاميرا والمؤثرات السمعية البصر
مشاهد العنف المقدمة في هذه البرامج، تستخدم وسائل غير مشروعة، وهو عنف بصري وصوتي 

  47وجسدي موجه من الصغير إلى الصغير.وحركي 

بية على الرغم من تعددها وتنوعها ل كنها لا تلبي  وخلاصة القول، أّنَّ القنوات الفضائية العر
بية وتنوع برامجها  بي، إذ أّنَّ تعدد القنوات الفضائية العر رغبات وطلبات وطموحات الفرد العر

ري وفني، يمكنها من اجتذاب المشاهد لا يكفي بل لا بد أن تكون هذه القنوات في مستوى فك
بي مشترك  بي ومنافسة القنوات الأجنبية، وعليه لا بد أن تكون هذه البرامج من نتاج عر العر
بية وطموحاته الإنسانية،  يته العر ية، وهو بي ما يعبر عن خصوصيته القطر ليجد فيها المشاهد العر

بية لوحدها تبقى عاجزة عن  قدرة مواجهة الاختراق الإعلامي الثقافي لأّنَّ إمكانات أية دولة عر
بية وتوجهاتها وسلوكها القائم ونظام  الوافد عبر الأقمار الإصطناعية، كما أن طبيعة الأنظمة العر
يالية لا  ية، ذلك لأنَّ التصدي لهذه الظاهرة الإمبر الفكر السائد أعجز عن توفير الأسلحة الضرور

بي مشترك  يمكن أن يحقق النجاح إلا من خلال عملية بية عبر عمل عر التحصين الذات العر
بسات، ونور  بية خالصة باستثمار مشروع أقمار عر مدروس بشكل عملي ذي آفاق قومية عر

يع المناسبة. بدر سات، ونايل السات، وغيرها من المشار "كما أنه ينبغي أن يكون  48سات، و
درك حقيقة واقعه، وأن نحسن تعاملنا مع ظاهرة الإعلام الفضائي تعاملا واقعيا، ومسؤولا ي

بية حيث لم تحسن  توظيفه، بتغيير الصورة التي عليها واقع استخدامات القنوات الفضائية العر
بية، ولا الصورة الإسلامية، فليست المسألة مسألة ظهور على الهواء، بل لا بد أن  الصورة العر

ين مما هو شديد الصلة بذواتهم ومصل يمتعهم، صحة يكون لدينا ما نقوله للآخر حتهم، وما يفيدهم و
ّ ه  بة من الل في المضمون، وجاذبية في العرض ومهارة فنية فائقة في الأداء، ورغبة صادقة في المثو

وخاصة أننا نشهد منذ فترة تطورا ملموسا في امتلاك 49سبحانه وتعالى، وتفان تتطلبه هذه الرغبة".
يع ناجحة في مجال الأقمار الصناعية،  العديد من تقنيات الاتصال والإعلام الحديثة، فلدينا مشار
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يوني الفضائي، ولدينا تقدم لا بأس به في استخدام شبكات  يع ناجحة في البث التلفز ولدينا مشار
بية على تفاوت بينها.المعلومات وتوفير خدماتها في عدد   من بلداننا العر

بية منها أو الأجنبية في حقيقة الأمر ما هي إلا  وفوق ذلك فإّن القنوات الفضائية سواء العر
يون كوسيلة  بية والأجنبية، ولا ينكر عامل أهمية التلفز يوني عبر الأقمار الصناعية العر إرسال تلفز

ية، وهو كذ ية، وإخبار بو يع وشامل، إعلامية تعليمية، وتر لك فرصة لنظام تعليمي متطور وسر
يجاد جو تنموي فعال، وهذه الأهمية مقدرة ومعتبرة، وغير منكرة. وتأسيسا على ذلك  يساعد في إ
ية متى أحسن استخدامها جذبت إليها ملايين البشر بحكم خصائصها  بو فالقنوات الفضائية وسيلة تر

ية، وثقافية، الذاتية شديدة الوقع والتأثير، وكثير منها مه بو يأ لتقديم خدمات تعليمية، وتر
 وإعلامية واسعة، ومن ثم ليس من الحكمة رفضها والإعراض عنها.

ساثؼب: لوحٔ ػي ٍالغ الخـبة اإلػالهٖ الذٌٖٗ فٖ المٌَات الفؼبئ٘ٔ حست 
 هزوَػٔ هي الذساسبت الؼشث٘ٔ لذهت فٖ ّزا الوزبل.

بية أنجزت حول الخطاب الإعلامي من خلال قراءة فاحصة لمجموعة من الدراسات  العر
بية الدينية توصلت إلى تشخيص بعض نقاط القوة والضعف  الديني في القنوات الفضائية العر

 50التي يتميز بها الخطاب أحصرها هنا في النقاط الآتية:

بي لمعرفة شؤون -01 ً لمختلف فئات المجتمع العر ً مهما تعتبر القنوات الفضائية الدينية مصدرا
تهم والفتاوى التي تنظم علاقاتهم اليومية. وهذا من خلال الإطلاع المستمر على أقوال حيا

ين في مختلف التخصصات العلمية.  العلماء والمفكر

بي بأحوال المسلمين  -02 تعد بعض القنوات الفضائية الدينية وسيلة مهمة لإعلام الجمهور العر
ق المفروض على العديد من هذه القنوات في مختلف بقاع العالم وهذا رغم الضغوطات والخنا

بيات المال كة لهذه القنوات.  من طرف اللو

ساهمت بعض برامج القنوات الفضائية الدينية في تغيير المفاهيم الخاطئة عن الإسلام -03
بي. لأن الإعلام المضاد استطاع أن يقدم صناعة  بي والغر لدى ال كثير من فئات المجتمع العر

ة عن الإسلام والمسلمين، إذ صور المسلم والإسلام في وسائل الإعلام جاهزة وسلبية ونمطي
بية بصور بشعة وسلبية، إذ أصبح الإسلام في نظرهم عبارة عن إرهاب وعنف وقتل  الغر
يد الانتقام لمن يخالفه في العقيدة والدين.  ير ية، و يمة، وأّن الفرد المسلم لا يحب الخ ير للبشر وجر
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بية ضد الرسول والدليل الحملات الإعلام في ال كثير من  ية التي تشنها ال كثير من وسائل الغر
بية  بية المسلمة في العديد من الدول الأورو المناسبات، والخناق المفروض على الجاليات العر

يكية.  والأمر

بي ومن أبرز القنوات -04 ارتفاع نسبة مشاهدة القنوات الفضائية الدينية لدى المشاهد العر
هدة مرتفعة )قناة إقرأ، قناة الرسالة، قناة المجد، قناة العفاسي، قناة الهدى، قناة التي تشهد مشا

يعود سبب إقبال عليها إلى تنوع برامجها الدينية المعروضة .الصفا، قناة الناس، قناة الفجر، ...( و
بي، برامج تعليم  وتحفيظ مثل البرامج الاجتماعية التي تعالج المشكلات اليومية لحياة الفرد العر

القرآن، برامج الإرشادات الصحية والقانونية والدينية، برامج الفتاوى التي تخص الفرد في كل 
 شؤونه اليومية، برامج الترفيه والتسلية الهادفة....إلخ(.

يز القيم الدينية والثقافية -05 ساهمت نسبة كبيرة من برامج القنوات الفضائية الدينية في تعز
ي بي المسلم بالخصوص، والدفاع عنها في ظل والاجتماعية والحضار ة التي يقوم عليها المجتمع العر

بية. بي للبيئة العر يات البث الفضائي الغر  الغز الثقافي لمحتو

النقص الفاضح التي تشهده جل القنوات الفضائية الدينية يتمثل في ضعف سياسة اختيار -06
تشكيل الشبكات البرامجية في ظل المنافسة  ال كفاءات وال كوادر الإعلامية والفنيين المشرفين على

بية الأخرى والقنوات الأجنبية، مما جعل الخطاب الإعلامي  الشرسة من قبل القنوات العر
الديني يشهد تقهقر كبير في نسبة المشاهدة في السنوات الأخيرة. بالإضافة إلى ضعف تقنيات 

تنعدم في هذه القنوات نظرا لتمسكها العرض والإثارة والجذب والإقناع فكل هذه العناصر تكاد 
بالأشكال والديكورات الثابتة)الكلاسيكية( التي لا تثير المشاهد ولا تجذبه لمتابعة البرامج. لأّن 
الديكور والإخراج والمؤثرات الصوتية والإضاءة والمناظر لها قدرة كبيرة في نجاح البرامج 

يونية، وهذا التوجه شهدته معظم القنوات ا ية التي تتسم التلفز لفضائية وحتى القنوات الإخبار
 بطابعها الجاد في عرض البرامج.

التقصير الملاحظ على معظم القنوات الفضائية الدينية ضعف تغطيتها الإعلامية لما -07
يحدث للأقليات المسلمة في مختلف مناطق العالم، إذ هناك أقليات كثيرة منتشرة في العديد من 

 لقهر والظلم والتهميش والقتل والتهجير والعنف.تعاني ا مناطق العالم
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ً في الحد من ظاهرة التطرف -08 يا ً محور بعض القنوات الفضائية الدينية كان لها دورا
بية، والتي ساهمت بشكل كبير في ظهور ما  والتعصب التي انتشرت في العديد من الدول العر

 يسمى بقضية الإرهاب. 

بي بمتابعتها جل البرامج التي تقدمها القنو-09 بية تسمح للمشاهد العر ات الفضائية الدينية العر
يونية  في إطار عائلي ملتزم، وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى مراعاة الشبكات البرامجية التلفز

بي المسلم.   للمنظومة القيمية السائدة داخل المجتمع العر

يونية  ال كثير من برامج القنوات الفضائية الدينية تشتغل على بث -10 ال كثير من البرامج التلفز
بية والإسلامية، وهذا على  التي تركز على الشكليات والأمور الهامشية التي تعيشها الشعوب العر

 حساب تقديم برامج تعالج جوهر الدين الإسلامي وتقديمه بطرق بسيطة وسهلة للتطبيق.

الإسلامي الفضائي يتميز  يرى ال كثير من متابعي القنوات الفضائية الدينية أّن الخطاب -11
بأحادية النظرة للقضايا المطروحة، وأنه خطاب متعصب، إذ يتجلى ذلك في رفض الحوار مع 
بية المسلمة.  بية في ال كثير من الأمور التي يمكن أن تكون في صالح المجتمعات العر الحضارة الغر

ع دول العالم، وأيضا ولهذا وجب تسليط الضوء على عدة عناصر منها: فتح التواصل الحضاري م
تفعيل دور المنظمات الإسلامية في كل دول العالم، برمجة المضامين التي تعرض العقيدة 
الإسلامية بأساليب واضحة وسهلة بكل اللغات العالمية حتى يقبل الآخر على فهم الدين 

 الإسلامي. 

لبرامج ذات قيمة ضرورة إنشاء قنوات فضائية دينية جديدة بغية خلق منافسة في إنتاج ا-12
ية تساهم في تحسين صورة الإسلام والمسلمين عند الغرب، وهذا لا يتأتي  ية وفكر ثقافية وحضار
إلا بإعداد كوادر إعلامية وفنيين مختصين في مجال الإخراج والإعداد والبرمجة، بالإضافة إلى 

يع في طرق  ين والدعاة عبر هذه البرامج. وأيضا التنو عرض البرامج استقطاب خيرت المفكر
والتخلي عن الطرق التقليدية التي تنفر المشاهد من متابعتها. فأي مشروع إعلامي يقوم على خطة 
ارتجالية غير مدروسة مصيره إلى الفشل والضمور والاختفاء وهذا ما حدث مع العديد من 

 القنوات الفضائية الدينية.
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 الخبتؤ. 

 ًتبئذ الذساسٔ:
 أن نستنتج النتائج الآتية: انطلاقا مما تقدم يمكن لنا

ير السنوي الأخير لموسم )-01 ( الذي نشره اتحاد إذاعات الدول 2013-2012أثبت التقر
بية تضاعف بشكل كبير ومثير للانتباه في السنوات  بية بأن عدد القنوات الفضائية العر العر

( قناة فضائية. وهذا يعود لعدة أسباب، 1320( إذ تجاوز عددها )2015-2009الأخيرة )
بية في السنوات أبرزها الحراك الاجت ماعي والسياسي الذي شهدته العديد من الدول العر

الأخيرة. بالإضافة إلى التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات داخل الدول المتقدمة. وهذا ما 
بية إلى الاستفادة من ذلك في مجال البث الفضائي المباشر. كما توجد  أدى بالعديد من الدول العر

بية، إذ شهد عوامل أخرى متعلقة با يعي المنظم للعملية الإعلامية داخل الدول العر لجانب التشر
هذا المجال نوعا من التحرر من القيود التي كانت مفروضة عليه في السنوات الماضية. وحتى 
يات  الأنظمة التي كانت تتخوف من الإعلام لم يعد من مقدروها فرض الرقابة الكاملة على محتو

 الإعلام الجديد.  وسائل الإعلام، وخصوصا

بية بأّن قنوات التسلية -02 ير السنوي الأخير الذي قدمه اتحاد إذاعات الدول العر أظهر التقر
ية والوثائقية والتعليمية،  ً مقارنة مع القنوات الإخبار ً كبيرا والترفيه والإعلانات شهدت انتشارا

ن القنوات كان لهدف وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى أن الهدف من إنشاء الصنف الأول م
 تجاري بحت.

بي من حيث عدد  كشفت الدراسة التحليلية-03 بأن التطور الذي شهده البث الفضائي العر
يات والمضامين،  القنوات الفضائية والشركات الإعلامية لم يقابله التطور نفسه على مستوى المحتو

بي، وهناك فأغلب هذه القنوات تعتمد على بث أو إعادة بث برامج لا قيمة له ا لدى المشاهد العر
العديد من القنوات تعتمد بنسبة كبيرة على البرامج المستوردة من الدول الأجنبية، وهذا دليل 

يونية المحلية.  على فشلها في إنتاج وإعداد البرامج التلفز

بية منذ نشأتها لم تحقق رغبات -04 كشفت الدراسة التحليلية أن القنوات الفضائية العر
بي الذي لا يزال يعود في مشاهدة ما يحدث داخل بيئته المحلية إلى البث وإشباعا ت الجمهور العر

بية تمثل بالنسبة له وسيلة لترويج ثقافة العري والتهريج وإثارة  الفضائي الأجنبي. فالقنوات العر
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الغرائز والشهوات والتلاعب بمشاعر المشاهدين من خلال بث مجموعة من البرامج التي تتناقض 
يونية.  مع قيمنا وعادتنا وتقاليدنا المحلية عبر عدد معتبر من القنوات التلفز

بية بنوع من الفوضى -05 تتميز الشبكات البرامجية عبر ال كثير من القنوات الفضائية العر
ً أي نوع من البرامج يشاهد. إذ نجد العديد من القنوات  والفراغ التي تجعل المشاهد حائرا

يونية تغير مو اعيد البرامج المهمة دون الإعلان عن ذلك. وهذا يدل على أن معظم هذه التلفز
المحطات غايتها ملء الفراغ الموجود في الشبكة البرامجية دون مراعاة لتلبية رغبات ومتطلبات 

 الجمهور الموجه له.

ً في السنوات الأخيرة إذ بلغ عددها -06 ً ملحوظا شهدت القنوات الفضائية الدينية تطورا
( عبر مختلف الأقمار الإصطناعية، وتعد من أكثر القنوات 2013عام ) قناة عند نهاية (125)

يعد  ً في السنوات الأخيرة إذ تضاعف عددها مرتين مقارنة بالقنوات الجامعة، و يونية نموا التلفز
 القطاع الخاص الأكثر تطوراً مقارنة بالقطاع العمومي.

ية كشفت الدراسة التحليلية بأن من أهداف -07 القنوات الفضائية الدينية محاولة تقو
ية الموحدة للأمة، وتحصينها ضد محاولات الاستلاب الثقافي عن  ية الحضار مشاعر الإنتماء للهو
بية الإسلامية، وإظهار الصورة الحقيقية للإسلام.  براز الجوانب المشرقة للحضارة العر يق إ طر

 المجتمع.بالإضافة إلى نشر الوعي المعرفي بين مختلف فئات 

يادة عدد القنوات الفضائية الدينية يعود -08 كشفت الدراسة بأن السبب الأول في ز
بالدرجة الأولى إلى وجود هيئات أو منظمات أو أحزاب أو جمعيات تسعى إلى نشر اتجاهاتهم 
ية المختلفة سواء داخل البيئة المحلية أو العالمية بدعم من مؤسسات  وأفكارهم ومذاهبهم الفكر

 امية أو دينية عالمية أو رجال المال والأعمال.إعل

كشفت الدراسة التحليلية بأّن الخطاب الإعلامي المتلون الذي تروج له القنوات -09
الفضائية الإعلانية أكبر تحدي يواجهه الخطاب الإعلام الديني، وذلك بسبب القوة التي يتميز 

وجيا الحديثة والدعم المالي والإمكانات بها الخطاب الإعلامي المتلون، فاعتماده على التكنول
بي، حتى ولو كانت  ً كبيرا في استقطاب الجمهور العر ية، استطاع أن يحقق نجاحا المادية والبشر

بي.  رسائله الإعلامية تتناقض في العديد من المرات مع معايير وقيم المجتمع العر
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التي شكلها الغرب عن  القنوات الفضائية الدينية في تغيير الصورة النمطية ساهمت-10
الإسلام والمسلمين ولو بشكل جزئي، لأن الغرب لا يزال يعتقد بأن الإسلام والمسلمين يمثلون 
خطر على الإنسانية، وهذه الصورة السلبية يتحملها الإعلام ورجال الدين عبر مختلف المؤسسات 

 الاجتماعية.

ن حيث العدد، إلا أّن استفادتها رغم التطور الذي شهدته القنوات الفضائية الدينية م-11
من الجانب التكنولوجي في عرض البرامج وتقديمها لم يشهد تطورا ملحوظاً، إذ يعتبر الديكور 

 والاستوديوهات والخلفيات والميكرفون والكاميرا من أهم التقنيات التي تؤثر على نجاح البرامج.

الدينية تعاني من ضغوطات من  كشفت الدراسة التحليلية بأن أغلب القنوات الفضائية-12
بية، وهذا ما أدى إلى غلق ال كثير منها في السنوات  قبل الأنظمة الحاكمة داخل الدول العر
ية معينة على  الأخيرة بسبب الحراك الاجتماعي والسياسي. إذ تم اتهامها بدعم توجهات فكر

 حساب توجهات أخرى. 

ءات عبر القنوات الفضائية الدينية كشفت الدراسة التحليلية بأن مشكل نقص ال كفا-13
بي. فنجاح أي قناة فضائية يتطلب  يعد من أهم الأسباب في تراجع مكانتها داخل المجتمع العر
استقطاب ال كفاءات المتميزة في مجال الإعلام الديني حتى تحدث الفارق في عملية إعداد 

ة كبيرة من طرف الوسائل وإنتاج وتقديم البرامج، وخصوصا وأن الإعلام الديني يشهد منافس
 الإعلامية الأخرى.

كشفت الدراسة التحليلية بأن الخطاب الإعلامي الديني عبر الفضائيات يتميز بأحادية -14
النظرة للقضايا المطروحة، وأنه خطاب متعصب إذ يتجلى ذلك في رفض الحوار مع الحضارة 

بية في ال كثير من الأمور التي يمكن أن تكون في صالح ا بية المسلمة.الغر  لمجتمعات العر

كشفت الدراسة التحليلية بأنه لا بد من إنشاء قنوات فضائية دينية عالمية تبث بكل -15
اللغات العالمية بغية خلق إعلام ديني قوي يستطيع أن يحدث الأثر في مختلف فئات الجمهور 

 العالمي، ولن يتحقق ذلك سوى بتوفر العناصر الآتية:

بي بغية إعطاء الفرصة لل -01 كفاءات المتميزة في مجال الإعلام الديني داخل المجتمع العر
بداع وعرض أفكارها.  الإ
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ضرورة خلق المنافسة في مجال الإعلام الديني من خلال تشجيع وتحفيز الإعلاميين على -02
 تقديم برامج ذات بعد عالمي.

لا تكون تابعة لجهة  توفير موارد مالية متعددة لدعم القنوات الفضائية الدينية، حتى-03
بي. فكلما كانت هناك استقلالية مالية للقناة كلما حققت نجاحات في  معينة داخل المجتمع العر

 مجال الإعلام الديني.

الاستفادة من التكنولوجيات والتقنيات الحديثة في عملية عرض وإعداد وتقديم البرامج، -04
ينية للإعلاميين والتقن يكون ذلك بعقد دورات تكو  يين والمهندسين.و

ضرورة وضع إستراتيجية محكمة عند فتح القنوات الفضائية الدينية حتى لا تكون منابرا  -05
بي.   للتنابز والسب والشتم والصراع بين مختلف المذاهب والطوائف الدينية داخل المجتمع العر
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 الـبّش تَهٖ .ؤ
 الزضائش - ربهؼٔ الجَٗشٓ

 ولخض: ال
ئر نة الجزا لى مدي لي ع نت أورل لة ال كو صراع 1775سنة  شكلت حم قات ال حدى حل م إ

سنة  ية  لة الجزائر يا سيس الإ نذ تأ بدأ م لذي  سباني ا ئري الإ لدين 1520الجزا ير ا يد خ لى  م ع
حدى  هذه المعركة إ فت  قد عر سبان، و يد الإ لى  عروج ع سحاق و يه إ شهاد أخو عد است بروس ب بر

ية الإسبانية الحديثة، حيث ذهب ال كثير من المؤر خين إلى تشبيهها بحملة أهم الانهزامات العسكر
م، نظرا للاستعدادات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي 1541شارلكان على مدينة الجزائر سنة 

مرة  ئر  نة الجزا ستعادة مدي يرة لا لا كب ها آما قت علي تي عل لة، ال هذه الحم جاح  سبانيا لإن سخرتها إ
قوة ال لا أن  سبانية، إ ية الإ لاك الإمبراطور لى أم ضمها إ خرى، و ها أ ية قادت ية وعبقر لة الجزائر يا إ

لى  خرى ع مرة أ حة  سائر فاد بدوا خ لذين تك سبان، ا حات الإ جه طمو في و عا  سدا مني فت  وق
أسوار مدينة الجزائر، وتسلط الدراسة الضوء على أهم معركة جرت وقائعها بمدينة الجزائر خلال 

ية ا ية والإمبراطور  لإسبانية.القرن الثامن عشر الميلادي بين الدولة الجزائر
Abstract: 
Conte Oreilly expedition had formed one of fights Alger- Spanish which had began 

at the time of province establishment in 1520 by leader Kheir Eddine Barbarous after 
the death of his two brothers Isaac and Aroudj by the Spanish, however this struggle 
some of modern Spanish military defeating ،many historians mentioned that is similar 
to charlcan’s campaign on Algiers in 1541 regarding to huge or weak kinds of military 
and materials that was provided by the Spanish to succeed this campaign, Which it 
commented on high hopes for the restoration of the city of Algiers again, and annexed to 
the Spanish Empire property,، whereas the strength of the Algerian province and its 
leaders stood bulwark against the ambitions of the Spaniards, who suffered heavy losses 
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again on the walls of the city of Algiers ،and the study shed highlights on the most 
important battle The proceedings were held in Algiers during the 18th century between 
the Algerian state and the Spanish Empire. 

 همذهٔ: 

ية  لى غا شر وإ سابع ع قرن ال ية ال نذ بدا ئر م نة الجزا لى مدي سبانية ع مات الإ فت الهج توق
لة هران1775حم لى و لة ع عد الحم شر، ب ثامن ع قرن ال لال ال لأولى خ عد ا تي ت ير  م ال سى ال كب والمر

مدينتين1732سنة  لال ال عادة احت عن إ سفرت  تي أ لة 1م وال شل الحم عد ف تأتي ب ها  ما أن ، ك
عامي  ية  لىم1772و 1770الدانمارك ها ع ما بين قت في ية اتف ب لدول الأورو كأن ا هاك  ، و إن

نت  مرة كا كل  في  ضاعها، و ها وإخ سيطرة علي هدفها ال عة  حروب متقط مدة ب ية كل  يالةالجزائر الإ
خرى  تارة أ ترا و سا وإنجل مرة فرن سبانيا و تارة إ ته، ف لدور ذا يةتلعب ا ب لدول الأور هذه ا من  لة  دو

 الدانمارك وغيرهم.

من  ير  يذهب ال كث بل  ئر،  ضد الجزا سبانيا  ها إ تي وجهت لات ال هم الحم من أ لة  هذه الحم بر  وتعت
سنة  شارلكان  لة  شبيهها بحم مؤرخين لت ن1541ال لى مدي سه ع ها بنف تي قاد نه م ال لة م ئر محاو ة الجزا

حة،  ية فاد شر ب ية و سائر ماد شه خ بد جي كراء، وتك مة ن ي ني بهز نه م لا أ ها، إ ضاعها واحتلال لإخ
 وعليه يمكننا طرح التساؤلات التالية: 

هذه  - لات  هي مآ ما  لة؟ و هذه الحم صدي ل ية الت لة الجزائر يا ستطاعت الإ مدى ا لى أي  إ
 الحملة؟ وما هي أهم نتائجها على الطرفين؟ 

 وقبل التطرق لأسباب الحملة ووقائعها أردنا التطرق لأوضاع البلدين قبيل هذه الحملة.
 لج٘ل الحولٔ  الَػغ الؼبم للجلذٗي-1

  إسبانيا-أ

لث) كارلوس الثا في  لت  ية تمث صية قو ترة شخ هذه الف في  سبانيا  كم إ م( 1788-1758تولى ح
ير بلاده وجعلها من أهم دول با في ذلك الوقت، فحاول  الذي كان له مشروع طموح لتطو أورو

ية  صناعية، الفلاح ية، ال سكر سية، الع عات السيا يع القطا ست جم يدة، م صلاحات جد خال إ إد
  سنوات من مباشرة هذه الإصلاحات لقب "الطاغية المستنير". 10والمالية، ولذلك نال بعد 
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ية مثل لة قو سبانيا دو من إ عل  حاول أن يج قد  خارجي ف ستوى ال لى الم ما ع حال أ يه ال كان عل ما 
سا  صة فرن ية خا ب لدول الأورو هة ا ستطيع مواج تى ت لادي، ح شر مي سادس ع قرن ال ية ال بدا
هة  تأمين الجب من  لث  كارلوس الثا كن  ما إن تم ما، و سبانيا دائ هددان إ تا ت تان كان ترا الل وإنجل

حرب  هاء ال ها، وإن قام ب تي  صادية ال سية والاقت صلاحات السيا جاح الإ عد ن ية ب خل الداخل دا
جب  لذي ي لأول ا عدو ا له ال سبة  ثل بالن نت تم تي كا ئر ال حو الجزا ظاره ن جه أن بدأ يو تى  با، ح أورو

سنة  لت  ما إن ح لذلك  يه، و ضاء عل ئر، 1774الق نة الجزا لى مدي جوم ع ستعدا لله كان م تى  مح
برا حرا و ها ب ضي بمهاجمت طة تق لى خ مدا ع هد  معت هاد أو "م يدات دار الج لى تهد ضاء ع للق

بيون في ذلك الوقت. "القرصنة  كما كان يسميها الأور

 الجزائر-ب

شا مان با بن عث مد  ترة مح هذه الف في  ية  يالةالجزائر كم الإ قب  4تولى ح لي "المل لداي ع فا ل خل
ية داخليا وخارجيا، لعلمه  ببوصبع" يا أساسه إعادة هيبة الدولة الجزائر وكان يحمل مشروعا حضار

دهور، زاد الأوضاع خطورة الاحتلال الإسباني، الذي أنها كانت تعيش حالة من الفوضى والت
يالةوإنجاح مشروعه الحضاري.  5قرر محمد بن عثمان تصفيته نهائيا حتى يستطيع توحيد كامل الإ

سواء  جال،  يار الر في اخت قدرة  فاءة وال لى ال ك مد ع سة تعت نتهج سيا لداخلي ا صعيد ا لى ال فع
نة لاد بمدي شؤون الب في إدارة  عه  عاونون م لك  المت كات الثلاث)باي ستوى البايل لى م ئر، أو ع الجزا

ستحق  من ي عزل  ي ية و ستحق الولا من ي يولي  كان  غرب(، ف لك ال شرق،بايلك التيطري،باي ال
 6العزل.

عددهم  من  يل  في التقل بدأ  لة،  يا خل الإ مؤامرات دا من  ية  شار كه الإنك كان يحي ما  مه ب ولعل
من منعهم  ظيمهم، ف تأديبهم وتن لى  مل ع سل وع مل ال يذ ح لى تنف شدد ع نة و جول بالمدي ناء الت اح أث

ل كنه استطاع القضاء على هذه المؤامرات وقرر ، لذلك كثرت تمرداتهم ومحاولات قتله 7أوامره
تيش  لداي وتف صر ا سلحين ق شخاص الم خول الأ نع د ئر م ماني للجزا كم العث تاريخ الح في  مرة  لأول 

حراس ال ضباط  مة و ضباط الحكو لا  لدخول إ يد ا من ير صركل  ئل 8ق مع القبا لى ق ضافة إ بالإ
ب   قدرة  مة الم فع اللز ضت د تي رف ية ال ئل بجا جرة وقبا سة بجر ئل فلي ثل: قبا مردة م جو 30المت بو

يا، فوجه لها الداي محمد بن عثمان حملة لقمعها وإخضاعها لسلطته.  9سنو
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سفن ال لى ال تاوات ع مة الإ فع قي سابقيه، فر عن  فة  سة مختل نتهج سيا قد ا يا ف ما خارج عة أ تاب
سنة  سلم ل هدة ال ها معا قض مع قد ن لدانمارك ف ما ا يد، أ سو ندا وال ية وهول ضها 1767للبندق م لرف

ية  قوات الدانمارك مت ال لداي قا قرار ا لى  هدة، وردا ع شروط المعا لال ب هدايا والإخ قديم ال ت
لدانما سطول ا يتمكن الأ لم  ها، و صدت ل ية ت ية الجزائر لا أن البحر ئر، إ ناء الجزا مة مي ركي بمهاج

 10يوما، ليضطر في النهاية لعقد صلح مع الجزائر 11الاقتراب من المدينة، واستمر على ذلك مدة 
لدانماركي صل ا جاع القن لى إر ئر ع كام الجزا ثت ح تي ح ية ال لة العل من الدو تدخل  تدخل  ب عد  ب

طرفي بين ال صلح  برام  لإ تدخل  ية ال لة العل من الدو به  ستانبول، وطل في ا لدانماركي  صل ا ، 11نالقن
ها  سنة بين قات الح شيا والعلا صلح تما هذا ال برام  بت إ ية وطل لة العل تدخلت الدو لك  جب ذ بمو و

عام  في  لدانمارك، و بين ا سلاند1772و لأميرال هو جاء ا ضع  «Hosland» م  ئر وخ لى الجزا إ
شروط طرفين 12لل بين ال صلح  برام ال تم إ شا و مان با بن عث مد  ضها مح تي فر نب ، 13ال من جا ما  أ

هد  في ع يه  نت عل ما كا لأمور ك ترك ا قات و هذه العلا جوهر  لداي ب مس ا لم ي سا ف ترا وفرن إنجل
 سابقيه. 

وما يمكننا قوله أن محمد بن عثمان باشا استطاع أن يحكم قبضته داخليا، بإسناد المناصب إلى 
بإخلاص تام نذكر منهم: الباي محمد بن  رجال أكفاء لهم القدرة على تسيير البلاد بمقدرة عالية و

باي  لإزميرلي ) صالح ا باي  طري(، ال باي التي ناجي ) باي الوز غرب(، ال باي ال ير ) مان ال كب عث
في  تدخلهم  ية و شار سطوة الإنك من  حد  جيش وال ظيم ال قام بتن لي، و عرب ع غا ال شرق(، وآ ال

هار: فق بهم حتى قال فيه الز عدل بين الناس والر كم، مع مراعاة ال ّ ه وك»... شؤون الح ان رحمه الل
حب  كان ي هرة، و يعة المط شر كام ال ما بأح لك ملتز قوانين الم فا ب صاف عار عدل والإن مؤثرا لل

 14«.الجهاد...

عة  عادة مراج قام بإ ية، و لة الجزائر بة الدو فرض هي ستطاع  قد ا خارجي ف ستوى ال لى الم ما ع أ
ئر، فيما أبقى على العلاقات الخارجية وفق أسس جديدة تراعي أكبر الحقوق والامتيازات للجزا

بما لقوتهما،وأيضا تحييدهما في أي نزاع مرتقب ضد إسبانيا،  هدوء العلاقات مع إنجلترا وفرنسا ر
ير مدينتي وهران والمرسى ال كبير. ياته تحر  خاصة وأنه وضع من أولو
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 ؤسجبة الحولٔ  -2

 هحبٍلٔ فه الحظبس ػلى ٍّشاى ٍالوشسى الىج٘ش -ؤ

قوات  عد انسحاب ال هران والمرسى ال كبيرب ية من مدينتي و ما –الجزائر لى إثر إعادة احتلاله ع
بدأت في إنهاك  -م1732من طرف الإسبان سنة  استطاعت فرض حصار محكم على المدينتين،و

ية  سائر ماد ها خ من خلال بدتهم  ئة، ك فة والمفاج مات الخاط سبانية بالهج قوات الإ ال
ل شكلت  سائر ت هذه الخ جة ل يةفادحة، ونتي شر ب عيش و ستطيعون ال لا ي هم  عة أن سبان قنا دى الإ

 15بسلام وهناء ما لم يضعوا حدا لهذا الحصار وهذه الهجمات المتتالية.

صوا  يين الذين خص سة والعسكر بال السا ير يشغل  بوهران والمرسى ال كب سباني  ظل التواجد الإ
شكلان تا ت سيطرتهم، فكان حت  ما ت مدينتين وإبقائه فاظ بال ظة للاحت يف باه صار لا  م ئا ثقي عب

سمت  لذلك انق صرتين، و مدينتين المحا قواتهم بال شها  نت تعي تي كا صعبة ال ضاع ال ظرا للأو ليهم، ن ع
ية حيال مستقبل التواجد الإسباني بالمدينتين إلى قسمين:   الطبقة السياسية والعسكر

من  يد  سيكلف المز لف و لذي ك قاء، ا فة بالب عدم المجاز سحاب و لى الان يدعوا إ كان  سم  ق
ية، وقسم آخر كان يفضل البقاء مهما كانت الخسائر.الخ  سائر المادية والبشر

ومن أجل حسم هذا الخلاف قرر الملك فليب الثالث تكليف الحاكم العسكري لوهران الدوق 
قات  ستوى العلا ير وم سى ال كب هران والمر عن و صل  ير مف عداد تقر يورو بإ يف دي أرم جوز

جاورة ئل الم سبان بالقبا بط الإ ير لذي  سنة ا ير  هذا التقر جز  قد أن هذا 16م1741، و صدور  ب ، و
نب سحاب وتج ما الان لول، إ حد الح يار أ لى اخت مة ع سبانية مرغ سلطات الإ صبحت ال ير أ  التقر

لا  لك إ هم ذ تأتى ل لا ي لك، و عن ذ بة  تائج المترت مل الن غامرة وتح صلة الم سائر أو موا من الخ يد  المز
ية، و  سواحل الجزائر مل ال لال كا عادة احت ما بإ شكلت دائ تي  ئر ال نة الجزا ضاع مدي ية إخ بدا

 الصخرة التي تتحطم عليها آمالهم، وفي النهاية كانت الغلبة لأصحاب الاختيار الثاني.
 الحذ هي الْزوبت الزضائشٗٔ ػلى السَاحل اإلسجبً٘ٔ-ة

ظرا  ير، ون سى ال كب هران والمر ير و هو تحر صار  فرض الح سي ل هدف الأسا من ال لرغم  لى ا ع
قل  مت بن سبان، وقا هة الإ في مواج ستراتيجيتها  ية ا قوات الجزائر يرت ال مة غ هذه المه بة  صعو ل
ية تهاجم هذه السواحل وتعود محملة بالغنائم  المعارك إلى السواحل الإسبانية فكانت السفن الجزائر
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سر عن والأ يد  حدها يز ئر و نة الجزا عددهم بمدي كان  لذين  فال وا جال وأط ساء ور من ن ى 
منهم 18 لف،  سباني 10أ لاف إ مل 17آ لى كا ية ع مات الجزائر ضخامة الهج لى  يدل ع ما  هذا  ، و

سبانية  ثرة الشكاوى من طرف سكان السواحل الإ جة ل ك بية وخاصة إسبانيا، ونتي الدول الأورو
 يا، كان لا بد له من اتخاذ قرار لوقف هذه الحملات المتزايدة.للملك، وتضررهم ماديا ومعنو 

 بسمبؽ الذإ هحوذ ثي ػخوبى ثبشب هي الحىن -د

هار،  قوة وازد لة  مر بمرح ية ت يالةالجزائر ها أن الإ قة مفاد سبانية حقي سلطات الإ أدركت ال
نتيجة لإعلان  بقيادة الداي محمد بن عثمان باشا، الذي كان يعيش العديد من المشاكل الداخلية

حد  يد ال لداي ير كان ا لذي  شاري ا جيش الإنك مع ال فه  سلطته وخلا عن  ها  ئل تمرد عض القبا ب
من نفوذه وتدخله في شؤون الحكم، فأرادت إسبانيا استغلال هذه الفرصة والقيام بإسقاط محمد 

كم سدة الح من  شا  مان با هذا 18بن عث يف  ها وتوق لاد وخارج خل الب يعه دا شار يل م ، وتعط
 ازدهار المتنامي.ال

 الس٘ـشٓ ػلى هذٌٗٔ الزضائش -د

لذي  لأخير ا هذا ا لدين،  ير ا عروج وخ ستنجادهم ب ئر ا نة الجزا سكان مدي سبان ل ينس الإ لم 
ماي  في  يون  عة البن من قل طردهم  ستطاع  يد 1529ا لى  شارلكان ع مة  ي سوا هز لم ين ضا  م، وأي

سنة  نة  سوار المدي لى أ غا ع سان آ ضافة أن مد1541ح قوة م، بالإ صمة ومركز  هي عا ئر  نة الجزا ي
لع  في مط شأن  كان ال ما  سبانية ك كات الإ ها بالممتل ها وإلحاق قرار باحتلال خاذ ال تم ات لذلك  لة،  يا الإ
لى مركز  سيطرة ع هي ال ية إذن  فوذ، فالغا قة ن ها منط لادي وجعل شر مي سادس ع قرن ال ال

سف سبان الآ فوس الإ في ن جذرة  مة مت بة قدي هي رغ لةوقوتها، و يا شل الإ لذين ف ضياعها، وا لى  ين ع
قرنين  مدار ال لى  نت ع تي كا لاتهم ال ثرة محاو من ك لرغم  لى ا بة ع هذه الرغ يق  في تحق سلافهم  أ

عدة عد ال سبانيا ت خذت إ لذلك أ لاديين  شر المي سابع ع شر وال سادس ع نة  ال لى مدي سيطرة ع لل
 19الجزائر واحتلالها نهائيا.

 فشل هسبػٖ الظلح ث٘ي الـشف٘ي -ّـ

س شت إ سبب عا يرة ب ية كب شاكل داخل ئر م نة الجزا لال مدي ضي باحت ها القا يل قرارا بانيا قب
ها ب نة  حرو مدة معي يةولو ل لة الجزائر يا ضد الإ صراع  ئة ال لى تهد لت ع ية، فعم ب قارة الأورو خل ال دا

حتى تتفرغ لمواجهة هذه المشاكل لذلك أرسل الملك كارلوس الثالث مبعوثا عنه للداي علي باشا 
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لك  عقدطالبا منه  بل بالرفض، غير أن الم الصلح وعارضا عليه مبالغ مالية معتبرة، ل كن طلبه قو
سنة  شا  مان با بن عث مد  لداي مح يين ا تم تع ما إن  لك، و من ذ يأس  لم ي سباني  تى 1766الإ م ح

أرسل إليه يهنئه بمنصبه الجديد وعارضا عليه إقامة الصلح مقابل مبالغ مالية كبيرة، إلا أن الداي 
يد  سباني:الجد لك الإ لا للم سلفه قائ قف  لب وكرر مو هذا الط فض  من »...  ر خاف  لا أ ني  إن

 20«.القوات الإسبانية، وإن السلاح هو الفاصل بيننا

ّ ه  بي محمد بن عبد الل ولما تأكد الملك الإسباني من فشل مساعيه لجأ إلى وساطة السلطان المغر
هود قام بج طرفين، و بين ال ساطة  لب الو لى ط فق ع لذي وا لك  ا بة الم يق رغ سبيل تحق في  ضنية  م

باسم أخوة الإسلام  الإسباني،لدلك أرسل إلى الداي محمد بن عثمان باشا كتابا راجيا منه باسمه و
صل  ساطة ات هذه الو جاح  يرة، ولإن موال كث لى أ صوله ع بل ح في مقا سبان،  مع الإ صالح  أن يت

بي بالدولة العلية لتمارس ضغوطها على الداي.  21السلطان المغر

بي مبعوثه محمد الفزان إلى الجزائر  ومواصلة لجهوده في سبيل إقامة الصلح أرسل السلطان المغر
عوث و ،22م1768ه /1182للإشراف على تبادل الأسرى بين الجزائر وإسبانيا سنة  قد نجح المب

بي في مهمته وتم تبادل الأسرى على نطاق واسع بين الطرفين، على الرغم من رفض المجلس  المغر
بت  مدة قار سباني ول كي الإ سرى  250المل  سراح الأ لاق  جة أن إط لأمر، بح هذا ا ثل  سنة م

يد في عددهم وقوتهم.  23المسلمين يز

عوث  لى مب صلح، ورد ع مة ال فض إقا مان ر بن عث مد  لداي مح يه أن ا شارة إل جدر الإ ما ت وم
له: بي بقو سلطان المغر هدة»... ال نت معا قدت أ ندما ع يي ع شورتي ورأ بت م مع  هل طل صلح  ال

سنة  سبانيا  لى 24«م1767إ مالم تتخ سبانيا  مع إ صلح  لأي  لرافض  ئري ا قف الجزا نت المو مام تع وأ
لا حل أمامه سوى استخدام القوة  عن وهران والمرسى ال كبير تأكد الملك كارلوس الثالث أنه 

ية لإسقاط الداي من الحكم وإخضاع مدينة الجزائر.  العسكر
 ح٘٘يبؿالق سشاح األسشى الوس٘ -ٍ

ئل  كدس ها نه ت نتج ع ما  ياز، م حري بامت هاد الب قرن الج لادي  شر مي سابع ع قرن ال بر ال يعت
ية  ب سواحل الجنو لى ال ية ع مات الجزائر ياد الهج جع لازد لك را بالجزائر، وذ بيين  لأور سرى ا للأ

ية انتقاما من إسبانيا، ومن أكثر السو ية الجزائر با التي كانت هدفا مباشرا للبحر بية لأور احل الغر
طة  صقلية، مال سيكا،  فورن، كور نابولي، لي نوة و سواحل ج ية  مات الجزائر ضة للهج عر
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بيين الذين ينطلقون منها  وميورقة... وتعد هذه المناطق الأماكن المفضلة لنشاط القراصنة الأورو
ية والقيام بحملات على مدينة الجزائر.  25لمهاجمة السفن الجزائر

في مه سبانيا  كرت إ ما إن ف يدين ولذلك  عة المؤ في طلي سة  نت ال كني تى كا ئر ح نة الجزا مة مدي اج
نوة فورن وج نابولي، لي ثل  ية م يطال مدن الإ عض ال لى ب يادة ع ها، ز سواحل ، ل ية ال جة حما لك بح وذ

في  لاف  قدرون بالآ لذين ي سراهم ا سراح أ لاق  صلة وإط ية المتوا مات الجزائر من الهج سبانية  الإ
قت لك الو س26ذ هم الأ من أ هذا  كان  مه ، ف في هجو لث  كارلوس الثا لك  ها الم جج ب تي تح باب ال

 على مدينة الجزائر.
 استمشاس األٍػبع فٖ بسجبً٘ب ٍؤٍسٍثب -ٕ

سنة  من  تدة  ترة المم لال الف سبانيا خ لت إ حروب  م1775-1732دخ من ال سلة  في سل
نت قد كا سا ف نب فرن لى جا ية إ ب من  الأورو تدت  تي ام ية ال ثة البولون حرب الورا في  لا  فا فعا طر

هة م1738 -1733 في مواج سردينيا،  يا،  من فرنسا، بفار حالف المشكل  ضمن الت ضا  نت أي ، وكا
ينسكي فرض مرشحهم ستانيسلاسلز للوصول إلى «Stanislasleczinski»النمسا، روسيا وجرمانيا، ل

ثاني  ست ال لك أوغ فا للم كم خل سنة  Augusts2»27»سدة الح في  لدول1738و مت ا  م أبر
 المتصارعة معاهدة فينا تم بموجبها إنهاء حرب الوراثة البولونية.

لى  يد إ من جد سها  سبانيا نف جدت إ ية و ثة البولون حرب الورا قف  من تو صيرة  مدة ق عد  ب و
يزا يا تير فت «MarieThérèse»جانب حليفتها فرنسا في حرب جديدة ضد مل كة النمسا مر ، وعر

حر من هذه ال يات  بعين سنوات الأر مدار  لى  تدت ع تي ام ية، ال ساو ثة النم حرب الورا يا ب يخ ب تار
لا أن شر ميلادي، إ قرن الثامن ع ترة  ال هذه الف في  ضتها إسبانيا  ها التي خا حروب وأخطر أشهر ال

م، وكان سببها الرئيسي 1763-1756سنوات التي جرت وقائعها في الفترة الممتدة من  7حرب 
ست سة الا تي المناف سيا، وال برو ترا و ضد إنجل سا،  سا والنم سبانيا، فرن حالف إ بين دول الت ية  عمار

 28استطاعت خلالها إنجلترا تحقيق مكاسب هائلة في العالم الجديد على حساب فرنسا وإسبانيا.

بي  لأورو صراع ا هى ال ما إن انت لذلك  حروب،  هذه ال في  حة  سائر فاد سبانيا خ بدت إ تك
ير بدأ التفك تى  بي ح لأورو كان  ا ها، ف قت ب تي لح سائر ال يض الخ عو ها وت ستعادة هيبت ية ا في كيف

في  ها  تي واجهت لدول ال لك ا من ت قوة  قل  فا أ جاد طر ي سبان إ يين الإ سكر سة والع لى السا ما ع لزا
با، فهداهم تفكيرهم إلى مدينة الجزائر التي يمكن السيطرة عليها بسهولة حسب ظنهم.  أور
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 استؼذادات الـشف٘ي -3

 إسبانيا -أ

بعد أنتوفرت العديد من الأسباب للقيام بهذه الحملة، أصدر الملك "كارلوس الثالث" أمرا إلى 
كافة الموانئ الرئيسية بإسبانيا، مثل قرطاجنة، قادس، برشلونة، بضرورة التحضير الجيد كتجميع 

ش لة  ضيرات طي هذه التح ستمرت  قد ا ية، و ضرور يات ال مؤن والآل تاد وال ية والع ب يالق الحر هر الف
 م.1775جوان 

حوالي  يد  سبان تجن ستطاع الإ ندي و 20ا لف ج مدافعهم،  600فارس و 300أ مع  مدفعي 
بية،  50سفينة، توجد منها  500، و29بحار 3500في ما كانت السف ن تحمل ح والي  باخ رة ح ر

جة و 20 شباك" 7مدمرة 20بار نوع " من  كب  ب   344و مرا مزودة  ، 30مدفع 100سفينة 
ي مة ق سندت مه ندروأورلليوأ نت أليخ صل ال كو ندي الأ لأميرال الأيرل لة ل هذه الحم  ادة 

«AlgandroO’reilly  » حري جيش الب يادة ال سندت ق ما أ بري، في جيش ال ئد لل كقا
ستيخون يوم «  DonPedroCastejon»لبيدوركا لة  لق الحم ناء 1775جوان 23لتنط من مي م 

 31جوان. 30الجزائر يوم  قرطاجنة لتصل إلى سواحل مدينة

 الجزائر-ب

يون مبكرا بخ بر 1732على عكس الحملة الأولى ضد وهران والمرسى ال كبير سنة  م علم الجزائر
لذي  شا ا مان با بن عث مد  لداي مح شراف ا يادة وإ ها بق يد ل ستعداد الج لى الا لوا ع لة فعم هذه الحم

لدفا ناس بالجهاد ل مر ال لة، وأ يا مل تراب الإ في كا عام  لن النفير ال مره وأع لدين أصدر أوا عن ا ع 
ياتهم  ستو ية وم قاتهم الاجتماع نت طب ما كا ينهم مه ما ب عاون في لى الت سكان ع ثا ال لوطن، حا وا
سنين  سبعة  فوق ال من  لاد  يين الأو مر بتع نه أ تى أ ية، ح ئات العمر لف الف من مخت شية، و المعي

لأبراج لاع وا لى تعمير الق ية 32للمساعدة ع سكر ظيم القوة الع ضرورة تن جه أوامره ب جودة . ثم و المو
حوالي  عددها ب قدر  تي  ضواحيها، وال ئر و نة الجزا منهم  11897بمدي ند  لى  9322مج قادرا ع

ية داخل  424المشاركة الفعلية في المعارك، كانوا موزعين على  فوجا، مقيمين بثماني ثكنات عسكر
باي قسنطينة بالمسير إلى الجزائر بعد أن ك33أسوار المدينة بعدها أصدر أوامره إلى  طا ، و ان مراب

يرة( وفي ذلك يقول محمد الطاهر بن أحمد:  فأخذ صالح باي المخازنية والعتاد »...ناحية حمزة )البو
ئر لى الجزا جه إ مرابطين وتو بة وال من الطل هاد  من أراد الج صبايحية وكل  شايخ والدوايروال  34«والم
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لى الجز جه إ غرب بالتو باي ال فة  طري، ولخلي باي التي مره ل صدر أوا باي وكذلك أ مر ال ما أ ئر، في ا
قوات  جأة ال سبانية ومفا قوات الإ حرك ال من ت فة  هران، مخا لى و صار ع شديد الح قاء لت بالب

ية، أو مهاجمة مستغانم وتلمسان.   35الجزائر

 تَصٗغ المَات الزضائشٗٔ الوذافؼٔ ػي الوذٌٗٔ - 

كل  عات،  مس مجمو لى خ ئري إ جيش الجزا حدات ال يع و شا توز مان با بن عث مد  لداي مح قرر ا
صدي  نة والت عن المدي لدفاع  ستعداد ل بة الا لى أه كون ع عين لت كان م في م ترابط  ها  حدة من وا

يعها على النحو التالي:   للقوات الإسبانية، وكان توز

لأولى: - عة ا ناجي"، المجمو سن الخز ها "لح سندت قيادت مة أ بط )الحا لر عين ا ها  باط وكان مركز ر
عه  نيس م كل ُخباء  40حاليا( ووادي الخ في  ية(، و سر باء )فصيل أو  سكر،  30ُخ من الع فرا  ن

 جندي. 1200أي يوجد معه حوالي 

ية: - عة الثان صر المجمو نيس )العنا ها واد خ باط عرب ومركز ر غا ال غا" آ لي آ ها "لع سندت قيادت أ
كون لداي أن ي مر ا يا(، وأ عه  حال باء  40م كل ُخ في  باء  سكر أي  30ُخ من الع فرا   1200ن

 جندي.

ثة: - عة الثال باب المجمو ها  باط يل ومركز ر جة الخ جة" خو صطفى خو سيد "م ها لل سندت قيادت أ
 36جندي. 600نفر أي يوجد معه  30ُخباء في كل ُخباء  20الواد، وأمر بأن يكون معه 

عة:- باي"المجموعة الراب طري "مصطفى  ئل  باي التي عض القبا تؤازره ب طه تمنفوست،  با ومركز ر
 وفرسان سباو.

سة- عة الخام هة:المجمو من الج ناجي  يؤازره الخز غرب  باي ال فة  عين  خلي باط ) من ر ية  ب الغر
بط( ومعه   37آلاف فارس من الدواير. 4الر

 تَصٗغ الوذافغ ػلى األثشاد -5

  به ية( و  مدفعا.180برج الفنار )برج البحر
  به يتان من المدافع بها برج السردين و  مدفعا.32بطار
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  بين ما  شا  مان با بن عث مد  ناءه مح جدد ب قد  نة( و ي برج الزو يد ) -1773برج الجد
حوالي 1774 جد  صلة يو في المح مدافع، و من ال عة  يه مجمو عن  200م ف لدفاع  جاهز ل مدفع 

 38المدينة.

ية المستعدة فعليا للدفاع عن المدينة، فإننا نستعين  أما فيما يخص العدد الكامل للقوات الجزائر
يعها كما يلي:  ير الذي قدمه سان ديدي حول الحملة الإسبانية نقلا عن جمال قنان وكان توز  بالتقر

  ألف رجل. 20بايلك الشرق بقيادة صالح باي، عدد قواته 
 صطفى ياد م طري بق لك التي ته  باي عدد قوا جديري  40باي،  ما ذكر ال جل، في لف ر أ
 39ألف. 20رقم 
  ألف جندي. 20بايلك الغرب بقيادة الخليفة نائب الباي، عدد قواته 
  من العثمانيين. 2000آغا العرب بالجزائر عدد قواته 
  آلاف رجل. 6الخزناجي بالجزائر عدد قواته 
  40آلاف رجل من العثمانيين. 5وكيل الحرج عدد قواته 

يو يترصد تحركات الإسبان الموجودين في وهران والمرسى  أما باي الغرب فبقي مرابطا في أرز
 41ألف رجل. 40و 30ال كبير وكان عدد قواته يتراوح ما بين 

 س٘ش الحولٔ ًٍتبئزْب -6

 سير الحملة-أ

ية  02في  مادى الثان ل 1189ج فق  سبانية 1775جوان  30ه  الموا قوات الإ هر ال بدأت تظ م، 
مة  ست مقد تى ر عة ح صلاة الجم من  جون  ناس يخر بدأ ال ما إن  ئر، و نة الجزا سواحل مدي لى  ع
تي  ته ال نزل قوا ية وأ ناورة ذك باي بم صالح  قام  فاجئ  صول الم هذا الو جة ل بالحراش ونتي جيش  ال

 42ألف جندي بمكان غير بعيد عن الحراش. 20قدرت بحوال 

يوم  جر  لع ف مع مط ية01و يل ئد ا1775جو قام القا لي م  نت أورل سبانية ال كو قوات الإ عام لل ل
لارا"  سانتا ك سفينة " متن ال لى  ين ع شار ضباط والمست من ال يد  قة العد ستطلاعية رف لة ا بجو
بة، ل كنه تفاجأعندما  ية المنصو لاستطلاع الأوضاع على الساحل والتعرف على الدفاعات الجزائر

من كل الج مل المدينة  لى كا يات موزعة ع مدافع والبطار شافه رأى ال لك اكت ثر من ذ هات، وأك
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ية لا يمكن اختراقها، مما دفعه إلى اختيار حل آخر وهو النزول إلى البر ثم الزحف  لتحصينات قو
 43على مدينة الجزائر للسيطرة عليها.

صر(  نيس )العنا بين وادي خ ئر  شرقي للجزا شاطئ ال لى ال ته ع نزال قوا لي إ نت أورل قرر ال كو
حوالي  حد أل 20والحراش وتم حشد  قد وصف أ مؤنهم، و بية و عداتهم الحر مل م ف جندي بكا

يدو لأميرال مزار سبانية ا قوات الإ ها « Mazarrede»قادة ال طة ب ظروف المحي نزول وال ية ال عمل
لا:  لى »...قائ لي ع نت أورل ني ال كو لب م ية ط يل في أول جو ئر  ليج الجزا في خ لة  عت الحم عد أن تجم ب

لأفواج الأولى للجيش ومعي أساس أنني قائد الأسطول النزول إلى الب قطعة مدفعية  12ر رفقة ا
لا 12مدافع من عيار  8بالإضافة إلى 8مدفع من عيار 12، ثم يليها مباشرة إنزال 4من عيار ، إ

يةيوم ياح قو يلية 03أننا تفاجئنا بر يليةونتيجة هذه 4مما صعب عملية الإنزال التي قرر لها 44جو جو
الجنود واختيار السفن التي ستحملهم إلى الشاطئ على  الأوضاع كلفت بوضع خطة نهائية لنقل

 45«.آلاف رجل 7رجل، ليلتحق بهم بعد وقت قصير قوة تعدادها  7600أن تنزل قوة قوامها 

يق  ستراتيجيةمحكمة لتطو عة إ عدو متب قاة ال ستعدادا لملا ها ا ية مواقع قوات الجزائر خذت ال ما أ في
 القوات الإسبانية،حيث لم يتركوا أي مجال للصدفة، متخذة الشكل التالي: 

  ساحة أول مة،  بط )الحا لر عين ا نيس و ئر ووادي خ بين الجزا ية  ية المؤد ب هة الغر الج
عين  عات  سفل مرتف عرب ماي(، أ غا ال لي آ قوات ع ها  ناجي تؤازر سن الخز قوات ح قة،  الأزر

 بالقرب من وادي خنيس.
  بي من راك ير  عه ال كث باي وم صالح  قوات  با:  حراش جنو ساحة ال من  شرقية  هة ال الج

 الخيل والجمال.
 .بي: قوات مصطفى خوجة الخيل  الجنوب الغر
 غيرت خططه وتنقل إلى باب الوادي: فرقة الصبايحية، لمراقبة تحركات العدو في حال ت

بية لمدينة الجزائر.  الجهة الغر
 .بية للمدينة  فرق زواوة: لحماية الجهة الغر
 .بية: قوات خليفة باي الغرب محمد بن عثمان ال كبير  46الجهة الغر
  تأمين يا(، ل حري حال برج الب ست )ال ية تامنفو لى غا طري إ باي التي قوات  جة:  سهل متي

يص  47ال المؤن، والمبادرة بالهجوم في حالة الضرورة.مؤخرة المدافعين والمكلفين بإ
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الملاحظ إذن أن المدينة أصبحت مطوقة من كل الاتجاهات، فما إن تنزل القوات الإسبانية 
 إلى ساحة المعركة حتى تجد نفسها محاصرة من كل الجهات.

يعدها لخوض المعارك في المنطقة التي خصصت له، وقاموا ب حفر أخذ كل قائد ينظم قواته و
سبوعا  سبانية أ قوات الإ نزول ال تأخر  يزاتهم  مام تجه لى إت ساعدهم ع ما  يس، وم تار نادق والم الخ

له: ساني بقو ية التلم بن رق شار ا لك أ لى ذ لريح وإ بوب ا تردد وه جة ال لا نتي عدو »...كام كث ال إن م
 48.«كان خيرا لنا، لأن قبائل العرب كانوا يجيؤون من كل ناحية إلينا

قوارب ال بدأ بدأت ال تى  صلت ح ما إن و ساحل، و حو ال قدم ن سبان بالت نود الإ مل الج تي تح
قوات  سكرات ال صف مع ية بق ب سفن الحر قوم ال قت ت فس الو في ن شاطئ و لى ال بالنزول إ نود  الج
تأمين  في  ها  بة من ناجي رغ سن الخز قوات ح ها  جد ب تي تو قة ال لى المنط صفها ع ية مركزة ق الجزائر

يات و ية كانت لهم بالمرصاد.عملية النزول، ل كن البطار  49المدافع الجزائر

ستعمل  يديين، لت سين حد مح برأ ية ور منهم بندق حد  كل وا يد  ب بر و لى ال سبان إ نود الإ نزل الج
لوا  ما أنز يين، ك ئر لة الجزا قدم الخيا ها ت قون ب قت يعي فس الو في ن سكراتهم، و حول مع يس  تار كم

هارس  حزم وم شكل  في  طة  بو شاب مر من الأخ ما  هم أكوا ما مع يع  هم جم مدافع ومع بل وال القنا
قوات  لا أن ال ماح، إ لك الر ستخدام ت ستحكامات با ناء الا في ب ية  سكر فرقهم الع بدأ  لزمهم، لت ي
بين  ضيقة  قة  في منط صرهم  طوقهم وتحا يق تحركاتهم وت ستطاعت أن تع يد ا ها الج ية بتمركز الجزائر

 50منذ البداية بإقامتها.مرتفعات حسين داي وشاطئ البحر، رغم تحصيناتهم التي بادروا 

حو  قواتهم ن عت  لذلك هر كرا  صار مب فك الح حاولوا  قف  طورة المو سبان خ عد أن أدرك الإ ب
صف  في ق سطول  ستخدام الأ قاموا با نيس، و حراش وخ بين ال عة  قول الواق جاورة والح ساتين الم الب

يت  تي بق هم، وال صدي ل في الت سة  مة شر بدت مقاو تي أ ية ال قوات الجزائر عات ال مدة تجم يام  3ل أ
مدفعين  في نفس المنطقة إلى أن استطاع أحد المدافعين واسمه عمر براقنيس إدارة  وهي تحارب 
من  يين  ئر كن الجزا ما م طه، م في حائ حدث ثغرة سبان فأ به الإ جد  لذي يتوا صن، ا ية الح لى ناح إ

ت من الم يد  تدمير العد نه  نتج ع ما  سفنهم، م سبان و عات الإ لى تجم شرة إ قذائف مبا يه  يس، توج ار
يين. بذلك بدأت المعركة تميل لصالح الجزائر  51و
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 ضابط 119أسفرت هذه المعارك عن خسائر فادحة في صفوف الإسبان، فقد قتل حوالي 
حكم الحصار حولهم تماما وغدا الصمود لا يجدي  2088و جندي، أما من بقي من الجيش فقد أُّ

ية أحكمت سيطرتها على المنطقة  52.نفعا، لأن القوات الجزائر

 -بداية النهاية للقوات الإسبانية–اليوم الرابع من المعارك -ب

على الرغم من مرور ثلاثة أيام على بداية المعارك، إلا أنه لا أحد من الطرفين استطاع حسم 
بال  طر على  لأمر نهائيا، ومن هنا خ ما لحسم ا قة  ي يجاد طر حاول كل طرف إ المعارك لصالحه، ف

فاجئ  ية ي ب طة حر باي خ صنة، صالح  سكراتها المح قتحم مع ي شملها و شتت  ي سبانية و قوات الإ ها ال ب
بل التي قدم بها  ففي اليوم الرابع من المعارك صبيحة يوم الإثنين أشار صالح باي بتجميع كل الإ

عددها سنطينة، وكان  لى 50053من ق بل إ ندفعت الإ شعاله فا قام بإ صوف و ها ال ضع فوق ، وو
سته سبان فدا نادق الإ حو خ مام ن هاالأ حوالي 54ا واقتحمت قدرة ب ته الم نت قوا ما كا لف  20، في أ

نود  صاص الج من ر نوده  ية ج هذه الخطةحما من وراء  هدف  كان ي ها، و شي خلف جل تم ر
سبان يب55الإ قف الره هذا المو شاهدتهم  سهم لم في نفو خوف  عث ال ب عابهم و لى إر يادة ع ، 56، ز

ناجي  قوات الخز باي  صالح  قوات  قت ب ناء التح هذه الأث في  نوب و من الج غرب، و هة ال من ج
 قوات خليفة باي معسكر وقوات خوجة الخيل.

قة  يس وملاح ية دخول المتار والتقى الطرفان في معركة رهيبة استطاعت فيها القوات الجزائر
ُعدهم  ما ب لأمر تأز ما زاد ا ظيم، و بدون تن سفن  جاه ال فرار بات في ال بدأت  تي  سبانية ال قوات الإ ال

يث قدرت الم لى عن البحر،ح لزوارق إ في ا ضهم  هرب بع ير و تل منهم ال كث سافة بنصف ميل،وق
 57سفنهم.

يوم  من  صباحا  ثة  ساعة الثال لى ال يران  9و 8ع من ن جوا  لذين ن سبان ا عض الإ كن ب ية تم يل جو
جزرة  هذه الم من  جاة  من الن كنهم  سرور بتم فرح و هم  سفنهم، وكل من ركوب  يين  ئر سيوف الجزا و

مدافعه هم  تاركين خلف بة،  نة، الرهي لى المدي صار ع كام الح ها لإح تي أنزلو لة ال عداتهم الثقي م وم
ية  لى غا سطولهم إ ظل أ لس 24و كن المج يد، ل  من جد جوم  صف واله عادة الق لا إ ية محاو يل جو

بين  حادة  فات  سط خلا سبانيا و جاه إ سطول بات حرك الأ لي، ليت طة أورل فض خ بي ر الحر
 58.قادته،وكل واحدمنهم محملا مسؤولية الانهزام للآخر
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لأفراح،  نت ا عل شا وأُّ مان با بن عث مد  لداي مح شائر ل فت الب قد ز يين ف ئر نب الجزا من جا ما  أ
هار: يف الز شر مد ال قول أح لك ي في ذ سكان، و لى ال لأموال ع من ا ير  يع ال كث قام بتوز عد »... ف وق

برأس  يأتي  من  كل  لى  نه ع لأموال بإذ قون ا هم يفر له و نداره وعما عه خز كه وم باب دار مل  ند  ع
ب  قدر  صراني، والم ضاقت  100ن تى  مدافع، ح صحاب ال لى أ ضافة إ كل رأس بالإ لى  سلطاني ع

مدافع صارى وال برؤوس الن لأرض  ها 59«ا صل علي تي تح نائم ال ثرة الغ لى ك يل ع هو دل ، و
يون.  الجزائر

مت  خرى، وتحط مرة أ خائبين  عوا  لذين رج سبان ا لى الإ يين ع ئر صار الجزا هت المعركة بانت انت
لى  مالهم ع شا آ مان با بن عث مد  لداي مح ية ا ضل عبقر صامدة بف يت  تي بق ئر، ال نة الجزا بات مدي عت

لى  يادة ع غرب، ز باي ال فة  ناجي وخلي سن الخز عرب وح غا ال باي وأ صالح  ثال  من أم يه  ومعاون
يين سواء النظاميين أو المتطوعين من أبناء القبائل والعرب والسكان المحليين،  شجاعة الجنود الجزائر

 ت هذه الحملة على عدة نتائج.وقد أسفر

 ًتبئزْب -د

  لك مال الم بة آ ئر وخي نة الجزا لال مدي في احت لي  نت أورل يادة ال كو سبان بق شل الإ ف
هي إخضاع المدينة لسلطة  كارلوس الثالث في تحقيق أمنية لطالما حلم بها أجداده من الملوك، و

 الإسبان.
 يةفادحة بشر المصادر المحلية على أن الإسبان فقد أجمعت ، تكبد الإسبان خسائر مادية و

قد  ساحة المعركة، و في  ية  لرؤوس مرم عة ا نودهم مقطو ثث ج تادهم وج يع ع هم جم تركوا وراء
مهندسا، ومن الضباط السامين  12آلاف جريح منهم  3آلاف قتيل و 8قدرت هذه الخسائر ب  

به" 250 ية الج نرال"كات منهم كاه لى أن 60ضابطا  خرى إ ية أ بت روا ما ذه لى ، في عدد القت
بية. 100، بالإضافة إلى تركهم حوالي61ألف قتيل 11كان  62مدفع وجميع الآلات الحر

من  يل  صابتهم، والتقل تي أ صدمة ال هول ال من  يف  لت التخف ها حاو سبانية فإن ير الإ قار ما الت أ
لى  لإنزال ع يات ا عن عمل سؤول  يدو الم يف دي مازار لأمير جوز هم، فا قت ب تي لح سائر ال الخ

لا:  سبانية قائ سائر الإ من الخ يف  يره التخف في تقر حاول  شاطئ  لى »... ال نا ع ناه وراء ما ترك و
ساحل أر  يار ال ية ع طع مدفع عض ق ب شاة، و مدافع م عة  لى 18ب ضافة إ من  19، بالإ لا  رط
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عدد  شيء ل عن  بر  لا تع سائر  هذه الخ لأدوات، و عض ا ب قذائف، و مي ال نادق، ورا صاص الب ر
 63«.الرجال الذين كنا سنتركهم قتلى لو انتظرنا إلى الصباح

جب عليه التحفظ  ظرة عسكري و في الحقيقة يعبر عن ن ير  في شأن إعطاء الخسائر وهذا التقر
في أرواح  سائر  بد خ لى تك سحاب ع ضلا الان ية، مف سكر ته الع ي لى عبقر تدليل ع ية وال الحقيق
يين(، وهذا إن دل على شيء  عدو )الجزائر جنوده، مع التقليل من الخسائر وعدم إظهار ذلك لل

ض طة ع ية مرتب حرب كلام هي  قل  قت أو لن لك الو في ذ ضابط  هذا ال لى ذكاء  يدل ع ما  يا إن و
ية، مع أن كل القرائن تكذب قوله، فهل يعقل أنه لم يتكبد خسائر في كل المدة  بالحرب العسكر

 الحقيقة في يوم واحد فقط؟ التي قضاها في المعارك وأدرك هذه

ته  ما أورد ما ل غايرة تما جاءت م ها  ية فإن يات الأجنب سب الروا ية ح شر سائر الب سبة للخ ما بالن أ
جاو لم تت ية و صادر المحل سبهم الم يل 191ز ح ضباط، 27و قت من ال حا  ي يل 2088و جر ندي قت  ج

 64جريح في صفوف الجنود. 501و

  سبان ها الإ ني ب تي م سائر ال جم الخ نة بح ضئيلة مقار نت  قد كا يين ف ئر سائر الجزا ما خ أ
لبعض  ند ا جاوز ع لم تت جرت ف تي  عارك ال غت 65شهيد 200والم قد بل لآخر ف لبعض ا ند ا ما ع ، أ

شهيد، جمعوا وجعلت لهم مقبرة بالرملية إزاء  400فيما ذهب البعض الآخر إلى  66شهيد 300
بط  )عرفت لدى العامة بحصن المجاهدين"ساحة أول ماي حاليا"(67عين الر

  حول فاف  يين، والالت ئر لدى الجزا لاعتزاز  بالفخر وا ساس  قق الإح صار المح هذا الانت زاد 
ل مت ا صار، فع لى الانت قادتهم إ تي  يادتهم ال لة، وزف ق يا تراب الإ مل  لات كا أفراح والاحتفا

مع بعض الهدايا وقدم له حفيد الداي محمد بك ووكيل 68الخ بر السعيد للسلطان عبد الحميد الأول
فد  يرة للو موع غف فدت ج ما توا يون، في قه الجزائر لذي حق صار ا هذا الانت صيل  صر تفا خراج الق

 69الجزائري مهنئة ومباركة له هذا الانتصار.
 صة  تركت سابقة، خا شلة ال لاتهم الفا قد ذكرتهم بحم سبان، ف ند الإ غا ع ثرا بال مة أ ي هذه الهز

سنة  شارلكان  لة  نة 1541حم بات مدي لى عت سابقة ع ساتهم ال لى انتكا مة إ ي هذه الهز ضاف  م، لت
 70الجزائر، التي بقيت صامدة أمامهم دائما.

 سلا عالم الإ مل ال في كا شا  مان با بن عث مد  لداي مح جم ا قة سطوع ن في منط صة  بخا مي، و
ته  ي ئه وعبقر ستطاع بدها نه ا ناس، لأ لوب ال في ق با  شهورا ومحبو صبح م سلامي، وأ غرب الإ الم
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سيف  بردة و لأول ب يد ا بد الحم سلطان ع فأه ال لذلك كا صدفة، و شيئا لل ترك  لا ي ية أن  سكر الع
يماوتعظيما له.  71وطرة مرصعة بالجوهر وال كثير من السفن ولوازمها والأشرعة تكر

  من شرات  موا الع قرائحهم، فنظ نان ل شعراء الع لق ال يين وأط ئر لدى الجزا صر  هذا الن ّدا  خل
شاعر  له ال ما قا يات  هذه الأب من  يخي، و تار صر ال هذا الن لد  تي تخ بات ال ية والكتا شعر صائد ال الق
يش  هو ُيجيب فيها الشيخ محمد بن سعيد بن قر بن الشيخ سيدي السعيد قدورة و الجزائري أحمد 

 ني عن أخبار هذه المعركة:التطوا

 ِ ْ ـــه َ ــلاَمُ تَنْطِ ــَي الَأق ِ  قُهُا الم ُ ــحَاب ُ   ر َ ــلِت ِ َك اليَقَينَ عــَــــْسمِع  ِن الجَزَائِر

َبَاؤُوا مِث ْ و َ ل  ِ  ّنَّ فــطَوْا مَا َأكَ ـــوََأعْ   زَايَاــــؤُوا خَ اـمَا جَ    ي الّضَّ مَائِر

َ ـــوَكَ  ُ ــْم رَم َ عَل ُصونُ ـــْت الح ِ وَاعِِق ــمِْن صَ   ْيهِمُ ــ  لاِ تَعْدُ ِخلاََل زَاخَر

َ  زَنْ ــــحْ ـــَ وَلاَ ت ّ هَ م َ   عـَـنَاـــفَِإّنَّ الل  72قَِت العَسَاكِرُ بِالْعَسَاكَرِ.ــِإذَا الْت
 

  جانبين من ال غارات  فزادت ال سباني،  ئري والإ طرفين الجزا بين ال عداء  لة ال ستمرار حا ا
ما  حد منه كل وا صبح  يف وأ سة تكث شا سيا مان با بن عث مد  بع مح قد ات لآخر، و سفن ا صد  يتر

ياس  ّ فآت للر يادة المكا ية بز في البحر عاملين  شجيع ال يام بت سبان والق سفن الإ لى  غارات ع ال
لذلك  سفن، و صناعة ال شجع  نائم، و من الغ صيبهم  لى ن يادة ع هم ز لأجور ل فع ا حارة، ود والب

ها الجهاد البحري م1782 -1778اعتبرت السنوات الممتدة من  قق في هم السنوات التي ح من أ
ياته يا.، أعلى مستو بت المليوني فرنك سنو  73لأن المداخيل زادت فيها وقار

 سرى نائم والأ ثرة الغ جة ل ك ئر نتي نة الجزا ية بمدي عاش الحركة التجار قول ، انت لك ي في ذ و
هار: سارى »الز لى الأ نادون ع سرة ي كان السما ظيم، و بح ع جار ر قع للت سير فو مة كل أ وقي

، وهذا دليل على انتشار الحركة 74«دورو، فإذا جاء الغداء يفتدونهم بألف دور لكل رأس200
ية وكثرة الغنائم والأسرى بمدينة الجزائر في ذلك الوقت.  التجار

 الؼَاهل الوسبػذٓ ػلى اًتظبس الزضائشٗ٘ي-7

مة  ي يين وهز ئر صار الجزا لى انت تي أدت إ سباب ال مل والأ سير العوا في تف خون  لف المؤر اخت
لى  ها إ من أرجع ناك  ظره، فه هة ن من وج لأمر  هذا ا سير  فيهم يحاولتف حد  سبان، وكل وا الإ
يين  ئر قادة الجزا ية ال هاء وعبقر لى د ها إ ثان أرجع سبان، و ها الإ قع في تي و ية ال ب طاء الحر الأخ
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ن عثمان باشا ومساعديه مثل علي خوجة وصالح باي...وغيرهم، وآخر أرجعها إلى بقيادة محمد ب
يمانه وصبره، ولذلك نلخص  ّ ه بالملائكة وكراماته التي أنزلها على الجيش الجزائري نتيجة لإ تأييد الل

 مجمل هذه الأقوال فيما يلي: 

 نت أور سهم ال كو لى رأ سباني وع جيش الإ قادة ال قرارات  بع  لذي ط تردد ا لدون ال لي وا ل
لك  ستغرق ذ قد ا لإنزال، ف قع ا يار مو ستيخونفي اخت لة 7بيدروكا يام كام هاك 75أ يه إن هذا ف ، و

من  مدة، وكان  هذه ال لال  بذول خ هد الم نوم والج لة ال من ق ياء  صابه الع لذي أ جيش ا قوى ال ل
لإنزال  يتم ا لإنزال مسبقا قبل وصول الحملة إلى الجزائر، حتى  طة ا صى المفروض أن يختار نق بأق

 سرعة ممكنة.
  ،يين على رد الحملة وعدم تقديرهم الجيد لمعطيات المعركة استهزاء الإسبان بقدرات الجزائر

ية أو أرض المعركة نفسها، فقد دخلوا المعركة دون أن  يين العسكر سواء ما تعلق بقدرات الجزائر
ية التي يقع اختيارهم على شاطئ حصين، كما أنهم فشلوا في معرفة أماكن تواجد الم دافع الجزائر

نزولهم كان  لى م لة ع عات المط لى المرتف ضعت ع لك 76و لى ذ سيئة، زد ع قديراتهم  نت ت لذلك كا  ،
 أن تخطيطهم لهذه المعركة كان أسوأ.

  شجار بين الأ عات و لى المرتف يدا ع نت متمركزة ج تي كا ية ال ية الجزائر ية المدفع قوة وفعال
تآزر و بأرض المعركة، و طة  ساتين المحي عدو، والب ضد ال حد  في آن وا ية  قوات الجزائر تدخل ال

 أدى إلى حسم المعركة لصالحهم.
  يين وعلى رأسهم محمد بن عثمان باشا ومساعديه مثل صالح باي مهارة وكفاءة القادة الجزائر

 77ومصطفى خوجة وخليفة باي الغرب... الذين عرفوا كيف يخططون لهذه المعركة.
 عد تي و ية ال فآت المال بت المكا نوده  لع شا ج مان با بن عث مد  لداي مح ها ا يأتي -ب من  كل  ل

سباني من  -برأس جندي إ يين  لدى الجزائر ماس والشجاعة  يد من الح عا لمز نت داف دورا مهما،وكا
،ومما نلاحظه في هذا الشأن أن جون 78دنانير مقابل كل قتيل مسيحي 10أجل الحصول على 

لاء الم شعبحت لهؤ نه ج لى أ لأمر ع هذا ا سر  لف يف قط، وو مادي ف لربح ال يدون ا لذين ير قاتلين ا
صة  يون خا ضها الجزائر تي خا عارك ال كل الم خص  ما ي به في مل كتا في كا نه  هو ديد هذا  و
يادة إلى حماسهم  المتطوعون منهم، غير مبال تماما بعقيدتهم التي تدعوا إلى الجهاد والفوز بالجنة ز

ستي سبان الا يد الإ تي ير ضهم ال طنهم وأر عن و لدفاع  سين في ا ير متنا لك غ في ذ هم  ها، و لاء علي
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من  طردوهم  يل و هم الأفاع سبان ب لوا الإ لذين فع سكيين ا ي سيين المور من الأندل خوانهم  ساة إ مأ
يادة علىالانتقام من الإسبان الذين يحتلون وهران والمرسى ال كبير.  أرضهم، ز

 ية المدافعة عن الم بي الشجاعة والإقدام اللذان تميزت بهما القوات الجزائر دينة وذكائها الحر
 79وسرعة تحركاتها داخل أرض تعرف خباياها بالتفصيل.

  يين ئر صالح الجزا فة ل حت ال ك تي رج هي ال باي  صالح  فذها  تي ن مة ال ية المحك سكر طة الع الخ
ية، وكانت سببا في تحقيق هذا النصر.  80وأثبتت ذكاءه وخبرته العسكر

 ناء يين أث ئر هدين الجزا حدثت للمجا تي  مات ال هم ال كرا كة مع تال الملائ تال، وق تى 81الق ، ح
ّ ه سبحانه وتعالى.  82قيل أن النار كانت تشتعل في جنود النصارى بعون الل

سبانية،  حر الحملة الإ يين للانتصار ود قادت الجزائر تي  هي ال عة  صر مجتم هذه العنا فإن  وعموما 
سبا مع الإ عاطف  ناك المت سباب، فه هذه الأ سير ل لاف التفا من اخت لرغم  لى ا صة ع ن خا

بيين، لأورو تنقص و ا لا  ها  سيرات فإن نت التف ما كا لك مه مع ذ يين، و ئر مع الجزا عاطف  خر مت آ
ية الحديثة.  من هذا الانتصار، بل يبقى من أعظم الانتصارات التي حققتها الدولة الجزائر

 

 خبتؤ: 

صراع  ية لل ية النها ئر بدا لى أرض الجزا ها ع تي درات وقائع هذه المعركة ال بر  ئري تعت الجزا
بقاء الجزائر  الإسباني الذي دام حوالي ثلاثمائة سنة، حاولت فيها إسبانيا بكل ما أوتيت من قوة إ
ثة  يين الإسبان أن الجزائر الحدي سكر هذه المعركة تأكد للساسة والع هاء  نه بانت لا أ تحت سيطرتها، إ

يستطيعون بها تحقيق  لا يمكنهم احتلالها أو إخضاعها، لذلك يجب التفكير في طرق أخرى لعلهم
يد  يار الوح عد أن الخ ما ب سنلاحظ في لذلك  ية،  سكر بالقوة الع ها  عن تحقيق جزوا  تي ع هدافهم ال أ

سنة  بدأ  لذي  سي ا يار الدبلوما هو الخ مامهم  تاح أ طرفين، 1786الم بين ال صلح  فاق  يع ات م بتوق
يق الدبلوماسي بمعاهدة نهائية سنة  ثرها انسحاب الإسبان م، تم على إ1791ليتوج مسار هذا الطر

حوالي  لال دام  عد احت ير ب سى ال كب هران والمر من و هائي  حرب  280الن ضع ال بذلك ت سنة، و
لأرواح  في ا حة  سائر فاد فان خ بد الطر ليم ك ير وأ صراع مر عد  سبانيا ب ئر وإ بين الجزا ها  أوزار

 والأموال.
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ٍاخش الؼْذ ؤلوحٔ ػي األٍػبع الس٘بس٘ٔ للزضائش فٖ 
 الؼخوبًٖ

 هجبسن شَداسؤ. 
 هشوض الجحج فٖ الؼلَم اإلساله٘ٔ ٍالحؼبسٓ

 الزضائش -األغَاؽ 

 ولخض:ال

ية يسلط ، للمظاهر العامة للجزائر في أواخر العهد العثماني يتطرق هذا الموضوع بصفة جوهر و
ية في المرحلة التي يالة الجزائر ية للإ مهدت  الضوء على جانب مهم من الحياة السياسية والعسكر

ية1830للاحتلال الفرنسي سنة  يالة الجزائر وذلك لما شهدته  م،وهي فترة جد حرجة بالنسبة للإ
بي  ية على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة على المستوى الأورو من تطورات سياسية وعسكر

 الذي أعلن تكتله في جبهة واحدة لمواجهة الجزائر ومحاولة تهميشها من القضايا المتوسطية.

بية تطورات سي اسية وقد واكب هذا التطور في علاقات الجزائر الخارجية مع الدول الأورو
ية يالة الجزائر كان أبرز مظاهرها الاغتيالات السياسية التي مست أبرز دايات ، حرجة بالنسبة للإ

الجزائر في هذه المرحلة، ومما زاد في خطورة الوضع نشوب تمردات قبلية تحت تأثير رجال 
ي يالة الجزائر ة متصوفة مما أدخل البلاد في حالة فوضى عارمة انعكست سلبا على مستقبل الإ

يق للأطماع الخارجية.   ومهدت الطر
 

Abstract: 
 This topic essentially deals with public manifestations of Algeria in the late Ottoman 

reign ،and sheds light on an important aspect of political and military life of the 
Algerian province, a phase that paved the French occupation in 1830, a critical period 
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for the Algerian province ،so struck by political and military developments at the 
regional and international level, especially at the European level which announced a bloc 
in one front against Algeria and tried to marginalize its role in issues related to the 
Mediterranean. 

This development has been accompanied by Algeria's external relations with 
European countries, critical political developments for the Algerian province; the most 
prominent aspects were the political assassinations that have touched the many supreme 
Algerian Deys, At this stage increased in the severity of the situation was the outbreak of 
tribal rebellions under the influence of Mystical men, which plunged the country in a 
state of chaos reflected negatively on the future of the Algerian province and paved the 
way for foreign ambitions. 

 همذهٔ 

سية عة مراحل أسا ب في الجزائر الى أر كم العثماني  يخية على تقسيم الح عت الدراسات التار ، أجم
سية  صائص السيا من الخ عة  لأخرى بمجمو عن ا لة  كل مرح فت  يةاختل سكر صادية والع ، والاقت

سبة  سة بالن حل الحسا حدى المرا بالجزائر إ ماني  كم العث حل الح خر مرا لدايات آ لة ا بر مرح وتعت
ية لة الجزائر يا لال، للإ ية خ لة الجزائر شهدت الدو يث  طورات  ح من الت يد  لة العد هذه المرح

المرحلة الأكثر تأثيرا  مما أهلها بأن تكون، والتغيرات في الميدان السياسي والعسكري والاجتماعي
ية وتطوراته خاصة في الجانب السياسي.  يالة الجزائر يخي للإ  والأشّد وقعا على المسار التار

قل  سبة للح غة بالن ية بال ماني أهم هد العث خر الع في أوا ئر  سية للجزا ضاع السيا ضوع الأو سي مو يكت
ئر يخي للجزا تار قا ، ال صيته انطلا ته وخصو ضوع أهمي هذا المو سب  يكت مانيو مه الز هو ، من معل ف

ية ترة انتقال عالج ف هذا  ي سي  ستعماري الفرن شروع الا ية الم بدا ماني و كم العث لة الح بين مرح جاءت 
لأثر  ها ا ية كان ل ية عالم سية وعسكر طورات سيا لافق ت في ا حت  ية أخرى لا ية، ومن ناح من ناح

ية لة الجزائر يا ستقبل الإ لى م يد ع ه، البع في  لة  لأمور ذات الدلا من ا عالم و ير الم شأن تغ ذا ال
في  ية  قوة الجزائر حد لل ضع  سعى لو يدة ت ية جد ب قوى أورو هور  سطية وظ لة المتو برى للمعاد ال ك

نا  ية كمؤتمر في ها الدول في مؤتمرات لال اتفاقها  سط من خ لأبيض المتو حر ا مؤتمر 1815غرب الب م و
شابيل  كس لا سية1518أ ضاع السيا عن الأو سنتعرف  سة  هذه الدرا لال  من خ ية  م،و الداخل

بداية القرن التاسع عشر الميلاديين   .والتي ميزت الجزائر في نهاية القرن الثامن عشر و
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قة  سة معم عد درا جاء ب ئر  جاه الجزا سي ت شروع الفرن لى أن الم ية ع يخ سات التار كدت الدرا أ
كرة  نوا بف لذين آم صيات ا جال والشخ من الر يرهم  صل وغ سيس وقنا سين وجوا بل مهند من ق

عل الجزا حول ج حاثهم  ساتهم وأب بت درا شروع انك هذا الم جاح  سا، ولإن ية لفرن قة تراب ئر ملح
ومدى تفاعل المجتمع مع الدولة، ، علاقة المجتمع الجزائري بكل أطيافه وتوجهاته بالسلطة الحاكمة

ته  مع وحكوم بين المجت قة  توتر العلا عدما أدركوا  شجعة ب حاثهم م تائج أب جاءت ن شأن  هذا ال في  و
ية، جانبين المركز بين ال هوة  ساع ال مدى ات شروعهم ، و في م ضية  هذه الق يف  لى توظ بادروا إ لذلك 

ستعماري موم ، الا لى الع لالي، وع غزو الاحت شية ال يين ع ئر جه للجزا نداء المو في ال ستغلوها  وا
خر  في أوا ية  لة الجزائر يا سية للإ ضاع السيا برى للأو عالم ال ك ية الم قة البحث هذه الور في  سنتناول 

 لعثماني.العهد ا

 اػـشاة السلـٔ ٍتؼفي الَػغ اإلداسٕ. -1

يع  شمل جم يرا  لا خط ماني تحو هد العث من الع لأخيرة  ترة ا في الف ية  لة الجزائر يا شهدت الإ
 *، ورغم المحاولات التي قام بها بعض الدايات أمثال الداي محمد بن عثمان باشا1قطاعات الحياة

ضاع  يه الأو مت ف تأخر تفاق قت م في و جاءت  حدودة، إذ  نت م ها كا لا أن نتائج لاد إ صلاح الب لإ
في  ية  لة الجزائر يا شهدته الإ لذي  عام ا تدهور ال جع ال ير ية، و ماع الخارج عددت الأط ية وت الداخل

 أواخر عهدها إلى مجموعة من التراكمات اجتمعت فيها العوامل الداخلية والخارجية.

لة  يا فت إ عدم عر طت ب ضطرابات ارتب ضى والا من الفو ترات  ماني ف هد العث ناء الع ئر أث الجزا
في  لا تن لة  هذه الحا ير أن  مة، غ ضاع العا لى الأو شر ع تأثير مبا له  كان  ما  سي، م ستقرار السيا الا
شهدته  لذي  تدهور ا لى ال شامل ع ير  حداث تغي ها إ غرض من صلاحية كان ال لات إ جود محاو و

ل هم محاو عل أ يالة، ول بن الإ مد  ها الداي مح لك التي قاد نت ت لادي كا شر المي قرن الثامن ع في ال ة 
ما  لت في ها كل ما أن هدوء، ك ستقرار وال سيادة الا هو  ها  لة أهميت هذه المحاو طي ل ما يع شا، و مان با عث

هران ير و عد تحر لك ب لاد وذ سية للب حدة السيا ستكمال الو عد با ير 1792سنة  ب هذا التحر م، وكان 
سترجاع ا بة ا شيدون بمثا حدث ي ين لل صر من المعا ير  عل ال كث ما ج يين م ئر سية الجزا في نف ندلس  لأ

 بقولهم:  **بصاحب هذا المشروع

 



 لوحٔ عي األٍضبع الس٘بس٘ٔ للجسائر فٖ ؤٍاذر العْس العثوبًٖ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؤ. هجبرك شَزار
 

 

 111ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

 َ َل ْمِس في كُّلٍ ب ِ   دٍــفَسَارَ مَِسيرُ الّشَّ  عُ ــوَهَّبَّ كَرِيحٍ َيجْلُُب الغَيْث نَاف
هُمْ  ا كََأّنَّ َّّ ُ   فَفَاَق مُلُوكَ الأْرِض طر ِ عُ و ـــومُ وهـــُنج  بَيْنَهَا البَْدرُ َطال

 ْ ْ  فَقَْد َسادَهُْم عِل ً  مًا وَِحل بِالجُودِ والإقْداِم لِلْكُّلِ جَامِعُ   مًا وََنجْدَة  2و
 

هذه  يرها من الوجود الإسباني، حيث شكلت  هران وتحر فتح و يه ب ولابد من الإشارة والتنو
سبانيا، فب ئر وإ بين الجزا صراع  يز ال ستراتيجية ح نة الا سنة المدي لأول  ير ا نت 1708عد التحر م تمك

عام  ية  مرة الثان ها لل من احتلال سبانيا  لى 17323إ ضاء ع تم الإم شا  مان با لداي عث هد ا في ع ، و
سنة  سبانيا  ئر وإ بين الجزا هدة  عدم 1791معا لى  ين ع شر حد والع ين والوا شر ندها الع كد ب م؛ أ

لداي طرف ا من  ما  ضييق عليه ير والت سى ال كب هران والمر مة و في  مهاج غرب،  باي ال بالجزائر أو 
لا  عدائيا إ لا  ئري عم طرف الجزا بره ال قد يعت سال أي مركب  عن إر سبان  ناع الإ بل امت مقا

ية سلطات الجزائر لى ال عام 4بالرجوع إ في  ها 1792، و يق رغبت من تحق ية  لة الجزائر يا نت الإ م تمك
ير وهران من الوجود الإسباني كما أشرنا سابقا.  في تحر

صعي لى ال ما ع لادي أ شر المي ثامن ع قرن ال صف ال نذ منت ئر م فت الجزا قد عر خارجي ف د ال
ترا  سها انجل لى رأ ية وع ب لدول الأورو مع ا مة  سة حاز هاج سيا من انت ها  ما مكن سيا  ستقرار سيا ا

، 1768، 1767وفرنسا، وأخضعت الامتيازات الفرنسية إلى الرقابة عند تجديدها كل من سنة 
ما حّدت من نفوذ القنص1790 سنة ، ك غادرة الجزائر  لإنجليزي الذي اضطر إلى م م، 1783ل ا

ئر  مع الجزا جاري  بادل الت فع بالت نت تنت تي كا لدول ال ية ل سنو تاوات ال مة الإ فع قي من ر نت  وتمك
 .5دون أن ترتبط معها بمعاهدات مثل البندقية وهولندا

سلطة  يين وال سكان المحل بين ال ماعي  عل الاجت سي والتفا ستقرار السيا ما إن الا هو  مة  الحاك
ها لوهران وتطبيق سياسة ناجحة في حق الدول  ير يالة من تحقيق أهدافها المنشودة كتحر مكن الإ
حر  في الب سيادي  ها ال لة وموقع بة الدو لى هي ستقرار ع هدوء والا هذا ال حافظ  ما  ية، ك ب الأورو

كون شر ت سع ع قرن التا لع ال في مط خر  حى آ ستأخذ من لأمور  لا أن ا سط، إ لأبيض المتو جه  ا نتائ
ية. يالة الجزائر باء على مستقبل الإ  و

ضطراب  ضى وا هد فو كان ع شر  سع ع قرن التا لع ال لى أن مط ية ع يخ سات التار قت الدرا اتف
يات ستة دا يال  ظاهره اغت برز م من أ كان  لذي  ية، وا لة الجزائر يا سبة للإ لآتي 6بالن جدول ا ، وال

 يبين ذلك بوضوح.
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يقة الاغتيال فترة حكمه الداي  طر
 قتل ذبحا م1805-1798 باشا مصطفى

 قتل رميا بالرصاص وهو يحاول الهروب من القصر م1808-1805 أحمد باشا
 على تناول السم فرفض فخنق أجبر م1809-1808 علي الغسال

 قتل خنقا في الحمام م1815-1809 حاج علي
 قتل خنقا في قصر الجنينة م1815 محمد الخزناجي

 7حكم الإعدام خنقا نفذ فيه م1817-1815 عمر باشا
 

ية في مطلع القرن التاسع عشر  يالة الجزائر يتضح من خلال الجدول تعفن الوضع السياسي للإ
لادي عدل  المي فاقم م جدول ت هذا ال ما يؤكد  طر، ك عب والخ بع الر لداي من صب ا صبح من يث أ بح

ئر  نة الجزا لى مدي لأمر ع صر ا لم يقت ترة، و هذه الف ناء  سية أث لات السيا بل الاغتيا سلطة،  ومركز ال
منهم  ير  كم ال كث ترة ح جاوز ف عد تت لم ت تى  عدام ح عزل والإ يات ال كرر عمل عات ت باقي المقاط فت  عر

   8بضعة شهور.

قرن  لال ال ئر خ مت الجزا تي ع سية ال لات السيا ظاهرة الاغتيا شار  سات انت عض الدرا جع ب تر
ية لحياة السياسية، وهذه السياسة وتدخلها المستمر في ا *التاسع عشر الميلادي إلى فساد الانكشار

كم  مور الح في أ ية  شار تدخل الانك بل إن  عين  ظام م جة لن شر أو نتي سع ع قرن التا يدة ال كن ول لم ت
ية يالة الجزائر  .9قد بدأ منذ الفترات الأولى لتأسيس الإ

هي  نت تنت لأمر وذلك عندما أشاروا أن حياة الداي كا يل ا في تهو بات الأجنبية  غت الكتا بال
 "de Grammont، هذا ما جعل المؤرخ الفرنسي دوغرامون" 10بمجرد خروجه من القصر أحيانا

لوا قد اغتي لدايات  صف ا قد أن ن عدل 11يعت فض م يث انخ ية، ح لك جل تداعيات ذ نت  ، وكا
شا صطفى با لداي م هد ا من ع تداء  ضحا اب بدوا وا ما ي هو  سنوات و عة  ب لى أر سلطة إ في ال قاء   *الب

ث محاولات فاشلة، ومنذ ذلك الوقت لم ينفك الجند عن التدخل الذي أطاح به الجند بعد ثلا
تي تؤكد  بارات ال هار بالع يف الز شر مد  باري أح تاب الإخ فيض ك ي سية، و ياة السيا في الح ضح  الوا

يث  كام ح عزل الح يين و في تع ند  عاظم دور الج مدى ت لى  ً ع يرا قرأ  كث سكر »... ما ن ستقدمه الع ا
بعدما ثار العسكر وقتلوه...»...، «لدار الإمارة... ، «ولما قتلوا ذهبوا إلى القشلة وأتوا ب ...»...، «و

   12«.ثم وصل العسكر إلى دار الإمارة وأجلسوا...»... 
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لداي كام فا ظم الح يال مع لى اغت سية إ ياة السيا في الح ية  شار قة الإنك تدخل فر يد   أدى تزا
شا  لي با لداي ع هو ا ية  ته طبيع نت وفا لذي كا يد ا به  **الوح سمت  ما ات غم  بة، ر هذه الحق في 

صبة لى الق نة إ صر الجني من ق سلطة  قر ال يره لم سر تغي ما يف هذا  ند و صرامة إزاء الج من  سته   13سيا
لال  من خ لك  مانيين وذ لأتراك العث لى ا مة ع سيطرة تا سيطر  ستطاع أن ي ما ا ند، ك ضطهاد الج وا

سناد حة إ لى إزا لك إ من وراء ذ هدف  ضر وكان ي لة والح من ال كراغ هام  عدد  ظائف ل يع الو ه جم
جاوزات  من ت حد  لك لل ية وذ قوة محل لى  ستناد إ سية، والا ياة السيا من الح ماني  صر التركي العث العن

ية  .14الإنكشار

يات الأحداث كان نتيجة لسياسة التجنيد التي  إن سبب إخفاق الحكام في السيطرة على مجر
سلطة  ها قامت ال صفوف جنود لى جنود جدد لتدعيم  ئر في حاجة إ نت الجزا ها فعندما كا انتهجو
موا  لم يلتز مة  لك المه فين بت كن المكل نود، ول  يد الج ية لتجن لة العثمان لى الدو فد إ سال و مة بإر الحاك

يقة التجنيد التي كانت متبعة في العهود الأولى أين عرفت انتقاء الجنود حسب معايير م تفق بطر
 عليها مثل ال كفاءة والانضباط والأخلاق.

جيش  ماني ال هد العث من الع لأخيرة  ترة ا صر الف لذي عا جة ا مان خو بن عث مدان  صف ح و
له:  ئر بقو في الجزا شاري  كب »...الإنك صارت ترت ها،  بدأ ل لا م تي  سلحة ال شيا الم لك الملي صارت ت

لاء البؤساء بإشع قام هؤ قادة الدولة حسب المخالفات ضد البدو والقبائل، ثم  ال الثورات وقلب 
له «هواهم... صدر قو فس الم ضيف ن ي تى »... ، و كان ح لأي  شيا  بواب الميلي حون أ كانوا يفت

نانيين... يو هود و ندين ي بين المج من  نوا، وكان  بوا وأدي قد أد كانوا  ناس  هذه 15«لأ فرزت  قد أ ، و
نت تي كا كام ال من الح عة  كم مجمو تولى الح بأن ي سادت  تي  ظروف ال ضع  ال لى و قدرة ع صهم ال تنق

ين حتى عن حماية أنفسهم من مؤامرات الجنود وكانت  حد لتجاوزات الجنود، بل أصبحوا عاجز
م 1805م( عام 1805-1798أول ضحية افتتح بها القرن التاسع عشر هو الداي مصطفى باشا )

 .16م1808-1805ولحقه بعد ذلك أحمد خوجة 

الات أصبح الداي الجديد عند تعيينه يبادر في البداية إلى والجدير بالذكر أنه نتيجة لهذه الاغتي
به  لى جان فت إ تي وق صر ال يين العنا قوم بتع سلطة، إذ ي لإداري لل هاز ا في الج شامل  ير  حداث تغي إ

لاب ناء الانق هاز 17أث في الج ية  ستمرار عدام الا ستقرار وان عدم الا ية و يرات الفجائ هذه التغ  ،
قد أثر ب لإداري للسلطة الحاكمة  في ا ية  يالة الجزائر فن الأوضاع السياسية للإ في تع بآخر  شكل أو 
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ية بل تعدت إلى باقي المقاطعات سواء  آخر عهدها، ولم تبق هذه الأوضاع حبيسة السلطة المركز
شرق  عة ال حوال مقاط صف أ في و تري  يه العن شار إل ما أ هذا  ئري، و غرب الجزا شرق أو ال في ال

له:  ئري بقو في »...الجزا حدث  ئر وكان ت لى الجزا عه إ شون م لبهم يم ساكر وط مع الع يام  لك الأ ت
 .18«لأجل أن يقتل الباشا... فيستولي هو على ممل كته

بل  لاد  مور الب في أ كرون  لا يف صبحوا  يث أ لدايات ح ير ا لى تفك ضاع ع هذه الأو ست  انعك
عض  مارس ب ما  طول، ك لا ت توليتهم  مدة  مون أن  كانوا يعل لأنهم  مال  مع ال هو ج يد  هم الوح هم
البايات سياسات سلبية في مقاطعاتهم التي يحكمونها، وعندما تكثر الشكاوي ضدهم يقوم الداي 

ما حدث ذلك مع الباي عثمان عزلهم، ك عوض عن  يا  *بنقلهم إلى مناطق أخرى  الذي كان با
عام  غرب  لك ال لى باي ياني 1798ع نه الز قال ع قد  ية »...م، و مور الرع من أ ّ ه  فه الل ما كل فت ل لم يل

بقي في الحكم إلى 20م1803، ثم عين على بايلك الشرق سنة 19«ل ذلك نسيا منسيا...بل جع ، و
سلطة  يه ال صلت إل ما و لى  يل ع هذا دل ثائرة، و ئل ال ضد القبا عارك  حدى الم في إ صرعه  قي م أن ل
ية من ضعف، ورغم ذلك فإن الفترة الأخيرة من العهد العثماني عرفت نخبة من الدايات  المركز

ى الأحداث واستطاعوا أن يصمدوا ردحا من الوقت أمام التحديات التي طرأت كانوا في مستو
 على الساحة الداخلية والخارجية.

لي خوجة ) لاء الدايات نذكر الداي ع ئر 1818-1817ومن هؤ م( الذي حاول أن يعيد للجزا
هار البلاد فسارع إلى إصل قد أعاق ازد جيش وتدهوره  قديم، وقد أدرك أن فساد ال اح مجدها ال

هالي  من الأ قا  ستخدم فر ما ا بار ك له الأخ طون  سيس يلتق نود جوا بين الج عل  له، وج أحوا
ية.  وال كراغلة بدلا من الانكشار

لا أن الموت  عد لمشروع إصلاحي إ هذه الإجراءات أن الداي علي خوجة كان ي يتضح من  و
 22فأوصى بمنصبه لخليفة له. 21فاجأه على إثر مرض الطاعون

ية أصبحت تحمل بين طياتها مما سبق ذكره يتضح  يالة الجزائر أن الأوضاع السياسية داخل الإ
هذه الأوضاع  في أمور الدولة،  ية  فاقم دور الإنكشار بالجزائر، خاصة بعد ت زوال الحكم العثماني 
من  كل  في  صوفة  ية والمت جال الطرق ها ر ية قاد مردات قبل شعبية وت ثورات  يام  لى ق شجع ع ست

به، كا يالة.الشرق الجزائري وغر  ن لها الأثر البالغ على مستقبل الإ
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 حَسات سربل الـشل٘ٔ --2

ية مع مطلع القرن التاسع عشر موجة من الثورات والانتفاضات قادها  يالة الجزائر عرفت الإ
لا  نت عام ئر، وكا في الجزا ماني  جد العث ها التوا هددت بموجب يا  شيوخ الزوا مرابطين و من ال عة  مجمو

هذه الثورات مع اشتداد التنافس الإنجليزي الفرنسي على  حاسما في زواله وانهياره، كما تزامنت 
جة  شار مو كم، وانت يد الح لى مقال هود ع ستحواذ الي با ئر و بة الجزا خل نيا فوذ دا ناطق ن ساب م اكت
هذه  هم  من أ لدايات، و طرف ا من  قة  جائرة المطب سة ال جاه السيا سكان ات لدى ال عام  ستياء ال الا

ثال سبيل الم لى  ثورات ع عوام  ال لال أ جرة خ قة جر ندلعت بمنط تي ا لك ال  1810و 1804ت
بين 1823و ما  ئري  غرب الجزا في ال قاوة  ثورة در سنطيني و شمال الق في ال لأحرش  بن ا ثورة ا م و

عام 1816-1805سنتي  ضي  عين ما ية ب ثورة التجان ما 1816م وال لأوراس  شة وا ثورة النمام م و
عامي  حديثنا 23م1823-1818بين  في  صر  تاه ، وسنقت ما خلف لأحرش ل بن ا قاوة وا ثورة در لى  ع

يالة.  من نتائج وتأثيرات انعكست على الوضع العام للإ

ية ئر العثمان في الجزا صوف  ظاهرة الت سة  ية بدرا يخ سات التار مت الدرا ضوء  24اهت سلطت ال و
لى  بة ع سات الإجا لب الدرا لت أغ مة، وحاو سلطة الحاك صوفية بال ية وال جال الطرق قة ر لى علا ع

شكالي لى إ يحا ع صر ية ردا  جال الطرق ثورات ر بار  كن اعت مدى يم لى أي  لي: إ ما ي ها  مة فحوا ة عا
في  ية  لأطراف الخارج ساهمت ا مدى  لى أي  مة؟ وإ سلطة الحاك طرف ال من  جة  سة المنته السيا

 تغذية هذه الثورات؟ 

 برزت ظاهرة انتشار التصوف والطرقية خلال القرن الخامس عشر الميلادي المتميز بالتشتت
غرب  لاد الم حو ب جرتهم ن ندلس وه في الأ سلمين  مة الم ي صادية وهز مات الاقت سي والأز السيا

 ، وقد مرت علاقة العثمانيين بالطرق الصوفية بمرحلتين مهمتين: *الإسلامي

يب هؤلاء إليهم لحاجتهم الملحة لمن يناصرهم أثناء تواجدهم بالجزائر لمجاهدة أولاهما : هي تقر
صارى في ا الن جدوا  كم فو ظام الح مة ن هم لإقا عين ل سن م صوفية أح طرق ال باع ال مرابطين وأت ل

بين  بالجزائر، وقد استمر هذا الترابط حتى نهاية القرن الثامن عشر، حيث جعلوهم واسطة بينهم و
ليهم صية ع ية المستع ئل الجزائر ية  القبا نة الاجتماع صوفية المكا قة ال ي شيخ الطر كان ل ثم  من  و

 النظام العثماني بالجزائر. والسياسية التي أوجدها
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ما:  قة ثانيه لاد والمنط سادت الب تي  ية ال صادية والأمن سية والاقت ظروف السيا في ال لة  المتمث
قض عهدهم السابق وسارعوا إلى تهميش المرابطين واستغلالهم  عامة، حيث أجبر الحكام على ن

مرد ضوا الخضوع للأمر وت لاء المرابطين رف كن هؤ ضوا كبقية عامة الناس، ول  وا على السلطة وحر
، ومن أبرز هذه 25الأهالي ضدهم، الشيء الذي تسبب في ال كثير من المشاكل للإدارة العثمانية

 الثورات ثورة ابن الأحرش.

 ثورة ابن الأحرش: -أ

له:  مزاري بقو فه ال قة، »...عّر ي قاوي طر مذهبا، ودر مال كي  بي  تى مغر لأحرش ف بن ا مد  أح
لك القبائل  ظر، وكان صاحب شعوذة وحيل درعي نسبا، جاء لت وادّعى أنه الإمام المهدي المنت

فرأت  ما...  جارة دره ما والح سيف د ير ال فورا، كتقط يد  لذي ير شيء ا شياء لل ها الأ بدل ب بر، ي وخ
صروه  ها فن قة ل لا حقي عين  لب ال هي ق تي  ئب ال لأمور الغرا هم ا هر ل ئب وأظ ناس العجا نه ال م

ندوا م با وج با حز عة حز له البي قدوا  في وع له  لوا  صادر وامتث في الم عوا  له كذب واتب مره ك عه وأ
لأوامر... نواهي وا بارود 26«ال ما و فه دائ صر حلي ستجابة والن ته م لأحرش أن دعو بن ا عم ا ما ز ، ك

 27عدوه لا يضره ولا يصيب أتباعه.

يضة الحج، كما شارك  يارة للمشرق لأداء فر يخية أن ابن الأحرش قام بز تجمع الدراسات التار
بة الفرنسيين بمصر أثناء حملة نابليون بونابرت، وأثناء عودته عّرج على تونس، حيث وجد في محا ر

بالجزائر،  *تأييدا من قبل حمودة باشا كومتهم  بة العثمانيين والقضاء على ح الذي حرضه على محار
وأثناء عودته إلى قسنطينة قام بتنفيذ مشروعه والدعوة له، وتمكن من استقطاب عدد هائل من 

جلا لاف ر شرة آ حو ع لغ ن سكان ب كان 28ل لأحرش  بن ا مرد ا سات أن ت عض الدرا عت ب ، وأرج
صادية سباب اقت يا لأ يطان من بر شجيع  عاز 29بت ي نت بإ لأحرش كا بن ا ثورة ا بأن  سلمنا  ، وإذا 

 خارجي فإن استياء السكان من الإدارة العثمانية قد وفر الجو الملائم لهذا التمرد.

بين باي قسنطينة معارك عديدة زحف ابن الأحرش إلى  قسنطينة مع أنصاره ووقعت بينه و
لداي  لم ا ما ع تونس، ول حو  فرار ن لى ال باي إ ضطر ال صار، وا من الانت لأحرش  بن ا ها ا كن في تم
هذا  لا أن  لأحرش، إ بن ا مر ا يه أ فوض إل سنطينة و لى ق ما ع باي حاك مان  عين عث شا  صطفى با م

 كما ذكرنا سابقا. 30حدى المعارك مع ابن الأحرشالباي لم يفلح في مسعاه، حيث قتل في إ
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سبب  لك ب لأحرش وذ بن ا ثورة ا ساندتهم ل سنطيني م شمال الق ياف وال سكان الأر بان  أ
عن  عة  لت ممتن تي ظ ناطق ال لى الم فوذه إ مد ن باي  لة ال كام ومحاو لبعض الح جائرة  صرفات ال الت

ستخلاص ال هدفها ا فة  ية مجح سة مال يات سيا هاج البا لات سلطته، وانت يد الحم لو بتجر ضرائب و
ومعاقبة الممتنعين عن أدائها، واعتمادهم على أسلوب القمع العسكري عند حدوث أي تمرد أو 
شيوخ  عاداة  هو م لأحرش  بن ا ساعد ا لك و سلطة الباي من  سكان  فور ال في ن ما زاد  صيان، وم ع

يدي الطرق للحكام، بعد أن تجاهلهم هؤلاء وحاولوا إخضاعهم وال  31تضييق عليهم.الزوايا ومر

ية بالجزائر على وضع حد لهذا التمرد بعزم الداي مصطفى الخروج على  بدأ تصميم السلطة المركز
حاولوا  يه  شار لا أن مست باي، إ تل ال باء مق ته أن ندما بلغ ين ع ثائر بع ال سه لتت ية بنف سكر قوة ع رأس 

من شرقية  هات ال ئة الج غا لتهد لي آ حاج ع سل ال لك، فأر عن ذ عدول  عه بال بد  إقنا عين ع لاد و الب
سماعيل بن إ ّ ه  كن  *الل قد تم لأحرش، و بن ا قة ا فه بملاح سنطينة وكل لى ق يا ع شنة با طن الخ ئد و قا

ّ ه من تبديد جموع ابن الأحرش بنواحي ميلة بفضل الجيش الذي اصطحبه معه من  الباي عبد الل
يد لى  خرى ع مرة أ هزم  ية ان نواحي بجا يد ب من جد لأحرش  بن ا هور ا ند ظ ئر، وع فرق  الجزا

ضع  من و ّ ه  بد الل باي ع غا وال لي آ حاج ع كن ال ضنية تم هود م عد ج ب ني، و عوان المقرا لداش وأ اليو
موع  حاق بج من الالت لأخير  هذا ا كن  ين تم ئري، أ شرق الجزا لأحرش بال بن ا ثورة ا هائي ل حد ن
قادر  بد ال يف ع شر بن ال مة ا لك بزعا لى الباي ثورة ع نت ال تي أعل ئري ال بالغرب الجزا قاوة  در

 32قاوي.الدر

لة  يا ستقبل الإ هددت م يرة  تائج خط عن ن سفرت  قد أ لأحرش  بن ا ثورة ا له أن  كن قو ما يم و
وعصفت باستقرارها، كما سجلت خسائر فادحة في الأموال والأرواح فلم ينج إلا القليل من محلة 
بعة آلاف جندي أغلبهم من الأتراك وقليل منهم من فرق زواوة، وأقنعت  الشرق المؤلفة من أر

ياف بإمكانية التمرد على سلطة البايلك ورفض دفع الضرائب، كما شجعت  هذه الثورة سكان الأر
نه حفيده بن الأحرش وادعى أ عد انسحاب ا ، 33بعض الدعاة على التمرد مثل الثائر الذي ظهر ب

كانوا  لذين  قرانيين ا حدة الم عودة و هي  ئل  قة القبا في منط لأحرش  بن ا ثورة ا جة ل هم نتي عل أ ول
 34على أنفسهم قبل أن يظهر ابن الأحرش في منطقتهم.منقسمين 

بررت هذا الفشل بعدم انتشار  يخية على فشل تمرد ابن الأحرش، و تجمع جل الدراسات التار
قة الرحمانية،  ي تابعين للطر قة  لك المنط ظم سكان ت في شرق البلاد، إذ كان مع ية  يقة الدرقاو الطر
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أهل شرق البلاد فذلك يرجع إلى شخصيته  فإذا نجح ابن الأحرش في كسب بعض الأنصار من
ضرائب  فع ال من د لتخلص  في ا سكان  بة ال هداف ورغ قول أن أ كن ال ما يم مؤثرة، ك ية وال القو
يف  عرف ك لذي  لأحرش ا بن ا حات ا مع طمو قت  قد تواف كام  سة الح من سيا قام  والانت

لاف  غم الاخت له ر حة  مات الممنو يف وال كرا شر سب ال فه الن صاره بتوظي ستقطب أن قي ي الطر
 والصوفي بين ابن الأحرش والأهالي.

قة  يين والطب سكان المحل بين ال قة  قدان الث عن ف بر  قد ع نه  مرد فإ هذا الت جة  نت نتي ما كا ومه
الحاكمة وهذا ما ستوظفه وتستغله فرنسا في تنفيذ مشروعها الاستعماري، والدارس للنداء الذي 

يين عشية الاحتلال يدرك ذلك بوضوح.  وجه للجزائر

هذه  لم شرارة  تدت  بل ام نة  ية معي عة جغراف في رق ئري أو  شرق الجزا في ال مرد  صر الت يقت
في  شل  باء بالف قد  لأحرش  بن ا شروع ا كان م ئري، وإن  طر الجزا نواحي الق فة  لى كا مردات إ الت
لة  سها ممث صوفية نف قة ال ي مة الطر لآخر بزعا هو ا مردا  شهد ت ئري  غرب الجزا فإن ال ئري  شرق الجزا ال

يف الدرقاوي. في شخص ابن  *الشر

ية: -ب  الثورة الدرقاو

ية نت الدرقاو لاد  **كا غرب الب ها ب ثرة أتباع لك ل ك ئر، وذ في الجزا صوفية  طرق ال هم ال من أ
صمة  في العا قيم  ية ي قة الدرقاو ي شيخ الطر لوي، وكان  غرب الع سلاطين الم يدة ب ها الوط وعلاقات

مة عني يون مقاو لدرقاو بدى ا قد أ فاس، و غرب ب ية للم صي الروح ير عا صار تعب تى  مانيين ح فة للعث
 35مرادف لتعبير درقاوي.

، وقد تولى جمع أخبارها أبو 36م في ولاية الباي مصطفى الأولى1804اندلع هذا التمرد سنة 
 في كتابه الذي سماه "درء الشقاوى في حرب الترك مع درقاوة". *راس الناصري

لعثماني في الجزائر، حيث جند لها شملت هذه الثورة مناطق واسعة هددت بموجبها الوجود ا
طرفين بين ال يرة  عارك كث قوتهم ودارت م مانيون  سة 37العث جيش **كمعركة فرطا ها  هزم في تي ان ال

باعهم  ثر أت مة، وك سلطة الحاك لى ال خرى ع مات أ شن هجو يين ل لدرقاو هذه المعركة ا شجعت  باي،  ال
مانيين ي عل العث ما ج مة، م ثورة العا فة ال لى حا لاد إ جروا الب طرق و ماء ال لى زع ناق ع ضيقون الخ
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ية  بين الرع قة  عة الث لى زعز ثورة إ هذه ال ما أدت  قاوة، ك ثورة در عد  ب ناء و لأخرى أث صوفية ا ال
 38والولاة.

مع  خرى يج مرة أ بدأ  له ف ستجابوا  ته فا صحراء لبيع هل ال عا أ لدرقاوي د لأمر ل ستقر ا عد أن ا ب
ما بن عث مد  قدمها مح ما  هران، ول صرة و قام بمحا شوده و يع ح من جم صرها  قد حا لدرقاوي  جد ا ن و

ستيلاء  ظرا لا ية ن مدادات البر طاع الإ صار وكذلك انق طول الح سيئة ل ناس  لة ال نب، وحا الجوا
نوده كل  عد ج لدرقاوي ي صار ا عابر، و فذ والم لى المنا سيطرته ع ضواحيها و نة و لى المدي لدرقاوي ع ا

يبها. يحثهم على دخولها وتخر  39يوم بالاستيلاء على وهران و

يف الدرقاوي النداءات إلى كل القبائل لتعلن الحرب والجهاد ضد العثمانيين  وجه ابن الشر
وحلفائهم من قبائل المخزن في استراتيجية ذكية لتكثيف الجهود، ووظف في ندائه سياسة الإعفاء 

نه ب ما مك صرته، م له ومنا ئل  يد القبا في تأي هم  مل الم بارزة والعا قة ال نت الحل تي كا يبي ال ضر عد ال
جدة  لى و شرقا إ نة  حدود مليا من  تدت  لاد ام من الب سعة  ية وا لى جغراف سيطرة ع من ال لك  ذ

ساحلية مدن ال صوب ال سحاب  لى الان ية إ يات العثمان ما أدى بالحام با،  هذا 40غر نه  قد مك ، و
 الالتفاف الجماهيري من محاصرة وهران.

غرب من الم عاز  ي قاوة كان بإ مرد در ية أن ت يخ سات التار يد الدرا جة  تف لك نتي لوي وذ الع
تي  مات ال غارات والهج سلة ال هو سل طرح  هذا ال ما يؤكد  ئري، و بالغرب الجزا ية  يخ ماع التار للأط

ها سان وأحواز نة تلم لى مدي فة ع ية مختل يخ ترات تار بر ف صى ع غرب الأق شل *شنها الم قد أدى ف ، و
شار  ية ذات الانت قة الدرقاو ي في الطر جدوا  خرى فو سبل أ ني  لى تب ية إ ب ية المغر سكر غارات الع ال
لى  تدل ع ما  مرادهم، ك يق  ها لتحق ضالتهم، فوظفو ئري  غرب الجزا صى وال بالمغرب الأق ير  ال كب

يقة بالمغرب والتي هذا ن يف الدرقاوي إلى شيخ الطر  صها: ذلك الرسالة التي بعث بها الشر
 

َمَِل يُنْسَبُ   َل تِْطوانَ فَمَا الحُْكمُ عنْدَكُمـــَأيَا َأهْ   في أْصحَاِب دَْرقَا وإلى الج
 ُ ِنَّصِ ي يـــب  وبُ لقًا أِم التـُـرْكُ أْصــــــأيُتْبُع مُطْ   ُل المُْشكِلاِت بِأْســرْهَاــزِ

اِس حُْكمُهَا َّّ ُحْدثَاُت َشاعَ في الن بُ ياذَا الأْمِن   إْذ الم َّّ َلَدُنَا مُ غَر  بالأْوَطاِن ب
ُ  إذَ نَّصَّ  َ ــــ ب ِنَا أْم الأمْ   هـَـْل لنَاــوا للاقْتـِـدَاءِ ف  رُ أْصــعَبُ ـــثَواَب َصلات

يُنْصُف عاَـدِلٌ  ِ َجوابَكُْم نَبْغ  وهْل غَيْبَةٌ َتجْري و  ي مَن الحوِْض نَشْربُ ــ
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 وكان جواب الشيخ الدرقاوي بفاس بالمغرب الأقصى كالتالي: 

َئِلِي فَخُذْ  ّ ه يَا سا وِْط يُضْربُ   عَليَْك َسلامُ الل ِمعْيارِ بالّسَّ  نُقولاً مَِن ال
دُ  َّّ ُسوِل مُحَم َّّ َ   وقْد خَالفُوا ُسبُل الر بيُ يُع َّّ بُ ـــومَْن خَالَف ُسنَنَ الن  ّذَّ

هادةِ بَاطِ  َّّ ٌ ـــإمامَتُهُْم مَع الش  41لبِْدعَتِهْم حقًا وِصْدقًا مُ ركبُ   لــة
 

لأن  غرب  كام الم يف وح شر بن ال بين ا قة  جم العلا بين ح سائل يت هذه الر ية ل سة أول في درا و
يقة ثم من الذي دعا  هل تيطوان، حتى وإن كان المقصود شيخ الطر الرسالة كانت موجهة إلى أ

يف أن يوظف مصطلح تيطوان في رسالته، وهل المقصود بهذا المصطلح الهيئة الحاكمة  ابن الشر
ية؟  يقة الدرقاو  في المغرب أو شيخ الطر

بل  من ق يض  حر مس ت لدرقاوي نل يف ا شر لى ال ية إ قة الدرقاو ي شيخ الطر سالة  لال ر من خ
ية،  بية العلو يعاز من السلطة المغر يقة على الثورة ضد العثمانيين، ولا نستبعد أن ذلك بإ شيخ الطر

الدراسات التي أفادت فشل وساطة السلطان العلوي الذي طلب منه باي  وهذا ما أكدته بعض
عه قف أتبا يد مو نه أ لا أ ضاع إ ئة الأو شيخ بتهد نع ال ئري أن يق غرب الجزا شيخ 42ال كن  ، ل 

في  يه  ّاني رأ ي نا الز ّص ل قد لخ ئري و غرب الجزا لى ال صوله إ ند و عد ع ما ب يه في سيغير رأ قة  ي الطر
سمع الآذان واعتكاف الناس على العبادة في المدينة ورأى جيوش ابن ولما بات »... الثورة قائلا: 

نك قلت لي إن الترك ومن  يف إ بن الشر قادر  يا سيدي عبد ال قال له  ها فساد كثير  يف في الشر
لإذن  لا يصلون وليس لهم من الدعائم الشرعية شيئا وسألت مني ا لا يصومون و تبعهم نصارى 

ما رأ ني ل لك، وإ نت  هادهم فأذ عك، وأن في ج نك وأتبا ني وم بادة م نا وع يما شد إ جدتهم أ يتهم و
هل  في أ لا  جائز  مك  في قو يك و هاد ف شك أن الج لا  لأرض، ف في ا سدون  هم المف عك  أتبا

   43«.وهران... وأني بريء مما أنت مرتكبه...

ية يرجع إلى:  يقة الدرقاو  من خلال ما سبق ذكره نستنتج أن تغير موقف شيخ الطر

لاة وأن أن الشيخ تلقى  .1 عن سياسة الو في الجزائر و كم العثماني  عن الح معلومات خاطئة 
نه  لإذن م خذ ا تى يأ لك ح في ذ بالغ  صارى و فار ون ئة ك في هي له  صورهم  لدرقاوي  يف ا شر ال
من  برأ  جع وت لأمر ترا قة ا شف حقي هران واكت لى و شيخ إ قدم ال ما  مردي، ول شروعه الت يذ م لتنف

يف الدرقاوي.  الشر
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بية بشأن تهدئة الأوضاع يمكن أن يكون الش .2 يخ قد تعرض لضغوطات من الحكومة المغر
 لخوفها من انتقال عدوى الثورة لها بحكم القرب الجغرافي والتماثل الصوفي. 

ساعد هذا الموقف على تشتت قوات الدرقاوي حيث انهزم في إحدى المعارك التي لعب فيها 
، وقد تم القضاء على حركته في *دي مباركفرسان البرجية دورا بارزا لصالح العثمانيين قرب سي

خزن ئل الم طرف قبا من  لأخير  ستعادة **ا ته ا ناء محاول صرعه أث سات م عض الدرا كدت ب قد أ ، و
 44م.1806مدينة معسكر سنة 

كن  لم ت لاد  غرب الب شرق و مت  حد وع قت وا في و با  ي ندلعت تقر تي ا ثورات ال هذه ال إن 
نذ  نت م ية كا يد الأجنب لأن ال صدفة  يدة ال صول ول ماع الو فيهم أط غذي  لأفراد وت حرك ا ية ت البدا

ها  يام ب سبق للق ستعداد م جود ا لى و تدل ع ثورات  شار ال سرعة انت ما أن  مة، ك سلطة والزعا لى ال إ
 45نتيجة للسياسة العثمانية.

بي عليها  حركت هذه الثورات الأطماع الخارجية تجاه الجزائر خاصة في ظل التنافس الأورو
يطانيا وفرنس ية طبقا لسياستها القديمة.خاصة بر  46ا مغتنمة أوضاعها الداخلية المزر

ثاني مود ال ماني مح سلطان العث شف ال سين *ك مردات وتح هذه الت من  لتخلص  في ا ته  عن رغب
جاه  نة ات سة لي باع سيا لى ات ثه ع ئر يح لداي الجزا مان  سال فر لى إر بادر إ ية ف لة الجزائر يا ضاع الإ أو

نا مر باجت ما أ يين، ك سكان المحل نه ال بر ع ما ع هذا  ضطرابات و فتن والا ثارة ال لى إ يؤدي إ ما  ب 
له:  سلطان بقو في »... ال هودك  جل مج بذل  يف... وت شر شرع ال قة لل لك مطاب يع أفعا كون جم أن ت

مأمول... لاف ال مل بخ ياك أن تع بة وإ حة والحركات المرغو عال الممدو مل 47«الأف ما ع هذا  ، و
مر لداي ع ضاه ا م **بمقت هج أراد  لى ن سار ع جة و له، ونتي شعبي  لاء ال ضمن الو له أن ي ن خلا

لذي  يره ا سال تقر لى إر ماني إ سلطان العث بادر ال قد  لة ف يا مور الإ سيير أ في ت جة  سته المنته لسيا
يالة.  48يتضمن عبارات الإشادة بجهوده وحنكته في تسيير شؤون الإ
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 خبتؤ 

قرن  لع ال في مط شهدت  ية  لة الجزائر يا قول أن الإ كن ال ما يم فن إداري وعمو شر تع سع ع التا
لة،  يا ستقبل الإ صف بم كادت أن تع صوفي  قي و طابع طر ية ذات  مردات قبل ته ت سي واكب وسيا
ما  منهم إذا  قرب  مرابطين والت سب ال ضرورة ك قرون ب سيين ي صل الفرن عض القنا عل ب ما ج هذا 

ئر لى الجزا ها إ سال حملت سا إر مت فرن سمة بالف49عز سية المت ظروف السيا ست ال قد انعك ضى ، و و
ية  ماع الخارج يق للأط هد الطر صة وم طى الفر ما أع لأخرى م لات ا باقي المجا لى  ضطرابات ع والا
ية مشاكلها نهائيا في مؤتمر فينا وتخلصها من  بية، التي انتهت في هذا الوقت من تسو خاصة الأورو

ع نأى  ية بم صادية أو الاجتماع سواء الاقت لأخرى  ضاع ا كن الأو لم ت سية، و ثورة الفرن ن شبح ال
 الظروف السياسية وإنما كانت كل الظروف تسير في اتجاه واحد.
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سفار -2 ئب الأ صري: عجا بو راس النا مد، ط أ بة مح يق بورك سة وتحق بار، درا طائف الأخ ية 2، ج1ول شؤون الدين شورات وزارة ال ، من
 .411، ص2011والأوقاف، تلمسان، الجزائر، 

 .225، ص 2010، شركة دار الأمة للطباعة والنشر، الجزائر، 3عبد الرحمن الجيلالي: تاريخ الجزائر العام، ج -3
ية الإسبانية"، ناصر الدين سعيدوني: "المعاهدة ال -4 يخيةم، 1791جزائر  .76، ص 1993، الجزائر، 7، عمجلة الدراسات التار
 .72نفسه، ص  -5
صره  -6 شا وع صطفى با لداي م شنافي: "ا مد بو يدةم"، 1805-1798مح صور الجد لة ع يع، 8-7، عمج شر والتوز عة والن شاد للطبا بة الر ، مكت

 .159، ص2003وهران، الجزائر، 
يع، الجزائر، 1بنية الجيش الجزائري خلال العهد العثماني، طحنيفي هلايلي:  -7  .101، ص2007، دار الهدى للطباعة والنشر والتوز
 .40ناصر الدين سعيدوني والشيخ المهدي البوعبدلي: الجزائر في التاريخ، العهد العثماني، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د.ت، ص  -8

متين وهي مشتقة من لفظ يكيجري وتعني العسكر الجديد وهي جيش من المشاة أنشأ في عهد السلطان كلمة عثمانية مركبة من كل - *
يكهم ونشأتهم على الإسلام، 1326أورخان عام  م، كانت نواته من أهل الفتوى في الأناضول ثم اعتمد على أبناء نصارى البلقان بعد تتر

ان سليم الأول بشرط كبر السن، خسرت هذه الطائفة معظم المعارك التي خاضتها كان جنودها عزابا ثم سمح لهم بالزواج في عهد السلط
عام  ها  ثاني بإلغائ مود ال سلطان مح قام ال قد  ثة، و تال الحدي نون الق لى ف تدرب ع ضت ال ما رف شر، ك سع ع ئل التا شر وأوا ثامن ع قرن ال طوال ال

بد 1826 مر ع ظر: ع فة أن هذه الطائ حول  يد  ية، للمز عة الخ ير في موق بي، م  شرق العر حديث، الم عرب ال تاريخ ال في  سات  مر، درا يز ع العز
 د.ط، د.ت، ص=

-1700؛ أما في شأن الجيش الانكشاري في الجزائر أنظر: محمد بوشنافي: الجيش الانكشاري خلال العهد العثماني في الجزائر 48-49= 
هران، 1830 عة و ستير بجام سالة ماج لايلي: بن2002م، ر في ه كذلك حني ظر  جع ؛ أن ماني، المر هد العث لال الع ئري خ جيش الجزا ية ال

 .81-78السابق، ص ص 
9- Gaid (Mouloud), L’Algérie, sous les Turks, maison Tunisinne de led, Tunis, 1974, p150.  

10- De Tassy (Laugier), Histoire de Royume D’Alger, Henri du Souzet, Amsterdam, 1725, p135.  
11- Grammont (H, de), Histoire D’Alger sous la domination turque, 1515-1830, Paris 1887, p227.  

من بين القضايا التي أثارت خلافات بين المؤرخين كانت كيفية وصوله إلى السلطة، فبعضهم يعتبره من أولئك الدايات الذين فرض  - *
يالة رغما عنهم، وشغل منصب الداي بقي في منصبه إلى أن اغتيل سنة 1805إلى  1798من سنة  عليهم عرش الإ م، وكان 1805م، و

شنافي:  مد بو ظر: مح يد أن هود، للمز حامي الي قب ب تى ل ية ح لة الجزائر يا شؤون الإ في  صرف  هود للت سعة للي ية وا حه حر هو من ئه  ضمن أخطا من 
 .170-159ص، المرجع السابق، مجلة عصور الجديدة"الداي مصطفى باشا وعصره"، 

يف الزهار: مذكرات، تحقيق أحمد توفيق المدني، ط -12 يع، الجزائر، 2أحمد شر  .99-95، ص ص 1980، الشركة الوطنية للنشر والتوز
في  - ** ماني  كم العث ترات الح هم ف من أ بر  هده يعت هو أن ع ما وجدناه  لي خوجة، وكل  لاد ع سنة مي لى  ية ع يخ بات التار في الكتا ثر  لم نع

ئر، ا عام الجزا له  شا وقت مر با لداي ع عزل ا في  ساهمة  من الم نه  عد تمك كم ب لى الح من 1817ستولى ع عة  هده بمجمو بع ع ستطاع أن يط م، وا
سنة  توفي  ية،  شار نود الإنك بين ج ضباط  عة والان فرض الطا ما  لداي، ك صب ا لى من بة إ جع الهي يث أر مة، ح قرارات الها صلاحات وال الإ

لذي ا1818 طاعون ا مرض ال ثر  لى إ صلاحاته م ع جة وإ لي خو لداي ع شنافي: ا مد بو ظر: مح صية أن هذه الشخ حول  يد  لاد، للمز تاح الب ج
 .152، المرجع السابق، ص 1817-1818

ية الحديثة ومؤسساتها، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث، الجزائر،  -13  .59، ص 2007عائشة غطاس: الدولة الجزائر
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14 -Colombe (Marcel), «Contribution à l'étude du recrutement de l'odjak D’Alger dans les dernières années de 

l'Histoire de la Régence D'Alger» R.Af, N°86, 1942, pp173-   . 
ئر،  -15 يع، الجزا شر والتوز ية للن شركة الوطن يري، ال ب بي الز مد العر يق مح يب وتحق قديم وتعر مرآة، ت جة: ال مان خو بن عث مدان  ، 2006ح

 .111ص
يتام: نهاية الحكم العثماني في الجزائر وعوامل انهياره  -16 بي، الجزائر، 1م، ط1830-1800أرزقي شو ؛ 29، ص2011، دار الكتاب العر

 أنظر كذلك: 
GARROT (Henri), Histoire général de L’Algérie، imp, p, Crescenzo Voutes, Alger, 1910, p625.  

17- De Tassy (L), op.cit, p233.  
حي  -18 يق ي قديم وتعل عة وت ها، مراج لى أوطان ستيلائهم ع سنطينة وا لد ق ترك ب خول ال حال د في  سية  يدة من تري: فر بن العن صالح  مد ال مح

يز، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   .77، ص1991بوعز
م عزل ونفي إلى البليدة لمدة 1799سنوات، وفي عام هو ابن محمد بن عثمان ال كبير باي وهران خلف أباه على بايلك الغرب خمسة  - *

وكان عثمان باي رجل حزم في أموره، وطبعه يكره الترك »...عامين ثم أعفي عنه وعين على بايلك الشرق قسنطينة وقد قال عنه العنتري 
سد عدل وال مه بال لاد وحك لوطن والب هل ا مع أ حة  سيرته ملي نت  صحهم وكا عرب لن حب ال ي هم و جل ظلم من « اد...من أ لا  قد أورد ك ل

في  تي انتهجها  ير سلوكه وسياسته ال باي قد غ كن أن يكون عثمان  يم هذه الشخصية و ضة في شأن  مات وأفكار متناق ياني معلو العنتري والز
يد أنظر: العنتري، المصدر نفسه، ص   .69إقليم الغرب بعدما تسببت في عزله ونفيه وأصلح سلوكه وسياسته في إقليم الشرق، للمز

ياني: دليل الح يران وأنيس السهران في أخبار مدينة وهران، تقديم وتعليق المهدي البوعبدلي، الشركة الوطنية للنشر  -19 محمد بن يوسف الز
يع، الجزائر،   .206، ص 1978والتوز

 .69العنتري، المصدر السابق، ص -20
يتام: المرجع السابق، ص -21  .31أرزقي شو

22 - Grammont (H, D, de), op.cit, p.381. 
يع، الجزائر، 1حنيفي هلايلي: أوراق في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ط -23  .22، ص2009، دار الهدى للطباعة والنشر والتوز
صوف  -24 سومة بالت صحراوي والمو قادر  بد ال لدكتور ع سة ا ية درا ئر العثمان في الجزا صوف  سة الت في درا قت  تي تعم سات ال بين الدرا من 

، وكذلك دراسة 2009م وهي أطروحة دكتوراه غير منشورة بجامعة سيدي بلعباس 18-16ة في الجزائر العثمانية ما بين القرنين والمتصوف
ماني  هد العث لال الع ئر خ في الجزا ية  يا والطرق جال الزوا ثورات ر لي:  مد مكح ستاذ مح عة 1827-1707الأ توراه بجام حة دك هي أطرو م و

 ,Rinn (Louis), Marabouts et Khouans, Etude sur l’Islam en Algérieدراسات الأجنبية ، ومن بين ال2009سيدي بلعباس 
Alger, Adolphe Jourdan, libraire-éditeur, 1884.  

يسكية ومصير المسلمين بعد سقوط غرناطة سنة  - * م راجع حنيفي هلايلي: التاريخ الأندلسي المورسكي، 1492للإطلاع على المأساة المور
 .23-18، ص ص 2010الهدى، عين مليلة، الجزائر،  دار
يخية فاطمة قشي سيدهم: "مكانة التصوف في الحياة الاجتماعية والسياسية في العهد العثماني بالجزائر"،  -25 بية للدراسات التار المجلة المغار

 .22، ص 2009، الجزائر، 1، عوالاجتماعية
في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا إلى أواخر القرن التاسع عشر، تحقيق ودراسة : طلوع سعد السعود  الآغا بن عودة المزاري -26

يز، ط  .300، ص 2007، دار البصائر، الجزائر، 1يحي بوعز
يع، الجزائر،  -27  .29، ص 1974صالح العنتري: مجاعات قسنطينة، تحقيق وتقديم رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوز

مودة ب -* شن كان ح هذا  جل  سية ولأ لة التون يا يرة الإ لى حظ ضمه إ من  يتمكن  تى  ئري ح شرق الجزا في ال ضى  ثارة الفو لى إ ما إ مي دائ شا ير ا
حول يد  مرات، للمز من ال ير  في ال كث هده  في ع سية  ية والتون لة الجزائر يا بين الإ قة  توترت العلا ما  شرق، ك لك ال لى باي مات ع من الهجو يد   العد
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ية التو قات الجزائر مان، طالعلا هد الأ تونس وع لوك  بار م مان بأخ هل الز حاف أ ضياف، إت بي ال بن أ ظر: ا شا أن مودة با هد ح في ع سية  ، 2ن

يع، الجزائر، 3ج  .56-55، ص ص 1971، الشركة الوطنية للنشر والتوز
 .25ص  مؤلف مجهول: تاريخ بايات قسنطينة، المرحلة الأخيرة، تحقيق حساني مختار، منشورات دحلب، الجزائر، د.ت، -28
بين  -29 ما  ترة  في الف ئري  شرق الجزا ية لل جارة الخارج يري: الت ب بي الز مد العر ئر، 2، ط1830-1792مح تاب، الجزا ية للك سة الوطن ، المؤس

 .31، ص 1984
قي، ط -30 مدوح ح يق م شرح وتعل قادر،  بد ال لأمير ع ئر وا تاريخ الجزا في  ئر  فة الزا ئري: تح قادر الجزا بد ال بن ع مد  ظ2مح ية ، دار اليق ب ة العر

 .117، ص 1964للتأليف والترجمة والنشر، بيروت، لبنان، 
ية، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، ط -31 ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1ناصر الدين سعيدوني: ورقات جزائر

، 78، عمجلة الثقافةرد المحلي والانتفاضة الشعبية"، ؛ أنظر أيضا: ناصر الدين سعيدوني: "ثورة ابن الأحرش بين التم326، ص2000لبنان، 
 .1983الجزائر، 

م، وقد روى العنتري أنه لقي ترحيبا من قبل السكان وسلمهم رسالة الداي كما سلم 1806إلى غاية  1804حكم إقليم قسنطينة من سنة  -*
لأحرش،  بن ا لى ا ضاء ع هود للق يف الج لك لتكث كون وذ بن الف عالم ا لى ال سالة إ سابق، ر صدر ال سنطينة، الم تاريخ ق تري:  ظر: العن يد أن للمز

 .72ص
ية، المرجع السابق، ص -32  .321ناصر الدين سعيدوني: ورقات جزائر
، 1988، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2ناصر الدين سعيدوني: دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، الفترة الحديثة والمعاصرة، ج -33

  .195ص
يع، الجزائر، ، م1830-1514باد: الجزائر خلال الحكم التركي صالح ع -34  .200، ص 2004دار هومه للطباعة والنشر والتوز

بة العثمانيين وصورهم له في هيئة  - * ية لمحار يقة الدرقاو يف بالمغرب الأقصى وطلب الإذن من شيخ الطر لقد أقام عبد القادر ابن الشر
لا  صلون و لا ي صومون و لا ي نه كفار  برأ م هران ت لى و شيخ إ ضر ال ما ح كن ل بتهم، ل  له بمحار لأخير وأذن  هذا ا صدقه  لدين، ف بأمر ا مون  يقو

يروت،  يع، ب شر والتوز غرب للن تاريخ، دار ال بر ال هران ع نة و يز: مدي بوعز حي  ظر: ي يد أن قائق للمز يره للح يه وتزو به عل شف كذ عد أن اكت ب
 .128لبنان، د.ت، ص 

بي الد -** يد أنظر: مسلم بن عبد نسبة إلى العر يقة المشهورة في عهد الملك سليمان العلوي، وكان مقره بني زروال، للمز رقاوي صاحب الطر
يع، الجزائر،  يب والمسافر، تحقيق رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوز  .71، ص 1974القادر: خاتمة أنيس الغر

  .30السابق، صحنيفي هلايلي: أوراق في تاريخ الجزائر، المرجع  -35
لدين  -36 صر ا قديم نا يق وت سط، تحق بالمغرب الأو حل  من  عض  بار ب في أخ سط  قول الأو شدي: ال شقراني الرا لرحمن ال بد ا بن ع مد  أح

  .26، ص1991، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 1سعيدوني، ط
 ، ترك العديد من المصنفات أشهرها درء الشقاوى في ه1238ه  وتوفي 1165من أشهر مؤرخي الجزائر في العهد العثماني، ولد سنة  - *

يد أنظر: أبو  يخية، للمز حروب الترك مع درقاوة، وعجائب الأسفار ولطائف الأخبار وهو شرح لقصيدة تتضمن ال كثير من الأحداث التار
ّ ه: تاريخ الجزائر الثقافي   .381-376، ص ص 1998ن، ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنا2، ج1، ط1830-1500القاسم سعد الل

  .220، ص1نفسه، ج -37
هي معركة جرت بين مينا ووادي العبد ومات فيها العلامة السيد الحاج أحمد بن هطال التلمساني صاحب كتاب رحلة الباي محمد  - **

يد أنظر: الآغا ّ ه السيد محمد الغزلاوي، للمز بن عودة المزاري، المصدر السابق،  ال كبير إلى الجنوب الجزائري وكذلك العلامة الأديب عبد الل
  .305، ص 1ج
 .28، ص1أبو راس الناصري: المصدر السابق، ج -38
ياني: المصدر السابق، ص -39   .212محمد بن يوسف الز
  .33حنيفي هلايلي: المرجع السابق، ص -40
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ية على مدينة تلمسان وتخومها مما أدى إل -* ية والمغرب شن المغرب الأقصى العديد من الغارات العسكر يالة الجزائر ى توتر العلاقات بين الإ

قات  خروف: العلا بن  مار  ظر: ع ماني أن هد العث لال الع ية خ ب ية المغر قات الجزائر حول العلا يد  سبات، للمز من المنا ير  في ال كث صى  الأق
يع، الجزائ  .2006ر، السياسية بين الجزائر والمغرب في القرن السادس عشر، دار الأمل للطباعة والنشر والتوز

  .304الآغا بن عودة المزاري: المصدر السابق، ص -41
  .34حنيفي هلايلي: المرجع السابق، ص -42
ياني: المصدر السابق، ص -43  .213محمد بن يوسف الز

  منطقة بنواحي المحمدية بمعسكر شرقا، الجزائر. -*
ياف وم -** من الأر مع الضرائب  ماني يقوم بج موالي للحكم العث من هو الجيش ال ها مقابل امتيازات كإعفائها  ب مة في حرو ساندة السلطة الحاك

خزن  ئل الم حول قبا يد  ية، للمز ية، المكاحل بة، البرج لة، الغرا لدوائر، الزما هم: ا عراش  سة أ من خم تألف  هذا الجيش ي ضرائب، وكان  فع ال د
ماني  هد العث في الع ته  ئري وفعاليا مع الجزا يتام: المجت شو قي  ظر أرز ئر،  م،1830-1519أن يع، الجزا شر والتوز بي للن تاب العر ، 2009دار الك

 .235-233ص ص 
44- Grammont (H, D, de), op.cit, p.365.  
 .34فاطمة قشي سيدهم: المرجع السابق، ص -45
يم،  -46 ، الشركة الوطنية 2طمحمد بن ميمون: التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحمية، تحقيق وتقديم محمد بن عبد ال كر

يع، الجزائر،   .17، ص 1981للنشر والتوز
سنة  - * لد  سنة 1199و ية  ية العثمان عرش الإمبراطور لى  ل  1222ه ، اعت فق  مره 1808ه  الموا كاره  24م وع نت أف نذاك، كا سنة آ

ية إلا أنه لم يفلح يجاد نظام موازي للإنكشار ية إلى سابق عهدها متطابقة مع أفكار السلطان سليم الثاني، اهتم بإ ، حيث عادت الإنكشار
سنة  في  سيا و حرب رو فرغ ل كي يت ترا ل  مع إنجل هدة  قد معا ضطرابات، ع فتن والا ثارة ال صره 1225بإ شهد ع ية و ب بالتجهيزات الحر هتم  ه  ا

ه عرف ع صرب،  ضد ال ية  لات تأديب قام بحم ما  صار ك من الانت كن  سيا وتم بة رو سه لمحار شا بنف قاد جي قان،  من ثورات البل ير  ده ال كث
ل لى مخت ضغطا كبيرا ع هده  لة في ع شهدت الدو غداد، كما  شا والي ب به داود با ما قام  ية مثل ب في البلاد العر قان أو  سواء في البل ف المتمردات 

سنة  توفي  لأجهزة  ية، ط1255ا لة العل تاريخ الدو في  ية  فة الحليم ليم: التح يك ح براهيم ب ظر: إ يد أن تب الثق1ه ، للمز سة ال ك ية، ، مؤس اف
 .207-206، ص ص 1988بيروت، لبنان، 

 .30الملف الأول الوثيقة رقم  3205مجموعة  -47
 -م، وفي عهده حصلت حملة اللورد إكسموث على مدينة الجزائر، كما 1817 -1815عمر باشا داي الجزائر في الفترة الممتدة من  -**

يد أنظر، أح ية للمز يف الزهار: المصدر السابق، صعرفت الجزائر في عهده ظروفا اجتماعية مزر   .117مد الشر
 .26الملف الأول وثيقة رقم  3205مجموعة  -48
 . 310، ص 2010، دار الرائد للكتاب، الجزائر، 1830-1500جمال قنان: نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر الحديث  -49
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    خالل الفتشٓ الؼخوبً٘ٔالؼمَد فٖ ػوبئش هذٌٗٔ الزضائش 
 -تمٌ٘بت الشسن ٍالجٌبء-

 هحوذ سافغ -ؤ           
 20ربهؼٔ الزضائش        

 الولخض

تنوعت العقود المستخدمة في عمارة مدينة الجزائر خلال الفترة العثمانية من حيث أنواعها 
نفسها التي بنيت بها ومن حيث أماكن استخدامها، فالعقود التي بنيت بها العمارة الدينية ليست 

ياضية والجمالية لكل نوع،  يائية والر ية، وهذا يرجع أساسا للخصائص الفيز العمارة المدنية أو العسكر
يقة تحديد عدد مراكز ثقل كل عقد  يقة بناء كل نوع وطر وفي هذه الدراسة وضحنا طر

يقة القديمة، ومن خلال الدراسة ا يقة بنائه على الطر لميدانية لمجموعة من باستخدام المدور، وطر
ية فقد استنتجنا الهدف من تخصيص كل عمارة المبنية بنوع معين  المعالم الدينية والمدنية والعسكر
ية، أما  من العقود، فالعقد نصف الدائري شديد التحمل يستخدم في المساجد والعمارة العسكر

يين النوافذ بالمساكن، وفي العقود المنكسرة والتي فيها جمال فقد استخدمت في العمارة المدنية  لتز
يب بالمساجد. يين النوافذ والمحار  العمارة الدينية لتز

 

Abstract:  
the Varied bows used in Algiers city architecture during the Ottoman period in terms 

of the types and its use, bows built by it the religious architecture is unlike the ones 
civilian or military architecture built by, and this is mainly due to the physical 
properties and mathematical and aesthetic of every kind, and in this study we described 
the way how each type build and how to determine the number of each weight centers 
using rotatory and method of its construction and the old fashioned way, through field 
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study of a group of religious, civilian and military monuments it concluded the goal of 
customizing each architecture Built with a specific type of bows, bows half durable ring 
used in mosques and military architecture series bows where beauty was used in civil 
architecture to decorate the Windows of dwellings, and in religious architecture for 
decorating Windows and apses mosques. 

 همذهٔ: 

العمارة فن وعلم هندسة البناء، كانت في الماضي أحد أركان مثلث الفنون، وهو النحت، 
هذا المثلث وسميت "أم الفنون" لأنها حددت طابع الرسم، والعمارة، ثم خرجت العمارة من 

الفن وسيطرت على جميع الفنون الأخرى المكملة، وأصبحت في العصر الحديث علما، وفنا، 
بية الإسلامية نبتت في بلاد مختلفة، فهي لم تستلهم ثقافتها الأولى وحدها،  وتنفيذا، والعمارة العر

رات باختلاف البيئات، وأصبح لكل بيئة أثرها بل تأثرت بكل بلد حلت فيه، فاختلفت العما
 .1في عمارتها

ية  وعلى الرغم من الاختلاف بين هذه العمارات في بعض التفاصيل أو في العناصر المعمار
ية للمآذن أو بعض الزخارف، إلا أنها  ينات المعمار الإنشائية كمنحنيات القباب والعقود والتكو

ية والتشكيلات تشترك جميعها في وحدة الروح الإسلام ينات المعمار ية الكامنة وراء التكو
يا يحفظه البناؤون عن ظهر قلب  .2الزخرفية، التي أصبحت تقليدا معمار

ية التي زخرت بها العمارة الإسلامية في الفترة  والعقود واحدة من هذه العناصر المعمار
 بوظيفتها تعتبرائر، فهي العثمانية، والتي التي تنوعت أشكالها وأنواعها في عمائر مدينة الجز

ية  والمدنية الدينية العمائر على ال كبير الفضل لها كان التي العناصر أهم من الجمالية، وسمتها المعمار
ية يًا عنصرًا السواء، وذلك ل كونها على والعسكر  خلال من والارتكاز، القوة للمبنى يوفر معمار

يع ينت زخرفيا عنصرا كونها إلى بالإضافة والجدران، الدعامات على السقف ثقل توز  به ز
يب والأروقة البيوت واجهات  .وغيرها والمآذن والمحار

 

 ؤٍال: هىًَبت الؼمذ:
ية من:    يتكون العقد من الناحية المعمار

يسمي بعض الكتاب القرمة طبلية، خاّصة إذا كانت مصنوعة من الخشب والتي  / القرمة:1
. كما تسمى بالمخّدة الخشبية، وهي تفصل بين 3تختفي معالمها تحت البياض الجصّي بعد التلبيس
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بين تاج العمود، وهذه المخّدة تؤمّن المرونة ضّد الهبوط التفاضلي وتسمح بالحركة  ال كتف و
يع الإجهادات بشكل الأفقية الطفيفة لل منشأ، فتحّد من تشقق الأقواس، كما تعمل على توز

 .4متساو على رؤوس الأعمدة
يبا، حيث يستعين البناة بمكعبات  / الحّدارة:2 هي مكعّب من البناء ارتفاعها نصف متر تقر

بعة أحيانا أخرى وترفع هذه المكعبات على تيجان الأعمد ة من الحجارة تكون مستطيلة أحيانا ومر
ية في الطول، وقد استعملت الحّدارة لأول  لتتساوى سطوحها عندما تكون الأعمدة غير متساو

 .5مّرة في جامع القيروان
قطعة من الحجر أو الرخام توضع فوق الحّدارة مسطحة الّشكل يبنى عليها العقد،  / الطنف:3

بقرمة من تحتها، ولهذين بالتالي فإن الحّدارة تحاط بطنف من فوقها، و ين الفضل في  و الإطار
 .6عدم وضوح اختلاف حجم هذه المكعّبات

ير04 وهو عبارة عن مجموعة من الكتل المركب منها العقد، وتسمى الكتلة الواحدة منها  :/ الج نز
 صفحة.
ية لباقي صنج  :/ مفتاح العقد05 وهي الصفحة العليا التي تتوسط الصنج إذا كانت متساو

 العقد شكلا وحجما.
 وهو الصنجة المتوسطة في العقد بشرط أن تكون بارزة لأعلى. :قد/ تاج الع06
 وهي الصنجة الأولى من العقد عند بدء انحنائه. :خصر العقد /07
 وهو الجزء الذي يرتكز عليه الخصر. :/ رجل العقد08
 وهو المستوى السفلي لمنحنى العقد. :التنفيخ /09
يد /10  وهو المستوى العلوي لمنحنى العقد. :التتويج أو التجر
بع المحيط به من  :/ كوشة العقد11 بين المر هي المساحة المثلثة التي تنحصر بين قوس العقد و

بع كوشتان مثلثتان على الجانبين، كانتا في غالب  بذلك يكون لكل عقد محاط بإطار مر أعلاه، و
 .7الأحيان تنقشان بالعديد من العناصر الزخرفية

فتحة العقد يحددها بطنه. وهو الجزء الذي يقابل الأسكفة، أي العتبة التي  ة العقد:/ فتح12
يوطأ عليها. وهذه الفتحة هي التي تعطيه شكله. أما وجهه أو وجه حجارة الفقرات، أي القسم 

 .8الذي يقابل النظر فلا علاقة له بتحديد الشكل
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يقصد بباطن العقد أو باطن القوس في/ بطن العقد: 13 المصطلح الأثري المعماري الجزء  و
ية قائمة  .9المنحني من داخله، أو الجزء المسطح من منحناه الذي يرتكز على زاو

السنجة جمع سنج فهي سنجة الميزان، أو ما يوزن به كالرطل والأوقية، سنجة:  –/ صنجة 14
المصادر والمراجع وهي مأخوذة من الفارسية "سنكة" بمعنى الوزن أو العيار وقد جاء اللفظان في 

بالسين "سنجة" للدلالة على ما يوزن به، أما في المصطلح الأثري  بية بالصاد "صنجة" و العر
ية أو رخامية يتداخل بعضها في بعض  المعماري فإن الصنج المعشقة هي عبارة عن قطع حجر

ير في أشكال عديدة.  10بواسطة التعشيق أو التزر

 
 .بتصرف( .Adam J.P)عن  مكونات العقد: 01الشكل رقم 

 
 عناصر العقد :02الشكل رقم 
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 المخدة الخشبية المقاومة للزلازل :01الصورة رقم 

 )الصورة من قلعة مدينة الجزائر(. 11عن: )ج. مارسي(
 

 حبً٘ب/ تمٌ٘بت سسن ٍتحذٗذ هشاوض الؼمَد ٍثٌبئْب:
بنائه: -أ يقة رسم وتحديد مركز العقد نصف الدائري و  طر

 )أج(و إذا كان واضحا بأن العقد نصف دائري يكفي أن نأخذ الأبعاد التالية: )أب( 
 )ب ج(.و

 
يقة أخذ المقاسات لرسم العقد نصف الدائري )عمل الباحث(. :3الشكل رقم   طر

باستخدام   ثم نعين هذه النقاط على الورق الميليمتري بعد أن نختار السلم المناسب، ثم و
بنفس 1المدور نضع رأس المدور في النقطة أ ونفتح المدور فتحة معينة ونرسم قوسا صغيرا )أ ( و

(، ثم نرسم 1يقطع القوس )أ (2الفتحة نضع رأس المدور في النقطة ج ونرسم قوسا آخر )أ
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سواء بنفس الفتحة التي رسمنا بها القوسين السابقين أو نغيرها بشرط  4جو 3ين هما أقوسين آخر 
بعدها بواسطة المسطرة نوصل بين بين النقطتين  أن تكون الفتحة نفسها في الجهة الواحدة، و

يقة نرسم الأقواس ج بنفس الطر ثم على الجهة المقابلة  6بو 6اللتين تقاطعت فيها الأقواس، و
ل بين نقطتي تقاطع الأقواس بواسطة المسطرة، النقطة التي يتقاطع في ونوص 8بو 7ج

المستقيمان هي مركز القوس، فنضع رأس المدور في هذه النقطة ونسميها )م(، ونفتح المدور إلى 
 النقطة أ ونرسم القوس إلى النقطة ب ومرورا بالنقطة ج.

 
يقة تحديد مركز العقد نصف الدائري )عمل: 4الشكل رقم   الباحث(. طر

يقة بناء العقود في الخطوات الآتية:    تتلخص طر

تجهيز العبوة وتركيبها في المكان المطلوب، والعبوة هي القالب الخشبي الذي يأخذ نفس 
شكل العقد، بحيث يبنى فوقه العقد حيث تتكون العبوة من مجموعة من القطع الخشبية، يثبت 

يلاحظ في عمل العبوة أن بعضها مع بعض بحيث يشكل سطحها الخارجي  بشكل انحناء العقد، و
يكون طولها أقل قليلا من مقياس فتحة العقد، لإمكان فك العبوة بسهولة بعد جفاف بناء 
العقد، وعند بناء الأعتاب تكون العبوة مرفوعة على دعامتين أو قائمين من طرفيهن مع وضع 

 .12ب وسهولة فكها بعد جفاف المونةحواجز تحت كل دعامة لتثبيت العبوة وضبطها عند التركي
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عقد نصف دائري لأحد مداخل السلالم بقصر مصطفى  :2الصورة رقم  – 5الشكل رقم 

 )عمل الباحث(  باشا

 

 
يقة بناء العقد نصف الدائري بواسطة القالب الخشبي عن: ) :6الشكل رقم   Adam)13طر

يقة رسم وتحديد مركز العقد نصف الدائري الحدوي: -ب  طر

يقة رسمه وتحديد مركزه عن العقد نصف الدائري، ماعدا   لا يختلف هذا العقد في طر
يكفي أن نأخذ مقاسات كل من: )أب( )ب ج(، و )أج(و الجزء المتجاوز لنصف الدائرة، و

ونحدد المركز كما في العقد نصف الدائري، ول كن حتى نتأكد من أن العقد نصف دائري نأخذ 
يين من أي مكان  من العقد ولتكونا )ه  وَد( كما يلي: نقطتين أخر
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أخذ المقاسات قبل رسم العقد نصف الدائري الحدوي  :03الصورة رقم  / 7الشكل رقم 

 بالجامع الجديد )عمل الباحث(.

. 3'( ونوصل بين نقطتي التقاطع، ثم )د2د .2'( )أ1د .1ثم نرسم الأقواس التالية: )أ 
'( ونوصل بين 6ه  .6'( )ج5ه  .5'( ونوصل بين نقطتي التقاطع، ثم )ج4ج .4'( )د3ج

'( ونوصل بين نقطتي التقاطع، نلاحظ بأن 8ه  .8'( )ب7ه  .7نقطتي التقاطع، وأخيرا )ب
بالتالي م هي مركز العقد ومنها يرسم العقد بواسطة  النقطة م هي ملتقى جميع المستقيمات، و

نرسم القوس من النقطة أ ومرورا بالنقاط )د.ج.ه ( و النقطة مالمدور بعد أن نثبت رأسه في 
 وصولا إلى النقطة ب.

 
يقة تحديد مركز العقد نصف الدائري الحدوي )عمل الباحث(. :8الشكل رقم   طر
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 عقد المحراب نصف دائري حدوي بالجامع الجديد )عمل الباحث( :9الشكل رقم 

 
يقة وضع الآجر في بناء العقد نصف الدائري الحدوي :10الشكل رقم   يبين طر

 L.Golvin, essai sur L'Architecture religieuse musulmane, éditionsعن: )
klincksieck, 1971..) 

يقة تحديد مركز العقد المنخفض ورسمه: -ج  طر

يقة تحديد مركز العقد نصف الدائري، وقد سبق ذكرها. وكذالك ب يقة هي نفسها طر النسبة لطر
بط بينها بواسطة الملاط،  يتم الر ية بالتوالي و البناء. فبواسطة القالب الخشبي يتم وضع القطع الآجر

بعد أن تجف وتتماسك يتم نزع القالب الخشبي.  و
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تعيين مركز العقد المنخفض ورسمه من قلعة مدينة  :04/ الصورة رقم 11الشكل رقم 

 الجزائر. )عمل الباحث(.

 

بنائه: -د يقة رسم وتحديد مراكز العقد المنكسر الحدوي و  طر

 ده (. -ب ه   -ب د  -أه   –أد  -ب ج -أج  -أولا نقوم بأخذ المقاسات التالية: )أب 

 
أخذ المقاسات قبل رسم العقد المنكسر الحدوي بدار مصطفى باشا )عمل  :12الشكل رقم 

 الباحث(.

( 4ب -3/ أ 2د -1نُعَلِّم هاته النقاط على الورق الميليمتري، ونرسم الأقواس التالية: )أ
( 12ج - 11/ د 10ج -9ونوصل بين نقطتي تقاطع الأقواس بخط، ثم نرسم الأقواس )د

، وهي مركز القوس 1ونوصل بين نقطتي تقاطع الأقواس، يلتقي هذان المستقيمان في النقطة م
يرسم انطلاق يقة نحدد المركز  1ا منها بعد أن نفتح المدور من النقطة م)أج( و بنفس الطر إلى أ، و

 الثاني للقوس )ب ج(. 
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يقة رسم العقد المنكسر الحدوي بدار مصطفى باشا )عمل الباحث(. :13الشكل رقم   طر

 
العقد المنكسر الحدوي في صحن دار مصطفى باشا )عمل  :05/ الصورة رقم 14الشكل رقم 

 الباحث(.

  تقنية بناء العقد المنكسر الحدوي:

يقة بنائه تقوم أساسا  بما أن مادة البناء هي الآجر المشدود لبعضه بواسطة الملاط، فإن طر
قيا على وضع صفين من الآجر على الدعامتين اللتين ستحملان العقد، بحيث توضع قطع الآجر أف

يبا، وفوق آخر قطعة آجر توضع عارضة خشبية تصل بين  بدون ميل حتى منتصف العقد تقر
يان تلتقيان عند مفتاح العقد، مكونة بذلك مثلثا،  الطرفين، وتنطلق من طرفيها عارضتان أخر
بعد ذلك تملأ الفراغات الموجودة بين بطن العقد والعارضتين بقطع آجر مخلوطة بالملاط  و

بعد )الدبش(، لت يقة مشعة )مائلة(، و ساعد على رسم حنية العقد، ثم يتواصل وضع الاجر بطر
ية بطن العقد وحوافه بواسطة  تماسك أجزاء العقد تتم إزالة العوارض الخشبية، وتتم كذلك تسو

 .14كساء جصي
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يقة بناء العقد المنكسر المتجاوز )عن:  :15الشكل رقم   (.p. Ricardطر

 
يقة وضع الآجر أثناء بناة العقد المنكسر الحدوي بتقنية الأدية  :06/07الصورتين  طر

 والشناوي المثال مأخوذ من دار مصطفى باشا.
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يقة رسم العقد المخموس:  طر

  
أخذ المقاسات أثناء الرفع الأثري بدار حسن باشا  :08/ الصورة رقم  16الشكل رقم 

 )عمل الباحث(.

يقة،  بعد أخذ الأبعاد والتي كما في العقد المنكسر الحدوي، نحدد مراكزه أيضا بنفس الطر
 والموضحة كما يلي: 

 
يقة رسم العقد المخموس وتحديد مراكزه )عمل الباحث(. :17الشكل رقم   طر

ين يشكل البعد بينهما  من قطر  1/5يتوضح لنا بأن هذا العقد مخموس لأنه رسم من مركز
ين تساوي خمس المسافة.  العقد، أي أننا إذا قسمنا القطر إلى خمسة أجزاء فإن المسافة بين المركز

 ولهذا سُمَِّي بالمخموس.
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يقة رسم وتحديد مراكز عقد مقبض القفة:  طر

 في البداية نقوم بأخذ المقاسات الموضحة في الشكل التالي:

 
العقد مقبض القفة من قصر أخذ المقاسات قبل رسم  :09/ الصورة رقم  18الشكل رقم 

 مصطفى باشا )عمل الباحث(.
 

بعدها نعلّم هاته النقاط أ.ب.ج.د.ه  بالتناظر نعين النقاط المقابلة على  و في الورق الميليمتري و
 اليسار، وفي أماكن الانحناء نقوم بتحديد المراكز كما يلي:

المدور في النقطة د ثم نضع رأس  3و 1نضع رأس المدور في النقطة ج ونرسم القوسين 
يقة نرسم  4و 2ونرسم القوسين  ونرسم مستقيما يقطع نقطتي تقاطع الأقواس، ثم بنفس الطر

( ونرسم مستقيما يقطع نقطتي تقاطع الأقواس، المستقيمان 8ه  .7)جو (6ه  .5الأقواس )ج
بنف 1السابقان يتقاطعان فب نقطة هي مركز القوس )ده ( ونسميه م س ونرسم منه القوس، و

يقة نعين مركز القوس )وح(، يبقى الجزء المستقيم من القوس ونعين مركزه كما يلي: نختار  الطر
، ثم 11و 9ونرسم القوسين و نقطتين من المستقيم ولتكونا )وه ( نضع رأس المدور في النقطة

بنفس فتحة المدور نرسم القوسين  ، ونوصل بين نقطتي التقاطع بمستقيم يتقاطع هو 12و 10و
 .3ر مع المستقيم )وه (، والنقطة التي يتقاطعان فيها هي مركز المستقيم مالآخ



 ـــــ ؤ. رافع هحوســـــــــــــــــــــ العقَز فٖ عوبئر هسٌٗٔ الجسائر ذالل الفترٓ العثوبً٘ٔ تقٌ٘بت الرسن ٍالجٌبء
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

 
يقة رسم العقد مقبض القفة بدار مصطفى باشا )عمل الباحث(. :19الشكل رقم   طر

 

يقة بنائه   :أما طر

فتتم بالقالب الخشبي، الذي بفضله يتمكن البناء من وضع مداميك الآجر في أعلى العقد 
بشكل بعد هذه العملية يطلى العقد بشكل متواصل بالج ير  بشكل عمودي و أفقي على الجوانب، و

 .15سم، مما يسمح برسم أسنان كالمنشار المنشار2و سم1.5حتى يصبح سمكه ما بين 

  
يقة أفقية ثم  :10/ الصورة رقم  20الشكل رقم  يقة بناء عقد مقبض القفة بالآجر بطر طر

يقة مشعّة )مائلة(، المثال من قلع  ة الداي )عمل الباحث(.بطر

يقة رسم العقد البصلي وتحديد مراكزه:  طر

في البداية نقوم بأخذ المقاسات كما هي موضحة في الشكل، ونعين هاته النقاط على الورق 
 الميليمتري.
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أخذ مقاسات العقد البصلي قبل رسمه من دار حسن  ::11/ الصورة رقم  21الشكل رقم 

 باشا )عمل الباحث(.

يقة التالي: بعد  تعيين النقاط السابقة على الورق الميليمتري نقوم بتحديد مراكز الأقواس بالطر
يقة نرسم  2وَ 1نرسم انطلاقا من النقاط أ.د.و المستقيمين  بنفس الطر كما في الشكل، و

، وذلك باستخدام المدور كما في العقود السابقة، هذه المستقيمات تلتقي في 4و 3المستقيمين 
)زج(، نرسم و )ب ز( نفس المركز، يبقى القوسان )وج(و د، أي أن للقوسين )أو(نقطة واح

يق تحديد نقاط تقاطع الأوتار الخارجية والداخلية للقوس بواسطة 6 .5المستقيمين  . عن طر
بط بين نقطتي تقاطع الأوتار، فالنقطة التي يلتقي فيها المستقيمان هي مركز القوس  المدور، ونر

بنفس  )زج(، يقة نرسم المستقيمين و كما في الشكل ونوصل بينها بالمسطرة، ونرسم  8. 7الطر
القوس )وج( انطلاقا من نقطة التقائهما، فالعقد البصلي له ثلاثة مراكز يرسم منها اثنان خارجه 

 (.1( والثالث بداخله )م3م – 2)م

 
يقة رسم العقد البصلي بدار حسن باشا )عمل الباحث( :22الشكل رقم    .طر
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 .16(Bachiri Abdelkaderمراحل بناء العقد البصلي عن: ) :23الشكل رقم 

 
 .108( صBachiri Abdelkaderمراحل بناء العقد البصلي عن: ) :24الشكل رقم 

 

بعة مراكز: يقة رسم وتحديد مراكز العقد المنكسر ذو الأر  طر

أولا نقوم بتحديد الأبعاد كما في الشكل: )أب(.)أج(. )أط(.)أه (.)أز(.)ب ز(.)ب  
ه (.)ب ط( )ب ج(، تكفينا هذه الأبعاد لرسم القوس ول كن إذا شئنا دقة أكبر نأخذ 
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يدا من الأبعاد كالمسافة )ط ح( والمسافة )د ه ( والمسافة )وز(، ثم نعلم هاته النقاط على  مز
يقة التالية:الورق الميليمتري، ل  نقوم بتحديد المراكز بالطر

 
بعة مراكز )عمل الباحث(.25 الشكل رقم  : أخذ المقاسات قبل رسم العقد ذي الأر

بعة مراكز: يقة رسم العقد المنكسر ذو الأر  طر

بنفسة الفتحة نضع المدور في النقطة د  1نضع أولا رأس المدور في النقطة أ ونرسم القوس  و
بن1ونرسم القوس  يقة على الجهة الداخلية نرسم القوسين'، و بط بين نقطتي 2و 2 فس الطر '، ونر

يقة نرسم الأقواس ) '( ونرسم مستقيما 4-4و '3 -3تقاطع الأقواس بمستقيم، ثم بنفس الطر
بط بين نقطتي تقاطع الأقواس، والنقطة التي يلتقي فيها المستقيمان هي مركز الوتر )أو(،  ير

يقة نحدد مراكز  بنفس الطر بالتالي يتضح أن لهذا و )زج(و كل من الأوتار )وج(و )ب ز(، و
بعة مراكز هي: )م نرسم منه الوتر )زج(، والمركز  1( بحيث المركز م4،م3، م2، م1العقد أر

( نرسم منه الوتر 4( نرسم منه الوتر )أو(، والمركز )م3( نرسم منه الوتر )وج(، والمركز )م2)م
 )ب ز(.
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يقة رس :26الشكل رقم  بعة مراكز، محراب الجامع البراني )خارج القلعة( طر م عقد ذو أر

 )عمل الباحث(. نموذجا

 
بعة مراكز  :12/ الصورة رقم  27الشكل رقم  عقد محراب الجامع البراني المنكسر ذو الأر

 الشبيه بالعقود الفارسية. )عمل الباحث(.

 
 الخبتؤ

ية بمدينة الجزائر خلال العهد  استخدمت العقود في كل من العمائر الدينية والمدنية والعسكر
العثماني بصفة كبيرة، وقد كان كل نوع من أنواع العقود يستخدم في مكان محدد من المبنى، 
ففي العمائر الدينية استخدم العقد نصف الدائري ونصف الدائري الحدوي في مداخل 

استخدم العقد نصف الدائري في قاعات الصلاة حاملة سقوف المساجد وقبابها،  المساجد، بينما
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يب فقد كانت تتخذ عقودها الشكل  كما كانت النوافذ تعقد بعقود بصلية الشكل، أما المحار
 المنكسر المتجاوز.

وفي العمارة المدنية فقد استخدمت مجموعة من العقود في أماكن محددة من المبنى، حيث 
لعقد المنكسر المتجاوز في المداخل، بينما استخدم العقد مقبض القفة في مقاعد استخدم ا

السقائف ومقاعد السلالم وداخل الغرف، في حين جاءت عقود صحون القصور ذات الشكل 
المنكسر الحدوي، وهو نفس الشكل الذي نجده في عقود مداخل الغرف، والمنازه، وأبواب 

يخات، أما العقد نصف الدائر ي فنجده مستخدما في مداخل بعض المرافق المعيشية الخو
بالقصور، وفي المداخل المؤدية إلى السلالم، بينما العقد البصلي فاستخدامه يقتصر في العارة 

ين.  المدنية على الدرابز

ية فقد استخدم كل من العقد المنخفض في فتحات الرمي وكذا العقود  أما في العمارة العسكر
ية المشك  لة في بناء جدران الحماية وكذا في أبراج المراقبة.نصف الدائر

وقد استخدمت في بناء هذه الأنواع من العقود مواد مختلفة تمثلت في الرخام والآجر الأحمر 
والأصفر، كما استخدم الحجر الج يري، والجص وهي مواد أساسية في البناء. أما المواد المساعدة 

 الخشب. فقد تمثلت في الملاط والمونة والج ير و

وقد كانت الوسيلة المستخدمة في بناء العقود هي القوالب الخشبية التي تشكل على نفس 
شكل العقد المراد بناؤه، وقد كان بعض أنواع العقود يتحمل الثقل أكثر من غيره، وهي الحقيقة 

يا كانوا يستخ يون في تلك الفترة، ففي الأماكن التي تتطلب حاملا قو دمون التي أدركها المعمار
ية، التي غالبا ما كانت مبانيها تتعرض  العقد نصف الدائري، كما لاحظنا ذلك في العمارة العسكر
يين  بات العدو فرض على المعمار ية، كما أن بناءها بشكل سميك لتحمل ضر للاعتداءات النار

ية التي تتحمل ثقل مواد البناء، وهو نفس الأمر الذي نجده في بناء  استخدام العقود نصف الدائر
المساجد أيضا، فقدسية المساجد وغاية الناس في بقائها صامدة للأبد جعلهم يستخدمون العقد 
نصف الدائري رغم رتابته، إلا أن الغاية الوظيفية للمبنى كانت أولى من الغاية الجمالية في نظر 

 البنائين.

بداعاته ا لإنشائية التي مكنته من بينما في المنازل والقصور فقد وجد المعماري نفسه حرّاً في إ
ابتكار العقد الجزائري )مقبض القفة( كما وجد الجو ملائما لاستخدام مختلف أنواع العقود 
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والعقد المنكسر الحدوي والتي تتميز بشكلها الجميل، ورغم ضعف شكلها في تحمل  كالعقد البصلي
ير، فالاختبار الذي قمنا الثقل بالمقارنة مع العقد نصف الدائري إلا أنها ليست ضعيفة بشكل كب

با كبيرا بين كل أنواع العقود  "robot-bat professional"به في تحمل الأثقال ببرنامج أظهر تقار
 في تحمل الثقل.

 
 لبئؤ الوظبدس ٍالوشارغ: 

بي، القاهرة، 01أحمد فكري، مسجد القيروان، ط. - 1  . 2009، دار العالم العر
 .1985العمارة وإنشاء المباني، الاهرام، القاهرة، توفيق أحمد عبد الجواد،  -2
، دار الشروق، القاهرة، 01ثروت عكاشة، القيم الجمالية في العمارة الاسلامية، ط  -3

 .م1994ه  / 1414
عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون الاسلامية، مكتبة مدبولي، مصر،  -4

 .2000، 01ط
ه  / 1408، جروس برس، بيروت، 1ة العمارة الاسلامية، طعبد الرحيم غالب، موسوع -5

 .م1988
قرمان عبد القادر، الدعائم والحوامل في العمارة الإسلامية، دراسة نموذجية للمنشآت  -6

 .2009، 08المدنية لمدينة مليانة في العهد العثماني، مجلة آثار، معهد الآثار، جامعة الجزائر، ع
 .2000روان، دار عكرمة، دمشق، نجوى عثمان، مساجد القي -7
يب في العالم الإسلامي، -8 -1517ه /1256-923الكتاب الأول،  هناء عدلي، موسوعة المحار

 م، دار الكتاب الحديث، القاهرة.1848
 

 الوشارغ ثبللغٔ األرٌج٘ٔ:
1- Bachiri Abdelkader, La formalisation comme processus révélant le système constructif d'un élément 

architecturel. Cas de l'arc cherchellois, mémoire de magister en architecture et envirenment, EPAU, 2007. 
 - J.P.Adam, LA CONSTRUCTION ROMAN, Matériaux et technique, 3-°m édition, grand manuels 

picard. 
4- Ricard (p), pour comprendre l'Art musulman dans l'Afrique du nord et en Espagne.  
 3- Marçais( G ), L'Architecture musulmane d'occident, Tunisie – Algérie – Maroc – Espagne – et 

Sicile, Art et métiers graphique. Paris, 1954. 
5-.Golvin (L), essai sur L'Architecture religieuse musulmane, éditions klincksieck, 1971. 



 ـــــ ؤ. رافع هحوســـــــــــــــــــــ العقَز فٖ عوبئر هسٌٗٔ الجسائر ذالل الفترٓ العثوبً٘ٔ تقٌ٘بت الرسن ٍالجٌبء
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

الَْاهش:
                                                           

 .233، ص1985توفيق أحمد عبد الجواد، العمارة وإنشاء المباني، الاهرام، القاهرة،  - 1
 .18م، ص1994ه  / 1414، دار الشروق، القاهرة، 01ثروت عكاشة، القيم الجمالية في العمارة الاسلامية، ط  - 2
بي، القاهرة، 01أحمد فكري، مسجد القيروان، ط. - 3  .08، ص.2009، دار العالم العر
 .252، ص2000نجوى عثمان، مساجد القيروان، دار عكرمة، دمشق،  - 4
 .08/09أحمد فكري، المرجع السابق، ص  - 5
 .09نفسه، ص - 6
آثار، قرمان عبد القادر، الدعائم والحوامل في العمارة الإسلامية، دراسة نموذجية للمنشآت المدنية لمدينة مليانة في العهد العثماني، مجلة  - 7

 . 235ــ  201، ص2009، 08معهد الآثار، جامعة الجزائر، ع
 .277، صم1988ه  / 1408، جروس برس، بيروت، 1ب، موسوعة العمارة الاسلامية، طعبد الرحيم غال - 8
 .32.31، ص2000، 01عاصم محمد رزق، معجم مصطلحات العمارة والفنون الاسلامية، مكتبة مدبولي، مصر، ط - 9

 .171نفسه، ص - 10
11  - Marçais( G ), L'Architecture musulmane d'occident, Tunisie – Algérie – Maroc – Espagne – et Sicile, 
Art et métiers graphique. Paris, 1954. P18.  

يب في العالم الإسلامي، - 12 م، دار الكتاب الحديث، القاهرة، 1848-1517ه /1256-923الكتاب الأول،  هناء عدلي، موسوعة المحار
 .198ص

13  - J.P.Adam, LA CONSTRUCTION ROMAN, Matériaux et technique, 3-°m édition, grand manuels picard, 
P 191. 
14  - Ricard (p), pour comprendre l'Art musulman dans l'Afrique du nord et en Espagne, p.101.  
15  - Marçais  G  L'architecture … Op cit  p      
16  - Bachiri Abdelkader, La formalisation comme processus révélant le système constructif d'un élément 
architecturel. Cas de l'arc cherchellois, mémoire de magister en architecture et envirenment, EPAU, 2007, 
P93. 



 ؤ.لشلح الصبف٘ٔـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ اإلصالح الضرٗجٖ، األسجبة، السٍافع ٍاألّساف
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

 األسجبة، الذٍافغ ٍاألّذاف اإلطالح الؼشٗجٖ،

 ؤ.لشلح الظبف٘ٔ
 الزضائش - األغَاؽربهؼٔ 

 
 

 ولخض ال

يبي الذي اعتمدته منذ  وفقا للنفقات العامة، لقد حاولت الجزائر من خلال الإصلاح الضر
يبي الذي فشل سابقا في متابعة التطورات  أن 1992عام  تعمل على استقرار النظام الضر

والنظام الجديد،  الاقتصادية والسياسية في العالم؛ ليكون نقطة تحول تفصل بين النظام القديم
بالتالي العمل على إغلاق و  هذا النظام الجديد يتطلب إجراء تغييرات للأفضل يقة مستمرة، و بطر

بحية يادة الر يبي السابق، وأيضا ز كفاءتها. علاوة على ذلك هناك و  الثغرات في النظام الضر
يبي وتشكل عقبة في فعاليته ، والذي العديد من الأسباب المختلفة لتحدي الإصلاح الضر

يبة في المجتمع، وأكبر هذه التحديات هو التهرب من دفع  سينعكس سلبا في دور وأهمية الضر
يبي يبي، والضغط الضر  .الضرائب، والازدواج الضر

 
 Abstract 
According to the overhead, Algeria has tried through the tax reform it has adopted 

since 1992 working on the stability of the tax system which fails to follow economic 
and political developments in the world. To be the turning point which separates the old 
system from the new system, this new system requires making changes for the best and 
consequently, work to close holes in the previous tax system and also, to grow its 
profitability and try to increase its efficiency, moreover there are many different reasons 
for challenging the tax reform and are an obstacle to the effectiveness of the tax system 
which will reflect negatively in the role and the importance of the tax in the community 
and the biggest of these challenges is tax evasion, double taxation and tax pressure. 
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 توْ٘ذ

ينة الدولة وذلك من أجل تغطية  لقد يل خز يبي قديما مقتصرا على تمو كان دور النظام الضر
الوطني، ل كن مع تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية أصبحت مهام الدولة أكثر الإنفاق 

تعقيداً. لذا أدخلت الجزائر كغيرها من الدول النامية مجموعة من الإصلاحات على أنظمتها 
يعة التي شهدها العالم في أواخر  السياسية والمالية وذلك لعدم مواكبتها للتطورات السر

يا في بنيته نتيجة التحول من الثمانينات،فقد شهد  اقتصاد الجزائر في نهاية هذه الفترة تحولا جوهر
يبي القائم هو نتيجة تطور  نظام التخطيط )الاقتصاد الموجه( إلى اقتصاد السوق. والنظام الضر
مستمر للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع وخاصة بعد تراجع 

إضافة إلى الظروف المستجدة خاصة منها فشل  1986الأسواق العالمية سنة  أسعار النفط في
النظام الاشتراكي وسيطرة النظام الرأسمالي، وإعادة هيكلة الاقتصاد العالمي في ظل النظام 
يبي  العالمي الجديد، وأمام هذه الأوضاع والمستجدات الدولية والوطنية كان الإصلاح الضر

يل نتيجة حتمية من أجل الو يبي فعّال ليكون بديلا للجباية البترولية في تمو صول إلى نظام ضر
ميزانية الدولة وذلك لا يكون إلا من خلال إصلاح القطاع الذي يشرف على الضرائب، وهذا 

ية في بداية التسعينيات.   ما عملت عليه الدولة الجزائر
 

 ؤٍال: ؤسجبة اإلطالح الؼشٗجٖ، بستشات٘ز٘تِ ٍؤّذافِ
إن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تعيشها الجزائر، إضافة إلى التطورات التي 
حصلت في العالم والتحولات التي عرفها الاقتصاد الوطني والانتقال إلى اقتصاد السوق،عقد 
بي والسعي للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة كل هذا دفع  الشراكة مع الإتحاد الأورو

يبي جديد يكون نقطة الفصل بين النظام القديم المطبق والنظام بالجز ائر إلى تبني إصلاح ضر
الجديد الذي يتطلب إدخال تغيرات نحو الأحسن وعليه العمل على سد الفراغات والثغرات 
يادة  القانونية الموجودة بالنظام الجبائي السابق وذلك من أجل الرفع من مردوده ومحاولة ز

 إلى ذلك هناك أسباب وأهداف أخرى تسعى الدولة إلى تحقيقها   فعّاليته.إضافة
 

 : ؤسجبة اإلطالح الؼشٗجٖ:1
يبي القديم الذي كان  يبي إلى النقائص الموجودة في النظام الضر تعود أسباب الإصلاح الضر

يمكن أن نوضح هذه الأسباب في النقاط التالية:  لا يساير المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية و
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 تؼمذ ٍػذم استمشاس الٌظبم الؼشٗجٖ:1 ـ1
يبي وعدم ثباته الناجم عن كثرة الضرائب والرسوم، إضافة إلى تعدد  إن تعقد النظام الضر
يبي صعب التطبيق  معدلاتها واختلاف مواعيد تحصيلها. كل هذه العوامل جعلت النظام الضر

بة في تسيير جباية والتحكم فيه، مما صعّب مهمة إدارة الضرائب والمؤسسة معا، كما  انه شكّل صعو
المؤسسة وكذا مهمة موظفي إدارة الضرائب، والجدول التالي يبين معدلات الضرائب التي كانت 

يبي لسنة   1992.1مفروضة قبل الإصلاح الضر

يبي لسنة :  الجدول رقم:   1991يوضح معدلات الضرائب قبل الإصلاح الضر
يبة  المعدل الضر

 الضرائب المباشرة-
ية باح الصناعي ة والتجار يبـــة على الأر  الضــر

ية باح غير التجار يبة على الأر  الضر
يبة التكميلية على الدخل  الضر

يرادات الديون والودائع  يبة على إ الضر
 وال كفالات

 المساهمة الوحيدة الفلاحية 
يبة على الرواتب والأجور  الضر

يبة على القيمة المضافة  الضر
 الدفع الجزافي

 على النشاط الصناعي والتجاريالرسم 
 الرسم على النشاط غير التجاري

 الرسوم المماثلة الخاصة-
 الرسم العقاري على الأملاك المبنية

 رسم السيارات السياحية 
 رسم خاص على تنظيم الحفل

 

 55%           لشركات الأموال
 جدول للأشخاص الطبيعيين

25%  
 جدول تصاعدي

 

     
 

    
 تصاعديحسب جدول 

     سنوات 9و 6للمدة مابين 
 40% سنوات 6و 3للمدة مابين  
 50%سنوات  3أقل من  

%6 
%2,55 

 

%6,05 
 

%40 
 جدول حسب قوة وعمر السيارة 

 

%10 
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يبة  المعدل الضر
 رسم خاص على مل كية القوارب السياحية

 

ية  رسم خاص على الإقامات الثانو
 الضرائب غير المباشرة -
  الأعمال:الرسم على رقم 
 الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج 
 الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات 
  الضرائب المباشرة على الإستهلاك

ين، )ال كحول، التبغ، يت، البنز الذهب،  ال كبر
 الفضة والبلاتين(

دج للقوارب التي طاقتــــــــــــــها  500-
 برميل 492

 20تها دج للقوارب التي تفوق طاق 10.000-
 برميل

  حسب جدول تصاعدي 
 

 10 %7معدلات تتراوح بين  % 80إلى %
  معدلات تتراوح بين    إلى     

 

 حسب جدول تصاعدي 
يبي في الجزائر للفترة   .2003-1992المصدر: ناصر مراد الإصلاح الضر

 

يبي تميز بكثرة التغيرات هذه الأخيرة أدت ، بالإضافة إلى ماسبق إلى عدم فإن النظام الضر
ية شهد معدلها تغيرا  باح الصناعية والتجار يبة على الأر استقرار ذلك النظام، فمثلا نجد الضر

يتضح ذلك كما يلي:  ملحوظا و
  01/1986/ 01قبل تاريخ  60%

 31/12/1986 إلى  01/01/1986من تاريخ     
 31/12/1988 إلى  01/01/1987من تاريخ     
 31/12/1991 إلى  01/01/1989من تاريخ     

 

 حمل الؼتء الؼشٗجٖ 2ـ 1
يبة مع بعض الدول مثل  إن تعدد الضرائب وارتفاع معدلاتها مقارنة مع معدلات الضر

باح الشركات يقدر بــــ  يبة على أر ، بالمقارنة مع الولايات المتحدة 198 عام  %55الضر
يكية فقد قدر بـــ  ً يقدر بـــ  %34الأمر بالإضافة إلى ذلك ، %21إذ نلاحظ أن هناك فرقا

حدث ضغط  1991إلى غاية  1962نلاحظ أن تطور معدل الرسم على رقم الأعمال منذ سنة 
ينة المؤسسات بالرغم أن المستهلك هو الذي يتحمل أعباء الرسوم إلا أن أعباء  كبير على خز

يتضح تطور معدل الرسم على رقم الأعمال، 2الرسم على تأدية الخدمات لا يمكن استرجاعه  و
 من خلال الجدول التالي:
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 1991 – 1962يوضح تطور الرسم على رقم الأعمال من     جدول رقم:
 المع دلات

 
 الرسم الوحيد على تأدية الخدمات الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج

1962 1991 1962 1991 
 %8 %4 %10 %6 المعدل المخفض

 %10 %6 %25  %12.5  المعدل العادي
 %50 %15 % 40 %22.5 المضاعفالمعدل 

 

يبي وآثاره على التنمية الاقتصادية أطروحة دكتوراه دولة المصدر:  محمود جمام " النظام الضر
 108،ص 2010 -2009جامعة منتوري قسنطينة ، في العلوم الاقتصادية

 

يتم قياسه  يبي يعني كذلك مستوى الضغط و إضافة إلى ما سبق فإن ثقل العبء الضر
يبي في الجزائر  بالعلاقة يعتبر الضغط الضر يبية والناتج المحلي الإجمالي، و يرادات الضر بين الإ

 3مرتفعا إذ يمثل أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في عدم التوازن المالي للمؤسسة.
يبية  1988ففي سنة  أجرى صندوق النقد الدولي دراسة حول مختلف المعدلات الضر

باح الشركا يبي مرتفع جدا على المفروضة على أر ت لبعض الدول، وتبين أن العبء الضر
يتضح ذلك من خلال الجدول التالي: ية و  الشركات الجزائر

باح الشركات في بعض الدول سنة    الجدول رقم:  يبة على أر  1988معدل الضر
يبة البلدان  مقارنة بالمعدل المطبق بالجزائر معدل الضر
  %55 الجزائر

 %5.5 - %49.5 المغرب
  17% % 38 تونس

  15% %40 مصر
يكية   21% % 34 الولايات الأمر

يطانيا   20% %35 بر
  9% %46 تركيا

يبي في الجزائر"، مرجع سابق، ص المصدر:   .28ناصر مراد"الإصلاح الضر
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يبة على الربح الصناعي والتجاري  انطلاقا من الجدول السابق، يتضح أن معدل الضر
ية من    المعدلات المرتفعة إذ تجاوز معدلات الدول الأخرى.للشركات الجزائر

 ًظبم ػشٗجٖ غ٘ش هالئن لوؼـ٘بت الوشحلٔ الشأٌّ: 3ـ 1

. فبعد الإصلاحات 19924عدم ملائمة النظام الجبائي لفترة الإصلاحات التي شهدتها سنة
يبي  القديم غير التي شهدها الوطن وأمام المعطيات الجديدة لاقتصاد السوق، أصبح النظام الضر

 5ملائم ولا يتكيّف مع المؤسسة، لذا فإن عدم تكيف النظام يعود أساسا إلى النقائص التالية:

 عدم ملائمة الاهتلاك الخطي1 3 1

م، يعتبر الإهتلاك الخطي النظام الوحيد المستعمل في جميع المؤسسات، 1989قبل سنة 
بعد دخول المؤسسة العمومية عهد الاستقلالية، أصبح  هذا النظام لا يتماشى مع بعض و

المؤسسات التي لا تتكيف مع ذلك النظام، لذلك أصبح من المجحف إجبار المؤسسة اتخاذ 
يقة معينة خاصة بعد تمتعها بعدة صلاحيات تمكنها من التطلع إلى اختيارات أخرى أكثر  طر

 ملائمة لنشاطها، إن المعطيات الجديدة للمؤسسة تتمثل في:

 سة العمومية الاقتصادية وتحمل نتيجة أعمالها؛استقلالية المؤس 
 .منح روح المبادرة لمدراء المؤسسات من أجل تسيير فعّال للمؤسسة 

بات  بالإضافة إلى ذلك فإن للاهتلاك الخطي عدة عيوب تجعله يسبب عدة مشاكل وصعو
يتضح ذلك من خلال العناصر التالية:  في نشاط المؤسسة، و

  يادة حدة التضخم أدت إلى بة تجديد استثمارات المؤسسة وذلك باستعمال تلك ز صعو
 التقنية التي لا تتكيف مع التضخم ؛

  لا يسمح نظام الاهتلاك الخطي للمؤسسة باسترجاع قيمة استثماراتها بسرعة، لذلك فهو
 لا يستجيب لتلك المؤسسات التي تتطلب موارد مالية معتبرة في بداية نشاطها. 

لاك الخطي أصبح لا يلاءم الوضع الجديد للمؤسسة لذا فمن يتضح مما سبق أن الاهت   
الضروري تمكين المؤسسة من اختيار طرق الاهتلاك الأكثر تلاءما، وهذا ما تم فعلا سنة 

حيث أضاف المشرع طرقا أخرى للإهتلاك تتمثل في الاهتلاك التصاعدي والاهتلاك  1989
 التنازلي. 
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يبة - 2 3 1 ية ضر (في TAICعلى النشاط الصناعي والتجاري )الرسم و BICلا مركز
 المؤسسة:

ية 1975في سنة  باح الصناعية والتجار يبة على الأر م أقر المشرع الجزائري أن الضر
BIC بالتالي لا يسمح بالمقاصة بين تفرض على أساس كل وحدة وليس على مستوى المؤسسة، و

الي، ومع ذلك تُطالب بدفع نتائج مختلف وحدات المؤسسة، لذا قد تعاني المؤسسة من عجز م
بحا، فمثلا المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية  يبة على وحداتها التي حققت ر الضر

ENCC (وحدات صناعية في سنة 09التي تحتوي على )م حققت بعض وحداتها نتيجة 1985
يجابية والبعض الآخر نتيجة سلبية، كما يوضح الجدول التالي:  إ

 1985سنة  BIC  لـــــــ ENCCخضاع وحدات إ    جدول رقم: 

 9  عدد الوحدات الصناعية 
 ً بحا         6                     عدد الوحدات التي حققت ر

 3                   عدد الوحدات التي حققت خسارة
يبي في الجزائر" ص   .32المصدر: ناصر مراد" الإصلاح الضر

باح 06عددها )إن الوحدات التي حققت ربح والتي  يبة على الأر ( سوف تخضع للضر
ية سوف تحقق  ENCC، ونتيجة ذلك فإن مؤسسة %60الذي معدلها BIC الصناعية والتجار

 خسارة، والجدول التالي يوضح ذلك:

يبة    جدول رقم:  ية ضر  1985لسنة  ENCCعلى النتيجة الصافية لــــ   BICأثر لا مركز

 6,98 النتيجة الإجمالية للاستغلال 
ية  باح الصناعية والتجار يبة على الأر  54,37 الضر

 -47,39 النتيجة الصافية
يبي في الجزائر" ص   .32المصدر: ناصر مراد" الإصلاح الضر

يبة  ENCCمن خلال الجدول السابق نلاحظ أن مؤسسة  تقدر بــــ  BICدفعت ضر
 مليون دج. 47,39مليون دج ونتج عن ذلك تحقيق خسارة تقدر بــــ  54.37
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يبة  بحاً ل كن في حالة فرض ضر يبة فرضت على الوحدات التي حققت ر  BICإن تلك الضر
يبة التالية: ENCCعلى المؤسسة   فإننا نحصل على الضر

ة صافية تقــدر بــــ مليون دج. ومن ثم تحقق المؤسسة نتيج  4,188=   60%×  6,98
 مليون دج 2,792=  4,188 – 6.98

يتضح مما سبق أن التقنية السابقة تشكل عائقا على الوضعية المالية للمؤسسة، ولا تتلاءم مع 
يبة على الربح رغم  حقيقة المركز المالي للمؤسسة فليس من المنطق أن تطالب مؤسسة بدفع ضر

م حيث أقر المشرع الجزائري 1989الإجراء سنة  أنها حققت خسارة وقد تم العدول عن ذلك
يبة   على مستوى المؤسسة وليس على مستوى وحداتها. BICبفرض ضر

 ػذم فؼّبل٘ٔ الحَافض الؼشٗج٘ٔ فٖ تَرِ٘ االستخوبس: :4ـ1

يبية أداة يستعملها المشرع للتأثير على سلوك المكلفين بما فيهم المؤسسات  تعتبر الحوافز الضر
ينة الدولة بقدر معين من الاقتصادية،  يبية بحيث تضحي خز فهي تعرف بالتضحية الضر

يبي من أجل حث المؤسسة وتوجيهها نحو الاستثمار المنتج بصفة خاصة. وذلك  الاقتطاع الضر
يبي  لتحقيق الأهداف العامة للسياسة الاقتصادية، ل كن الحوافز الموجودة في النظام الضر

ما استدعى أو تطلب إدخال حوافز جديدة تحقق هذا  السابق لم تحقق تلك الأهداف وهذا
يبي الجديد. يق الإصلاح الضر  الغرض عن طر

 : ػؼف الؼذالٔ الؼشٗج٘ٔ 5ـ1

يبي عن منطق العدالة يبي مقتصرا على ، لقد ابتعد النظام الضر حيث كان الاقتطاع الضر
نتيجة انتشار  إضافة إلى عدم مراعاة الوضعية العامة للمكلف، بعض المداخيل دون الأخرى

يبية بحيث نجد المؤسسات العمومية  ً في المعاملة الضر الضرائب النوعية، كما أن هناك اختلافا
يبية هامة عكس المؤسسات الخاصة.  6تستفيد من مزايا ضر

كما أن الضرائب المباشرة كان يغلب عليها الطابع النسبي، الذي لا يراعي حجم الدخل ذلك ما 
، ب الدخول الضعيفة والمحدودة التي تتحمل قدرا كبيرا من الضرائبسبب إجحافا في حق أصحا

 بل في كثير من الحالات تكون ضرائب الدخل الشخصي مفروضة على الدخول الصغيرة جدا،
أي غياب العدالة الرأسية ومن جهة أخرى هناك عدم عدالة من ناحية المحتوى، أي ما يدخل 
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يبة على الدخل نجد فقط على فئة الرواتب والأجور ولا تشمل فوائد رأس  في حساب الضر
 7المال والدخل من الأعمال الحرة أي غياب العدالة الأفقية.

يبية خاصة، بحيث نجد  بالإضافة إلى ذلك فإن المؤسسات الأجنبية تخضع لمعاملة ضر
ية بمعدل  باح الصناعية والتجار يبة على الأر ية تخضع للضر بينما  %50المؤسسات الجزائر

ية الأجنبية تخضع لمعدل مؤسسات  ، أما المؤسسات الأجنبية لتأدية %8الأشغال العقار
ية بنسبة  باح غير التجار يبة على الأر  %25الخدمات تخضع لاقتطاع من المصدر للضر

ية والشركات الأجنبية لذا يجب  يبية بين المؤسسات الجزائر نلاحظ اختلاف المعاملة الضر
 8ليات المنافسة.إلغاء تلك الازدواجية قصد إحلال آ

 : ػؼف اإلداسٓ الؼشٗج٘ٔ 6ـ1

يبي السابق الضعف الذي تعاني منه  من بين الأسباب التي أدت إلى فشل النظام الضر
يبية وذلك لوجود الأسباب التي تتمثل فيما يلي:  9الإدارة الضر

  ية أدى إلى يبية بعد رحيل السلطات الاستعمار الفراغ الذي عرفته الإدارة الضر
بة ال  تحكم في سيرورة تلك الإدارة مما أثر سلبا على مردوديتها.صعو
  بة تأدية مهام تدني المستوى التعليمي لموظفي الضرائب، هذا الوضع الذي أدى إلى صعو

 إدارة الضرائب على الوجه الكامل.
  يبي المعقد صعّب من مهمة موظفي إدارة الضرائب، وقد ساهم في ذلك إن النظام الضر

يبية.تعدد أنواع الضرا يعية الضر  ئب، وغموض النصوص التشر
  بة افتقار إدارة الضرائب من التقنيات المتطورة مثل نظام الإعلام الآلي أدى إلى صعو

 أداء المهمة الموكلة بها.
  سوء التنظيم الإداري، وجود البيروقراطية وانتشار الرشوة في جهاز إدارة الضرائب

يبية.  أدى إلى ضعف الإدارة الضر

 اًتشبس الغش ٍالتْشة الؼشٗجٖ:: 7ـ1

يبي بالإضافة إلى  لقد ساهمت جميع السلبيات السابقة في رفع حدة الغش والتهرب الضر
 10عوامل أخرى تتمثل فيما يلي:
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  يبة تمس أموالهم الخاصة يبي لدى المكلفين، واعتقادهم أن الضر نقص الوعي الضر
يبة.دون مقابل، هذا ما يدفعهم إلى استعمال كل الطرق   والوسائل الممكنة لاجتناب الضر

  يبي، هذا الوضع الذي يدفع المكلفين باستغلال ذلك يع الضر وجود ثغرات في التشر
يبة.  النقص للتهرب من الضر

يبي كما أنه يعبر  يبي مؤشرا لعدم نجاح النظام الضر يمثل انتشار حدة التهرب والغش الضر و
وللتخفيف من حدة هذه الظاهرة  لك النظامعن عدم رضا المكلفين بما فيهم المؤسسات عن ذ

 الخطيرة يجب على الدولة أن تبادر بالإجراءات التالية:

  يبي قصد معالجة السلبيات إدخال إصلاحات حقيقية وعميقة على النظام الضر
 والنقائص الموجودة فيه؛

  ين وتوسيعه بالإضافة إلى إدخال يق رفع مستوى التكو تحصين إدارة الضرائب عن طر
 يات متطورة كنظام الإعلام الآلي؛تقن

  توسيع الرقابة وتكثيفها بتشجيع موظفي الضرائب كإضافة علاوة في أجورهم مرتبطة
بحجم رقم الأعمال المكتشف من طرفهم من خلال عمليات التفتيش بالإضافة إلى 

 توفير سلطة عالية لهم من الناحية القانونية.

 بستشات٘ز٘ٔ اإلطالح الؼشٗجٖ: _2

يبي ليس فقط لتأمين الموارد المالية لقد أص بح من الضرورة بمكان إصلاح النظام الضر
يز القدرة التنافسية للاقتصاد الجزائري في  اللازمة بل تعدى ذلك إلى تفعيل عملية التنمية وتعز
بية وكذا الاستعداد للانضمام للمنظمة العالمية  ظل التحديات التي باتت تفرضها الشراكة الأورو

يعات  للتجارة ير التشر لهذا السبب قامت الدولة بإعداد خطط مبرمجة على مراحل لتطو
يبية، تعتمد أساسا على إصلاح الضرائب النوعية إصلاح الضرائب على الإنفاق،التي ، الضر

يت(.  تفرض على منتجات هي في الغالب ضارة بالصحة مثل ) مواد التبغ، ال كبر

يبي وهذا في إطار وقد تضمنت هذه الخطط والدراسات تصورات ج ديدة للنظام الضر
المستجدات الاقتصادية التي تلعب دورًا هامًا كأداة لخدمة أهداف السياسة الاقتصادية إضافة 
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يبي متوازن يتميز بالوضوح والشفافية والعدالة  إلى وظيفتها المالية إذ بات التوصل إلى نظام ضر
 .أمرا ملحًا ومطلبا للجميع

عايير والتوجيهات التي اتخذتها الدولة عند إعداد إستراتيجية الإصلاح وفي هذا الإطار فإن الم
يبي في الجزائر تركزت على المبادئ الأساسية التالية:  11الضر

يبية وتوسيع الأجزاء  1 2 يبي والاتجاه بتخفيض المعدلات الضر إعادة النظر ببنية النظام الضر
يبية بما فيها إعادة  يبية بما يحقق العدالة الضر يبة وتوسيع قاعدة التكاليف الضر الخاضعة للضر

يبة.   النظر في الحد الأدنى المعفى من الضر

يبة بحيث تكون أداة لخدمة التنمي 2 2 ة الاقتصادية والاجتماعية وأن يكون توجيه الضر
يبي يتماشى مع أهداف السياسة العامة والمستجدات الاقتصادية.  النظام الضر

يبي لتحقيق العدالة في التكاليف ومراعاة المقدرة التكليفية  3 2 الأخذ بمبدأ التشخيص الضر
يبة والعمل على إعفائه تماشيا مع التغير ال ذي يحدث في مستوى بتحديد حد أدنى معفى من الضر

 أسعار السلع والخدمات.

يبي على الدخل والإنتاج لتشجيع الاستثمار والإنتاج والادخار  4 2 تخفيف العبء الضر
وتخفيف تكاليف الرسوم الجمركية على المواد الأولية المعدة للصناعة للتقليل من تكاليف الإنتاج 

 .ورفع قدراتها التنافسية

يبيين بما يساعد الإدارة توفير الوسائل والأدوا 5 2 ت اللازمة لمكافحة التهرب والغش الضر
يبية في تحقيق العدالة في التكليف.  الضر

يبي. 6 2 يب لسياسة دائمة لرفع كفاءة الجهاز الضر  اعتماد التأهيل والتدر

 التوسع أكثر في استعمال أجهزة الإعلام الآلي. 7 2

 ؤّذاف اإلطالح الؼشٗجٖ. _3

يبة دورا جديد لمواكبة النظام الاقتصادي  يبي إلى أن تلعب الضر يهدف الإصلاح الضر
الجديد بأن تستعمل كأداة لتشجيع الأنشطة الاقتصادية،وتوجيهها توجيها يتماشى ومتطلبات 
التنمية الاقتصادية كما يرمي إلى تحقيق هدف رئيسي يكمن في إنعاش الاقتصاد الوطني سيما تطور 
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ومن أجل ذلك سطرت بعض  ،12خلال التكيف مع الدينامكية الجديدة المؤسسة من
يبي وتتمثل هذه الأهداف فيما يلي:  13الأهداف على مستوى النظام الضر

 تجس٘ؾ الٌظبم الؼشٗجٖ 1ـ3

يبي  يبي، سواء في هيكل النظام الضر يبية إلى تبسيط النظام الضر تهدف الإصلاحات الضر
ية، بحيث تم استبدال عدة ضرائب معقدة  بضرائب بسيطة وكذا إلغاء عدة ضرائب غير ضرور

يبية واضحة ومدعمة بتحليلات وتفسيرات  يبي بحيث أصبحت القوانين الضر يع الضر أو في التشر
يبي أصبح يكتسي أكثر شفافية أكثر  من طرف المختصين، وترتب على ذلك أن النظام الضر

يجابيا على إدارة الضرائب وكذا المؤس  سة.ووضوحاً وانعكس إ

 تخف٘ف الؼتء الؼشٗجٖ 2ـ3

يبي السابق ثقل عبئه على المؤسسة لذا أصبح من الضروري  من أهم مساوئ النظام الضر
يبي  يبية، لأن تخفيف العبء الضر يق تخفيض المعدلات الضر تخفيف ذلك العبء عن طر

ين مؤسسات جديدة من أجل ذلك ، يحفز المؤسسة على توسيع نشاطها، كما أنه يشجع على تكو
يبي لصالح المؤسسة والتي تجسدت في  اتخذت إجراءات تسمح بتخفيف ومرونة العبء الضر

 م، والتي تتمثل في العناصر التالية:1989قانون المالية لسنة 

  ية باح الصناعية والتجار يبة على الأر إلى  % 55للشركات من  BICتخفيض معدل الضر
باح المعاد استثمارها % 50  ؛%30يقدر بــــ   مع إدخال معدل مخفض للأر

  يبة على ية النتيجة على مستوى مؤسسة الأم من أجل إخضاعها للضر  ؛BICمركز
  يبة  على عمليات التنازل بين الوحدات؛ TAICعدم فرض ضر
 .تطبيق نظام الإهتلاك المتناقص والمتصاعد بجانب الإهتلاك الخطي 

يبي في سنة  يبة  حيث جمعت بعض 1992وقد تم إعادة هيكلة النظام الضر الضرائب في ضر
يبي على المؤسسة  .واحدة وألغيت ضرائب أخرى، وترتب على ذلك تقليص العبء الضر
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 14تفؼ٘ل بداسٓ ػشٗج٘ٔ  3ـ3

يبية فعّالة تسهر على تطبيقه ومتابعته،  يبي وجود إدارة ضر إن من شروط نجاح أي نظام ضر
يبية يبي تحقيق إدارة ضر فعّالة، ومن أجل ذلك  لذلك فمن الأهداف الهامة للإصلاح الضر

 :وضعت خطة طموحة تتمثل فيما يلي

  في عدد ً يبي حيث حاليا يشهد ذلك الجهاز نقصا رفع عدد الموظفين بالجهاز الضر
يبة، وفي هذا المجال نجد ما يلي:  الموظفين، نتيجة تزايد عدد المكلفين بالضر

  كان يبلغ عدد الخاضعين لــــ  1991في سنةTAIC وTUGPS 163.000  ،ًمكلفا
 مكلفاً؛ 250.000يبلغ  TVAفقد أصبح عدد الخاضعين لـــــــــــ  1995أما في سنة 

  كان يبلغ عدد الخاضعين لـــــــ  1992في سنةTAIC وTANC 440.000  ،ًمكلفا
يبة يبلغ  1994أما في سنة   مكلفاً؛ 565.000فقد أصبح الخاضعين لتلك الضر

  الخاضعين لــــكان يبلغ عدد  1993في سنة IBS 4.7000  مكلف، أما في سنة
يبة يبلغ  1994  مكلفاً. 5.000فقد أصبح الخاضعين لتلك الضر
 .ية أخرى  إنشاء مدرسة وطنية للضرائب وثلاث مدارس جهو
 .يبي  تعميم استعمال الإعلام الآلي في جميع مصالح الجهاز الضر
 ة الضرائب مما يؤدي إلى كسب إزالة البيروقراطية وكل العراقيل الموجودة داخل إدار

 ثقة المكلف بإدارة الضرائب.

 هحبسثٔ الغش ٍالتْشة الؼشٗجٖ  4ـ3

يبي حيث  يبي، أحد المشاكل الهامة التي يواجهها النظام الضر يعتبر الغش والتهرب الضر
يبية، وللتخفيف من هذه  يؤدي إلى إضعاف مردود ذلك النظام ونقص في الحصيلة الضر

يعي، الظاهرة الخطيرة  يبية ذات البعد الإداري والتشر قام المشرع الجزائري بإصلاحات ضر
 15وتتمثل هذه الإجراءات في العناصر التالية:

 واضحة يسهل متابعتها.و إنشاء ضرائب بسيطة 
 .إجبار المكلفين بمسك دفاتر منتظمة يمكن مراقبتها في كل وقت 
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 بحيث نجد لكل مكلف رقماً  وضع بطاقة ترقيم بواسطة الإعلام الآلي لجميع المكلفين
يبي. بطه بالمجال الضر يبياً واحداً رغم تعدد أنشطته مما يسهل معرفة كل ما ير  ضر

  يبية بحيث أدمج كل من مفتشيات الضرائب المباشرة إعداد تنظيم الهياكل الضر
ومفتشيات الضرائب غير المباشرة في مفتشيات منفردة، مما سهل عملية متابعة تسيير الملفات 

يبية.ال  ضر
  بط بعض الإدارات الأخرى بإدارة الضرائب؛ فمثلا نجد إدارة الجمارك لها اتصال ر

مستمر بإدارة الضرائب من أجل التنسيق وتبادل المعلومات لمتابعة المكلفين الذين يستوردون 
 السلع من الخارج.

  بة التهرب توسيع تطبيق تقنية الاقتطاع من المصدر بحيث هذه التقنية جد فعّالة لمحار
يبي  .والغش الضر

يبية مما   بالإضافة إلى ما سبق ذكره فإنه من الضروري التأكيد على مبدأ العدالة الضر
يستدعي تحديد نسب ومقاييس معتدلة للضرائب حتى لا يتولد لدى لمكلف شعور بأنه يقع 
يبية تتجاوز طاقته المالية ول كي لا يندفع بالتالي لممارسة اي حالة من حالات  تحت اعباء ضر

يب  16التهر

 حم٘ك الؼذالٔ الؼشٗج٘ٔت 5ـ3

يبي فمن خلالها يكتسب النظام  يبية من أبرز اهتمامات المشرع الضر تعتبر العدالة الضر
يبي الجديد تحقيق  يسعى النظام الضر يبة، و يبي نجاحه ومصداقيته لدى المكلفين بالضر الضر

يتضح ذ يبي و يع العادل للعبء الضر يبية بين المكلفين من خلال التوز لك من العدالة الضر
 خلال الإجراءات التالية:

  يبية ية وإخضاع كل طرف منها لمعاملة ضر التمييز بين الأشخاص الطبيعية والأشخاص المعنو
يبية؛  خاصة، إن هذا التمييز يشكل خطوة نحو الاقتراب من العدالة الضر

 يبة التصاعدية يبة  IRG فقط  فيما يخص التوسع في استعمال الضر على حساب الضر
يبة النسبية حيث أنها تراعي النسبية،  يبة التصاعدية أكثر عدالة من الضر علما أن الضر

يات الدخل؛  مستو
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  يق الأخذ بعين الاعتبار ظروفه الشخصية وكذا مراعاة المقدرة التكليفية للمكلف عن طر
 إعفاء الحد الأدنى للمعيشة.

يع الدخل يستخدم "منحنى لورنز" الذي يعبر عن  يع الفعلي ولقياس العدالة في توز التوز
يستخدم" منحنى لورنز" أيضا في عملية  يع الذي يحقق المساواة المطلقة، و للدخل مقارنة بالتوز

يتم صياغته بإتباع الخطوات التالية: يع الدخل، و  17المقارنة بين الدول المختلفة في توز
  ية كل منها يمثل خمس مجموع السكان وذلك تقسيم السكان إلى خمس مجموعات متساو

 ب مستوى الدخل؛ حس
 ترتيب المجموعات الخمسة المتحصل عليها ترتيبا تنازليا أو تصاعديا؛ 
  حساب نصيب كل فئة من السكان من الدخل القومي التراكمي لتقابل نسبة السكان

 التراكمية ثم نرسم منحنى لورنز كالآتي:

 
يع الدخل غير  عادل، وكلما كلما اقترب "منحنى لورنز" من خط المساواة كلما كان توز

يع الدخل عادلاً. يع الدخل أمراً  اقترب المنحنى من خط المساواة المطلقة كان توز يبقى توز و
يرجع ذلك لعدة أسباب من بينها عدم إمكانية خضوع الضرائب المباشرة إلى التصاعد.  نسبيا، و
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 تَرِ٘ الٌشبؽ االلتظبدٕ 6ـ3

يبي الجديد إلى التحكم في النشا ط الاقتصادي وتشجيع الأعوان يهدف النظام الضر
يبية  يق منح الامتيازات الضر يادة الاستثمار عن طر الاقتصادية بما فيهم المؤسسات على ز
كاتخاذ سياسة الإعفاء واستعمال بعض التقنيات المحفزة على عمليات الاستثمار وتوسيع 

يبة كأدا يبي إلى استعمال الضر يع، وفي هذا المجال يسعى المشرع الضر ة لتحقيق الأغراض المشار
 التالية:

  يق الرسوم الجمركية، وفي هذا الإطار يجب مراجعة حماية الإنتاج الوطني عن طر
معدلات تلك الرسوم حتى تحقق الحماية اللازمة للمنتجات الوطنية، من أجل ذلك يجب وضع 

 جدول اقتصادي مفصل لجميع الصادرات لتحديد الحقوق الجمركية الملائمة؛
  الاستثمار نحو النشاطات المراد ترقيتها، وذلك وفق السياسة الاقتصادية المنتهجة؛توجيه 
  تشجيع الأعوان الاقتصادية بما فيهم المؤسسات على مبادرة الاستثمار وذلك بفضل

 التسهيلات 
يبية.  و التحفيزات الضر

 بالإضافة إلى أهداف أخرى تتمثل في:
 يل ال يادة نسبة الجباية العادية في تمو بالتالي السعي إلى إحلال الجباية ز ميزانية العامة و

العادية محل الجباية البترولية إضافة إلى ذلك جعل الجباية العادية تغطي نفقات التسيير في 
يبي والوصول إلى إدارة جبائية فعّالة.  18الميزانية العامة كما تسعى إلى تبسيط النظام الضر

يبية تحقيقها تندرج ضمن عصرنة النظام إن مختلف الأهداف التي تسعى الإصلاحات  الضر
ً أكثر مع معطيات اقتصاد السوق، وذلك  ً ومتكيفا يبي وفعّاليته. بحيث يصبح موضوعيا الضر

ير المؤسسة بإخضاعها لإفرازات السوق.  من خلال تحر

ول كي تتحقق هذه الأهداف يجب تهيئة الأرضية الملائمة لذلك، من خلال توفير الوسائل 
ية ل إنجاح تلك الإصلاحات وإعادة النظر في جميع المتغيرات التي تتصل بالنشاط الضرور

 الاقتصادي كسياسة النقود، الائتمان، الأسعار.
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يل ميزانية الدولة، مما جعلها  يرادات الجباية البترولية بشكل كبير في تمو لقد كان يُعتمد على إ
بانخفاض أسعار البترول بداية من  تتأثر بتقلبات أسعار البترول التي تحكمها السوق العالمية، و

يرادات، لذا لم يكن  1986سنة  يرادات الجباية البترولية إلى إجمالي الإ انخفضت نسبة إ
يرادات  يرادات الدولة من خلال إ يض هذا النقص من إ يبي السابق تعو باستطاعة النظام الضر

ى إلى ظهور عدة مشاكل اقتصادية واجتماعية، كان أثرها الجباية العادية، وهو الأمر الذي أد
يستطيع  يبي جديد يكون مرنا و عميقا على المجتمع الجزائري مما دعا إلى البحث عن نظام ضر
يرادات جبائية، لتدعيم الميزانية والتحرر من الارتباط بأسعار البترول التي لا تعرف  توفير إ

بما أن قطاع المحروقات ق 19استقرارًا. يل التجارة و د أوكلت له وظيفتين أساسيتين هما: تمو
ين  الخارجية بالعملة الصعبة وميزانية الدولة من خلال الجباية غير العادية )الجباية البترولية(، وتمو
الاقتصاد الوطني بمصادر الطاقة. فقد أدى انخفاض أسعار البترول في الأسواق الدولية إلى 

قطاع على المستوى المحلي والدولي من جهة ومن جهة تقلص حجم الاستثمارات في هذا ال
يل هذا القطاع بسبب انخفاض مردوديته مقارنة  أخرى ضعف المؤسسات البنكية على تمو

 بالقطاعات الأخرى. 

يلة  ية المتوسطة والطو يل برامجها الاستثمار لذا فشركة سونطراك أصبحت عاجزة على تمو
بالتالي فالدولة أصبحت هي الأخر يل تجارتها الخارجية نظرا الأجل و ى عاجزة على تمو

لانخفاض احتياطات سعر الصرف بسبب انهيار أسعار البترول، مما استدعى صناع القرار من 
رجال السياسة والاقتصاد في الجزائر إلى إعادة النظر في النظام الجبائي والقيام بإصلاحات 

روقات للمستثمر الأجنبي كان لابد وقصد فتح قطاع المح .تستجيب لتطلعات المستثمر الأجنبي
من إصلاح جبائي يتماشى وهذه التطلعات، لهذا تم تعديل هذا النظام عدة مرات فقد كان 

وأخيرا تعديل سنة  2007ثم تعديل سنة  2005يليه تعديل سنة  1991التعديل الأول سنة 
يل ميزان المدفوعات وتدعيم احت 2013 ياطات سعر قصد جلب الاستثمارات الأجنبية لتمو

ين  ير قطاع المحروقات ليلعب دورا أساسيا في تمو الصرف من جهة ومن جهة أخرى تطو
يل ميزانية الدولة من خلال الجباية البترولية ولا يتأتى هذا  الاقتصاد الوطني بمصادر الطاقة وتمو

 إلا بتدعيم الاستثمارات قصد الرفع من احتياطات المحروقات ورفع القدرة الإنتاجية 
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خيرا فقد شجعت هذه الإصلاحات المستثمر الأجنبي إلى الرفع من استثماراته في الجزائر وأ
يك الوطني )سونطراك( بقاعدة   %51ودخوله في شراكة مع الشر

 

 هؼ٘مبت الفؼبل٘ٔ الؼشٗج٘ٔ: ٍ حبً٘ب تحذٗبت اإلطالح الؼشٗجٖ

يبيو هناك أسباب كثيرة فعالية النظام تقف عائقا أمام و متعددة تتحدى الإصلاح الضر
يبي مما ينعكس سلبا على دور يبة في المجتمعو الضر لذلك سنحاول التطرق لها قصد ، أهمية الضر

أكبر هذه التحديات تتمثل في و ،البحث عن حلول لمعالجتها وتجنبها قدر الإمكانومواجهتها 
يبي يبيو التهرب الضر يبيو الازدواج الضر  .الضغط الضر

 التْشة الؼشٗجٖ  _1

يبة المترتبة عليه سواء من إن  يبي هو عدم إقرار المكلف لواجبه بدفع الضر التهرب الضر
خلال تقديم بيانات مضللة للدوائر المالية أو من خلال استخدام وسائل مشروعة أو غير 

يبة يبة إما و  مشروعة للإفلات من دفع الضر بعبارة أخرى أن المكلف يتخلص من دفع الضر
 .20بشكل كلي أو بشكل جزئي

 ؤشىبل التْشة الؼشٗجٖ: 1ـ1

يبي حيث يوجد التهرب المشروع والتهرب غير المشروع.  يوجد أكثر من شكل للتهرب الضر

 التْشة الوششٍع )التزٌت الؼشٗجٖ(1ـ1ـ1

يبة دون مخالفة أحكام يقصد به أن يتخلص المكلف القانوني من دفع الضر يع  و التشر
يبي القائم يبي قصد تخفيضذلك بالاستغلال الذكي للنو الضر يع الضر  قائص الموجودة في التشر

يبيو بة) جبائية أو جنائية ( بل هو و  تجنب العبء الضر يترتب على هذا الشكل أي عقو
يبي وو الاستغلال الأمثل للثغرات يع الضر لقد استخدم مصطلح الامتيازات الموجودة في التشر

يبي ال كثير من علماء المالية وللتعبير عن "مشرو يبي إذا لم يخالف الغش الضر عية" الغش الضر
يبي المعمول به. ل كن من وجهة نظر القانون لا  بصفة مباشرة وعن قصد أحكام القانون الضر
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في هذا الصدد يمكن التمييز بين حالتين  ،21يمكن الجمع بين مصطلحين متناقضين غش ومشروع
يبي هما:   للتهرب الضر

  يبي يع الضر يبي الذي ينظمه التشر يق الامتيازات التي يمنحها التهرب الضر عن طر
 للمكلف.
  يق الثغرات الموجودة داخل يبي عن طر يبي الناتج عن إهمال المشرع الضر التهرب الضر

يبي.  القانون الضر

 التْشة غ٘ش الوششٍع ) الغش الؼشٗجٖ ( 2ـ1ـ1

يحة لنصوص  يبة بالمخالفة الصر يبي على أنه التخلص من أداء الضر يف الغش الضر يمكن تعر
يبية  يف من أهمها:22القوانين الضر  ، وهناك عدة تعار

يبة المستحقة عليه كليا أو جزئيا عن  الغش الجبائي يقصد به محاولة المكلف عدم دفع الضر
يق إتباع طرق وأساليب مخالفة للقانون  .23طر

يبيالغش ال  .24جبائي هو عدم دفع ما هو مطلوب من قِبل القانون الضر

يبي صورا عديدة تختلف حسب نوع الضرائب مباشرة أو غير مباشرة يتخذ التهرب الضر ، و
، فالنسبة للضرائب المباشرة نجد المبالغة في حساب التكاليف التي تخصم من الدخل الإجمالي

ه دخل المكلف بأقل من الحقيقة.أما بالنسبة تقديم تصريح من المكلف أو من الغير يقدر في
يبي فيما يلي: إخفاء السلع المستوردة حتى لا  للضرائب غير المباشرة نجد أهم صور التهرب الضر

 25تخضع للضرائب الجمركية أو إعلان قيمة هذه السلعة بأقل من قيمتها الحقيقية

  هظبّش التْشة الؼشٗجٖ: 2ـ1

يبي مظاهر تدل على   أهم هذه المظاهر ما يلي:و وجوده وانتشارهللتهرب الضر

 .عدم تناسب حصيلة الضرائب الفعلية مع ما هو مقدر لها في الموازنة 
  يبية أو عدم تناسب الإثراء الملحوظ لبعض الأفراد بما لا يتفق مع مراكزهم الضر

يرادات العامو حصيلة النشاط لين المهن مع حصيلة الضرائب من الأموال المستثمرة فيها أو إ
 .26بها
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 27ؤسجبة التْشة الؼشٗجٖ: 3ـ1

يبي نتيجة توفر أسباب معينة  هيو يعتبر وجود التهرب الضر
 األسجبة التششٗؼ٘ٔ 1ـ3ـ1

يبية المالية في الفكر المالي الحديث تتميز بأنها عبارة عن قوانين عامة وغير  يعات الضر إن التشر
يبيةزن التواالأمر الذي من شأنه أن لا يحقق ، دائمة أو ثابتة ، مابين المكلف والإدارة الضر

يبة يبية وتعددت أسعار الضر يعات الضر بالتالي كلما تعقدت التشر زادت مشاكل الإدارة ، و
يبي. يبية مع الممولين وزادت احتمالات التهرب الضر  الضر

 اإلداسٓ الؼشٗج٘ٔ 2ـ3ـ1

ية يعني بكل بساطة الحد والتحكم  يبية قو الجيد في التهرب من الواضح أن وجود إدارة ضر
يبية إلى ضعف الإمكانات والوسائل المادية يعود سبب عدم كفاءة الإدارة الضر يبي و ، الضر

ية للموظفين  إضافة إلى عدم وجود الإطار الفني المؤهل وكذا انعدام المحفزات المادية والمعنو
يبي.  وأدى إلى انتشار الرشوة وسهل عملية التهرب الضر

 الظشٍف االلتظبد3ٔٗـ3ـ1

يبي، الالتزامات التي تشهدها البلادو إن فترات ال كساد  تعمل على انتشار للتهرب الضر
يادتهو بالتالي و  ،تدهور القدرة الشرائية للأفرادو انخفاض دخول المكلفينو بسبب قلة النقود، ز

يادة حساسيتهم لارتفاع الأسعار يبة لذا يدفعهم ، ز مما يصعب على المنتجين نقل عبء الضر
يبي باستعمال مختلف الطرق المتاحةللتهرب  الانتعاش و بينما في فترات الرخاء، الضر

يبي بسبب كثرة النقود تحسن و ارتفاع الدخولو الاقتصادي يقل ميل المكلفين للتهرب الضر
يق رفع  يبة إلى المستهل كين عن طر القدرة الشرائية للأفراد مما يسمح للمنتجين نقل عبء الضر

 ون الدافع النفسي للتهرب لدى المكلف منخفضا.أسعار منتجاتهم لذا يك

 28:ػؼف الوستَى الخلم4ٖـ3ـ1

مع الشعور بتحمل و عدلهو فهو يتناسب عكسيا مع الشعور الوطني في مصلحة المجتمع
فضعف المستوى الخلقي للأفراد يحفز على التهرب من أداء ، المسؤولية في تحمل الأعباء العامة

يبية.منه و الواجب المالي  الضر
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  :ػؼف هستَى الَػٖ الؼشٗج5ٖـ3ـ1

يبي مدى إحساس لا شك أن عدم و قداسة الضرائبو الممول بأهمية يقصد بالوعي الضر
العكس و توفر هذا الإحساس لدى الممول يؤدي به إلى محاولة التهرب من دفع الضرائب

 صحيح.

 29ٍسبئل هىبفحٔ التْشة الؼشٗجٖ: 4ـ1

 :يمكن تخليصها في ما يلي

 وسائل وقائية  -

يبي أن تعتمد الدولة سياسة اقتصادية يع الضر مالية و من أهم هذه الوسائل التي تتعلق بالتشر
قبل كل و هذا ضروريو واضحة تكون أساسا لسياسة جبائية مستوحاة من حاجات البلاد

بة مع متطلبات الاقتصاد الوطني ضمن خطة إنمائية شاملةو ،شيء على مما يتوجب العمل ، متجاو
يبي منسجم بحيث لا يتضمن تغيرات تترك مجالا ، خال من التعقيد، مترابطو وضع نظام ضر

يبةو للتهرب إن هذا لا يكفي لوحده إذا لم يتم بتطبيقه جهاز و ،عدم المساواة في دفع الضر
 .إذا لم يخضع المكلفون لرقابة مالية، نزاهةو خبرةو يتمتع بكفاءة عالية، إداري

ية  -  وسائل قسر

بات و يبي كأن تفرض عقو بات قاسية على من يقترفون الغش الضر هي تتمثل في فرض عقو
بة وقائية رادعة. يبة أو جزائية كالحكم بالغرامة أو الحبس، بحيث تكون عقو  مالية كمضاعفة الضر

بات هو محاولة اكتشاف التهرب نفسه كذا معرفة المكلفين و  كما أن الأهم من فرض العقو
بين لديه و جهاز للرقابة المالية يتميز بالجديةو توجب أساسا وجود جهاز إداريهذا يسو المتهر

 الصلاحيات اللازمة لتأدية مهامه بشكل جيد.

يعات إلى منح مكافآت مالية للأشخاص الذين يقدمون للإدارة المالية  كما تلجأ بعض التشر
يبة. بين من الضر  معلومات تساعدها على اكتشاف المتهر
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 30الؼشٗجٖ:االصدٍاد -2

يبة هو اشتراك المكلفين في الأعباء العامة كل حسب مقدرته  الغاية من فرض الضر
يبة واحدة، التكليفية هذا ما و ل كن يحدث أحيانا أن تفرض على مادة واحدة أكثر من ضر

يبي" التي تحقق عندما يخضع نفس الشخص لنفس و يطلق عليه "ظاهرة الازدواج الضر
يبة أكثر من مرة على يبة.و نفس المصدر الضر  خلال نفس الفترة الضر

يبي في:  و تتمثل شروط الازدواج الضر

 يبة  .وحدة الشخص المكلف بالضر
 يبة  .وحدة المادة المفروضة عليها الضر
 يبة المفروضة  .وحدة الضر
 .يبة  وحدة الفترة المفروض عليها الضر

 31:ؤًَاع االصدٍاد الؼشٗجٖ 1ـ2

يبي  نذكر:  من أنواع الازدواج الضر

يبي الداخلي  1 1 2 يحصل نتيجة لتعدد السلطات المالية داخل حدود الدولة الازدواج الضر
ية يبية و السلطات المحلية(و )السلطة المركز تؤدي ممارسة كل من هذه السلطات حقوقها الضر

يبة على نفس المادة يان نفس الضر  بالنسبة لنفس الشخص.و  عن الفترة ذاتهاو إلى تعدد سر

 االصدٍاد الؼشٗجٖ الذٍلٖ  2ـ1ـ2

يبية كأن تكون هناك شركة ، يحصل نتيجة لممارسة كل دولة على حدا حقوق سيادتها الضر
لها فروع في دولة أخرى فتقوم الدولة التي توجد فيها المركز الرئيسي و مركزها الرئيسي في دولة

يبة على دخل الشركة بما فيها دخول فروعها في الخارج لأ ن الشركة تحمل جنسية بفرض ضر
يبة على دخل الفرع ، هذه الدولة كما تقوم كل دولة يوجد فيها فرع لهذه الشركة بفرض ضر

 الذي يمارس نشاطه فيها.
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 اإلصدٍاد الؼشٗجٖ الومظَد  3ـ1ـ2

يبة مرتين  ً من قبل المشرع المالي عند فرض نفس الضر يبي مقصودا يكون الازدواج الضر
 نفس الشخص لأسباب معينة منها:على نفس المال العائد ل

 .يبة أو التشديد في معاملة بعض الدخول يادة سعر الضر  أخفاء حقيقة ز
  يبة أن تفرض ضرائب متعددة على فروع الدخل العائد لشخص معين ثم تفرض ضر

يادة في فصيلة الضرائب  .أخرى على دخله العام لتحقيق ز

 غ٘ش الومظَد  االصدٍاد الؼشٗجٖ 4ـ1ـ2

يعات المختلفة قد يكون  يبي غير المقصود نتيجة عدم وجود سلطة عليا للتشر الازدواج الضر
يبي الداخلي غالبا ما يكون مقصودا بعكس الازدواج  أو قد يحدث هذا الازدواج الضر

يبي الدولي الذي يكون غير مقصود نتيجة السيادة المطلقة التي تتمتع بها كل دولة على حدا ، الضر
 .بائيفي تكييف نظامها الج

 32ؤسجبة االصدٍاد الؼشٗجٖ: 2ـ2

يبي إلى عدة أسباب أهمها:   يرجع انتشار ظاهرة الازدواج الضر

رغبة الدولة في التوسع في فرض الضرائب لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة، وهو ما قد يدفع 
يبة الواحدة أكثر من مرة.  إلى فرض الضر

  يق تقسيم السعر رغبة الدولة في أخفاء الارتفاع في سعر الضرائب وذلك عن طر
يبتين من النوع نفسه.  المطلوب بين ضر

  يق فرض رغبة الدولة التمييز في المعاملة المالية بين الفئات المختلفة من المكلفين عن طر
يبة العامة التي تقع عليهم جميعا. يبة إضافية على فئة منهم فضلا عن الضر  ضر

 يع الاقتصادية التي ت مارس نشاطها في أكثر من دولة، مثلا انتشار شركات انتشار المشار
 سندات في مختلف الدول.و المساهمة التي يتم التعامل فيها تصدره من أسهم

 سهولة انتقال اليد العاملة ورؤوس الأموال بين الدول المختلفة. 
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 ٍسبئل هىبفحٔ االصدٍاد الؼشٗجٖ  3ـ2

يبي تنظ يعاتها الداخليةتحاول الدولة بصدد مكافحة الازدواج الضر أحكام الرقابة على و يم تشر
حرص قواعد خاصة تهدف إلى منح حدوث هذه الظاهرة، أما بالنسبة للازدواج و سنها

يبي الدولي يعات الوطنية على إعفاء رؤوس الأموال ، الضر فإن المكافحة تتم بواسطة التشر
برام، أما الاتفاقيات الدولية، الأجنبية للاستثمار فيها مجموعة كبيرة من المعاهدات  فقد تم إ

 الجماعية لمنع الازدواج الدولي بشرط المعاملة بالمثل.و الثنائية

يع الاختصاص  و عادة ما تأخذ هذه المعاهدات الدولية بعدة مبادئ تهدف إلى توز
يبي بين الدول المتعاقدة  33تتلخص فيما يلي:و الضر

 ية ؛للدولة  أن يكون فرض الضرائب على الدخول العقار  موقع العقار
 باح الأسهم فوائد السندات للدولة المصدرة لها، أي و أن يكون فرض الضرائب على أر

إن كانت بعض المعاهدات قد قررت هذا الحق للدولة الدائنة التي يقيم فيها و للدولة المدنية،
 السندات؛و صاحب هذه الأسهم

  الدائن؛أن يكون فرض الضرائب على فوائد الديون العادية لدولة موطن 
  باح المؤسسات للدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي أن يكون فرض الضرائب على أر

 للمؤسسة؛
 ،ذلك باستثناء و أن يكون فرض الضرائب على كسب العمل للدولة التي يتم فيها العمل

 الرواتب التي تدفعها الدولة فيكون لهذه الدولة الحق في فرض الضرائب عليها؛
 يبة سواء كانت أن يكون فرض الض رائب على الدخل العام للدولة موطن المكلف بالضر

 مستمدة منها أو من دولة أخرى؛
  يبة أن يكون فرض الضرائب على التركات، الدولة الكائن بها المال مع إعفائه من الضر

 في البلد الآخر.
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 الؼغؾ الؼشٗجٖ: -3

 هفَْم الؼغؾ الؼشٗج1ٖـ3

يبي ذلك  الذي يختلف تبعا و التأثير الذي يحدثه فرض الضرائب المختلفةيقصد بالضغط الضر
يبية من جهة يبي من جهة أخرىو لحجم الاقتطاعات الضر  ،صور التركيب الفني للهيكل الضر

يبي على الاقتصاد الوطني.و  يبي على العبء الذي يحدثه الاقتطاع الضر كما  34يعبر الضغط الضر
يبي جملة ما تحدثه ال  سياسة الجبائية من تأثير على سلوك الأفراد في المجتمعيقصد بالضغط الضر

 الاستثمار.و تعديل خططهم في مجالات الاتفاق الاستهلاكي والادخارو

 حسبة الؼغؾ الؼشٗجٖ 2ـ3

الجماعات المحلية باقتطاعات في شكل ضرائب و يملك كل فرد موارد شخصية تستهدفها الدولة
ة يجب على كل واحد أن يتحملها مادام أنه يوجد وتمثل كذلك تضحي  مباشرة أو غير مباشرة

يبة من جزء من دخله وعلى ذكر ما سبق سنقوم بدراسة كل من ، حرمان لكل مكلف بالضر
يبي الفردي  .الضغط الجبائي الإجماليو الضغط الضر

 

 الؼغؾ الؼشٗجٖ الفشدٕ 1ـ2ـ3

يبةو يحسب الضغط الجبائي الفردي آخذا بعين الاعتبار دخل المكلف  مقدار و بالضر
بة على أساس الحماية الاجتماعية، الضرائب التي ية المحسو  تضاف إليها الاقتطاعات الإجبار

، (PFIالضغط الجبائي الفردي ) و ( Iالضرائب ) و ،( Rبالتالي إذا كان الدخل يرمز له ) و 
 R /I =PFI :نتحصل على المعادلة التالية

لأنه ، المباشرة على الاستهلاك لا تُؤخذ بعين الاعتبارأن الضرائب غير ، يجب أن نشير هنا 
أن نقوم بحساب كل الضرائب التي يتحملها ، من الصعب بل من المستحيل في بعض الحالات

 .35المستهل كة أو المستعملة، التي تكون بطبيعة الحال متضمنة في أسعار السلع المشتراةو الفرد
 

 الؼغؾ الؼشٗجٖ اإلروبلٖ: 2ـ2ـ3

يرادات الجبائية المحصلة لحساب الدولة والجماعات ، المجالفي هذا  نأخذ بالحسبان مجمل الإ
ية من طرف صناديق الضمان الاجتماعي   .المحلية بما في ذلك الاقتطاعات الإجبار
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يرادات الجبائية )(PFGبناء على هذا، إذا كان الضغط الجبائي الإجمالي ) ( والدخل I،الإ
ستكون لدينا المعادلة التالية: ، (PIBا يكون الناتج الداخلي الخام )( والذي عادة مRالإجمالي )

/ PIB PFG= I 
 

 :حذٍد الؼغؾ الؼشٗجٖ 3ـ3

يين اثنين الأول اجتماعي الثاني اقتصادي ففي و سياسي -تتموقع هذه الحدود على مستو
الضغط يظهر أنه من المستحيل وضع مستوى لا يمكن تحمله من ، السياسي-المجال الاجتماعي 

يبة يمكن أن تؤدي إلى زعزعةو  الجبائي  السلم المدني. بالفعل فمقاومة الضر

يبة إلى   من جهة أخرى لما تطبق دولة معينة ضغطا جبائيا مرتفعا، يميل المكلفون بالضر
يات الاقتطاعات منخفضة بشكل جد  يب رؤوس أموالهم نحو دول فيها مستو العمل إلى تهر

 .للمؤسسات الأجنبية نفس الشيء بالنسبةو محسوس

يبة يبة تقتل الضر التي قام بشرحها ، أما على المستوى الاقتصادي فلدينا فكرة أن الضر
يكي "لافير" حيث أوضح أن هذه العبارة تتحقق لما تقوم دولة بتجاوز حدٍا أو  ،الاقتصادي الأمر

ً للاقتصاد، باعتبار  يصبح ذلكو  عتبة معينة من فرض للضرائب ً معرقلا أنه يمكن عاملا
في حالة أين تكون معدلات الضرائب و هذه لتفادي وضعية مثلو استلاب مجمل الدخل

يحه ، مرتفعة يبة عن التهرب من دفعها أو حتى الغش عند تصر سيبحث كل مكلف بالضر
يبي المفروض. إذن فضغط جبائي  بدخله أو الحد من نشاطه الاقتصادي بسبب لضغط الضر

يرادات الجبائية جّد قوي سيكون له أثر معاكس التي سوف ، لما هو منتظر فيما يتعلق بالإ
يبة من دفعها مما سيؤدي إلى تباطؤ تنشيط و تقلص شيئا فشيئا بسبب تهرب المكلفين بالضر

 36بصفة عامة. النشاط الاقتصادي
 

 خالطٔ 

يبي الذي  من خلال ما سبق يتضح لنا أن الجزائر حاولت من خلال الإصلاح الضر
يبي الذي لم يعد يواكب التطورات  1992اعتمدته منذ سنة  أن تعمل على استقرار النظام الضر

ليكون بذلك نقطة تحول تفصل بين النظام القديم  الاقتصادية والسياسية الحاصلة في العالم.
يتطلب إدخال تغيرات نحوى الأحسن وعليه العمل على سد الفراغات  والنظام الجديد الذي



 ؤ.لشلح الصبف٘ٔـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ اإلصالح الضرٗجٖ، األسجبة، السٍافع ٍاألّساف
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

يادة فعاليته إضافة  الموجودة بالنظام الجبائي السابق وذلك من أجل الرفع من مردوده ومحاولة ز
يبي وتقف عائقا أمام فعالية  إلى ذلك هناك أسباب كثيرة ومتعددة تتحدى الإصلاح الضر

يبي مما ينعكس سلبا  يبة في المجتمعالنظام الضر وأكبر هذه التحديات تتمثل  على دور وأهمية الضر
يبي. يبي والضغط الضر يبي والازدواج الضر  في التهرب الضر

 تَط٘بت ٍالتشاحبت:

  يبي تجمع يبي من خلال تنظيم ندوات وملتقيات حول النظام الضر نشر الوعي الضر
يب المسافة بين الإدارة والمكلف، الإدارة بالمكلفين لتحديد التزامات وحقوق المكلف بمعنى تقر 

ية في الجامعات والمعاهد  بو يبية ضمن البرامج التر ين والثقافة الضر مع ضرورة إدراج التكو
 والجامعات؛

  يبي ومكافحتهما من يبية على الحد من الغش والتهرب الضر أن تعمل الإدارة الضر
يبة؛ بين من دفع الضر  خلال عدم التسامح مع المتهر

 إدارة الضرائب على معلومات الغير، والتي تفيد في ال كشف عن  توسيع اعتماد
يبي؛  حالات التهرب الضر

  إعادة النظر في تنظيم نظام الاقتطاع من المنبع وتوسيع مجال تطبيقه، حيث رغم أهميته
يبي إلا أن اقتصاره على بعض المداخيل يطرح إشكالا حول مدى  بة التهرب الضر في محار

 عبئا على المكلف؛ كما أنه يشكل، عدالته
  ية المؤهلة يادة كفاءة ال كوادر البشر ية والعمل على ز يبية الجزائر عصرنة الإدارة الضر

ين العلمي المحكم والمتخصص.   بالاعتماد على التكو
  أن الاهتمام بالقطاع الفلاحي وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تغطية وتلبية

ية لحي اتنا اليومية أحد أهم الجوانب التي من شأنها أن تخفف من الاحتياجات اليومية والضرور
تبعيتنا للبترول وهو الطرح الذي أكده عليه الخ براء أنه وإلى غاية اليوم ''لم يتم استغلال مداخيل 

 البترول في تحقيق اقتصاد وتنمية مستدامة''.
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الؼاللبت الؼبهٔ ػوي همبسثٔ االتظبالت التسَٗم٘ٔ 
 لألهي الَؿٌٖ الزضائشٕ الوتىبهلٔ

 ثَداٍد ثَهذٗي ؤ.  هؼشادَّاسٕ ؤ.د 
 الزضائش - ربهؼٔ غشداٗٔ

 :ولخضال

بة يقية المتكاملة من المفاهيم الحديثة التي تمكن المؤسسات من  تعتبر مقار الاتصالات التسو
يجابية عنها وعن منتجاتها أو خدماتها يق تحقيق التكامل بين ، تقديم صورة إ وذلك عن طر

يقية المتمثلة في الإعلانات وترقية تنشيط ، العلاقات العامة، أدوات الاتصالات التسو
يق المباشر والال كتروني لمنع الازدواجية في تقديم الرسائل ، الاتصال الشخصي، الخدمات التسو
 .وتوفير الوقت والجهد وتقديم رسالة واضحة وموحدة الاتصالية

بة و يسعى الأمن الوطني الجزائري باعتباره هيئة نظامية مرفقا عاما خدميا ينطلق من مقار
ية وإشراك المواطن  يقة لائقة وجذابة الجوار يق وتقديم خدماته بطر في المنظومة الأمنية لتسو

ية ومبادئ حقوق الإنسان بفعالية وجودة خدمية عالية، وفق قوانين الجمهور  .و

يقية  بة التفاعلية للاتصالات التسو تناولت هذه الدراسة دور العلاقات العامة ضمن المقار
يق وتقديم خدمات الأمن الوطن وقد توصلت الدراسة إلى النتائج ، ي الجزائريالمتكاملة في تسو

 :التالية

يقية سعيه و مع اهتمامه، متكاملة وفعالة تبني الأمن الوطني الجزائري إستراتيجية اتصالية تسو
يق خدماته يقية المتكاملة في تسو   .لاختيار التوليفة الأنسب والأنجع من عناصر الاتصالات التسو
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يقية المتكاملة للأمن الدور ال كبير الذي تلعبه  بة الاتصالية التسو العلاقات العامة ضمن المقار
يف بخدماته وتحسين الصورة الذهنية لرجل الشرطة عند الجمهور  الوطني الجزائري في التعر

  الجزائري
 

  : الىلوبت الذالٔ

يقية المتكاملة، العلاقات العامة يق الخدمات الأمنية، الاتصالات التسو الصورة  ،تسو
 الأمن الوطني الجزائري ،الذهنية

Abstract  
Integrated marketing communications approach from modern concepts that enable 

organizations to present a positive image of their brand ،products or services, through 
the integration between the marketing communications task of advertising, public 
relations, activate and upgrade services, personal contact, direct and electronic marketing 
tools to prevent duplication in the provision of communicative messages and save time 
and effort and provide a clear and unified message. 

The Algerian National Security seeks as a statutory body and attached services stems 
from neighborly approach and the involvement of citizens in the security system, to 
market and provide services to a decent and attractive manner also effectively and high 
quality service, in accordance with the laws of the Republic and the principles of human 
rights. 

 This study examined the role of public relations within the interactive approach to 
integrated marketing communications in the marketing and provision of the Algerian 
National Security services, The study found the following results: 

The adoption of the Algerian National Security Strategy of effective integrated 
marketing communication, with his interest and quest to choose the most appropriate 
and effective combination of integrated marketing communications elements in the 
marketing of its services. 

The large role played by the public relations within the approach of integrated 
communicative marketing to the Algerian national security in the definition of its 
services and to improve the mental image of the police man to the Algerian public. 

Key words: 
Public Relations, Integrated Marketing Communications, Marketing of the Security 

Services, the Mental Image, the Algerian National Security 
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 :وْ٘ذت

فقوام  .ناهيك عن الأمم والشعوب، تحتل الخدمات الأمنية مكانة مميزة في حياة الأفراد
 فتلازمت معادلة: .نهضتها وحراكها الاقتصادي والاجتماعي مرهون بمدى توفر هذه الخدمات

 " لا تنمية من غير أمن، ولا أمن من غير تنمية". 

ّ ه تبارك وتعالى إلى أهمية توفير البيئة الأمنية مذكرا بآلائه وأنعمه التي جعل على  فقد أشار الل
﴿ فليعبدوا رب هذا البيت *  :قال عز وجل ، من جوع والأمن من خوف رأسها الإطعام

يش / آية  الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴾ )سورة  (. 3،4قر

ية خاصة للخدمة الأمنية رتبة الثانية فاحتلت الم، كما أن الدراسات الحديثة جاءت لتعطي أولو
يولوجية في سلم الحاجات عند أبراهام ماسلو. وذلك ما أشار إليه السيد اللواء  بعد الحاجات الفيز

ين على إطعام الناس من ." :عبد الغني هامل مدير الأمن الوطني الجزائري بقوله . إن كنتم عاجز
بقناعة واستشهاد  فدوركم في هذا البلد لأن تؤمنوا الناس من خوف وأنتم من الفاعلين، جوع

يشهد ل كم بها الرأي العام الدولي  ."..وتضحيات جسام، يشهد ل كم بها الشعب و

يعود الفضل فيه بشكل كبير إلى مثل هذه ، و الحقيقة أن ما تشهده الجزائر من استقرار أمني
يقية حديثة، المؤسسة الرائدة ومن ثم وجب علينا دراسة ، فقد اعتمدت إستراتيجية اتصالية تسو

يقية في نقل ورسم صورة ذهنية لرجل الشرطة  جدوى هذه الإستراتيجية الاتصالية التسو
 .الجزائري عند الجمهور، ومدى إدراكه لهذه الخدمات المرفقية الأمنية التي تقدمها هذه المؤسسة

 

 بشىبل٘ٔ الجحج :ؤٍال

العامة ضمن الدور الذي تلعبه العلاقات ما  حولانطلاقا مما سبق يبرز الإشكال البحثي 
بة التفاعلية يق وتقديم خدمات الأمن الوطني  المقار يقية المتكاملة في تسو للاتصالات التسو

 الجزائري للجمهور؟ 

 :و يمكن الاستعانة بالأسئلة الفرعية التالية 

يقية المتكاملة في  - ما هو واقع تطبيقات العلاقات العامة ضمن مزيج الاتصالات التسو
يف با  يقدمها الأمن الوطني الجزائري ؟  لخدمات التيالتعر
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يقية المتكاملة وخاصة العلاقات العامة هل هنالك - في رسم  تأثير للاتصالات التسو
 ؟ الصورة الذهنية لرجل الشرطة الجزائري عند الجمهور وصناعة

 فشػ٘بت الجحج  :حبً٘ب

 :تحاول الدراسة الإجابة على الإشكالات المطروحة من خلال الفرضيات التالية

 الرئيسية الأولى:  الفرضية

ية  توجد علاقة ذات دلالة إحصائية يقية  α  =0.05عند مستوى معنو للاتصالات التسو
يف وخصوصا العلاقات العامة في و المتكاملة إدراك الجمهور للخدمات التي يقدمها الأمن التعر

 الوطني الجزائري

 :الرئيسية الثانية الفرضية

يقية المتكاملة وخاصة العلاقات العامة في رسمتأثير للاتصالات  هنالك الصورة  صناعةو التسو
  الذهنية لرجل الشرطة الجزائري عند الجمهور

 ؤّو٘ٔ الوَػَع  :حبلخب

يق  جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على مدى توفيق الأمن الوطني الجزائري في تسو
رسم صورة ذهنية عن القطاع وعن خدماته، واختيار الوسائل أو المزيج الاتصالي الفعال في 

وكذا أهمية ، خدماته في ظل الحراك الاجتماعي والاقتصادي ال كبير الذي تشهده المعمورة
يجابا أو سلبا على تفعيل باقي القطاعات والمجالات  .وجود هذه الخدمات مما سينعكس إ

والاستقرار في الاجتماعية الأخرى المرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى توفر الأمن و الاقتصادية
 .المجتمع

 ساثؼب: ؤّذاف الذساسٔ 

 :ما يلي إلىتهدف هذه الدراسة 

يق  الاستراتيجيةتحديد  - يقية والفلسفة الاتصالية للأمن الوطني الجزائري في تسو التسو
 .وتقديم خدماته الأمنية وتبيان دور العلاقات العامة خصوصا في ذلك
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يقية المتكاملة وخاصة العلاقات  - التعرف على مدى فعالية عناصر مزيج الاتصالات التسو
يقهاو الجمهور لخدمات الأمن الوطني الجزائري إدراكالعامة في   .تسو

بة  أكاديميةإثراء الحقل المعرفي بدراسات  - ية تبين أثر العلاقات العامة ضمن مقار جزائر
يقيةالاتصالات   سم الصورة الذهنية لرجل الشرطة الجزائري عند الجمهور.المتكاملة في ر التسو

بات والتحديات التي تواجه العلاقات العامة -  الإستراتيجيةو التعرف على المعوقات والصعو
يق وتقديم خدماته الأمنية يقية للأمن الوطني الجزائري في تسو   .الاتصالية التسو

 دٍافغ اخت٘بس الوَػَع  :خبهسب

 :تتمثل أساسا قيما يلي :دوافع موضوعية

حيث تعاني الساحة العلمية الأكاديمية  :الموضوع تناولت التي الدراسات محدوديةو ةجد -
يقية عن جهاز الشرطة ية من قلة الدراسات التسو وعن العلاقات العامة ضمن ، الجزائر

يقية المتكاملة لتقديم خدماتها  .الاستراتيجية الاتصالية التسو
بي ما يشهده العالم  - بي  –العر بيع العر من انقلاب مفاهيمي في العقيدة  –خاصة بعد الر

يجية الحديثة للتواصل، الأمنية للشعوب وضرورة تفعيل ، وضرورة استخدام الوسائل الترو
يقية  الاتصال المؤسساتي للأجهزة الأمنية وانفتاحها على استخدام الوسائط الاتصالية التسو

 .لمناسب والأمثللتقديم وترويج خدماتها بالشكل ا
التطور والانفتاح التكنولوجي والإعلامي ال كبير الذي أدى بمثل هذه الأجهزة إلى  -

ضرورة مواكبة تحديات العصر، ومن ثم انفتاحها على آفاق جديدة للعلاقات العامة في ظل 
يق الال كتروني والمباشر وخدمات التواصل الاجتماعي من أجل ضمان نجاح  تحديات التسو
يقية للمؤسسةالاسترات في ظل  ناهيك عن اختيار المزيج الاتصالي الأمثل. .يجية الاتصالية التسو

بة الشرطة ، الانفتاح ال كبير للجهاز الشرطي على الجمهور في عديد المناسبات وفق فلسفة ومقار
ية والأمن الإنساني وتفعيل الشرطة المجتمعية  .. واتخاذها نهجا وخيارا استراتيجيا.الجوار
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   :ع ذاتيةدواف

ية سوداء  فاليوم والجزائر ترفل بشآبيب العيش القشيب والهانئ،، ما شهدته الجزائر من عشر
ّ ه سبحانه وتعالى إلى قيادة البلد الرشيدة وسواعد أبنائنا وإخواننا  والتي يعود فيها الفضل بعد الل

مدى إدراك  فكان لا بد من دراسة تقيم مجهوداتهم أو معرفة، من مختلف الأجهزة الأمنية
 عن خدماتهم  ورضا الجمهور

 الوفبّ٘وٖ ٍ الوذخل الٌظشٕ :ؤٍال

، تواجه المؤسسات والأجهزة الأمنية في وقتنا الحالي العديد من التحديات التي تأثر على أدائها
يف بخدماتها يق والتعر وكذا صورة المؤسسة ، ومن بين التحديات التي تواجهها نجد مسألة تسو

بة و أن المؤسسات والأجهزة الأمنية الحديثة تعتمدو لاسيما، جمهورهاالأمنية عند  تتبنى مقار
ية مما يحتم عليها تبني عقيدة أمنية محورها الأساسي المواطن وحماية ممتلكاته ضمن مواثيق ، الجوار
 .حقوق الإنسان ومبادئ

، عام خدمي وحتى تتمكن المؤسسات والأجهزة الأمنية من تحقيق أهدافها المجتمعية كمرفق
يقي متكامل وفعال يحقق حلولا ناجعة  يجب أن تجمع كافة جهودها من أجل تحقيق اتصال تسو

الظروف أصبح التركيز على الاتصالات و وفي ظل هذه المتغيرات، للتحديات المطروحة أمامها
يقية المتكاملة كمفهوم حديث وجديد مبدأ أساسي في بناء الاستراتيجيات الاتصالية ، التسو

يقية للمؤسسات الخدمية الحديثةو لذلك بدأت المؤسسات الأمنية الحديثة تولي عناية ، التسو
ير آلياتها يقية وتطو يقي وتعطيه أهمية كبرى في بناء استراتيجياتها التسو  خاصة للبعد الاتصالي التسو

يق وتقديم خدماتهو يقية المتكاملة في تسو  .ا الأمنيةتقنياتها متبنية بذلك فلسفة الاتصالات التسو

 :الوتىبهلٔ التسَٗم٘ٔ االتظبالت هبّ٘ٔ

يق في الترويج يعرف يقية، بالاتصالات الحديث التسو  المسوقين من العديد كان فقد التسو
يجية الوظائف وإدارة تخطيط على يعملون السابق في التقليدين  منفصل، بشكل المختلفة الترو

بالتالي مختلفة أهدافو مختلفة، ميزانيات له تحدد حيث  في التقليدين المسوقين هؤلاء مثل فشل و
يجية الأدوات مختلف بين التنسيق من لابد أنه إدراك في السابق  فعال، بشكل للاتصال الترو
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 المؤسسات بدأت هنا منو .المستهدفة للأسواق المؤسسة عن فيها المرغوب الصور وعرض
يقية الاتصالات مفهوم نحو التحرك  مختلف بين التكامل إحداث تعني والتي المتكاملة، التسو

بين ناحية، من الترويج عناصر يقية الأنشطة مختلف و  أخرى ناحية من التسو

 :الوتىبهلٔ التسَٗم٘ٔ ثبالتظبالت الوتؼلمٔ التؼبسٗف ؤّن

يق اقتنع يقية الاتصالات مفهوم اعتماد أن العاملون في مجال التسو  أمر هو المتكاملة التسو
يكية الجمعية قامت حيث، الحاصل التطور لمواكبة ضروري  بتقديم AAAA ) للإعلان) الأمر

يف أول يقية الاتصالات لمفهوم تعر يقية للاتصالات التخطيط " مفهوم :المتكاملة التسو  التسو
بما المتكاملة،  الدور تحديد خلال من للمؤسسة الشاملة للإستراتجية مضافة قيمة من يقدمه و

يق الإعلان، في والمتمثلة الاتصال في والمتنوعة المستخدمة الأدوات للكل الإستراتيجي  التسو
بشكل تقدم الأدوات هذه أن حيث والعلاقات العامة، المبيعات ترويج المباشر،  منضبط و

 "1 .المحققة الاتصالات تأثير تعظيم باتجاه منسقة،و وواضحة متكاملة رسائل

يف هذا على يعاب ية إلى يفتقر أنه التعر  إلى ينظر فهو ككل للمؤسسة الإستراتجية الرؤ
يقية الاتصالات  وكيتشن شولتز من كل قام ذلك بعد فقط، للاتصال كوسيلة التسو
Schultz&) (Kitchen,1997  ير يقية للاتصالات آخر مفهوم بتطو  :كالتالي وهو التسو

يقية الاتصالات" يقية الاتصالات تخطيط عن عبارة هي المتكاملة التسو  بشكل المختلفة، التسو
يادة الاتصالات لهذه إضافية قيمة لإعطاء وذلك أدوارها الإستراتجية، تكامل على يعتمد  وز

 "2.المستهدف الجمهور على وتأثيرها فاعليتها

يجية الجهود تنسيق " أنها على (Pride & Ferrell,1997) وفيرل برايد عرفها أيضا  الترو
يقية  لدى والإقناع التأثير وخلق المعلومات من الأعلى الحد على الحصول لضمان الأخرى والتسو

بناء العملاء يلة علاقات و  "3.معهم طو

يقية الاتصالات عرف فقد (Pelsmacker, 2001) حسب و  نحو مقارب باتجاه التسو
يجي لها، الجانب على التركيز  مع المؤسسة تستخدمها التي السائدة الوسائل كافة أنها على "الترو
 "4.ككل لها أو لمنتجاتها للترويج والجمهور المستهدفة الجماهير
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يف فقاموا .(Percy, Rossiter, and Elliott, 2001) واليوت وروسيتر بيرسي أما  بتعر
يقية الاتصالات يقية الاتصالات أنواع جميع وتنفيذ تخطيط " أنها على المتكاملة التسو  التسو

ية، لعلامة اللازمة  المتعلقة الأهداف مجموعة لتلبية وذلك مؤسسة أو خدمة منتج، تجار
 ".بالاتصال

يفا Duncan, 2002) دنكان ) اقترح كما يقية الاتصالات لمفهوم تعر  أنه على المتكاملة التسو
 وزن على للتأثير المؤسسة قبل من المستخدمة والوسائل الرسائل لجميع الإستراتيجي التنسيق "

ية العلامة  "5.التجار

 المؤسسة، خلالها من تحاول التي الوسائل" :أنها على عرفها فقد  Kotler, 2009كوتلر أما
بلاغ  المقدمة والخدمات المنتجات عن مباشرة غير أو مباشرة بصورة المستهل كين وتذكير وإقناع إ

 وخلال قبل المستهلك لدى الشراء عمليات إدارة" أنها على عرفها وكذلك" .المؤسسة طرف من
بعد  "6.الاستهلاك مراحل و

يقية الاتصالات مفهوم يعتمد  صوت للإعطاء الاتصالية الجهود توحيد على المتكاملة التسو
 للوصول الصحيحة بالوسيلة الصحيحة الرسالة تقديم على قادرة تكون المؤسسات أن بحيث موحد

 .المرجوة النتائج إلى

يف خلال ومن  :التالية النقاط نستنتج أن يمكننا سابقا المذكورة التعار

يقية الاتصالات مفهوم إن -  .المستهلك سلوك على التأثير إلى يهدف المتكاملة التسو
يقية الاتصالات عملية تبدأ -  .المستهلك من المتكاملة التسو
يقية الاتصالات مفهوم يمكن -  .الاتصالية الجهود توحيد من المتكاملة التسو
يقية الاتصالات مفهوم يمكن - يلة علاقات بناء من المتكاملة التسو  .العملاء مع المدى طو

يقية الاتصالات مزيج في الاتصال نموذج  :المتكاملة التسو

 البيع أو أثناء قبل يتم والذي عملائها،و المؤسسة بين حقيقي كحوار الاتصال عملية تعتبر
بعد وخلال  يجب بل عملائها، مع الاتصال كيفية بمعرفة تكتفي لا إذا فالمؤسسة، الاستهلاك و

 الاتصال عملية تتم ل كي وعليه بالاتصال بالمؤسسة، العملاء لهؤلاء السماح كيفية معرفة عليها
 عملية فإن المفهوم هذا من وانطلاقا الاتصال، عملية عناصر مختلف فهم من لابد بفعالية
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 الرسالة صاحب هو من مثلا الأسئلة من مجموعة على الإجابة خلال من إلا تتم لا الاتصال
يجية؟ يد ماذاويتحدث؟  أن يود من وإلى الترو  نقل في يستخدمها التي الوسيلة هي وما يقول؟ أن ير

بذلك المستقبلين؟ نفوس في الرسالة تتركه أن يمكن الذي التأثير هو ماو جمهوره؟ إلى الرسالة  و
 تلقي أو بتقديم والمشاعر والآراء الحقائق والأفكار تبادل إلى يسعى الفعال الاتصال أن يتضح

 إليه يسعى التي الأهداف من وهو المتصلة، الأطراف بين تفاهم إلى تؤدي التي المعلومات،
يقي النشاط بذلك .التسو  .7أساسية عناصر عدة من الاتصال نموذج يتكون و

 الرسائل مرسلي إن الجيدة، الاتصال عملية في مهمة عوامل عدة إلى النموذج هذا إذ يؤشر
 تحقيقيها، في يرغبون التي الاستجابات هي وما إليها، الوصول يرغبون التي الجماهير يعرفوا أن يجب
ين يكونوا أن يجب يل في ماهر يأخذون رموز، إلى أفكارهم تحو  يفسر كيف اعتبارهم في و

يترجم يجب الرموز، هذه المستهدف الجمهور و  وسائل خلال من الرسائل هذه إرسال عليهم و
ير يقوموا أن وعليهم المستهدفة، الجماهير إلى تصل إعلانية  يمكنهم حتى عكسية تغذية قنوات بتطو

 8.الرسائل لهذه الاستجابة قياس

يقية الاتصالات في الاتصال نموذج يوضح :(01) رقم الشكل  ةالمتكامل التسو

 
 تسَٗك الخذهبت األهٌ٘ٔ 

من بل إن الأمن ، الرسالة الأمنية بشكل عام من أهم الرسائل التي تسعى أي دولة لتحقيقها
أي يشعر الناس أن  الثقة التي يشعر بها الناسو السكينةو أسمى واجبات الدولة لتحقيق الطمأنينة

 أن الأذرع الرئيسيةو ،مؤسساتهم في مأمن من الاعتداء عليهاو أعراضهمو أولادهمو أموالهم
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 كفء الروحية لن يتم إلا بتوفير مناخ أمني وجهاز أمني قبل ذلكو الحامية لحاجاتهم الماديةو
  .9مدرب يحظى بثقة الرأي العامو

 الوفَْم الحذٗج للخذهبت األهٌ٘ٔ:

 :أصبحت رسالة الشرطة في الألفية الثالثة منطلقة من الدوافع التالية

 التخصصات النادرة في الأمنو الاهتمام بالأداء المهني الراقي -
بة  - بط النتائج المنشودة بالمهارات والتخصصات المتاحة والمطلو  ر
 تعاونه لنجاح الرسالة الأمنية و على كسب الجمهور العمل -
 التحول من التركيز على الخدمات لشرطية إلى التركيز على النجاحات  -
بط بين أنواع الأمن المختلفة لتحقيق الأمن القومي الشامل -  الر
ية للتأكد من -  الأداء البيئي من حيث درجة التعقيد ودرجة التغير المستمر  المراجعة الدور

ين من مجرد التركيز  و من الملاحظ أن الشرطة قد تحولت في العقد الثاني من القرن العشر
العلاقات في المجتمع نظرا و على نشاط منظمات الشرطة من الداخل إلى الاهتمام بالمتغيرات

 جميع القطاعات الاقتصاديةو تشابكها مع جميع المنظمات في الدولةو لانطلاقة الشرطة
 أصبحت الشرطة ذات اهتمام بالمتغيرات الاقتصاديةو ،الثقافيةو اعيةالصنو التكنولوجيةو
أسعار الفائدة في ضوء و مثال ذلك مراجعة اتجاهات الناتج المحلي الإجمالي، انعكاساتها الأمنيةو

الأسعار والطلب على و البطالةو قياس التضخمو وتهتم الشرطة بدراسة .المناخ الآمن للاستثمار
باءو العملات الأجنبيةو النقودو لخدماتوا العرض من السلع الغاز و تكلفة الطاقة من ال كهر

 .10غيرهاو الطبيعي

 التسَٗك الششؿٖ:

يق الشرطي في القرن  الدور الفعال في تحقيق الأمن العام وفروع الأمن  21يلعب التسو
يوضح الشكل التالي علاقة المواطن بالخدمات الأمنية وعلاقاتها بالبيئة حلقات توصيلها و المختلفة و

 .11المحيطة
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 تؼشٗف التسَٗك الششؿٖ:

يق الشرطي تحديد حاجات المواطنين من الخدمات الأمنية توصيلها لتحقيق و يشمل التسو
 :المنتجات الأمنية ما يليو تشمل الخدماتو ،12أهداف الأمن 

 الأشخاص   تأمين الشخصيات الهامة   والمواطنين  .1
 الخاصة والدينية و الحكوميةتأمين الأماكن المختلفة  .2
ياضية و الحفلاتو تأمين اللقاءات .3  المناسبات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والر
 الخاصةو الشركاتو تأمين الممتلكات الحكومية .4
 أمن المعلومات والانترنت .5
 التراث والحضارة و الثقافةو التقاليدو القيم والعاداتو تأمين الأفكار .6
يات في  .7  الدستور وحقوق الإنسان و حدود القوانينتأمين الحر

 :وتقدم أجهزة الشرطة للمواطنين الحالين والمرتقبين الأنشطة التالية

ية الشعارات الأمنية لإشباع حاجات المواطنين .1  تقو
 قياس فعالية الأداء الشرطي .2
ير الخدمات الشرطية لتناسب توقعات المواطنين .3  تطو
 ا عن الخدمات الأمنيةاستطلاع آراء الجمهور حول درجات الرض .4
الاتصالات لتحسين تقديم الخدمات الأمنية مثال و استخدام تكنولوجيا المعلومات .5

 الخدمات الشرطية الال كترونية و الحكومة الال كترونية

 :تحل٘ل الج٘ئٔ التسَٗم٘ٔ األهٌ٘ٔ

 استخدام نظام المعلومات الأمنية .1
 مراجعة السجلات الأمنية الداخلية .2
 استخدام نظام الذكاء الأمني الخاص بالبيئة الأمنية  .3

 مراجعة الأهداف و القرارات البديلةو تحديد المشكلة الأمنية . أ
 اختيار الحل المناسب قبل تطبيقه . ب
 تطبيق الحلول الأمنية الممكنة  . ت
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يق الأمني  :بحوث التسو

 
يقي الأمني ما يلي   :وتشمل أساليب البحث التسو

 بحوث المشاهدات الأمنية  .أ 
  Focus Groupsاستخدام مجموعات التمركز  .ب 
 استخدام الاستبيانات والمسوحات الميدانية  .ج 
 السلوكية  استخدام البيانات .د 
 إجراء التجارب .ه 

 :الومبسثٔ الوتىبهلٔ لذائشٓ الخذهبت األهٌ٘ٔ الوؼبطشٓ

 (: دائرة الخدمات الأمنية المعاصرة02الشكل رقم)

 
يد النجار :المصدر  337ص، المرجع السابق، فر
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 الزبًت التـج٘مٖ:  :حبً٘ب

 والأساليب المستخدمة أدوات الدراسة

  :ؤدٍات الذساسٔ 

  :اعتمدت الدراسة على نوعين من البيانات

ية   الواردة في المصادر والمراجع ذات الصلة وهي مراجعة أدبيات الدراسة :البيانات الثانو
السابقة والتي وان كانت قليلة إلا أنها ساعدت الباحث في التوجيه بالموضوع والدراسات 

 .المفاهيمي وتحديد متغيرات الدراسة

فهي التي اعتمدت الدراسة عليها بشكل مباشر في الإجابة على الإشكالات  :البيانات الأولية
 المتمثلة في المقابلة والاستبانة و المطروحة واختبار فرضيات الدراسة

  :الاستبانة

، سؤالا خصصت للجمهور الخارجي (35مكونة من )قام الباحثان بتصميم استمارة أسئلة 
إدراك الجمهور للخدمات الأمنية المقدمة من و وذلك بطرح مجموعة من الأسئلة عن مدى معرفة

، ومدى تفاعله مع المزيج الاتصالي المكون من الإعلانات العلاقات العامة، الأمن الوطني
يق الال كتروني .الشخصي في نقاط المرور والحدود وغيرهاالاتصال  يق المباشر والتسو والتسو

يب وفايس بوك للشرطة ومدى تجاوب الجمهور معها.ودورها في رسم  خاصة بوجود موقع و
  .الصورة الذهنية لرجل الشرطة الجزائري عند المواطنين

 :ػٌ٘ٔ الذساسٔ

مفردة من سكان مختلف أحياء الجزائر  250مكونة من ، عينة عشوائية ميسرة تم اختيار
يع ، العاصمة استبانه للوصول إلى العدد المطلوب بنسبة استرداد  267حيث قام الباحث بتوز

استبيانات غير صالحة حيث  06استبانة كما تبين له أن هناك  11لم يسترد منها  في حين 93,63%
لم تكن الإجابات تامة وكان هناك تعارض واضح في الإجابات مما توجب عليه استبعادها 

بالتالي تحصل على العدد المرغوب.   و
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يع :(01الجدول رقم )  استرجاع الاستبانةو نتائج توز

الاستبانات غير  الاستبانات الموزعة
 المسترجعة

 الاستبانات المقبولة الاستبانات المستبعدة

النسبة  التكرار
ية  المئو

النسبة  التكرار
ية  المئو

النسبة  التكرار
ية  المئو

النسبة  التكرار
ية  المئو

267 100% 1  %  ,      % ,       %  ,   
يع الميداني من إعداد الباحثين:المصدر   .للاستبانة بناء على نتائج التوز

 :طذق ؤدآ االستجبًٔ

، يقصد بصدق أداة القياس مدى قدرة الاستبانة على قياس المتغيرات التي صممت لقياسها
ولهذا الغرض تم عرض الاستبانة على مجموعة من الأساتذة المحكمين من جامعة غرداية 

ية العامة والمدرسة العليا لتجارة بالجزائر وجامعة قرطاج تونس وكذا خبراء وضباط  من المدير
في مدى ملائمة الاستبانة للأهداف  للتعرف على آرائهم ،للأمن الوطني من ذوي الاختصاص

وقد تم أجراء تعديلات عليها بناء على ، التي نرمي لتحقيقها من حيث سلامة اللغة ودقة العبارات
المحكمين على الاستبانة واعتبر موافقة غالبية ، إلى أن استقرت على صورتها النهائية، توجيهاتهم

  .مؤشرا على صدق الأداة

 :حجبت ؤدآ االستجبًٔ

 )كرونباخ ألفا( معامل احتساب تم الدراسة في المستخدمة القياس أداة ثبات من للتأكد
 للمعايير وفقا عاليا كان الثبات مستوى أن الإحصائي التحليل نتائج اذ أظهرت الدراسة، لأبعاد

 مما يجعل المعيار مقبول جدا. %60وهو ما يفوق        بلغ حيث عليها المتعارف الإحصائية

  :األسبل٘ت اإلحظبئ٘ٔ الوستخذهٔ

 بالخصائص المتعلقة الدراسة متغيرات لوصف والتحليلي الوصفي الإحصاء استخدام تم
ين التابع والمستقل والعلاقة الإحصائية لإثبات صحة الفروض  وتحليل الديمغرافية والإجابة المتغير

 :وهي Spss20الإحصائي البرنامج خلال من على الإشكالات المنهجية المطروحة في متن الدراسة
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ية والنسب التكرارات الحسابي الوسط .1  فقرات متوسطات لحساب وذلك :المئو
يقية في درجة والتعرف الاستبيان،  إدراكو موافقة على الدور الذي تلعبه الاتصالات التسو

يقية  الجمهور ورضاه عن الخدمات الأمنية للأمن الوطني وكذا إسهام الاتصالات التسو
 .المتكاملة في رسم الصورة الذهنية لرجل الشرطة الجزائري عند الجمهور 

 الإحصائي التشتت مقاييس بين من استخداما الأكثر القيمة :المعياري الانحراف .2
 نتائج مجموعة ضمن القيم مجالات امتداد مدى على يدل أنه أي التبعثر الإحصائي، مدى لقياس

 .الاستبيان
ين بين الارتباط قوة لقياس :الارتباط معامل .3 التابع والمستقل أي الاتصالات  المتغير

يقية المتكاملة يق الخدمات الأمنية للأمن الوطني الجزائري من خلال و التسو يفتسو  التعر
على رسم الصورة الذهنية لرجل الشرطة عند إدراك الجمهور للخدمات الأمنية وكذا أثره و

 .منهما كل وتأثير مدى علاقة ولقياس ،الجمهور
بعاختبار   .4 ية العلاقة بين متغيرات الدراسة :كاي مر وقد تم ، للتحقيق من معنو

 استخدامه في اختبار فرضيات الدراسة 
يع طبيعي :Kolmogorov-Smirnov =K.S=Test Z اختبار .5 لإثبات وجود توز

 البديلة الفرضيةالاتجاهين في حال قبول  في النتيجة بتأكيد يسمح مما الدراسةمتغيرات بين 
 .العدمية ورفض

 هٌبلشٔ ًتبئذ التحل٘ل اإلحظبئٖ ٍاختجبس الفشػ٘بت 

سيتم عرض نتائج أداة البحث المتمثلة في الاستبانة وتحليلها واختبار الفروض واستخلاص 
 النتائج المتوصل إليها ومنه إعطاء توصيات متعلقة بموضوع الدراسة 

  :اختبار الفرضيات

 اختبار الفرضية الرئيسية الأولى: 

 أو قوة لدراسة الارتباط معاملللإجابة على الفرضية الرئيسية الأولى سوف نستخدم اختبار 
ية ، المتغيرات بين العلاقة متانة ولإثبات وجود علاقة ذات الدلالة الإحصائية عند مستوى معنو

α  =0.05 بين المتغيرات. 
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يقية المتكاملة :(02الجدول رقم )  معاملات الارتباط بين عناصر الاتصالات التسو
 إدراك خدمات الأمن الوطنيو

العلاقات  الإعلانات 
 العامة

ترقية 
وتنشيط 
 الخدمات

الاتصال 
 الشخصي

يق  التسو
المباشر 

 والال كتروني

الاتصالات 
يقية  التسو

 المتكاملة
خدمات الأمن 

  الوطني
 ,     ,     ,     ,     ,     ,    

    ,     ,     ,     ,     ,   الإعلانات
    ,     ,     ,     ,    العلاقات العامة 

وتنشيط ترقية 
 الخدمات

    ,     ,     ,    

    ,     ,      الاتصال الشخصي
يق المباشر  التسو

 الال كترونيو
      ,    

ية       ودلالة إحصائية =  α=0,05 عند مستوى معنو

 .spssمن إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج:المصدر

( أن هناك علاقات ذات دلالة إحصائية 02)تبين من معاملات الارتباط في الجدول رقم 
يقية المتكاملة من جهة0,05عند مستوى ) يف و  (بين عناصر الاتصالات التسو بين التعر

وتبين من هذه المعاملات أن أعلى تلك المعدلات بالرغم من ، وإدراك خدمات الأمن الوطني
( ثم 0,512تصال الشخصي )الا تلتها، (0,525) للعلاقات العامة كونها في عمومها متوسطة كان

(، كما تبين أن هناك معاملات ارتباط ذات دلالة إحصائية 0,507ترقية وتنشيط الخدمات )
يقية المتكاملة نفسها متوسط )0,05عند مستوى ) وقد ، (0,576(بين عناصر الاتصالات التسو

ي كان أعلى هذه الارتباطات رغم كونه متوسطا أيضا بين الإعلانات الاتصال الشخص
(0,683). 



 ـــــــــــــــ العالقبت العبهٔ ضوي هقبرثٔ االتصبالت التسَٗق٘ٔ الوتكبهلٔ لألهي الَعٌٖ الجسائرٕ
 ؤ.ثَزاٍز ثَهسٗي –ــــــــــــــــــــــ ؤ.ز َّارٕ هعراج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

عند مستوى  توجد علاقة ذات دلالة إحصائية قبول الفرضية الرئيسية الأولى: :النتيجة
ية  يقية المتكاملة α=0.05معنو يف خصوصا العلاقات العامة في و للاتصالات التسو التعر

  إدراك الجمهور للخدمات التي يقدمها الأمن الوطني الجزائريو

يقية المتكاملة هنالكاختبار الفرضية الرئيسية الثانية:  خاصة و تأثير للاتصالات التسو
  الصورة الذهنية لرجل الشرطة الجزائري عند الجمهور صناعةو في رسم العلاقات العامة

لاختبار الفرضية الرئيسية الثانية نستخدم معامل الارتباط بين الفقرات المتعلقة برسم صورة 
لرجل الشرطة الجزائري عند الجمهور ونثبت وجود تأثير من خلال نتائج اختبار كاي الذهنية 

بع كما يلي  :مر

يقية المتكاملة في رسم الصورة الذهنية لرجل الأمن  تقييم أثر عناصر الاتصالات التسو
 الوطني:

يقية المتكاملة في رسم  :(03الجدول رقم ) معاملات الارتباط بين عناصر الاتصالات التسو
 الأمن الوطني الصورة الذهنية لرجل

معامل  السؤال الرقم
 الارتباط

الدلالة 
 الإحصائية

تلعب الإعلانات الصادرة عن الأمن الوطني  10
الجزائري دورا كبيرا في تشكيل الانطباع عن 

 تحسين صورتهم عند الجمهور و رجال الشرطة
 ,     ,    

يلعب رجال الأمن الوطني الجزائري من خلال  11
علاقاتهم دورا كبيرا في تحسين و مجهوداتهم

 صورة الأمن الوطني الجزائري دوليا ووطنيا
 ,     ,    

في     يلعب الأمن الوطني الجزائري دورا ايجابيا 12
 البيئةالمناسبات الاجتماعية وحماية 

 ,     ,    

يشعر المواطن بالأمان وراحة كبيرة هو وعائلته  18
ية رجال الشرطة في المكان الذي يقضي  لمجرد رؤ

 فيه عطلته او راحته
 ,     ,    
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تستطيع الآن السفر بمفردك ليلا أو نهارا ولأي  19
جهة في الوطن الجزائري لشعورك بالاستقرار 

 الأمن الجزائريالأمني الذي تسهر عليه قوات 
 ,     ,    

ين علاقات  21 يمتلك رجل الشرطة مهارات تكو
يحرص على تقديم صورة  وكسب تعاون الجمهور و
طيبة عن الأمن الوطني الجزائري في تعامله 

 وتأديته للخدمات الأمنية

 ,     ,    

يمتلك رجل الشرطة مهارات المبادرة والابتكار  22
لمعالجة المشاكل المطروحة وتحفيز الجمهور على 

 التعامل مع الخدمات الأمنية 
 ,     ,    

يمتلك رجل الشرطة مهارة ضبط النفس والاتزان  23
الانفعالي إزاء تأثير الأزمات الأمنية المختلفة 

 حفاظا على صورة المؤسسة 
 ,     ,    

وجود العنصر النسوي في الاستقبال  يساهم 24
عن  صورة طيبة والتعامل مع الجمهور في تقديم

يق لخدماته   الأمن الوطني الجزائري والتسو
 ,     ,    

انفتاح الامن الوطني الجزائري على وسائل  29
عن    الاتصال الحديثة يسهم في رسم صورة طيبة

 الأمن الوطني الجزائري وطنيا ودوليا
 ,     ,    

 spssمن إعداد الباحثين اعتمادا على معطيات البرنامج:المصدر

( أقل من مستوى 0,000( وجود علاقة ذات دلالة إحصائية )03تبين من الجدول رقم )
ية ) يقية المتكاملة ورسم وصناعة الصورة الذهنية 0,05معنو ( بين عناصر الاتصالات التسو

يةلرجل الشرطة عند الجمهور  بالرغم من كونها متوسطة في الغالب حيث بلغت أعلى ، الجزائر
رجل الشرطة مهارات  ( المتعلق بامتلاك21( عند الإجابة على السؤال رقم )0,596درجة )

يحرص على تقديم صورة طيبة عن الأمن الوطني  ين علاقات وكسب تعاون الجمهور و تكو
( المتعلق بوجود 24تله الإجابة عن السؤال رقم)ل، الجزائري في تعامله وتأديته للخدمات الأمنية

عن الأمن الوطني  صورة طيبة العنصر النسوي في الاستقبال والتعامل مع الجمهور في تقديم
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يق لخدماته في حين كانت باقي الإجابات متوسطة ، (0,588بمعامل ارتباط ) الجزائري والتسو
يقي ة المتكاملة بشكل أكبر للوصول إلى وهو ما يتطلب التكثيف من عناصر الاتصالات التسو

يعود سبب كونها  بة لرجل الشرطة عند الجمهور و درجات أعلى في تشكيل ورسم الصورة المطلو
متوسطة في الغالب إلى أن الموروث ال كولونيالي والصورة القاتمة جدا لرجل البوليس 

ية سوداء وعقلية الجزائري الذي  يرى في رجل الشرطة الاستعماري وما عانته الجزائر من عشر
بما ، أداة النظام للقمع والاستبداد وهو ما تحسن نسبيا من خلال النتائج المتوصل إليها حيث ر

ول كن بتكاثف الجهود وتثمين سياسة الانفتاح ، يصعب أن يتحسن بشكل كبير في فترة وجيزة
هامل شهد الجهاز تطورا عبد الغني  :التي يشهدها الأمن الوطني منذ تولي السيد اللواء المدير العام

وتحسنا ملحوظا في الصورة الذهنية لرجل الشرطة وهو ما نثمنه من خلال الدراسة وندعو إلى 
يقية بشكل اكبر والاعتماد على خبراء من الجامعات في ذلك  تكثيف الجهود الاتصالية التسو

يقية المتكاملة لاسيما الإعلانات ا لتي تشهد نقصا وتكثيف من عناصر مزيج الاتصالات التسو
ية لرسم صورة  بين وتعميمها إلى إعلانات باللغات العالمية الفرنسية والانجليز كبير حسب المستجو
يك دواليب الاقتصاد  أحسن على المستوى المحلي والدولي مما يشجع على جلب الاستثمار وتحر

  .مستقبلاوللوصول إلى نتائج أحسن ، لشعور المستثمر بوجود أمن في الجزائر، الوطني

 لإثبات وجود Kolmogorov-Smirnov  =K.S=Test Z كما تمت الاستعانة باختبار
يع طبيعي بين المتغيرات مما يسمح بتعميم النتيجة في الاتجاهين أي وجود  علاقة التأثير  توز

( أقل من 0,000يتضح من نتائج التحليل الإحصائي، وجود علاقة ذات دلالة إحصائية )
ية بالتالي صدق الفرضية وقبولها بناء على أن0,05) مستوى المعنو  ( وهو ما يثبت وجود علاقة و

يقية المتكاملة في رسم هنالك الصورة الذهنية لرجل الشرطة  صناعةو تأثير للاتصالات التسو
  الجزائري عند الجمهور

 

يقية المتكاملة هنالكقبول الفرضية الرئيسية:  :النتيجة خاصة و تأثير للاتصالات التسو
 .الصورة الذهنية لرجل الشرطة الجزائري عند الجمهور صناعةو العلاقات العامة في رسم

 



 ـــــــــــــــ العالقبت العبهٔ ضوي هقبرثٔ االتصبالت التسَٗق٘ٔ الوتكبهلٔ لألهي الَعٌٖ الجسائرٕ
 ؤ.ثَزاٍز ثَهسٗي –ــــــــــــــــــــــ ؤ.ز َّارٕ هعراج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

 الخبتؤ 

من منطلق الانفتاح ال كبير الذي تشهده مؤسسة الأمن الوطني الجزائري   حاليا   بانتهاج 
ية ومفهوم الأمن الإنساني بة الشرطة الجوار  الأمنيةومحاولة إشراك المواطن في العملية ، مقار

يمة باعتباره محور العملية والمنظومة الأمنية الحديثةو مما يتطلب فتح محاور الاتصال  مكافحة الجر
يق وتقديم ، على مصراعيها يقية متكاملة تهدف إلى تسو وتبني فلسفة وإستراتيجية اتصالية تسو

يقة متكاملة ومتناسقة مما يخدم الأهداف الاتصال يقية الخدمات الأمنية للمواطن بطر ية التسو
فقد شهدت مؤسسة الأمن الوطني الجزائري منذ تولي السيد اللواء المدير العام للأمن ، المتوخاة

تغيرا مشهودا في تفعيل قنوات الاتصال الداخلي و الوطني الجزائري عبد الغني هامل تطورا
بة الاتصال المؤسساتي التي هي جزء من منظومة الاتصال ا يقي والخارجي وانتهاج مقار لتسو

 .المتكاملة

بة  من هنا هدفت الدراسة إلى معرفة الدور الذي تلعبه العلاقات العامة ضمن مقار
يق وتقديم الخدمات الأمنية للجمهور الجزائري ؟  يقية المتكاملة في تسو  الاتصالات التسو

 :الاستنتاجات

 :وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من الاستنتاجات أهمها

 رضيات الدراسة ما يلي:كما أظهرت اختبارات ف

  بة الاتصالات تعتبر مؤسسة الأمن الوطني الجزائري من المؤسسات الرائدة في تبني مقار
يقية المتكاملة في  يف والتسو ، إدراك الجمهور للخدمات التي يقدمها الأمن الوطني الجزائريالتعر

عب  تي يل حة وال ساتية المفتو صالية المؤس ستها الات لال سيا من خ لك  مة دورا وذ قات العا العلا
 .كبيرا فيها
 يقية المتكاملة في رسم هنالك الصورة الذهنية لرجل  صناعةو تأثير كبير للاتصالات التسو

هور ما يتطلب .الشرطة الجزائري عند الجم مة  م ها لتحسين الصورة القات ضرورة العمل على تكثيف
ية شر نواتج الع سي وكذا  ستعماري الفرن بوليس الا عن ال ثة  في  المورو صة  ثة خا سوداء المورو ال

عاون معهاو طبيعة التعامل مع الشرطة لا أشياء  الت باعتباره واجبا ومسؤولية قانونية وأخلاقية 
 .سلبية أخرى
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 يقية  مع اهتمامه، وفعالة متكاملة يتبنى الأمن الوطني الجزائري إستراتيجية اتصالية تسو
يق سعيه لاختيار التوليفة الأنسب والأنجع من عناصر و يقية المتكاملة في تسو الاتصالات التسو

 .خدماته

 :التوصيات

 :وانطلاقا مما توصلت إليه الدراسة فإن الباحث يقترح ما يلي

  يقيا بة الاتصالية الحديثة وانفتاحه اتصاليا وتسو تثمين تبني الأمن الوطني الجزائري للمقار
المؤسساتي والذي هو جزء من مصطلح الاتصال  مع ضرورة العمل على ترقية، على جمهوره

يقية المتكاملة يقية إلى تبني المصطلح الحديث الاتصالات التسو لاسيما في ، الاتصالات التسو
 .ظل توفر جميع عناصرها في مؤسسة الأمن الوطني الجزائري

 يقية المتكاملة أكثر خاصة العلاقات  ضرورة تفعيل عناصر مزيج الاتصالات التسو
ف منها وضرورة تبني إعلانات عن خدمات الأمن الوطني والوضعية وذلك بالتكثي ،العامة

ية والفرنسية وغيرها لإقناع الرأي العام ، الأمنية للجزائر حاليا بلغات عالمية متعددة كالانجليز
الدولي والمستثمر الأجنبي بالاستقرار وتحسن الأداء الخدمي الأمني في الجزائر بما يعود 

يجابا في جلب وتشجيع الا يكي منهإ فقد صرح السفير ، ستثمار الأجنبي خاصة الأمر
بالتالي عزوفه  يكي من الوضعية الأمنية في الجزائر و يكي بالجزائر بتخوف المستثمر الأمر الأمر

 .عن الاستثمار فيها
  يق الال كتروني ال كبير الذي تشهده المؤسسة وضرورة تثمين الانفتاح الاتصالي التسو

يزه، بحيث يتم استغلال  قنوات التواصل الاجتماعية في و جميع وسائط الاتصال الحديثةتعز
واقتراح تبني جائزة أحسن عمل أو ، استقطاب وفتح قنوات الحوار والاتصال مع الجمهور

يق الخدمات الأمنية باللغات العالمية   صفحة تواصل للترويج وتسو
 ينية لرجل ال يقي في المناهج التكو مما يشجع ، شرطةضرورة إدراج مادة الاتصال التسو

بالتالي  يقية تسمح له بالعمل على تحسين صورة المؤسسة و على إكسابه مهارات اتصالية تسو
 .صورة رجل الشرطة عند الجمهور

  يقية والعلوم ضرورة فتح المجال أكبر للطلبة والباحثين في مجال الاتصالات التسو
ثب عن واقع اتجاهات بما يسمح للمؤسسة من الاطلاع عن ك، الاقتصادية والاجتماعية
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يق في  يقية بما يتلاءم مع ذلك وتشجيع بحوث التسو بالتالي تفعيل استراتيجياتها التسو الجمهور و
 المجال الأمني. 
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 ولخض:ال

يُعتبر التراث العمراني حاليا أهم محرك لصناعة السياحة باعتبار هذا الموروث من أهم عوامل  
يته و الجذب السياحي لان لكل بلد خصائصه ية لينفرد مميزاته الثقافية التي ترسم ملامح هو الحضر

يد هذا الاختلاف، غيره تخصه دون بصبغة يق من جهةو في متعة الترفيه التنوعو مما يز  التشو
ية من جهة أخرىو الاكتشافو  يرمى بدوره إلى هذا القطاع أي السياحة، وتوسيع الآفاق الفكر

 هدف استراتيجي للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

الجزائر لما حظيت به من نعم إلهية  جزء من فسيفساء غاية في الجمال سميت و ولاية المسيلة
 اولت الدولة الثقافية لذاو الطبيعية الى تنوع مقوماتها كالموقع جيواستراتجي وشساعة مساحتها

ية أهمية بالغة وجعل هذا  تدارك الأخطاء السالفةو لإعادة إصلاح القطاع السياحي الجزائر
   المقومات السياحية المحلية. استغلال هتهالاقتصاد الوطني من خلال  احد دعائم الأخيرة

 ميزانية الجماعات المحلية،، ولاية المسيلة، في الجزائر التشريعات السياحية: الىلوبت الوفتبح٘ٔ
 المقومات السياحية المحلية، التنمية السياحية 
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Résumé:  
 Tout pays possède ses caractéristiques et ses spécificités distinctives, il y en a certains 
qui sont gâtés par la nature, tant par la situation, le climat ou les reliefs géographiques, 
que par l'histoire et les ruines des anciennes civilisations qui tracent l'identité de chaque 
pays et lui octroient son cachet qui le différencie des autres peuples. Cette différence et 
cette diversité représentent une valeur ajoutée au plaisir de divertissement et à d'autres 
sensations d'une part, et à l'élargissement des horizons intellectuels et culturelles d'autre 
part.  
La Wilaya de M'sila est une partie d'un pays d'une beauté inouïe, pour tout ce que la loi 
divine lui a réservé tels que situation géostratégique, immensité de la superficie et 
caractéristiques naturelles et culturelles. 
L'Algérie attache une grande importance à la réforme du secteur de tourisme par 
l'adoption d'une législation adéquate afin de remédier aux lacunes déjà existantes, et 
faire du tourisme une solide assise pour l'économie nationale; en activant la dynamique 
d'affluence humaine, et par conséquent le flux financier pour les dispositions touristiques 
locales.  
Mots clés: Wilaya de M'sila – développement touristique- budget des collectivités 
locales- potentiel touristique local- législation touristique. 

 الومذهٔ :

ازداد الاهتمام بدراسة كل ما يتعلق بالمجتمع المحلي على اعتبار هذا الاخير الوحدة المصغرة 
فالتنمية المحلية تسعى لنهوض بالمقومات المحلية التي من ، المكونة للمجتمع الكلي الا وهو الوطن

يع الملائمة لخصوصيتها المحلية على اعتبار و، الامكانيات المتوفرة بهاو خلالها يتم اختيار المشار
السياحة من المنظور الاقتصادي هي قطاع انتاجي يلعب دورا مهما في تحقيق برامج التنمية المحلية 

يادة الايرادات المالية  فرص لتشغيل العمالة .و من خلال ز

ب لها لدفع حيث تعتمد التنمية السياحية المحلية على اختلاف انواعها على توفير الجو المناس
تطبيق استراتيجية تعتمد على جوانب و الامر الذي يفرض تبني، العجلة الاقتصادية المحلية فالوطنية

 ثلاثة هامة : 

 المتدخلين بقطاع السياحة جزء من هذا المجتمع المحلي .و اولا: البعد الاجتماعي كون الفاعلين 
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 ت المقدمة من طرف الدولة لنهوض بالتنمية السياحية التسهيلاو لهذا القطاع ثانيا : الاطار القانوني المسير
 المحلية .

 باعتبارها كعينة مــــن المجتمع الاصلي  ثالثا : المقومات السياحية المحلية بالمجتمعات المحلية 

I-: ٔاشىبل٘ٔ الذساس 

 على ما سبق يمكن ان نطرح اشكالية الدراسة من خلال التساؤلات التالي :و

 الى أي مدى يمكن ان تساهم التنمية السياحية التراثية في دفع العجز بميزانيات الجماعات المحلية ؟  -

 السياحي بهذه الارث التراثي ؟  ما هي سبل الاستثمار -

 كيف يمكننا تفعيل الدور التنموي للجماعات المحلية في ظل أوضاع متناقضة ؟. -

-II:ٔؤّذاف الذساس 

الامكانيات السياحية بالمجتمعات المحلية لولاية  واقع دراسة نحاول من خلال هذا العمل
يل جميع هذه الطاقات إلى عرض سياحي نوعي لتحقيق الأهداف  افاقو المسيلة تنميتها لتحو

  التالية : الرئيسة في المجالات التنمية

  .تدعيم ميزانيات الجماعات المحلية 

  . تنمية المجتمعات المحلية 

   ية التخطيط.مبدأ ترسيخ   اللامركز

-III ٔهٌْز٘ٔ الذساس 

المنهج العلمي الوصفي التحليلي الذي يستند  سنحاول بلوغ الاهداف المسطرة من طرفنا بانتهاج
 كذا احصائيات دقيقةو  ابحاث منجزة سابقا ذات صلة بالموضوعو في طرحه على دراسات

في اطار هذا ، وستثمار السياحي بهاافاق الاو شاملة عن الامكانيات التراثية لولاية المسيلةو
يات و سعينا لبلوغ اهدافنا المسطرة اعلاه من جهةو المنهج البحث العلمي لتحكمنا اكثر في مجر

بات علمية التي من شأنها تفكك مدلولات موضوع  الدراسة يتوجب علينا الاستعانة بعدة مقار
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نظام و فيما بينها نظام العلاقة المغلق ثم اعادة تركيبها لفهم، اكثر دقة لهاو الدراسة لفهم اعمق
بدافع الحاجة الملحة لإدراك و  من هذا المنطلقو، العامةو بيئتها الفرعية المفتوح على العلاقة

 القواعد الخاصة التي تحكمها سنعتمد في بادئ الأمر على:و ماهية مدلولات الدراسة

بة الموضوعية  .1 بة سنتمكن  من خلال هذهو (:( Approche thématiqueالمقار المقار
 المفاهيم الخاصة بكل مدلولات الدراسة نذكر على النحو التالي:و توحيد المصطلحات و من تحديد

  التراث العمراني 

  التخطيط السياحي 

 . الاستدامة بنظرة اجتماعية محلية 

بة سوسيولوجية ) .2 هدف استعمال هذه و (: تكمن فائدةApproche sociologiqueالمقار
بة في  التي تكون بين الفاعلين في مجتمع  ثقافيةو فهم شكل ومضمون العلاقات الاجتماعيةالمقار

كذا افراد المجتمع و  هنا يجدر بنا الاشارة ان الامر يتعلق بالفاعلين في اطار قانونيو الدراسة
في ضوء خطة تأخذ في  تصــور لمشروع العمل يكون قابل لتجسيد الواقعي للإعطاء فيما بعد

بلوغ المردود المسطر لمقترحات الدراسةالحسبان كل   .العوام ل المتداخلة لتحقيق أداء فعال و

بة التحليلية ) .3 بة في فهم العلاقة Approche analytiqueالمقار (: تكمن نجاعة هذه المقار
 خطية المباشرة بين السبب والنتيجة لكل من مكونات الدراسة .

 المباشرة الرابطة بين مدلولات الدراسة علاقاتو مجمل المعارفو و بعد عملية ادراك اهم
يجيا لمعرفة الصلات الرابطة القواعد العامة التي تحكمها بقصد كشف نوع هذه و ننتقل تدر

يق النقد و ولإدراكها من جهة المتعديةو العلاقات المعقدة تنميتها من جهة اخرى عن طر
 من خلال : والتحليل المعمق لهذا النظام

بة النظمية)  .4 بة لإعطاء تفسيرات : نستعينApproche systémique)المقار  و بهذه المقار
بط المركبة بين مدلولاتو اجابات للعلاقة الجدلية تدقق بالتفاعلات بين جميع و الدراسة لا نها تر

 العناصر لإدراك شامل ل  :

 ية  التنمية المستدامةو البيئة الحضر
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بط عدة مجموعات من المتغيرات في نفس ا   نخص بذكر :و لوقتمع امكانية ر

 ضرورة الحفاظ و اثارها الاقتصاديو العلاقة الجدلية بين متطلبات التنمية السياحية
 التراث العمراني .

 الاجتماعي .و العلاقة الرابطة بين التخطيط الاقتصادي 

 التنمية البيئية .و التخطيط السياحي 
 

 التٌو٘ٔ الوحل٘ٔ:ٍ هبّ٘ٔ الوزتوغ الوحلٖ

لان في ، خلال فترة الثمانينات القرن الماضي بكل ما يتعلق بالمجتمع المحليازادا الاهتمام 
 نذكر اهمها: من هنا ظهرت عدة مفاهيمو ذلك الاهتمام اهتماما بالمجتمع الكلي،

ان المجتمع المحلي هو عبارة عن نطاق مكاني محدود يتكون من مجموعة من › Nelsonما قاله 
يق حل مشكلاته الذاتية.و المحاورو، العملياتو، العناصر  الابعاد التي تساهم في تقدمه عن طر
 (61، صفحة 1996)عيد، 

ية والبنى التحتية لوسائل  لطالما اعتبر النطاق المحلي ساحة لتنفيذ قرارات السياسة الوطنية المركز
المحلية نهضة في بلدان دول الشمال شهد مفهوم التنمية ، غيرهاو الصرف الصحيو الصحةو النقل

 خلال الثمانينات عند انسداد الافق

وذلك لان تمركز السلطات ، امام استراتيجيات التنمية التي ارستها حكومات هذه الدول
التقنية في ايدي الدولة لم يسمح بتحقيق التوازن اللازم لدعم عملية التنمية و الثقافيةو الاقتصادية

يجيااليوم و، المحلية لان نهج التنمية المحلية يسمح ، تتوجه البلدان النامية الى تبني هذا المفهوم تدر
يات يع الواجب تنفيذها من خلال المعلوماتو بتحديد الاولو الاقتراحات التي و اختيار المشار

شاركة في فالتنمية المحلية كناية عن عملية تتيح للمجتمع المحلي فرصة الم› يقدمها اهالي المنطقة المعنية 
 .(16، صفحة 2007)اللبنانية،  تشكيل بيئته بغية تحسين الظروف المعيشة للسكان.
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 تشتمل على مقومات رئيسية هي : :همَهبت تٌو٘ٔ الوزتوغ الوحلٖ .1

 يقية على البيئة المحلية مثل الشوارع الممهدة المياه الصالحة ، المسكن، ادخال مجموعة من التحسينات الفيز
 .......الخ.، لشرب

  الاهتمام بالأنشطة الوظيفية التي يمكن ان تشارك في عملية تنمية المجتمع المحلي مثل
 ...........الخ.، الترفيه، التعليم، الصحة

 ين جماعات تناقشو العناية التي لابد  بل تشارك فيها و ، تدرس عملية تنمية المجتمع المحليو ان توجه الى تكو
 هشاحل ارشاء ػول٘ٔ تٌو٘ٔ الوزتوغ الوحلٖ  .2

يبية لمجتمع المحلي حيث تسهم ، يمكن النظر الى تنمية المجتمع المحلي على انها عملية دراسة تجر
حجم امكانياته التي يمكن و، مشكلاتهو تلك الدراسة في التعرف على جوانب المجتمع المحلي

خمس خطوات لهذه العملية يمكن   Carl Taylorوضع و هذه المشكلات تسخيرها لحل
 )عيد، المرجع نفسه(توضيحها في النقاط التالية 

 و ، للمجتمع المحلي يقوم بها اعضاء في نفس ذلك المجتمعو  بالنسبة العلمية للحاجات المشتركةو المناقشة المنظمة
بشكل يمكن الاستفادة به في تنمية المجتمع تنسيقها و يساعد ذلك النوع من المناقشة على تنظيم المجهودات الفردية

 المحلي.

 فبعد المناقشة المنظمة في برنامج معين ترسم خطة ، ذلك لتنفيذ ما تم مناقشته في الخطوة الاولىو التخطيط المنظم
 متكاملة لتنفيذه.

 يقيةو التعبئة الكاملة  ع المحلي.الاقتصادية للمجتمو الاجتماعيةو الاستخدام الامثل لكل الطاقات الفيز

 و هناك مجموعة من الخصوصيات التي ، محاولة تحقيق اكبر قدر ممكن في التحسينات المدخلة على المجتمع المحلي
 يجب مراعات تأثيرها عند ادخال تللك التحسينات.

 سواء كان –بمعنى انه اذا حقق احد البرامج نجاحا فان عائد ذلك النجاح ، محاولة تغذية المشروعات بعضها ببعض 
 ينبغي ان يستعمل في النهوض ببرامج مجتمعية اخري. –اقتصادي او اجتماعي 
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 ػٌبطش ػول٘ٔ تٌو٘ٔ الوزتوغ الوحلٖ : .3

)عيد، المرجع هناك مجموعة من العناصر الاساسية لعملية تنمية المجتمع المحلي تتلخص في 
 :نفسه(

  ية للمشروعات التي ، لهيجب ان تتواقف الانشطة المبذولة في المجتمع مع الحاجات الاساسية بحيث تكون الاولو
 تهتم بالأفراد في حياتهم مباشرة.

  ينبغي ان تحقق التحسينات المحلية من خلال مجهودات تبذل اولا في ميادين مستقلة ثم تتكامل في اطار خطة
 واحدة.

  للمشروعات المحلية في مراحلها ان المواقف المتغيرة لا فراد المجتمع المحلي تقابل في اهميتها تلك الانجازات المادية
ية.  التنمو

 .يادة فعالية افرادها في المشاركة الايجابية في البرامج الانمائية لمجتمعهم  ان تنمية المجتمع المحلي تهدف الى ز

 يجب ان تتوفر اسس موضوعية في القيادة المحلية التي ترعى التنمية في المجتمع مثل الاندماج الكامل في المجتمع ،
يب.و جيعالتشو  التدر

 يل ينبغي على الحكومات ان تقوم بتشجيع هذه المشروعات و النهوض بمشروعات المجتمع المحلي ذاتية الادارة التمو
 ادبيا.و ماديا

 ية محددة و يحتاج الى الأساسيات متسقة، ان تتضمن برامج تنمية المجتمع المحلي داخل الاطار الوطني ترتيبات ادار
 لنمو ذلك المجتمع.

  امثل في وضع برامج تنمية المجتمع المحلي.و التطوعية استخداما كاملاو ان تستخدم موارد التنظيمات الحكوميةيجب 

 الاقتصادي للمجتمع المحلي في خط متوازن مع المجال الوطني الواسع.و يجب ان يسير التقدم الاجتماعي 
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I.  ٔٗدٍس الس٘بحٔ فٖ التٌو٘ٔ االلتظبد 
II. :الس٘بحٔ ٍهمَهبتْب 
III.  الس٘بحٔتؼشٗف: 

تعتبر السياحة نشاطا أساسيا نظرا لآثارها المباشرة على القطاعات الاجتماعية الاقتصادية 
بالتالي يحصل التعارف وتمنح فرصة لإقامة علاقات  والثقافية فبفضل السياحة تتلاقى الثقافات و

صداقة بين الشعوب أو تشكيل جو من التسامح بين الشعوب، كما تعتبر السياحة عاملا للسلم كما 
 La paix doit au tourisme autant que leذكر السيد رئيس المنظمة العالمية للسياحة 

tourisme doit a la paix . 

يف وتنوعت اختلفت لقد الحقيقة في  مختلفة نظر وجهات ببالسياحة حس المتعلقة التعار
 :منها فذكر حدا على كل

 غير بلد إلى الأفراد والتنظيمي بانتقال الاقتصاديو الحضاري النشاط ذلك هي "السياحة -
 أجره يدفع الذي العمل ماعدا غرض لأي ساعة   عن  تقل لا لمدة فيه وإقامتهم بلدهم
 )عيد، المرجع نفسه (."البلد المزار داخل

 تغيير وإلى الراحة إلى الحاجة المتزايدة من تنبثق العصر هذا ظواهر من ظاهرة السياحة " -
 الإقامة من والمتعة بالبهجة الشعور وإلى الإحساس هذا الطبيعة ونمو بجمال الإحساس وإلى الهواء

 وأوساط شعوب بين على الأخص الاتصالات نمو إلى وأيضا .الخاصة طبيعتها لها في منطقة
على  يطلق تعبير السياحة بأن للسياحة الدولية الأكاديمية كما ترى .الإنسانية الجماعة من مختلفة

 من النوع هذا لتحقيق الأنشطة المحضرة مجموعة فهي الأساس هذا وعلى الترفيه، حالات
، صفحة 2001)العيادي،  "السائح حاجة سد على تتعاون صناعة وهي الترفيهية، الرحلات

151) 

  :الس٘بحٔ همَهبت  . ؤ

، صفحة 1991)العظيم،  ومادي بشري الآخرو طبيعي بعضها مقومات على السياحة ترتكز
16) 
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 حمامات، دافئة مناطق الفصول، تمايزو المناخية الظروف كل وتمثل: الطبيعية *المقومات
 .جذب السواح مظاهر كل أي الخ... معدنية

ية *المقومات يخية الجوانب في وتتمثل: البشر ، الأطلال، الشواهد، ،المعالم كالآثار، التار
 . السكان لدى والعادات ،الثقافات المختلفة بطبوعها الشعبية الفنون

 البري النقل ،كالمطارات التحتية البني توافر مدى في وتتمثل: والخدمة المالية *المقومات
ية، القطاعات الصناعية، مختلف تطور ومدى الجوي،و  ومدى الخ،... العمران البنوك، التجار

يد، المكملة توافر الخدمات  .التسليةو مراكز الترفيه المقاهي، الفنادق، الإطعام، كالبر

 تسهيلات من تقدمه بما تشجيع السياحة على المختلفة الدول قدرات على السياحة تعتمد كما
 السائح ين، مواصلات جذب على الأعلام وسائل مختلف على وقدرة دعائية، للأسعار مستوىو

براز على وقدرة حسن معاملةو كاملة صحية ورعاية استقرارو أمن سهلة،  الجوانب جميع إ
  .رغباتهمو فئاتهم بمختلف التي تهم السائح ين الخصوصياتو

 الـلت الس٘بحٖ:  . ة

مقادير تلك السلعة التي يرغب الافراد في شرائها في بأنه »يعرف الطلب على سلعة معينة  
عليه يمكن القول ان الطلب السياحي هو مجموعة الخدمات أو و «،وقت معين بأسعار بديلة ممكنة

يون استفادة منها على اساس مقابل مالي  سلعة سياحية التي يرغب الاشخاص الطبيعيين أو المعنو
  المرجع نفسه()العظيم، خلال فترة زمنية معينة . 

  العرض السياحي:  . ت

بانه الكمية التي يمكن ان تباع فعلا في السوق من سلعة أو خدمة »اما العرض السياحي 
يمكن حصر هاته و  «،تبعا لتفاعل مجموعة من العوامل المحددة للعرضو، معينة خلال فترة زمنية

ير المنظمة العالمالعوامل فيما يلي   (2012يةللسياحة، )تقر

 مستوى تعاطى الانتاج 

 ) اسعار الانتاج ) المواد الاولية 

 اسعار السلع الاخرى المرتبطة بالسلعة المعروضة 
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  توقعات المنتجين المستقبلية حول الاسعار في السوق 
  لس٘بحٔ:ل ّو٘ٔ االلتظبدٗٔاأل .4

 الحرب منذ نهاية مستمرا نموا يعرف أو العالمي الاقتصاد في هاما مكانا السياحي النشاط يحتل
م      لسنة العالم في احيالس عدد إن أحصت للسياحة المنظمة العالمية إن حيث الثانية، العالمية

 بل شرفا تعد لم فالسياحة دولار مليار     مقداره سياحي إنفاق يقابلهم مليون       كان
يش،  والمستقبل، العصر الآن صناعة أصبحتو نشطتو تنامت   (1997)درو

الثاني من  النصف من بداية اعتبارا المجال هذا في الحاصل ال كبير للإنفاق نظــــ را لتطور
ين ) القرن  (.   رقم الجدول أنظرالعشر

 : تطور حجم الإنفاق السواح في العالم 01الجدول رقم  

بي بية، الاتحاد العر  المصدر : عثمان العائدي، ورقة عمل مقدمة ضمن مؤتمر السياحة العر
 10.،ص2001للفندقة والسياحة، العراق، 

 قطاع في يعمل من اصبح عدد حيث، العالم في الأولي الصناعة السياحة أصبحت هكذا
باء، الإل كترونية،: التالية الخمس في الصناعات العاملين عدد يساوي السياحة  الحديد ال كهر

ينتقل .السيارات النسيج، الصلب،و القطاعات  مع بالمقارنة الأول الترتيب في السياحة قطاع و
 (. 02رقم الجدول العالمية) انظر  التجارة في الأخرى

 الانفاق )مليار دولار ( عدد السواح )مليون ( السنة  
1950 20 2.1 
1960 70 68 
1970 165 18 
1980 286 105 
1985 465 265 
1995 561 380 
1999 657 455 
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 بحيث .للدول والثقافية الاقتصادية الاجتماعية، على القطاعات المباشرة لآثارها نظرا أساسيا نشاطا السياحة تعتبر 
 بصورة السياحي القطاع في العاملين إن عدد إلى تشير فالإحصائيات التشغيل بفرص ثري نشاط إن السياحة

، العاملة اليد تشغيل حيث الأولى من الصناعة فهي العالم، في العاملة اليد قوى من   %مباشرة  غير او مباشرة
بذلك أصبح  .الاجتماعيةو التنمية الاقتصادية في أساسيا دور لها و

 من  استفادت مثلا فالنمسا المحروقات، خيل مدا تفوق تعادل وقد بكميات نقدية تدفقات جلب على قادرة السياحة
 نفس في المحروقات في الجزائر مداخيل عن لا يبتعد الرقم فهذا 997  عام سياحة مداخيل من مليار   .  

 .زائلة المحروقات ثروة العلم إن مع، السنة
 

 : ترتيب مشاركة القطاعات الاقتصادية في التجارة العالمية 02الجدول رقم 

 سياحة نفط سيارات ال كترونيك نسيج حديد

2%   %  %  %  %    % 

ير المنظمة   1999العالمية للسياحة عام المصدر: تقر
 

IV. َٕللزوبػبت الوحل٘ٔ ثباللتظبد الَؿٌٖ الزضائشٕ الذٍس التٌو 

 هزبالت التٌو٘ٔ ٍ الزوبػبت الوحل٘ٔ .1

ية الحجر و تعتبر الخلية الاساسيةو الولاية(المركز القاعديو تحتل الجماعات المحلية )البلدية زاو
بط المواطن بالدولة با من المواطنكما انها الادارة ، التي تر ولت الجزائر لهذه أ ذال، الاكثر قر

ً الهيئات اهتمام ً  ا ذلك منذ اعتماد و حيث خصت بجملة من الصلاحيات في مجال التنمية كبيرا
 1989بعدها جاء القانون البلدي الجديد على اثر التعديل الدستوري لسنة ، 1967نة سقانون لها 

ضمن باب  صلاحيات البلديات حيث ادرج ليوسعالذي جاء ليكرس مبادئ اقتصاد السوق و
 (1990، 90/08 )القانون المتمثلة في :و مستقل تحت عنوان "صلاحيات البلدية "

 التنمية المحلية .و التهيئة 

 التجهيز.و الهياكل الاساسيةو التعمير 
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 الاستثمارات الاقتصادية.و المحيطو حفظ الصحة 

 السكن.و الجماعيةو الاجهزة الاجتماعية 

 ما قبل المدرسي .و التعليم الاساسي 

لها اختصاصات سياسية اقتصادية و كما اعتبرت الولاية منذ نشأتها جماعة عمومية اقليمية
ية للدولةو ثقافيةو اجتماعية ليرسخ أهمية التنمية المحلية  1990ليأتي القانون ، هي ايضا منطقة ادار

، 69/38)الامر  المجلس الشعبي الولائي". لهذه الجماعة العمومية في بابه الثالث " اختصاصات
1969) 

حيث خول القانون للمجلس الشعبي الولائي اتخاذ كل اجراء من شأنه ضمان تنمية الولاية 
الشخصية و كما استفادة من الاستقلالية المالية، المميزات الخاصة بكل ولايةو حسب القدرات

ية لاجل تجسيد هذه المهام ، 90/09)القانون امج على أرض الميدان .الصلاحيات ببرو الاعتبار
1990) 

 هفبسلبت التٌو٘ٔ الوحل٘ٔ  .2

نه اتضح بالممارسة الميدانية أن هناك العديد من المفارقات لمزاولة كل المهام الموكلة أالا 
ب العمومية نتيجة لجملة من العراقيل تلتي تنعكس على قدرة مواكبة المكااو للجماعات المحلية

 ا :ههمأنحصر 
 التمس٘ن االداسٕ : . ؤ

يل و لتقسيمات الاقليمية التي مرت بها الجماعات المحلية بالجزائر اثر انعكاس متباين على تمو
بالتالي امكانيات احداث تنمية محلية ،حيث كانت بداية التقسيم الاداري ، و المالي لهذه الاخيرة

كان دون مراعاة اي و  الجزائربلدية في  1535نتج عن هذا التقسيم و في فترة الاستعمار الفرنسي
 (86، صفحة 1979)صاصيلا،  تجانس سوى خدمة المصالح الفرنسية .

لإعادة تنظيم الحدود الاقليمية للبلديات حيث ادى  1963ليأتي بعد الاستقلال المرسوم 
الف  18متوسط عدد سكان يقدر تم تجميعها نحو و بلدية 676الى تخفيض عدد البلديات الى 

ية على المستوى ، وساكن قد كان لهذا التقسيم اكبر نتيجة ايجابية تحققها السلطات المركز



 فبق التٌو٘ٔ الس٘بح٘ٔ التراث٘ٔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفع تحسٗبت اقتصبزٗٔ هحل٘ٔ لجلسٗبت الوس٘لٔ ثأ
 ؤ.ز ذلف اهلل ثَجوعٔ -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؤ. صَشٖ سل٘ؤ 
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يا و  اقامت لها اساسا مالياو بصورة محسوسة اعباء تسيير البلدياتو  الاداري نظرا لانخفاض بشر
 أكثر نفعا .

ية ستة  عدد هام من و ن الولاياتقامت بإضافة جملة م 1984الا ان سلطات المركز
 837اي بإضافة  1541بلدية الى  704مقابل  48الى  31البلديات ليرتفع عدد الولايات من 

 جديدة مما انجر على هذا الاجراء العديد من السلبيات نذكر منها  بلدية

  ية عديمة الدخل ) ثلثي يفية (. 2/3ازدياد عدد البلديات القرو  CENEAP, le reforme) البلديات العاجزة ر
des finances et de le fiscalité locals, janvier 2008) 

  بلدية اصطناعية تحتاج الى توظيف جديد . 600ظهور اكثر من (CENEAP, 1997) 

 بالتالي خلق العمالة .و  لم يصاحب هذا الاجراء وسائل لترقية الاستثمار في هذه البلديات 

 يزانيات تسيير البلديات دون مورد مالي محلي ليغطي ذلك .مضاعفة م 

على اساس تغطية اي  1985مع العلم ان هذا القرار اتخذ في فترة البحبوحة النفطية سنة 
يق الجباية البترولية الا انه سرعان ما انخفض سعر البترول  مما  1986نقص في الجباية عن طر

 رف الدولة .انعكس سلبا على المساعدات المخصصة من ط
 اشىبل٘ٔ الٌظبم الزجبئٖ الوحلٖ  . ة

ينة المالية بشكل اساسي على المداخيل الجبائية التي لا تكون الا من خلال قانون و ترتكز الخز
من موارد ميزانيات البلدية مما ادى  % 90حيث تشكل هذه التحصيلات اكثر من ، وطني

بال كثير من البلديات الى عدم تفاديها الخلل مالي بميزانيتها بسبب نقص التحصيل الجبائي الذي 
يصعب تداركه لو لا تدخل الصندوق المشترك للجماعات المحلية بحصة محددة من ايرادات النظام 

ية من الميزانيات المحليةالوطني العام للضرائب الممول اصلا من بعض الاقتطاع  ات الاجبار
 الرسوم .و نسب بعض الضرائبو

 ػزض الظٌذٍق الوشتشن للزوبػبت الوحل٘ٔ  . ت

بدأ يعرف الصندوق المشترك للجماعات المحلية في الآونة الاخيرة بعض العجز نتيجة لثلاث 
 اسباب نذكرها كما يلي:



 فبق التٌو٘ٔ الس٘بح٘ٔ التراث٘ٔ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفع تحسٗبت اقتصبزٗٔ هحل٘ٔ لجلسٗبت الوس٘لٔ ثأ
 ؤ.ز ذلف اهلل ثَجوعٔ -ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؤ. صَشٖ سل٘ؤ 
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 ال كبير للبلديات العاجزة.و العدد المتزايد 

 يبة  .%70الدفع الجزافي حيث كانت تستأثر بحصة الاسد  الغاء ضر

 من ميزانيته. %40التي تتعدى و تكليف الصندوق بدفع اعانات تسيير الحرس البلدي 
 فٖ الزضائش ثٌظشٓ الس٘بسٔ الوشوضٗٔ  ٍالغ الس٘بحٍٔ ّو٘ٔؤ .3

ية مؤخرا اهتماما بقطاع السياحة حيث رسمت استراتيجية لنهوض بهذا  اولت الدولة الجزائر
حسب المؤهلات المتوفرة  2025القطاع من خلال المخطط التوجيهي لتنمية السياحية افاقه 

متعدد من شأنه الاستجابة لمختلف و بالاعتماد على منهجية متطلعة لتقديم عرض متنوع بأقاليمها
 هي:و المتطلبات الى سبعة أقطاب سياحية راقية

  تبسة...، سوق أهراس، قالمة، دةسكيك، الطارف، شرق: عنابة –القطب السياحي شمال 
  المدية، عين الدفلى، الشلف، البليدة، بومرداس، تيبازا، وسط: الجزائر العاصمة –القطب السياحي شمال ،

يرة  بجاية .....، تيزي وزو، البو
 غيليزان.و سيدي بلعباس، معسكر، تلمسان، عين تموشنت، وهران، غرب : مستغانم–القطب السياحي شمال 
  المنيعة... ، الواد، بسكرة، شرق '' الواحات'' : غرداية –السياحي جنوب القطب 
  بشار.و  قورارة'' : طرق القصور : أدرار، تيميمون –غرب '' التوات  –القطب السياحي جنوب 
 جانت ...، القطب السياحي للجنوب ال كبير : تاسيلي أنهاجر، إليزي 
  ست ...ار، تامنراڤالقطب السياحي للجنوب ال كبير: أها 

ية السياحية رغم ما عرفته الطاقات  يومنا إلى منذ الاستقلال معتبرا كميا تطورا من الجزائر
غ ير ان هذه الانجازات تبقى ضعيفة مقارنة مع امكانياتها التي تأهلها ان تحتل مرتبة  هذا

بي يقي فالعالمي نظرا لجملةو احسن على الصعيد العر لقطاع هذا ا تطور أمام تقف العوائق الافر
بة بشكل متفاوتة  الأهمية من قطب سياحي الى اخر الا انها تشترك في النقاط التالية:و الصعو

 النشاطات. وكمية النوعية على آثار المخصصة لنهوض بقطاع السياحة الذي الميزانية نقص 
 . نقص فعالية الاليات القانونية لترقية قطاع السياحة 
 للسياحة القاعدية والهياكل الاستثمار نقص . 
 الترويج للمواقع السياحية .و ضعف نظام الإعلام والاتصال. 
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 :الشركاء الخمسة لتنمية السياحية 01الشكل رقم 

 
 المصدر :اعداد الباحثتين

 
  الوس٘لٔدفغ الؼزض االلتظبدٕ الوحلٖ ثإفبق التٌو٘ٔ الس٘بح٘ٔ التشاح٘ٔ لَالٗٔ  .4

يمكن و غرب البلاد و ولاية المسيلة بحكم موقعها الجغرافي تعتبر كهمزة وصل بين شرق
بية الشرقية بمنطقة ''الواحات'' كما  إدراجها ضمن الأقطاب السياحية الراقية الواقعة بالجهة الجنو

يريج، يمكن ادماجها ضمن السلسلة السياحية لكل من بجاية  المسيلةن ولاية أسطيف لو برج بوعر
بع على مساحة قدرها  مما جعلها تكتسي أهمية سياحية بفضل شساعة مساحتها 2كلم 18.175 تتر

يسها الجبليةو تنوع طبيعتها ونسيجها الاقتصاديو يخية، تعدد مؤهلاتها )تتميز بتضار  آثارها التار
ية ،فضلا عن غاباتها و الأيكولوجيةو توزعة عبر مناظرها الطبيعية الساحرة( مومنابعها الحرار

 بلدية. 47البالغ عددها و بلديات الولاية

 ٍػؼ٘ٔ التٌو٘ٔ االلتظبدٗٔ لَالٗٔ الوس٘لٔ  . ؤ

( كما هو 4665ان نسبة غني اغلب الجماعات المحلية لولاية المسيلة اقل من المعدل الوطني )
 معدل الوطنيفإننا نلاحظ الفرق جليا بين ، (01)انظرا التمثيل البياني رقم موضح بالتمثيل البياني 

مقرة فان معدل غناهما يفوق المعدل و معدلات الغنى للجماعات المحلية باستثناء بلديتي المسيلةو
 الوطني.

 المستثمر
مؤشر لقياس استراتجية 
خوصصة قطاع االستثمار 

 السياحي 
 السائح

مؤشر لمدى حوكمة  المنظمين
 االستراتجيات السياسية 

 الخدمات 

 المواطن

مؤشر لقياس 
رفاهية و نوعية 

 الخدمة 

مؤشر لمشاركة المجتمع المدني 
 بالتنمية المحلية السياحية 

مؤشر لإلرادات قطاع 

 الوطني باالقتصاد السياحة
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ية الادارة المحلية لولاية المسيلة   + معالجة2015المصدر : مدير

كما ، مما تتطلب هذا الوضع تدخل الدولة خلال ثلاث سنوات الاخيرة لتغطية العجز لتنميتها
 موضح بالجدول التالي : هو

 

ية الادارة المحلية لولاية المسيلة   2015المصدر : مدير
 

 الؼشع الس٘بحٖ التشاحٖ لَالٗٔ الوس٘لٔ  . ة

لا و و على رغم من تنوع المقاصد السياحية بالولاية الا اننا سنستأثر بدراسة التراث المادي
 الذي يتميز عرضها السياحي التراثي ب  : مادي للولاية

 العالمية.و تعدد المواقع التراثية ذات القيمة الوطنية 
  الحرفية المحلية.و التقليديةوجود سوق مفتوح للمنتجات 
  الواقعة بالجهة الشمالية»تنوع التراث الثقافي اللامادي للمنطقة مقسمة الى منطقتين سياحتين "منطقة المسيلة 

بية ذات طابع صحراوي.، بطابع جبلي تتميز المنطقة الشماليةو  و " منطقة بوسعادة الواقعة بالجهة الجنو
 . الاعتدال المناخي 
  الاتصال.و يع الذي تشهده مرافق النقلالتطور السر 
 الموردة للطلب السياحي . قرب المنطقة من الأسواق ال كبرى 
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نسبة الغنى للبلديات وال ية المسيلة :01التمثيل البياني رقم 
   2015لسنة 

 :اعانات المالية الممنوحة للبلديات من طرف الدولة03جدول رقم 

 2015 2014 2013 السنة
مبلغ اعانات 
 الدولة )دج(

5.039.751.217.00 12.897.697.694.472.00  .    .    . 
 7     
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ية السياحة لولاية المسيلة .ماي   2013شاكي عبد الحق ،مفتش بمدير

 

 قلعة بني حماد ببلدية المعاضيد 

ية الهامل بلدية اولاد سيدي براهيم   زاو

  المدينة القديمة ببلدية بوسعادة

  مجموعة الصناعات الحرفية التقليدية لولاية المسيلة
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 الس٘بحٖ ثَالٗٔ الوس٘لٔ  الـلت . ت

الفضوليين الذين تقام على شرفهم أمسيات و تستقبل ولاية المسيلة المضيافة العديد من السياح
الداخلي و على المستوى المحلي إعطاء دفع لهذا القطاع مع حرص المسؤولين علميةو منشطةفنية 

اين تكون السياحة  من شمال البلاد لارتقائها لتحفيز العائلات القادمة من كل فج عميق وخاصة
بيع بالإضافة إلى ذلك السواح الاجانب على ، الشتاءو الداخلية مزدهرة خلال فصلي الر

 كما يلي : هم السياحيةاختلاف اهداف

 : احصائيات السياحة الداخلية لولاية المسيلة04الجدول رقم

ان هذه الارقام تبقى ضعيفة مقارنة مع الهياكل الموجودة حيث يقدر متوسط اقامة السائحة  الا
على التراب  السياحة ذلك راجع بالإضافة الى العراقيل التي يعاني منها قطاعو بليلة واحدة فقط

 الوطن ككل فهناك اسباب محلية نذكر منها : 

 يواء السياحي و العجز الكمي  نجوم ( . 3أو  2بالولاية ) تصنيفها متوسط من النوعي للمرافق الإ

  . افتقاد الثقافة السياحية عند المواطن المحلي 

 الاستعراضات، التظاهرات....الخ(.و عدم توفر محيط مثير لاهتمام السائح ) قلة الحفلات 

 السنة 2007 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015

40092 61469 57639 60961 66085 61011 52019 54344 
عدد 

السياح 
يين  الجزائر

1526 2772 5598 1075 1153 742 490 1254 
عدد 

السياح 
 الأجانب
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 عملية اعداد  تنفيذ المخططات الخاصة بالتنمية السياحية المحلية ) تم انطلاقو سير بطيء لإنجاز الدراسات
في  صدق عليه من طرف الجهات الوصيةو 2009في  SDAT   مخطط التنمية السياحية لولاية المسيلة

 (. 2030 هذا المخطط مع العلم ان افاق 2015

 ية ،أصحاب ، ضعف تنسيق بين الفاعلين المعنين بترقية السياحية)الديوان الوطني لسياحة ية الجزائر الخطوط الجو
 ( .الفنادق ....الخ

  يةقع الاغير عقلاني للموالاستغلال و للامبالاةاالتدهور الناجم عن  . أثر

 يةقع الاضعف الرقابة داخل المو يقة شاملة أثر ً كاملة مما صعب و  حيث أنه غير مسيج بطر من رقابة  كثيرا
 جميع أجزاء الموقع

 تطلعات استشرافية لقطاع السياحية لولاية المسيلة :  . ث

الايواء( دون و المراقد عبر ولاية المسيلة )الإطعامو المالية للفنادقالايرادات  بناءا على
يرادات الهياكل الاخرى التي لها علاقة مباشرة بقطاع السياحة )النقل بيع ، التطرق لإ

ية تقدر ب   ..........الخ(، يمكن ان يغطي قطاع السياحة، اتصالات، منتوجات نسبة مئو
ت الجماعات المحلية لولاية المسيلة خلال مدة ثلاث اشهر % من العجز السنوي بميزانيا 10.28

 الاطعام الموجودة بمختلف بلديات الولايةو اذا تم اشغال كل الطاقة الاستيعابية للإواءفقط 
 ( .05التي تتميز بالعدد المحدود )انظر الجدول رقم و

 الايواء لمدة ثلاث اشهرو :توقعات استشرافية ايرادات الاطعام05جدول رقم

سعر الخدمة ليوم 
  -دج -واحد

 الطاقة/ -دج –اسعار الخدمة 
 الأسرة

 التعيين
 الايواء الوجبة

 فندق كردادة 67    ,          ,                7 
 فندق القلعة 316    ,         ,                   
 فندق الفتح 39    ,         ,                  
 فندق القايد 134    ,         ,                
فندق الإقامة الطيبة "بو  22    ,         ,               

 سجور"
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 فندق النجاة 92    ,        800,00          7  
 فندق النصر 176    ,        800,00           9 
 فندق الجزائر 47    ,        800,00             
 فندق القصب 60    ,        800,00             
 (04المراقد )  210    ,    /             

 المبلغ الاجمالي ليوم واحد      ,         
المبلغ الاجمالي لمدة ثلاث      ,           

 شهر أ
 المصدر : اعداد الباحثتين

 

V. : تَط٘بت 

ين كالاتي :لبلوغ لهته الاهداف نقترح مجموعة من التوصيات تم و  بها في محاور  تبو

 الجانب القانوني :  .1

 يع  تعطى كامل الصلاحية للمسؤولين المحلين سن مجموعة من القوانين في اتخاذ القرارات الخاصة بمشار
 حتى لا يقتصر دورهم على المشاركة فقط .، الاستثمار السياحي

  لفتح المجال للاستثمار اكثر بقطاع السياحة .سرهيل الاجراءات القانونية المعقدة للقضاء على البيروقراطية 

 يراداته بحصص معينة بين الولاية  احداث منظومة جبائية محلية منفصل على نظام الجبائي للدولة تخصص إ
 الصندوق المشترك للجماعات المحلية .و البلديةو

 ية منها قطاع توجيهها الى تو اعادة تجميع البلديات الى حدود محدودة لتقليل من نفقات التسيير نفيذ برامج تنمو
 السياحة التراثية .

 الجانب التسييري : .2

 ير براز الاثر الحقيقي لسياحةو لية جمع البيانات الاحصائية من المكاتب السياحةآ الاهتمام بتطو  السفر لإ
ينو التصور توحيدو  .يينالوطنو نيالمحلي المفاهيم لدى المسير

 الخدمة بالهياكل السياحية عبر تراب الولاية . اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحسين نوعية 
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 111ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ بع رامجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

 يلهاو قطبي السياحة بالجزائر ) الشمال بين الاستفادة من موقع ولاية المسيلة من مركز عبور  الجنوب ( لتحو
 إلى وجهة إقامة.

  . يع الوجهات السياحية بولاية المسيلة لاستقبال اكبر فئات سياحية  تنو

 لإكسابه ثقافة سياحية لإعطاء الصورة الامثل للولاية . يةالقيام بتوعية المجتمعات المحل 

يةالمناطق الو اعادة توظيف المواقع .3   أثر

  يةالحرص على الاستغلال الامثل وفق منهجية التنمية السياحية المستدامة التي تعمل على حماية الموارد ال  أثر
يةالمواقع الو البيئة بالمناطقو  . أثر

  يةالمواقع الو داخل مجال المناطقاستقطاب الاستثمار الخاص من خلال تدعيم التحفيزات خاصة بهذا  أثر
 نوع من الاستثمار
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 االرتوبػ٘ٔ فٖ األسشٓ ٍالوذسسٔالتٌشئٔ 
 ث٘ي التـج٘غ االرتوبػٖ ٍاالًفتبح ػلى اٙخش 

 
 ؤ.فؼ٘لٔ صساسلٔ     ؤ.د ف٘شٍص هبهٖ صساسلٔ

 الزضائش -ثزبٗٔ ربهؼٔ  2ربهؼٔ سـ٘ف 
 

 هلخض

بية من العمليات الاجتماعية ذات التأثير ال كبير والفعال على مختلف النظم  تعتبر التر
وفي إطار السياق الاجتماعي على المحافظة على الثقافة المميزة  الاجتماعية، حيث تعمل

بية وسيلة المجتمع للمحافظة على بقائه واستمراره  يق التنشئة الاجتماعية، فالتر للمجتمعات عن طر
 قيمه وخبراته ومعارف الأجيال السابقة.و وثبات نظمه ومعاييره الاجتماعية

ية للأسرة-يئة الثقافية ال كشف عن: دور البتهدف هذه الورقة إلى  بو باعتبارها المحدد -التر
في تنمية السلوك لدى  -الأساسي لعملية التثاقف، انتقال القيم، التعلم والانفتاح على الآخر

الطفل؛ وكذا دور الوسط المدرسي باعتباره نظاما اجتماعيا يسعى إلى ممارسة عملية التنشئة 
اندماج والتطبيع، من خلال التركيز على تكامل الاجتماعية من خلال التعلم الاجتماعي وال

يين الناقلين للطفل مختلف القيم والقواعد والمعايير. بو  أدوار الفاعلين التر

 الىلوبت الوفتبح٘ٔ:

بية ية، التر بو التطبيع ، المدرسة، الأسرة، البيئة الثقافية، التنشئة الاجتماعية، العملية التر
 الاجتماعي، الانفتاح 
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The socialization in the family and the school: between social normalization 
and openness to the other 

Abstract: 
Education is among the social processes with a great influence and effective on the 

different social systems, working within the framework of the social context to preserve 
the distinctive culture of the societies through socialization; education can be considered 
as a mean of society to maintain its survival ،continuity and consistency of organized 
social norms and values، experiences and knowledge of previous generations. 

This paper aims to reveal the cultural environment and educational role of family - 
as specified statute of acculturation process, transfer of values, learning and openness to 
the other - in the development of the behavior of the child; as well as the role of the 
school as a social system seeks to exercise the socialization process through learning 
social integration and normalization, by focusing on the integration of the roles of the 
educational actors child which carriers of the different values and norms and standards. 

key words: Socialization, educational process, education, cultural environment, 
family, school, social normalization, openness. 

 همذهٔ

يعرف المجتمع بأنه مجموعة منظمة من الأفراد والعائلات ممن يعملون في تضافر وتضامن 
كوحدة واحدة، لمقابلة احتياجاتهم المشتركة في إطار الميول والعادات والمصالح المشتركة التي 
بطهم فيما بينهم، وهو بذلك يشمل: الناس، المكان العلاقات الاجتماعية، التعاون، المصالح  تر

شتركة، ومنه تعمل الثقافة ومن خلال الانسجام الداخلي والترابط الوظيفي بين عناصرها إلى الم
يتضمن  يته وديمومته، و ين مجتمع متكامل يساعد الأفراد على التكيف، ومن ثم يحقق استمرار تكو

ركية التكامل الثقافي ضرورة وجود توازن بين الثقافة المادية والثقافة اللامادية، مما يؤدي إلى ح
المجتمع وفعاليته، التي تؤدي بدورها إلى التقدم الاجتماعي، والمجتمع الذي تتغير ثقافته بالتحرك 
يات  يستفيد من المخترعات والنظم والنظر والديناميكية يكون عادة مسايرا لمختلف التطورات و

 الحديثة. 

قة تفاعلية، فهي إن عملية التنشئة الاجتماعية تتم في إطار ثقافي اجتماعي من خلال علا
يديولوجية والسياسة والنسق الاجتماعي  ليست مستقلة عن نسق القيم والمعارف والإ
بالتالي فالتنشئة تنبع من رحم المجتمع، ولا يمكن اعتبارها عملية فردية، بل إنها  والاقتصادي، و

 عملية اجتماعية تكيف أفعال الفرد وتتفاعل معه.
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ية من أهم وظائفه بو ا التنشئة الاجتماعية، التي أصبحت في كثير من الأحيان فالعملية التر
بية عمليتان تهدفان إلى إعداد الفرد اجتماعيا ونفسيا  بية، فالتنشئة الاجتماعية والتر مرادفة للتر
من خلال تلقينه وتعليمه مجموعة من السلوكات والمعايير الاجتماعية التي تحدد بدورها طرق 

لتوقعات المختلفة للسلوك إضافة إلى إكسابه مجموعة الاتجاهات وأساليب التفاعل الاجتماعي وا
والقيم والمشاعر واللغة التي تمكنه من التعبير عن مختلف انفعالاته ومطالبه وأفكاره، فعملية 
بية وأهدافها تحددها ثقافة المجتمع ودرجة تقدمه وتطلعاته وأهدافه ووضعه الاقتصادي،  التر

يعتبر أفراد المجتمع الماد ة الأساسية لعملية التنشئة الاجتماعية والتي تشكلهم الثقافة وتهيؤهم بما و
يا واجتماعيا بهدف  يا وفكر يتوافق وأهداف المجتمع وقيمه فالثقافة إذا تشكل أفراد المجتمع عضو
بية تمثل جزءا من الثقافة فقد  ممارسة أدوارهم الاجتماعية وإتاحة الفرص للجميع، وعليه فإن التر

يرها وتنقيتها كي تساير وجدت بوج ود الإنسان فهي أداة لنقل الثقافة، وهي تعمل على تطو
 حاجات المجتمع والتغيرات المختلفة التي تطرأ عليه.

 

 ؤٍال: حَل هبّ٘ٔ التٌشئٔ االرتوبػ٘ٔ

 تؼشٗف التٌشئٔ االرتوبػ٘ٔ -1
ّ ه الخلق" أي ابتدأ خلقهم، وفي معنى   أنشأ ينشأ نشوءا ورد في لسان العرب في معنى "أنشأ الل

بى وشب وأنشأ أحداث الناس، والتنشئة في ضوء هذه المعاني تشير إلى مجموعة أعمال  ونشأة، ر
ين والنمو والحركة والتغير، والإحداث للشيء، أو الفعل في المرحلة الأولى حتى يكتمل  التكو

ينه  .1تكو

يعرفها معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، بأنها"العملية التي يتم بها انتقال الثقافة من   و
يقة التي يتم بها تشكيل الأفراد مند طفولتهم حتى يمكنهم المعيشية في مجتمع  جيل إلى جيل والطر

يدخل في ذلك ما يلقنه الآباء والمدرسة والمجتمع للأفراد من لغة ودي ن ذي ثقافة معينة، و
 . 2 وتقاليد وقيم ومعلومات ومهارات...الخ

بي ابن خلدون في المقدمة" أن تعليم الصغار أشد رسوخا، وهو أصل لما   يعرفها المفكر العر و
بعده، لأن السابق الأول إلى القلوب كالأساس للممتلكات، وعلى حسب الأساس وأساليبه 

 .3يكون حال ما بنّي عليه
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بية، تقوم على التفاعل الاجتماعيكما تعرف بأنها "عملية تعلم  وتهدف إلى ، 4وتعليم وتر
إكساب الفرد سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة، لأدوار اجتماعية معينة، تمكنه من مسايرة 

 .5جماعته والتوافق الاجتماعي معها وتيسر له الاندماج في الحياة الاجتماعية

يفات، أنها تركز على عملية الت يلاحظ من هذه التعر  فاعل بين الفرد والمحيط الذي يعيش فيهو
يل الكائن البيولوجي إلى كائن اجتماعي، هذا الأخير أي  فهي على حد قول دوركايم عملية تحو
الإنسان الاجتماعي، هو الذي يبحث عن الانتماء والاندماج في مختلف الجماعات على اختلاف 

اسي، وتشكل هذه الجماعات إلى حد أنواعها كالأسرة والج يرة والنادي والنقابة والحزب السي
 بعيد سلوك الفرد وخلقه.

 االتزبّبت األسبس٘ٔ فٖ دساسٔ التٌشئٔ االرتوبػ٘ٔ: -6

لقد تنوعت واختلفت دراسة التنشئة الاجتماعية حسب دارسيها من علماء النفس واجتماع 
بولوجيا اهات عدة الأمر الذي أدى إلى ظهور اتج، ..الخ.وعلماء النفس الاجتماعي والأنترو

ية ومنظور خاص لمفهوم التنشئة الاجتماعية.  لكل منها رؤ
 االتزبُ الٌفسٖ -6-3

يؤكد أنصار هذا الاتجاه من علماء النفس على أن شخصية الفرد تتكون وتتشكل في السنوات 
ية بالنسبة لما  الأولى فقط من حياته أما ما يتعرض له الفرد فيما بعد من تأثيرات فإنها تبقى ثانو

تعرض له في مرحلة الطفولة، فعناصر شخصية الفرد تعود إلى المرحلة الطفولة وما  يكون قد
يجابية أو سلبية، فالطفل يولد ولديه مجموعة من الغرائز والنزوات،  يتعرض له الفرد من خبرات إ
والتي يحاول إشباعها والتي قد تهدد استقرار المجتمع، ولقد عرف علماء النفس مفهوم التنشئة 
الاجتماعية بأنها: " العملية التي يستطيع بمقتضاها الأفراد المنشئين اجتماعيا عن كبح نزواتهم 
يكون سلوكهم هذا مناقضا لسلوك  وتنظيمها وفق متطلبات المجتمع ونظامه الاجتماعي السائد و

ين الأفراد غير المنشئين اجتماعيا، والذين تؤدي أنانيتهم في إشباع نزواتهم للإضرار بالآخر 
بسلامة المجتمع  .6و

يرى أبو النيل أن التنشئة الاجتماعية هي " العملية التي يتم من خلالها التوفيق بين رغبات  و
ين والتي تكون ممثلة في البناء الثقافي الذي يعيش  بين اهتمامات الآخر ودوافع الفرد الخاصة، و
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لمحافظة على المواعيد وهذه كا، فيه الفرد والاستخدام المألوف للأساليب الشائعة في المجتمع
ين في المجتمع ية إذا ما كان على الفرد أن يحيا في وئام مع نفسه ومع الآخر  .7الأشياء ضرور

بهذا نجد أن وظيفة التنشئة الاجتماعية من وجهة نظر علماء النفس، تحقيق التوازن بين  و
يلها  إلى سلوكيات مقبولة نزوات الفرد ورغبات المجتمع بحيث يمكن تهذيب هذه النزوات وتحو

يات التي تحاول  اجتماعيا ولا يكون هذا إلا مع بداية الطفولة، ولذلك وضعوا العديد من النظر
يد ) يات سيغموند فرو ( وجورج Sigmund Freudتفسير كيفية تشكيل الشخصية مثل نظر

 (...الخ.George Meadeميد 
 االتزبُ االرتوبػٖ -6-6

يفهم لمفهوم التنشئة الاجتماعية إلى الاهتمام بالنظم  يذهب علماء الاجتماع في تعر
ية إلى فرد اجتماعي قادر على  الاجتماعية والتي من شأنها أن تحول الإنسان تلك المادة العضو

فالتنشئة الاجتماعية حسب المفهوم الاجتماعي ما ، التفاعل والاندماج بيسر مع أفراد المجتمع
يب الأفراد على أدوارهم  ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع، وتلقنهم ، المستقبليةهي إلا " تدر

بين  للقيم الاجتماعية والعادات والتقاليد والعرف السائد في المجتمع لتحقيق التوافق بين الأفراد و
 .8المعايير والقوانين الاجتماعية، مما يؤدي إلى خلق نوع من التضامن والتماسك في المجتمع"

بأنها عملية يقصد بها طبع المهارات والاتجاهات   ilip MeyerPhولقد عرفها فيليب ماير
ية التي تساعد على أداء الأدوار الاجتماعية في المواقف المختلفة، فهي عملية تعلم وتعليم  الضرور
بية تقوم على التفاعل الاجتماعي وتهدف إلى إكساب الفرد طفلا، فمراهقا، فراشدا، فشيخا  وتر

ناسبة لأدوار اجتماعية معينة وتيسر له الاندماج، وأن الفرد في سلوكا ومعايير واتجاهات م
يعطي فيما يختص بالمعايير والأدوار الاجتماعية والاتجاهات  تفاعله مع أفردا الجماعة يأخذ و

 النفسية والشخصية الناتجة في النهاية هي نتيجة لهذا التفاعل.

الفرد منذ نعومة أظافره عادات  إن التنشئة الاجتماعية بهذا المفهوم تعني عملية تعليم
وأعراف وتقاليد المجتمع أو الجماعة التي يحيا بداخلها حتى يستطيع التكيف مع أفرادها من 
خلال ممارسته لأنماط من المعايير والقيم المقبولة اجتماعيا والتي تجعل الفرد فاعلا اجتماعيا 

الأفراد، هذا التفاعل الذي  داخل أسرته ومجتمعه، وهي تحدث من خلال وجود التفاعل بين
ية.   يعتبر جوهر العملية التنشئو
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 االتزبُ األًخشٍثَلَرٖ:  - 6-1

من أهم خصائص المجتمعات الإنسانية قدرتها على حفظ الثقافة ونقلها من جيل لآخر عن  
يق التنشئة الاجتماعية التي تعتبر الوعاء الأول الذي من خلالها يستطيع المجتمع الحفاظ على  طر
يرى سعيد فرح من خلال هذا الاتجاه التنشئة الاجتماعية بأنها " عملية تهدف إلى  ثقافته، و

تبدأ من الميلاد داخل الأسرة وتستمر ، ج عناصر الثقافة في نسق الشخصية وهي مستمرةإدما
في المدرسة وتتأثر بجماعات الرفاق ونسق المهنة ومن ثم تستمر عملية التنشئة بأتساع دائرة التفاعل 

 .9وهي تسعى لتحقيق التكامل والتوحد مع العناصر الثقافية والاجتماعية"

بولوجيين عملية امتصاص من طرف الطفل لثقافة المجتمع إن التنشئة الاجتما عية عند الأنثرو
الذي يحيا فيه، فالفرد يكتسب ثقافة مجتمعه من خلال المواقف الاجتماعية المختلفة التي 
يتعرض لها أثناء الطفولة وهذه المواقف تختلف من مجتمع لآخر باختلاف الثقافة السائدة كما أن 

باختلاف الثقافات، وثقافة المجتمع هي التي تحدد أساليب التنشئة أساليب التنشئة تختلف 
 الاجتماعية المتبعة.

بولوجيا مثل فرانز بواس) يرى بعض علماء الأنثرو  Ruthروث بنيدكت)و (Franz Boasو
Benedict) يت ميد)و ( أنه ليس هناك عمليات تعلم لنقل الثقافة إلى Margaret Meadمرجر

افة المجتمع بشكل تلقائي من خلال أساليب الثواب والعقاب التي الفرد، فالطفل يكتسب ثق
 .10يتعرض لها الفرد في مرحلة الطفولة

كما يرى البعض أن اندماج الطفل لثقافة المجتمع هو العنصر الأساسي للتنشئة الاجتماعية 
يذهبان إلى أن العنصر الأساسي من الثقافة   Shilsشليزو Talcott Parsons ونجد تال كوت

 هو قيم المجتمع.

يف المختلفة لمفهوم التنشئة الاجتماعية أنها تتركز على ثلاث جوانب:  نستخلص من التعار

  يتمثل الجانب الأول في أن التنشئة عملية تقتصر على مرحلة الطفولة، وأن كل
شخصيته طوال حياته كما أنها تعمل  ما يتعرض له الفرد من خبرات ومواقف يبقى راسخا في

بين قيم المجتمع ليحدث التكيف  .على التوفيق بين دافع الفرد وغرائزه و
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  ،يتمثل الجانب الثاني في كون التنشئة الاجتماعية عملية مستمرة طوال الحياة و
يق التفاعل  يتحول الفرد من خلالها من كائن بيولوجي إلى فرد اجتماعي عن طر

أثير والتأثر( ليستطيع التكيف والاندماج بكل يسر مع أفراد المجتمع، كما الاجتماعي )الت
ين  يستطيع من خلال التنشئة الاجتماعية فهم توقعات الآخر يتعلم الفرد الأدوار المناسبة و

 والارتباط بالجماعة التي ينتمي إليها.

  عناصر أما الجانب الثالث والأخير فيوضح أنه كنتيجة للتنشئة الاجتماعية تصبح
فالتنشئة هي اندماج لثقافة ، البناء الاجتماعي والثقافي جزءا مندمجا في بنية شخصية الفرد

 المجتمع في شخصية الفرد ليصبح عضوا نافعا داخل جماعاته.

من خلال هذه الجوانب يمكننا القول أن التنشئة الاجتماعية عبارة عن تكامل بين هذه 
يقة إذ لا نستطيع ، الجوانب الثلاثة التحدث عن جانب دون الإشارة إلى الجانب الآخر بطر

بولوجي يمكننا .مباشرة أو غير مباشرة، فالتنشئة مزيج بين ما هو نفسي واجتماعي وأنثر و ..الخ. و
يف إجرائي لمفهوم التنشئة الاجتماعية.  أن نعتمد على هذا التمازج أو التكامل في وضع تعر

 

 :ؤّذاف التٌشئٔ االرتوبػ٘ٔ -3

يم كننا أن نقف هنا على مجموعة من الأهداف التي تسعى التنشئة الاجتماعية لتحقيقها ومن و
  :بينها

إن الفرد لا يولد اجتماعيا، ولذا فإنه من خلال التنشئة يمكنه اكتساب الصفة  -
الاجتماعية، والحفاظ على فطرته السليمة وإبراز جوانب إنسانيته الحقة، إن التنشئة تهدف إلى 

يله من كائن بيولوجي إلى كائن آدمي السلوك والتصرفات، كما يتحول إكساب الف رد أو تحو
الفرد من طفل يعتمد على غيره غير قادر على تلبية حاجاته الأساسية إلى فرد يدرك معنى 

 المسؤولية الاجتماعية.

فالعلاقة وثيقة وتبادلية بين ، إلى غرس ثقافة المجتمع في شخصية الفرد تهدف التنشئة -
يتأثر بالآخر، التنشئةو الثقافة ولعل من أبرز وظائف التنشئة الاجتماعية ، فكل منها يؤثر و

قدرتها على حفظ ثقافة المجتمع ونقلها من جيل لآخر، ولما كان الفرد يولد وهو مزود بمجموعة 
من القدرات والصفات الو راثية التي تحدد شكله الخارجي والمهارات العقلية، فالتنشئة 



 ؤ.فض٘لٔ زرارقٔ –التٌشئٔ اإلجتوبع٘ٔ فٖ األسرٓ ٍالوسرسٔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؤ.ز ف٘رٍز هبهٖ زرارقٔ 
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ رابع مجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

يق الاجت ماعية هي التي تهذب هذه القدرات والمهارات فإما أن تدفعها إلى الأمام عن طر
تنميتها واستغلالها أحسن استغلال لصالح الفرد نفسه ولصالح مجتمعه، وإما أن تشدها إلى الوراء 

حيث يكتسب الفرد قيم جماعته فيعرف ، فتعيقها عن التقدم فتصبح معول هدم بدل لبنة بناء
 .... فتتكون بذلك نظرته للحياة وللمجتمع.والخطأ، الحلال والحرام معنى الصواب

تعمل التنشئة الاجتماعية السليمة على تنشئة الفرد على ضبط سلوكه،وإشباع حاجاته  -
يقة تساير القيم الدينية والأعراف الاجتماعية، حيث تعلمه كيفية كّف  بة  بطر دوافعه غير المرغو

أن القدر الأكبر من عملية التنشئة الاجتماعية يتمثل في إقامة أو الحد منها، ومما يجدر ذكره 
ية كالدافع الجنسي ودوافع المقاتلة  حواجز وضوابط في مواجهة الإشباع المباشر للدوافع الفطر

بقائه ولهذا فإن هذه الضوابط توجد  والعدوان، وهي ضوابط لا بد منها لقيام مجتمع سوي و
 .دائيةداخل كل المجتمعات حتى الأكثر ب

ين الاتجاهات المعترف بها  - تعلم العقيدة والقيم والآداب الاجتماعية والأخلاقية وتكو
داخل المجتمع وقيمه بصفة عامة، وذلك حتى يستطيع الفرد اختيار استجاباته للمثيرات في 

 المواقف المختلفة التي يتعرض لها يوميا، كما تعمل التنشئة الاجتماعية على تعليم الفرد أدواره
الاجتماعية والتي يشغلها الأفراد باختلاف الجنس والسن، فدور المرأة مختلف عن دور الرجل 
ودور الطفل مختلف عن دور الرجل الناضج وتجدر الإشارة إلى أن الأدوار الاجتماعية تختلف 

 أهميتها باختلاف المجتمع كذلك...

يها الضمير - ً أساسياً، لذا تصو غرس عوامل ضبط داخلية للسلوك وتلك التي يحتو بح جزءا
يجابية فإن هذا الضمير يوصف بأنه حي،  فإن مكونات الضمير إذا كانت من الأنواع الإ
ين قدوة لأبنائهم حيث  وأفضل أسلوب لإقامة نسق الضمير في ذات الطفل أن يكون الأبو

 .11ةالآداب الاجتماعيو ينبغي ألا يأتي أحدهما أو كلاهما بنمط سلوكي مخالف للقيم الدينية

يمكن القول إذا أن التنشئة الاجتماعية عملية معقدة متشعبة الأهداف والمرامي تستهدف  و
يبقى محتوى ومضمون عملية التنشئة  مهام كثيرة وتحاول بمختلف الوسائل تحقيق ما تصبوا إليه و
الاجتماعية يختلف من مجتمع إلى آخر وتكون الشخصية الفردية كمعطى من المعطيات ذات 

  .مختلفة باختلاف تلك الثقافات التي تحدد مضمون التنشئة الاجتماعيةأنماط 
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 آل٘بت التٌشئٔ االرتوبػ٘ٔ:-4

تستخدم الأسرة آليات متعددة لتحقيق وظائفها في التنشئة الاجتماعية، وهذه الآليات تدور 
ية للتنشئة الاجتماعية في كل  المجتمعات حول مفهوم التعلم الاجتماعي الذي يعتبر الآلية المركز
بية ياتها وأساليبها في التنشئة، ومهما تعددت وتنوعت مضامينها في التر  .12مهما اختلفت نظر

 13و للتنشئة خمس آليات هي:

بعض الشخصيات الإعلامية أو بعض رفاقه.  * التقليد: فالطفل يقلد والديه ومعلميه و

 وتقليده حرفياً.يتم التعلم فيها من خلال الملاحظة لنموذج سلوكي :* الملاحظة

 * التوحد: يقصد به التقليد اللاشعوري وغير المقصود لسلوك النموذج.

يتوافق مع ثقافة المجتمع ومعاييره. :* الضبط  تنظيم سلوك الفرد بما يتفق و

استخدام الثواب في تعلم السلوك المرغوب، والعقاب ل كف السلوك غير :* الثواب والعقاب
 المرغوب.

 

 ٓ فٖ التٌشئٔ االرتوبػ٘ٔالؼَاهل الواحش -5

 الؼَاهل الذاخل٘ٔ: 5-0

يحددها وفق تعاليمه *الدين : يعتبر الدين المنهج الأساسي الذي يوجه سلوك أفراد المجتمع و
 أوامره ونواهيه، لذلك نجد للدين تأثير كبير على التنشئة الاجتماعية للأبناء

وإحدى العوامل الأساسية في بناء الكيان تعتبر الأسرة النواة الأولى لتشكيل المجتمع : *الأسرة
بوي وإيجاد عملية التطبيع الاجتماعي وتشكيل شخصية الطفل وإكسابه مختلف الأنماط  التر
السلوكية، فالأسرة هي المدرسة الاجتماعية الأولى للطفل تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية 

ين شخصيته وتوجي ه سلوكه، فهي التي تضع في وتشرف على صياغة النمو الاجتماعي له وتكو
  14الطفل بذور شخصيته.
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  المكانة الاجتماعية للأسرة:و * الظروف الاقتصادية

تلعب الظروف والمكانة الاقتصادية والاجتماعية لأسرة دورا هاما في عملية النمو الاجتماعي 
الوالدين بالطفل وكيفية السليم للطفل، من حيث تلبية الحاجات النفسية والمادية، كما أن لعلاقة 

ين شخصيته، فالطفل الذي تكون علاقته بوالديه قائمة على أساس  معاملته تلعب دورا أهم في تكو
ية يتوفر لها القدرة  الاحترام وإشباع الحاجات البيولوجية والنفسية، تكون شخصيته سليمة وسو

ين وعلى العكس من ذلك عندما تكون  على التوازن الانفعالي والتوافق والتعاون مع الآخر
يه، فإنها  العلاقة بين الوالدين والطفل قائمة على الإفراط في الحب والتدليل والتصاق الطفل بأبو
سوف تنشأ شخصية أنانية اتكالية تتميز بضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على التعاون والتوافق 

ين  15مع الآخر
 

 الؼَاهل الخبسر٘ٔ: 5-6

 *المدرسة:

مؤسسة الاجتماعية الثانية من حيث الأهمية في التنشئة الاجتماعية بعد تعد المدرسة ال
، والمدرسة تسعى إلى 16الأسرة، حيث يتم فيها تلقين العلم والمعرفة ونقل الثقافة من جيل إلى آخر

تحقيق نمو متوازن جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا، مما يحقق إعداد الفرد وتنشئته تنشئة 
 سليمة.اجتماعية 

يظهر تأثيرها في عملية التنشئة الاجتماعية من خلال *جماعة الرفاق:   :17و

 يكون تأثير جماعة الرفاق أقوى من تأثير الوالدين أو الكبار. -

 يعطي اعتماد الطفل لجماعة الرفاق فرصة لنمو شخصيته واستقلاله بعيدا عن قيود الأسرة. -

ال يستطيعون النفاذ إلى نفوس بعضهم نظرا للروابط يسهل التأثير فيما بينهم، أي أن الأطف -
بطهم كالميول واللغة والأفكار.  الموحدة التي تر

 تعتبر جماعة الرفاق المتنفس الأساسي للطفل لتمضية أوقات الفراغ والترفيه والمتعة. -

 اكتساب الأدوار والاتجاهات الاجتماعية المناسبة مثل القيادة والتبعية. -
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الرفاق للأطفال الإطلاع على كل ماهو جديد مثل التغيرات الجديدة في تتيح جماعة  -
 اللباس واللعب والاتجاهات الأدبية والفنية.

 *دور العبادة:

بوي هام لتأثيرها ال كبير على الناحية  تلعب دور العبادة كمؤسسة اجتماعية دينية دور تر
ومسؤولياته في الحياة وتعطيه الراحة النفسية الوجدانية للفرد، ذلك أنها تساعده على فهم نفسه 

بط الفرد بمجتمعه وتوعيته بمشكلاته  18والطمأنينة في مواجهة مختلف الأزمات، كما تعمل على ر

تمثل الثقافة ثقافة المجتمع التي تؤثر في شخصية الأفراد والجماعات،  الأندية ودور الثقافة: *
ل السابقة وتشمل المعتقدات والتقاليد والعرف فهي التراث العام الذي نتوارثه من الأجيا

وكل ما ينشأ من  ،والقواعد الأخلاقية والدينية والقوانين والفنون والعلوم والمعارف التكنولوجية
سلوك ومشاعر بين الأفراد والجماعات وعلاقتهم بعضهم ببعض، فالفرد يحتك بالعديد من 

يتفاعل مع  العديد من الأفراد في المنزل والمدرسة والعمل المواقف الثقافية المختلفة كل يوم و
مما يطبعهم بطابع خاص يختلف من  ،فللثقافة آثارها الخاصة على سلوك أفراد المجتمع والشارع

 .مجتمع لآخر
ية عديدة، خاصة منها ما  *وسائل الإعلام: بو تلعب وسائل الإعلام بمختلف أشكالها أدوارا تر

والاقتصادية والسياسية والتعليمية والثقافية، حيث أنها تعمل يتعلق بجوانب الحياة الاجتماعية 
على تبصير الفرد بمختلف الأحداث التي تحدث سواء في مجتمعه أو في العالم من حوله، 
واكتساب مهارات واتجاهات وقيم واتخاذ مواقف إزاء مختلف التيارات، ومنها خاصة ما يتعلق 

على تشكيله وتوجيهه بما يخدم مصلحة الجماعة أو بالرأي العام، حيث تعمل وسائل الإعلام 
  19المجتمع الذي ينتمي إليه.

 

 حبً٘ب: هاسسبت التٌشئٔ االرتوبػ٘ٔ

يكتسب بالتدريج الطابع الاجتماعي للجماعة التي  ين و يحتك الإنسان منذ ولادته بالآخر
بية والتنشئة ينتمي إليها، حيث يتعلم سلوكاتهم وعاداتهم وطرق حياتهم، من خلال عملية  التر

 الاجتماعية.
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بية والتنشئة الاجتماعية ينمو الطفل اجتماعيا وتتشكل ذاته الاجتماعية وفقا  يق التر فعن طر
للمجتمع الذي يعيش فيه، بحيث تتكامل فيه المعارف والمهارات والاتجاهات والتصرفات 

ة مع البيئة الاجتماعية السائدة والمقبولة اجتماعيا، والتي تساعد على نمو الشخصية المتوافق
ولتحقيق هذا الغرض يقيم المجتمع مؤسسات خاصة تسمى بمؤسسات التنشئة الاجتماعية تعمل 
على تلبية وإشباع الاحتياجات الأساسية للأفراد، فالتنشئة الاجتماعية هي عملية اجتماعية 

ماعة ودورا يؤديه في أساسية تعمل على تكامل الفرد في جماعة اجتماعية معينة وإكسابه ثقافة الج
 .20هذه الجماعة

يعة وتعقد في الحياة الاجتماعية، لذلك ظهرت  ية تغيرات سر ولقد عرفت المجتمعات البشر
بية والتنشئة  الحاجة الملحة إلى ظهور مؤسسات أخرى إلى جانب الأسرة تقوم بعملية التر

 الاجتماعية. 

لمجتمع لتنظيم علاقات الأفراد وتعمل و المؤسسة الاجتماعية هي كل التنظيمات التي ينشئها ا
على تحقيق حياة أفضل للأفراد، وتصقل شخصياتهم وتطبعها بالطابع الاجتماعي للمجتمع وتستمد 

بوي الذي يختلف باختلاف المراحل المختلفة لدورة حياة و هذه المؤسسات مقوماتها مضمونها التر
 الإنسان من النظام الثقافي السائد في المجتمع.

بية وفي بناء شخصية  ونظرا لأهمية مؤسسات التنشئة الاجتماعية ودورها الفعال في عملية التر
بوي.  الفرد وكيانه، فإننا سوف نحاول التطرق إلى أهم هذه المؤسسات ودورها التر

 

 الأسرة -1

من المعلوم أن نظام الأسرة هو نسق من الأنساق الثابتة في كل المجتمعات وعبر كل الأزمنة 
يرجع  ية المبنية على أساس شبكة العلاقة الاجتماعية.و  هذا بطبيعة الحال للحضارة البشر

فالأسرة هي المدرسة الاجتماعية الأولى للطفل تقوم بعملية التنشئة الاجتماعية وتشرف على 
ين شخصيته وتوجيه سلوكه، فهي التي تضع في الطفل بذور  صياغة النمو الاجتماعي له وتكو

شكل الوجود البيولوجي للإنسان في رحم الأم، فكذلك يتشكل الوجود شخصيته، " فكما يت
 .21الاجتماعي للطفل في رحم الأسرة وحضنها
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بية والتعليم، حيث كانت  ولقد كانت الأسرة ومنذ فجر التاريخ الإنساني الجهاز الوحيد للتر
 تسند مهمة التعليم للآباء والكبار في السن.

بالرغم من التغيرات والتطورات  الاجتماعية ال كبيرة التي أدت إلى تقلص بعض وظائف و
بية تبقى من الوظائف الثابتة والأساسية للأسرة، ففيها يتعلم الطفل  الأسرة، إلا أن وظيفة التر

 المبادئ الأولية للكلام والمعاملة أي التنشئة الاجتماعية الأولية للطفل. 

يم السلوك  ين النفسي وتقو يقها فللأسرة أثر واضح في التكو بعث الحياة، فعن طر الفردي و
يكتسب بعض القيم والاتجاهات ولها الفضل في تعلم قواعد الأدب  يتعلم الطفل اللغة و

  والأخلاق وهي السبب في حفظ ال كثير من الحرف والصناعات الموروثة.

ولذلك تعد الأسرة البناء الاجتماعي الأكثر أهمية في حياة الطفل وأكثرها أثرا في التنشئة 
الاجتماعية، فالطفل في حاجة ماسة للكبار، لإشباع حاجاته البيولوجية والنفسية، ولذا يلتمس 
الطفل رضا الوالدين وموافقتهم على سلوكه وتقبلهم له، فالطفل في مراحل طفولته الأولى يكون 

 .قابلا للاستهواء سهل التأثير عليه، لذا قد ينصاع لأوامرهم ونواهيهم في بعض الأحيان
 

 ؤّو٘ٔ التٌشئٔ األسشٗٔ: -0-0

يقضي فيه أهم   يعيش فيه الطفل و بوي الأول الذي يولد و الأسرة هي ذلك المكان التر
ينا جسميا وعقليا اجتماعيا وخلقيا ودينيا وعاطفيا و لحظات حياته، فالأسرة تقدم للطفل تكو

ومهاراته، وإذا عن كل تصرفاته لأنها هي المهد الأول لنشأة أفكاره  ونفسيا، وتكون مسئولة
أردنا أن نعرف دور الأسرة في تنشئة الطفل نقول هي الركيزة الأساسية في تنشئته لأن الوقت 
الذي يقضيه الطفل في الأسرة أكثر من أي مكان أخرى كالمدرسة والمسجد مثلا خاصة في 

 سنواته العشرة الأولى.

دين أكثر أفراد الأسرة فهو طول الوقت في البيت مع الأم وأفراد الأسرة، ولان الوال
احتكاكا بالطفل، فتظل بصماتهما راسخة فيه مدى الحياة فيكتسب صفاتهما الخلقية والنفسية، 

في كثير من الأحيان، يجب أن تعتبر نفسها  والعادات فالوالدين هما القدوة الأولى للطفل
ية والمدرسة الأولى التي يتكون فيها الطفل جسميا وعقليا وخلق بو يا واجتماعيا ودينيا مؤسسة تر

 .وعاطفيا
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بوي أكثر أهمية، إذ أنها   "مع أن الأسرة وحدة اجتماعية اقتصادية هامة إلا أن دورها التر
بية لأطفالها من خلال إكسابهم المهارات والعادات والقيم والأخلاق،  تقوم بعملية التر

ية تنعكس على والاتجاهات والسلوك العام ومما لاشك فيه أن أهمية الأسرة في العمل بو ية التر
قد أوضح بارسونز أهمية دور الأسرة في عملية التنشئة و 22سلوك الفرد في الحياة الاجتماعية

الاجتماعية، إذ يرى أن على الوالدين تقع مسؤولية تشكيل شخصية الطفل في المراحل النمائية 
مو، وما يتعلمه الطفل الأولى في حدود قدراته الوراثية من خلال ما توفره الأسرة من فرص للن

من بيئته المنزلية من القواعد والتوقعات والقيم والاتجاهات وأنماط السلوك الأساسية السائدة في 
يقلل من فرص الانحراف الاجتماعي، الذي  مجتمعه، مما يساعد على الضبط الاجتماعي، و

 .23اعتبره بارسونز نتيجة طبيعية لفشل عملية التنشئة الاجتماعية

ية تؤدي إلى رجل سوي، يقول عل ماء النفس أن الرجل هو امتداد لطفولته، فالطفولة السو
، 24والأسرة هي التي تضع نواة وأسس شخصية الفرد في السنوات الخمس الأولى من حياته"

ية في مرحلة الطفولة،  بية الطفل وتنشئته تنشئة اجتماعية سو حيث "يتعاظم دور الأسرة في تر
وجماعة أولية ومؤسسة اجتماعية يعيش في ظلها الطفل، ومن خلالها باعتبارها أول نواة 

ين  يكتسب العديد من الخ برات التي تشكل الأساس للعديد من المفاهيم عن نفسه وعن الآخر
والعالم من حوله، إذ أنه يرى المجتمع الخارجي من خلال عيون الوالدين والأخوة الذين يشكلون 

بما  ية الصغيرة، و أن معظم ما يتعلمه الطفل في سنواته الأولى له صفة الثبات الأسرة النوو
يبة  ية، فإن نظرة الطفل ومفهومه عما يجري من حوله في بيئته الاجتماعية القر والاستمرار
والأبعد في السنوات اللاحقة، تعتمد إلى حد كبير على ما تكون لديه من مفاهيم وقيم واتجاهات 

 .25شكل أساسي"في الطفولة المبكرة أي في أسرته ب

بية الأطفال وتنشئتهم إن الأسرة وفي دلك يقول الرسول ، هي الأصل والأساس في تر
يم"يولد الطفل على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه"،  فالأبوان بشكل عام )الأم ال كر

وأساسي والأب( لا تقتصر وظيفتهما على الانجذاب فقط، وإنما تمتد هده الوظيفة بشكل رئيسي 
ية الأولى التي تتكفل بالطفل منذ  على بو بية، فالأسرة هي المؤسسة التر الرعاية والتنشئة والتر

يشعر بالانتماء إليها، حيث تقوم هذه الأخيرة ، لحظات ولادته فهي أول جماعة يحتك بها الطفل و
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وه في بنقل كافة المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات للطفل، كما تعمل على توجيه نم
 الاتجاهات التي تتماشى مع ثقافة الأسرة ذاتها أو الوسط الاجتماعي الذي تنتمي إليه.

 :26ول كي تقوم الأسرة بواجباتها يجب عليها القيام بما يلي

ية والعمل بها. - بو  التزود الدائم بالثقافة التر

بية. -  لا تنسى نفسها بأنها المدرسة الأولى في التر

 مهات قدوة فيما يودون أن يكون عليه أبنائهم. أن يكون الآباء والأ -

يم عمل المدرسة في ضوء الأهداف  - يمهم وتقو التعاون مع المدرسة ومتابعة أبنائهم وتقو
 والمعايير.

بيتهم على الأدب والقيم  - بية الأخلاقية والاجتماعية لأولادهم مثل تر الاهتمام بالتر
 الاجتماعية والدينية والأخلاقيات العلمية. 

ين الشعور بالمسؤولية الدينية والاجتماعية في كل تصرفاته ومراعاة الحلال والحرام بعد  - تكو
يفهم بها.  تعر

يبهم عليها باستمرار. - يفهم بواجباتهم نحو خالقهم والوالدين والأقارب وغيرها، وتدر   تعر

ية،  ية أو غير سو يقة سو من خلال تلعب الأسرة دورا أساسيا في تحديد سلوك الأفراد بطر
النماذج القدوة التي تقدمها لصغارها، فأنماط السلوك التي تدور داخل الأسرة هي نماذج تؤثر 
بية الطفل، إن أهم سمة تميز علاقة الوالدين بالأبناء هي علاقة تسلطية ممزوجة  سلبا وإيجابا في تر

مط من بالحنان والعطف من طرف الوالدين، غرضها فرض الطاعة والاحترام، إن هذا الن
الذي يركز على الطاعة والخضوع لسلطة الوالد والكبار، يتعمم ليشمل كل رموز السلطة  التنشئة

  كأن يكون ذلك معلما أو مديرا أو قائدا أو رئيسا أو غير ذلك.

وتستخدم الأسرة أساليب متعددة في عملية التنشئة الاجتماعية منها ما يطلق عليه عملية 
يز أو التدعيم  باستخدام الثواب أو العقاب المادي  ،للسلوك المقبول من المجتمع أو المرفوضالتعز

 .والمعنوي
بها أو بعدها عن  وتختلف الأسر وتتشابه في أساليبها السلوكية وفي قيمها واتجاهاتها من حيث قر
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لف الأساليب السائدة والمقبولة اجتماعيا والتي تعرف بالمعايير الاجتماعية والتي هي بدورها تخت
يمكن حصر هذه الاختلافات في من مجتمع إلى آخر ومن  :27طبقة إلى أخرى، و

اختلافات في المسؤوليات الشخصية والاجتماعية التي تفرضها على أطفالها وما تتوقعه منهم  -
 .استجابة لهذه المسؤوليات

الأب اختلاف في الجو العاطفي والانفعالي الذي يحيط بالأطفال مثل عاطفة الأم ورعاية  -
 .وأساليب الثواب والعقاب

به  - اختلاف في درجة ضبط وتهذيب عدوان الطفل اتجاه الأفراد سواء في أسرته أو أقار
 .وجيرانه وأقرانه

اختلاف في درجة ضبط وتهذيب عدوان الطفل اتجاه والديه وعصيانه لأوامرهما ونواهيهما  -
 .وخروجه عن القواعد وتقاليد الأسرة

بية الأطفال والتي تختلف باختلاف عادات وتقاليد اختلاف في درجة  - الرعاية والعناية في تر
 .كل مجتمع وكذلك ارتباط هذه الرعاية بترتيب الطفل وجنسه

تلعب العلاقات الزوجية المستقرة دورا كبيرا في تحقيق تنشئة اجتماعية سليمة، فلعلاقة كما 
ين شخصيته، فالطفل الذي تكون علاقته الوالدين بالطفل وكيفية معاملته تلعب دورا أهم في ت كو

تكون شخصيته سليمة  بوالديه قائمة على أساس الاحترام وإشباع الحاجات البيولوجية والنفسية
ين ية يتوفر لها القدرة على التوازن الانفعالي والتوافق والتعاون مع الآخر وعلى العكس من  ،وسو

والتصاق  ،ئمة على الإفراط في الحب والتدليلذلك عندما تكون العلاقة بين الوالدين والطفل قا
يه، فإنها سوف تنشأ شخصية أنانية اتكالية تتميز بضعف الثقة بالنفس وعدم القدرة على  الطفل بأبو

ين  .التعاون والتوافق مع الآخر

بية الرشيدة في خلق  وقد وجهنا الرسول  إلى أهمية التنشئة الاجتماعية السليمة والتر
ياء من الأبناء، وفي ذلك يأمرنا بالعدل بين الأبناء في كافة مجالات التعامل وعدم  أجيال أسو

يق بينهم أو التفضيل بينهم.  التفر

فيما  أهم المعايير والضوابط التي يجب مراعاتها أثناء تنشئة الأبناءومما سبق يمكن أن نلخص 
 :28يلي
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ارتكبه الطفل في الوقت  المعاملة الموحدة بين الوالدين، فلا يقسو الأب مثلا على خطأ -
 الذي تتغافل الوالدة على الخطأ أو تثيبه عليه وتشجعه.

عدم نهي الطفل عن فعل والإتيان بمثل، كأن ينهى الأب ابنه عن التدخين وهو يدخن،  -
 بحيث يؤدي هذا النهي إلى الإصرار على الفعل.

ه اليوم ولا يعاقب عليه عدم التذبذب في معاملة الابن، كأن يعاقب الطفل على فعل قام ب -
 إذا قام به في اليوم التالي.

عدم الإفراط في العقاب على فعل بسيط قد يرتكبه الطفل في حين يواجه السلوك الخطير  -
 بعقاب بسيط أو دون عقاب.

يق في المعاملة أو العقاب بين الأبناء. -  عدم التفر

بة بالت - ية عدم مقابلة الوالدين لبعض العادات غير المرغو هديد والوعيد والحرمان والسخر
يادة التوتر والقلق لدى الطفل.  والردع لأن ذلك قد يؤدي إلى ز

عدم المضايقة والتشديد على الطفل بأسلوب حياته بتنظيم صارم لمواعيد الأكل واللعب  -
يفقده الثقة بالنفس  والنوم والاستيقاظ، لأن ذلك قد يصيبه بالقلق والتوتر وضعف الشهية و

يقل ين اتجاهات عدائية.و  ل من اعتماده على نفسه وتكو
 

 ػول٘ٔ التٌشئٔ االرتوبػٍ٘ٔ الوذسسٔ -6

إن أنواع المعارف والعلوم والمعلومات تنتقل من جيل إلى آخر في الجسم الإنساني في شكل 
ثقافته من خلال المدرسة، حيث أوجدها المجتمع لتطبيع الفرد على قيمه وثقافته، ولم يعد خافيا 
الدور الخطير الذي تلعبه المدرسة بالنظر إلى التأثيرات الخطيرة التي تحدثها في اتجاهات وقيم 
الأفراد في دول العالم الثالث، وفي الجزائر خاصة، حيث تعد المدرسة أهم أجهزة الدولة 
الإستراتيجية التي تعمل من خلالها على غرس أفكارها، وتعليم الأفراد بعض السلوكات التي 

يس الطفل أصول الأخذ والعطاء تخد م بقائها واستمرارها، "فمن أهم واجبات المدرسة تعليم وتدر
فداخل المدرسة يتعلم الطفل الاعتماد على النفس  29التي تقوم عليها الحياة الاجتماعية"
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والتنافس وتحمل المسؤولية واحترام القانون والتمسك بالحقوق وأداء الواجبات والعمل الجماعي 
 الانفعالات.وضبط 

 

 التفبػل التشثٍَٕ الوذسسٔ 6-0

تشكل العلاقات القائمة بين عناصر النظام المدرسي منظومة بالغة التعقيد من النشاطات 
بين جوانبها  بوي داخل المدرسة و ية، حيث تتم دراسة أشكال التفاعل التر بو والأفاعيل التر

 أيضا وفق مقولات العلاقة بين المختلفة،وفق عدد كبير من المتغيرات والعوامل، كما تتم
يين   .وجماعات الاتصال منظومات الأدوار والمواقف القائمة بين المعلمين والتلاميذ والإدار

بوي، الذي يجري بين أفراد الجماعة المدرسية، صورة حية يعد التفاعل التر للتفاعل  و
يتجلى في العمليات التي يرتبط من خلالها  الاجتماعي الذي يجري في إطار الحياة الاجتماعية. و

مع بعض عقليا ودافعيا على مستوى الحاجات والرغبات والوسائل  أعضاء الجماعة بعضهم
بوي على أنه "سلسلة متبادلة والغايات ومستمرة  والمعارف، وعلى هذا النحو يعرف التفاعل التر

ية هي بو معياري للسلوك الذي نمط  من الاتصالات بين كائنين إنسانيين أو أكثر. فالعلاقة التر
بوي بين التلاميذ والمعلمين والمقررات والإدارة والمعايير والقيم بوصفها عوامل  يحقق التواصل التر

 . 30المدرسي" مكونة للنظام

يكاد يجمع الباحثون اليوم في مجال السوسيولوجيا المدرسية، على نتيجة هامة وهي أن فعالية  و
ية أمر مرهون، إلى حد كبير، بمستوى  يق غاياتهالنظام المدرسي ومدى قدرته على تحق بو التر

بوي القائم  بين جوانب النظام المدرسي. ودرجة التفاعل التر

  المؤشرات الإجرائية أبرزها: وتتجلي فعالية النظام المدرسي في عدد من 

  خرىدرجة الديمقراطية المتاحة والقائمة بين المعلمين والتلاميذ والإدارة وجوانب النظام الأ -1

  .مدى التوافق والانسجام الذي يتحقق بين جوانب النظام المدرسي ومكوناته  -2

ية القائمة، سواء كان ذلك -3 بو داخل النظام: بين  مدى المرونة التي تتصف بها العلاقة التر
يين والطلاب، أو بين المدرسة والوسط   .الاجتماعي للتلاميذ المعلمين والإدار
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يه أن التف بوي المدرسي يتحدد بجملة منومن الجدير بالتنو العوامل والشروط  اعل التر
  الموضوعية من أبرزها:

ية السائدة في الوسط الاجتماعي، أو في وسط -1 بو المدرسة حول غاية  الفلسفة التر
بية الحديثة، ومثال ذلك أن المعلم الذي ينظر إلى  التعليم ووظيفة المدرسة، ومبادئ التر

بوي  فحسب،المدرسة بوصفها نظاما للتعليم  لا يستطيع أن يحقق شروط التفاعل التر
يا متكاملا  الايجابي، والمعلم الذي يؤمن بو بمبدأ السلطة والإكراه لا يستطيع أن يحقق فعلا تر

ية من مبادئ إنسانية في بو  وأصيلاً، وعلى خلاف ذلك كله، عندما تنطلق الفلسفة التر
بوي وحيث ينظر إلى المدرسة بوصفها مرح الأطفال،  لة حياتيه هامة في حياةالعمل التر

بوي  وأن مهمة المدرسة لا تكمن في تلقين المعلومات المجردة فحسب، فإن التفاعل التر
بداع يين سيترجم إلى عطاء متواصل في مجال الفعل والإ بو   .التر

ية السائدة، حيث يلاحظ بأن التصلب الإداري -2  مدى مرونة الأنظمة الإدار
يكرس انخفاضا في مستوى التفاعلاتينعكس سلبا على مستوى إن ية  تاجية المدرسة، و بو التر

ية بين إطرافها وعناصرها المكونة   .الجار

ً في  -3 ً كبيرا ية الخاصة بالمدرسة دورا بو تحديد مستوى  تمارس صيغة الأهداف التر
ية السائدة، وهي في الوقت الذي تتميز فيه بو بالمرونة تجعل من تحقيق التفاعل  العلاقات التر

بوي إمكانية متاحةا   .لتر

بالقدر الذي تكون فيه المناهج متكيفة مع تجارب الحياة الخاصة -4 بالتلاميذ فإن ذلك  و
بوي ية القائمة نحو طور تر بو   .أفضل يسهم في دفع العلاقات التر

الأوليات  العلاقة بين الوسط الاجتماعي والوسط المدرسي التي تتم عبر مجالس -5
دفع وتيرة الفعل  ذوي التلاميذ في العمل المدرسي، من شأنهوالمعلمين، ومدى مشاركة 
بوي نحو أفاقه المنشودة.  التر

ية تمثل في بو ية في الكائن الحي،  فالعلاقات التر النظام المدرسي القائم، ما تمثله الدورة الدمو
يات عليا، كلما كان النشاط وهذا من والفعالية  يعني انه كلما ارتفعت هذه العلاقات إلى مستو

 نصيب حركة النظام وقدرته على الفعل والممارسة.
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بوي بمكوناته وعناصره يشكل شخصية الطفل من خلال عملية نقل القيم الدينية  "فالوسط التر
يبها يقة يمكن استيعابها وتذو فالمقررات ، والاجتماعية والروحية والاقتصادية والسياسية بطر

ية والمناهج والمعلمون والفاعلون الت بو يون كلهم وسائل عملية تتم من خلالها عملية التر بو ر
الاكتساب والتطبيع الاجتماعي، دون إغفال الأنشطة المدرسية المنظمة إلى جانب استخدام 

يين" بو يجابية مع إعطاء الأهمية البالغة لسلوك الفاعلين التر وعطفا عما  31الجزاءات السلبية والإ
يتعلمون يلعب المعلم دورا كبيرا في عملية التطسبق،  بيع الاجتماعي، فالتلاميذ يتفاعلون معه و

 السلوكات والخ برات الثقافية مما يساعد على نمو شخصياتهم.و منه ال كثير من المعارف

ية الواجب إتباعها في التنشئة الاجتماعية المدرسية نذكر بو  32ومن أهم الأساليب التر

 وحنان ورعاية.ملاءمة جو المدرسة مع جو المنزل من إشباع عاطفي وحب  -

يجب أن تكون سياسة المدرسة مبنية على التوجيه والإرشاد والعطف المصحوب بالحزم  -
 والردع في بعض الأحيان.

ياضية أو ترفيهية. -  ضرورة الاهتمام بالنشاطات المدرسية سواء كانت نشاطات ثقافية أو ر

يجب أن تكون منعزلة عن  مواكبة المدرسة للتغيرات الحاصلة في المجتمع ال كبير، بحيث لا -
بوي  البيئة الاجتماعية، كما يجب أن تتيح الفرصة للأولياء بالتعرف ومتابعة المسار الدراسي والتر

 لأبنائهم.

يقة  - ضرورة توفير الوسائل والامكانات المناسبة التي تتيح للتلاميذ قضاء وقت فراغهم بطر
ي  اضيا.مثمرة تساعد على نمو التلميذ ثقافيا، اجتماعيا ور

ضرورة الاهتمام بالتلميذ المتفوق والموهوب بإشباع حاجاته، ورعاية المتخلفين مدرسيا  -
 وإنشاء فصول خاصة بهم لاستدراك النقص أو العجز المدرسي الذي يعانون منه.

ضرورة الاهتمام وتجديد المناهج الدراسية بما يتوافق وحاجات التلاميذ العاديين والمتفوقين،  -
 ن تكون مسايرة للحياة الواقعية وليست جامدة أو خيالية.كما يجب أ

ولن تحقق المدرسة أهدافها إلا إذا قامت بإدماج التلميذ في الحياة الاجتماعية المدرسية 
ين  ين قادر وتوجيه نشاطه في مختلف المجالات الإنتاجية والاجتماعية، وهذا يتطلب إعداد مؤطر
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حيث تقود التلميذ إلى تبني اتجاهات وإكسابه مهارات على فهم التلميذ ومتطلبات المجتمع، ب
بة في العصر الحديث.   وكفاءات جديدة مطلو

 ث٘ي األسشٓ ٍالوذسسٔ التىبهل التشثَٕ 6-6

على ضوء ما عرضناه آنفا لدور كل من الأسرة والمدرسة في عملية التنشئة الاجتماعية، 
تكامل بين الأسرة والمدرسة في مجال نعتقد من الأهمية بما كان التطرق لدواعي ومبررات ال

  :33ما يليعلى سبيل الحصر التنشئة الاجتماعية نذكر 

لدور  أن التعاون بين الأسرة والمدرسة يساهم في تحقيق درجة مقبولة من الفهم المتبادل -
بية الطفل، وتفهم أوضاع التلميذ الاجتماعية والاقتصادية والنفسية،  كل منهما في مجال تر

 ومساعدته على التكيف الاجتماعي في الوسط المدرسي.

بخاصة مسألة  - أن التعاون بينهما يقلل من حدة المشكلات التي قد يواجهها التلاميذ و
 .الفشل في الامتحانات أو، الغياب عن المدرسة

يادة  أن التنسيق بين المدرسة والبيت في هذا المجال يؤدى إلى راحة التلميذ النفسية - وز
يادة حبه للمدرسة وانتمائه إليه.تحص  يله الدراسي وإلى ز
 

 خبتؤ

بية نظاما اجتماعيا أوليا وأساسيا في كل المجتمعات الإنسانية، حيث دعت إليه  تعتبر التر
ضرورة ملحة، وهي تنشئة الأطفال، ولذلك فهي من الوسائل الهامة التي تعمل على المحافظة على 

من العمليات الاجتماعية ذات التأثير ال كبير والفعال على هي قيم ومبادئ المجتمع وترقيتها، ف
مختلف النظم الاجتماعية، حيث تعمل وفي إطار السياق الاجتماعي على المحافظة على الثقافة 
بية وسيلة المجتمع للمحافظة على بقائه  يق التنشئة الاجتماعية، فالتر المميزة للمجتمعات عن طر

تعد و قيمه وخبراته ومعارف الأجيال السابقة،و ره الاجتماعيةواستمراره وثبات نظمه ومعايي
ير قطاعاته نحو استثمار اقتصادي مثمر.   أيضا مشروع المجتمع لإصلاح نفسه وتطو

وتعلم العلوم والفنون  لقد تبين أن قوة المجتمع واستمراره لا تعتمد فقط على القراءة والكتابة 
وتلك القوة في البناء الاجتماعي، على  ذلك الاستمرارإنما يعتمد ، والإعداد لمعترك الحياة
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المدرسة في الناشئة لخدمة الوطن والمجتمع، و الأسرة تغرسها السلوكيات والاتجاهات والقيم التي
يرتضيها  والتضحية في سبيلها واحترام العادات والتقاليد والنظم والتعليمات التي والانتماء إليها

  الجماعة.المجتمع واحترام أخلاقيات 

ليصبح هؤلاء الأفراد  فالمدرسة مطالبة بأن تعمل على التكيف الاجتماعي والثقافي للنشء،
مطالبة كذلك بتوسيع دائرة معارفهم  أعضاء عاملين ناجحين ومشاركين في نهضة مجتمعهم، وهى

 تنتظرهم في الحياة العامة.  وثقافتهم ليستطيعوا القيام بالأدوار التي
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 اإلػالم الزذٗذ فٖ صٗبدٓ الَػٖ الج٘ئٖ  دٍس
 الفبٗسجَن ًوَرربً

 "تحل٘ل هحتَى سئى شجبة هذٌٗٔ األغَاؽ  "

 ؤ. ػلٖ ثَخلخبل  -  د. سؼ٘ذٓ صٗضاح
 ربهؼٔ األغَاؽ

  :ولخضال

يمكن اعتبار الإعلام الجديد حلقة من حلقات النظام البيئي والمجال الحيوي، فالإعلام 
ومتميزة في علاقته مع الإنسان والبيئة، ذلك أنه أكثر الوسائل تأثيرًا الجديد يحتل مكانة خاصة 

في البيئة في الوقت الحالي، حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور موقع التواصل 
الإجتماعي " الفايسبوك " في تحسين الوعي البيئي لدى الشباب الأغواطي نموذجاً، ودرجة تأثره 

يث اشتمل دور موقع التواصل الإجتماعي " الفايسبوك " على ثلاث بالمتغيرات المستقلة، ح
متغيرات رئيسية هي مقدار المتابعة وعدد المنشورات، مقدار طرح القضايا والموضوعات البيئية، 

ية في موقع التواصل الإجتماعي " الفايسبوك ".  الفترة الزمنية للعضو

قع التواصل الإجتماعي / الفايسبوك / الإعلام / الإعلام الجديد / موا الىلوبت الذالٔ:
 الوعي / الوعي البيئي / الشباب

Abstract: 
The new media can be considered as a part of the biological system and, thus it has a 

big importance and a unique relation with the human being and its environment, 
because it has a great influence on it. This is why this study aims to identify the real 
role of one of the most famous tool of the new media which is the social network 
“facebook” in the improvement of the environmental awareness among the youth of 
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Laghouat city, and the ratio of the influence the independent variables. Whereas the role 
of the social network of “facebook” contained 3 major variables which is: the amount of 
the follow-up and the number of the posts, in addition to the amount of debating the 
environmental issues and subjects, and the last variable is the period of joining the 
facebook. 

 

 اإلشىبل٘ٔ

ين نتيجة للثورة التكنولوجية المتسارعة والعشوائية  بخاصة في القرن العشر أحدث الإنسان و
بة، فظهرت  بط بين عناصر البيئة من ماء وهواء وتر خللاً كبيراً في التوازن الدقيق الذي كان ير

والتصحر وانتشار بسببها ظواهر بيئية جديدة لم يعرفها الإنسان من قبل مثل ظاهرة التلوث 
بالتالي كان لها ، النفايات في الأماكن العمومية مما أدى إلى تدهور صحتها وقدرتها على العطاء، و

 مردود سلبي مباشر وكبير على صحة الإنسان والحيوان والنبات.

ية نحو البيئة وأجبرته  يته وسياسته ومرجعياته الفكر كل هذا فرض على الإنسان إلى تغيير نظر
على الإهتمام بقضايا البيئة ومعالجة تأثيراتها السلبية، لذلك عقدت عدة مؤتمرات عالمية للبحث 

 في هذا الموضوع وقضاياه، ومن بين هذه المؤتمرات نذكر" مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة
يد(الإنسانية الذي انعقد في   1972جوان16إلى  5في الفترة الممتدة بين  ستوكهولم )السو

بية البيئية الدولي " ، وتوالت المؤتمرات في هذا الشأن إلى آخر مؤتمر في 1وتمخض عنه برنامج التر
يل(وانعقد بمدينة  " قمة الأرض "الذي عرف ب   2012جوان يو دي جانيرو )البراز حيث ، ر

فيه أكثر من مائة رئيس دولة ورئيس حكومة في العالم، ل كن غاب عنه الرئيس حضر 
باما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتم خلال هذا التجمع الاتفاق حول  يكي باراك أو الأمر

يده ". 49مسودة إعلان نهائية من   صفحة بعنوان " المستقبل الذي نر

يق وقد دعت كل هذه اللقاءات إلى نشر الوعي الب يئي وتنمية العناية بقضايا البيئة عن طر
وسائل الإعلام والإتصال بمختلف صورها المقروءة والمرئية والمسموعة، لقدرتها في التأثير على 
الأفراد والجماعات والمجتمعات في مجالات القيم والعادات والسلوك، بالإضافة إلى تأثيرها الفاعل 

بنائه النفسي والإجتم اعي، فنحن نعيش اليوم مرحلة الإعلام الجديد بكل في شخصية الفرد و
تجلياته وأبعاده، وهي مرحلة أضحى فيها الإعلام الشخصي والفردي سمة القرن الجديد، 
والأنترنت والكمبيوتر أدواته الأساسية، حيث إنتشرت مواقع التواصل الإجتماعي بشكل كبير 
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بط أفراده في أنحاء العالم مما أدى ل كسر الحدود الجغرافية له  ية صغيرة تر وجعله يبدو كقر
ً بين مستخدمي  ً فشيء لتصبح الأشهر إستخداما ببعضهم البعض، تطورت هذه المواقع شيئا
الأنترنت، ومع التطور الذي يشهده العالم في مجال التقنية والإتصالات ذات صيت في 

بين الشباب.  المجتمعات العالمية و

يعرف بأدوات التشبيك الإجتماعي أو  وتعد مواقع التواصل الإجتماعي أو ما
MediaSocial  من أنواع الصحافة التي إنتشرت وتبلورت في بيئة الأنترنت ً ً جديدا نوعا

ير وتحليل الأخبار  ً في عملية جمع وتحر ً بارزا وتكنولوجيا الوسائل المتعددة، حيث تلعب دورا
يد الوسائل الإعلامية  بمعلومات دقيقة وذات مصداقية يكون وتبادلها بين المستخدمين، وكذا تزو

 فيها المواطن الحلقة الأساسية في بناء وصياغة المضمون الإعلامي وتبادله على نطاقات واسعة.

ً على  ً وتأثيرا يعتبر الفيسبوك أحد شبكات التواصل الإجتماعي وأكثرها شهرة وإستخداما و
يد عن  مارك من طرف  2004اءه عام سنة، حيث تم إنش 12مستوى العالم برغم أن عمره لا يز

بيرغ يملك الموقع " حوالي زوكر ً من بين  880، و ً واحدا مليون مستخدم، بمعنى آخر فإن شخصا
يقضي هؤلاء  75شخص على الأرض لديه حساب في موقع فيسبوك، بحوالي  13كل  لغة، و

ياً " 700المستخدمين جميعاً أكثر من  .2بليون دقيقة على الموقع شهر

يحة تستخدم مواقع التواصل الإجتماعي، بوصفهم يشكلون الغالبية والشباب هم أ كثر شر
بي عامة والجزائري خاصة، هم الأساس الذي يرتكز عليه التقدم  العظمى من أعضاء المجتمع العر
ً على العمل  ية، وقدرة، ونشاطاً، وإصرارا في كافة مجالات الحياة، فهم أكثر فئات المجتمع حيو

حساس بالجديد، وحب التجديد، والرغبة في التغيير، مما يجعلهم أكثر قدرة والعطاء، ولديهم الإ
على مواجهة مشكلات المستقبل، لذلك كان من المفيد التطرق لهاته المشكلة والتي تبحث في 
يادة الوعي البيئي لدى الشباب  قياس دور مواقع التواصل الإجتماعي " الفايسبوك " في ز

كيف تساهم مواقع التواصل الإجتماعي " الفايسبوك ؤل العام التالي: الجزائري إنطلاقاً من التسا
يادة الوعي البيئي لدى الشباب بمدينة الأغواط؟  " في ز

 وتندرج تحت هاته الإشكالية بعض التساؤلات الجزئية التالية:

يادة  .1 هل يؤثر مقدار المتابعة والتفاعل مع موقع التواصل الإجتماعي " الفايسبوك " على ز
 عي البيئي لدى الشباب بمدينة الأغواط؟الو
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يادة الوعي البيئي لدى الشباب  .2 هل يساهم مقدار طرح القضايا والموضوعات البيئية في ز
 بمدينة الأغواط؟ 

يادة الوعي البيئي لدى الشباب بمدينة الأغواط؟  .3 ية على ز  هل تؤثر الفترة الزمنية للعضو
 

 فشػ٘بت الذساسٔ -

مع موقع التواصل الإجتماعي " الفايسبوك " من خلال مدة . يؤثر مقدار التفاعل 1
يادة الوعي البيئي لدى الشباب بمدينة الأغواط.  الإستعمال وعدد المنشورات في ز

ومعالجتهامن خلال نشر ثقافة  . يساهم مقدار طرح القضايا والموضوعات البيئية المختلفة2
يادة الوعي البيئي لدى الشباب   بمدينة الأغواط.التطوع البيئي في ز

يادة الوعي البيئي 3 ية من خلال عدد سنوات الاستعمال في ز . تؤثر الفترة الزمنية للعضو
 لدى الشباب بمدينة الأغواط.

 ؤّو٘ٔ الذساسٔ -

. يعد البحث إسهاماً في تناول موضوع الوعي البيئي على مستوي موقع التواصل الإجتماعي 1
 "الفايسبوك".

لأهمية موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" في الرفع من  . يعطي مؤشرات ثقافية2
 مستوي الوعي البيئي لدى الشباب.

. يمثل إلتفاتة للبحوث المستقبلية تتناول موضوعات ذات صلة بالبحث الحالي مثل تصميم 3
ير البيئي في موقع التواصل الإجتماعي  بية البيئية والتنو بناء صفحات بيئية دعائية خاصة بالتر " و

 الفايسبوك " لما له أهمية قصوى في الوقت الحالي.

 . التعرف على إهتمامات الشباب المستخدم للموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك". 4
 هفبّ٘ن الذساسٔ -

تعتبر عملية تحديد المفاهيم وضبط المصطلحات العلمية من الخطوات الاساسية في البحث 
يد مسار البحث وذلك بتناول المفاهيم ذات الصلة المباشرة العلمي لما لها من دور كبير في تحد
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بالموضوع أو ببعض جوانبه، وسوف يتم التطرق إلى مفهوم الإعلام، الإعلام الجديد، مواقع 
 التواصل الإجتماعي، الفايسبوك، البيئة، الوعي البيئي، الشباب.

 ؤٍال: اإلػالم

يلغة قال استعلم لي خبر فلان وأعلمنه وعلم : " من الفعل أعلم وعلم بالشيء أي شعر به، و
يقال علمت الشيء بمعني عرفته وخبرته "   .3الأمر وتعلمه أي أتقنه و

يعرف الإعلام من الناحية الإصطلاحية على أنه " نشر الحقائق والأخبار إصطلاحاً: " 
والسينما والمحاضرات والأفكار والآراء بين الجماهير بوسائل الإعلام المختلفة، كالصحافة والإذاعة 

 .4والندوات والمؤتمرات والمعارض وغيرها بغية التوعية والإقناع وكسب التأييد "

ية إلى  كما يعرف الإعلام على أنه " إتصال علني ومنظم يوجه عبر وسائل الإتصال الجماهير
يض "  .5جمهور عر

ني إنتقال معلومة بين والإعلام هو الإخبار، أو التبليغ، أو هو الإنباء، وكلها مرادفات تع
الأفراد بواسطة فرد أو جماعة، بحيث تنتشر بينهم، فتصبح لهم لغة للتفاهم وإصطلاحاً للتعامل، 

 6ووسيلة للمشاركة.

يفه  يمكن تعر ً و  بأنه " عملية إنتقال المعلومات بين الأفراد والجماعات والمؤسسات " إجرائيا
 حبً٘ب: اإلػالم الزذٗذ

هو مصطلح يضم  Digital Mediaأو الإعلام الرقمي  New Mediaالإعلام الجديد 
كافة تقنيات الإتصال والمعلومات الرقمية التي جعلت من الممكن إنتاج ونشر واستهلاك وتبادل 
يده من خلال الأجهزة  بالشكل الذي نر يده و يدها في الوقت الذي نر المعلومات التي نر

ين.الال كترونية )الوسائط( المتصلة أو غير المتص  لة بالإنترنت، والتفاعل مع المستخدمين الآخر

يف مجلة بي سي للإعلام الجديد بأنه: "أشكال التواصل  يفات أخرى مختلفة منها تعر هناك تعر
بشكل أكثر  في العالم الرقمي والتي تضمن النشر على الأقراص المدمجة وأقراص الدي في دي و

 .7أهمية على شبكة الإنترنت "
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ق الجديدة في الإتصال في البيئة الرقمية، بما يسمح للمجموعات الأصغر من يعرف بأنه " الطر
الناس بإمكانية الالتقاء والتجمع على الأنترنت، وتبادل المعلومات، وهي بيئة تسمح للأفراد 

 .8والمجموعات بإسماع أصواتهم وأصوات مجتمعاتهم إلى العالم أجمع "

ً ونعرف الإعلام الجديد  ام متعدد الوسائط حيث أنه أحدث ثورة نوعية في بأنه إعل إجرائيا
المحتوى الإتصالي الذي يتضمن مزيج من النصوص والصور وملفات الصوت ولقطات الفيديو، 
هذا المحتوى متعدد الوسائط انتشر بشكل هائل خلال السنوات الماضية بشكل خاص عبر ما 

 يعرف بصحافة المواطن.
 حبلخبً: هَالغ التَاطل اإلرتوبػٖ

بأنها " منظومة من الشبكات الإل كترونية التي تسمح للمشترك فيها بإنشاء  زاهر راضييعرفها 
ين ليدهم  يق نظام إجتماعي إل كتروني مع أعضاء آخر بطه عن طر موقع خاص به، ومن ثم ر

 .9نفس الإهتمامات والهوايات "

ً إلى " الطرق الجديدة في الإتصال في البيئة الرقمية بما ي سمح للمجموعات الأصغر وتشير أيضا
من الناس بإمكانية الإلتقاء والتجمع على الأنترنت وتبادل المنافع والمعلومات، وهي بيئة تسمح 

 .10للأفراد والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى العالم أجمع "

ً ونعرفها  كإلتقاء مع بأنها مواقع تواصلية إجتماعية إفتراضية تتيح جملة من الإمتيازات  إجرائيا
الأصدقاء والمعارف والأهل إلى جانب إنشاء علاقات من كافة أنحاء العالم، كما تعتبر نافذة من 

 نوافذ التعبير في كافة مجالات الحياة المعاشية. 
 Facebookساثؼبً: الفبٗسجَن 

هو شبكة إجتماعية إستأثرت بقبول وتجاوب كبير من الناس خصوصاً من الشباب في جميع 
يعد موقع الفيسبوك واحد من أشهر المواقع على الشبكة العالمية، ورائد التواصل 11العالمأنحاء  ، و

بي، وأصبح هذا الموقع اليوم منبر إفتراضي للتعبير، وإتخذه  الإجتماعي خاصة في الوطن العر
 يةاليوم مطالبهم إرسال وفي التعبير الشباب اليوم بديلاً للأحزاب السياسية والأقلام الصحفية في

 والعيش والسكن الشغل في كالحق الدستور يكفلها التي بالحقوق والمطالبة الحكومات إلى
يم.  ال كر
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ً ونعرفه  بأنه مجتمع إل كتروني قائم على الافتراضية يتيح للفرد المستخدم أو المنتسب إليه  إجرائيا
ية في التعبير ونشر الصور والفيديوهات وتعليق عليها والتواصل مع الأصدقاء  جملة من المزايا كالحر

  وإنشاء صداقات جديدة.

بيرغ جميع العروض الإعلانية من بعض الشركات ال كبرى مثل  Yahooرفض زوكر
ير خدماته، والأن يملك  MTVوشبكة يادة عدد مستخدمين الموقع وتطو وقرر فقط التركيز على ز

 .12مليون مستخدم 880الموقع حوالي 
 خبهسبً: الج٘ئٔ

بية إلى الجذر )بوأ( الذي أخذ منه الفعل لغة:  يعود الأصل اللغوي لكلمة البيئة في اللغة العر
بن منظور في معجمه  لسان العرب باء إلى الشيء أي رجع إليه، وذكر الماضي )باء( قال إ

يبين من بعضهما البعض لكلمة )تبوأ( الأول إصلاح المكان وتهيئته  المرجع نفسه معنيين قر
بناء على ذلك يتضح أن البيئة هي: الحلول والنزول  للمبيت فيه، والثاني بمعنى النزول والإقامة، و

يمكن أن تطلق مجازاً على المك  .13ان الذي يتخذه الإنسان مستقرا حلوله ونزولهفي المكان، و

 ً بأنها "كل ما يتعلق بنمط حياة الإنسان  1972: عرفها مؤتمر "ستوكهولم" في جوان إصطلاحا
 .14في الوسط الطبيعي والصناعي"

ً ونعرفها  بأنها مجموعة النظم الطبيعية والإجتماعية التي تعيش فيها الكائنات الحية  إجرائيا
 وتمارس فيها نشاطها وتستخدم فيها مقومات حياتها.

 سبدسب: الَػٖ الج٘ئٖ 

 15: هو الفهم وسلامة الإدراك.لغة

 ً يعرف على أنه إدراك إصطلاحا : إن الوعي البيئي هو حاصل دمج مفهومي الوعي والبيئة، و
 16لدوره في مواجهة البيئة.الفرد 

يد الأفراد بالمعارف البيئية الاساسية  كما يعرف الوعي البيئي بأنه "ذلك المفهوم الذي يهتم بتزو
بة، بحيث تمكنهم من الإندماج الفعال مع  والمهارات والأحاسيس والإتجاهات البيئية المرغو

المنشودة التي تضمن الحفاظ على البيئة بيئتهم التي يعيشون فيها في إطار تحملهم المسؤولية البيئية 
 .17الحاضرة والمستقبلية من أجل الحياة
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فهي " مدى إدراك الفرد بالمشكلات البيئية والإحساس بها وتقصي الإجرائيةأما من الناحية 
 سبل معالجتها.

 سبثؼبً: الشجبة

"الشباب: الفناء والحداثة والشباب جمع شاب وكذلك  لسان العربالشباب لغة كما ورد في 
باً "  .18الشبان وشب الغلام يشب شباباً وشيو

"الشباب: الفناء كالشيبة، وقد شب يشب، وجمع شاب كالشبان،  قاموس المحيطأما في 
 .19وأول الشيء"

فقد ورد العديد من التفسيرات و الإتجاهات التي تناولت  الإصطلاحيةأما من الناحية 
مفهوم الشباب بطرق مختلفة كالإتجاه البيولوجي والنفسي والإجتماعي والديموغرافي، ل كن في 

 هذا البحث سنركز على الإتجاه الإجتماعي ) السوسيولوجي (.

يعتبر هذا الإتجاه من أهم الإتجاهات سابقة الذكر، والذي يخص علماء الإجتماع، فيعتمد 
الدور الذي يقومون به، ومن تفسيراتهم لهذا  مفهوم الشباب عندهم على طبيعة وإكتمال

 :الجانب

"إن فترة الشباب تبدأ حسبهم عندما يحاول المجتمع تأهيل الفرد ل كي يحتل مكانة إجتماعية 
ً في بنائه، وتنتهي عندما يتمكن الفرد من إحتلال مكانة إجتماعية  ً أو أدوارا ول كي يؤدي دورا

 .20قر"وأداء دوره في المجتمع بشكل ثابت ومست

ً وتناولنا مفهوم الشباب  بأنه " فترة الشباب هي الفترة الزمنية التي يجتازها الفرد بين  إجرائيا
مرحلة الطفولة ومرحلة الرشد والتي يتحقق خلالها نضجه الجسمي والعقلي والإنفعالي 

 ." والإجتماعي

ية  ً مع طبيعة  (38 -19)وتم الإعتماد في هذه الدراسة على الفئة العمر وذلك إنسجاما
المجتمع الجزائري المتفق عليه في هذا الشأن من جهة والمفهوم الذي يتناسب مع هذه الدراسة، 
ية تتجلي فيها علامات النضج العقلي والنفسي والإجتماعي بصورة  حيث إن هذه المرحلة العمر

في حياته وعلى جميع  واضحة، وفيها يستطيع الشاب أن يتعامل مع جميع المواقف التي تواجهه
ية، والاقتصادية وحتي السياسية ". يات " الإجتماعية، الثقافية، الفكر  المستو



 ؤ.علٖ ثَذلربل –زٍر اإلعالم الجسٗس فٖ زٗبزٓ الَعٖ الج٘ئٖ الفبٗسجَك ًوَشجبً ـــــــــــــــــ ز.سع٘سٓ زٗساح 
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ  رابعمجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

 حبهٌبً: الوفَْم اإلرشائٖ للوتغ٘شات الذساسٔ

ونقصد بها الوقت مقدار المتابعة والتفاعل مع موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك:  .1
لإستخدام وعادات التصفح وأنماط الذي يقضيه المشترك في هذا الموقع أي من حيث ا

يتأثر بالمعلومات والقضايا التي يفرزها الموقع في  التصفح، والذي من خلاله يستطيع أن يؤثر و
 المجال البيئي.

مقدار القضايا والموضوعات البيئية المختلفة في موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك:  .2
براز مشاكلها والتحسيس بأهميتها للفرد وهي تعني كمية المواضيع والقضايا المتعلقة  بالبيئة من إ

يع البيئية من طرف العديد من الأعضاء  وللمجتمع وأهمية المحافظة عليها وإبراز أهم المشار
ية والصفحات البيئية ومقاطع الفيديو الخاصة بالحملات البيئية المنتشرة  والجمعيات البيئية والخ ير

 في الموقع.

وهي الفترة الزمنية من تاريخ أول اشتراك في موقع التواصل ية: الفترة الزمنية للعضو  .3
 الإجتماعي الفايسبوك إلى تاريخ الاستمارة.

 هزبالت الذساسٔ

من أهم المسائل التي تشغل بال أي باحث عند قيامه بدارسة موضوع ما المجال المكاني:  -
ة الميدانية في مدينة الأغواط، تحديد المجال المكاني )الجغرافي( للدراسة وقد قمنا بإجراء الدراس

ية، تبتعد عن العاصمة حوالي  كلم، تقع شمالاً  400ومدينة الأغواط هي إحدى المدن الجزائر
شرقا، أما ارتفاعها عن سطح البحر يبلغ  3وعلى خط طول حوالي  33.5على خط عرض 

بية للأطلس الصحراوي 750  400بـــ " تقدر مساحة مدينة الأغواط ، م على السفوح الجنو
بع حيث يسكنها حوالي   531أي هناك  531نسمة بكثافة سكانية قدرها  212696كيلو متر مر

بع  .21" 2009وهذا اعتمادا على احصائيات سنة ، شخص في الكيلو متر مر
تمثل المجال البشري لهذه الدراسة في مجموعة من الشباب مستخدمي موقع المجال البشري:  -

سنة،  38و  19التواصل الإجتماعي " الفايسبوك " ذكور وإناث الذين تتراوح أعمارهم ما بين 
 مبحوث.  60وقد ضمت عينة الدراسة 

 2015/  05/  20إنطلقت هذه الدراسة في المقابلة مع عينة الدراسة من المجال الزمني:  -
 وذلك بغية الحصول على البيانات التي نحتاجها في دراستنا. 05/06/2015 إلى غاية
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 الوٌْذ الوستخذم -

يقة التي يسل كها الباحث للوصول إلى نتيجة معينة" ، وفي 22المنهج مهما إختلف نوعه فهو "الطر
سلوب للبحث "، "هو أبرلسونالذي يعرفه " تحليل المحتوىهذه الدراسة تم الإعتماد على منهج 

ً لطبيعة الدراسة 23يهدف إلى الوصف الموضوعي المنظم الكمي للمحتوي الإتصال" ، ونظرا
وهو " إجراء  أسلوب التحليل الفئويومجالاتها تم استخدام أحد أساليب تحليل المحتوي، هو 

يقي كدعامة وسند لتحليل النتائج  إستكشافي يعني أنه لا يستعمل فيه إطار فئوي نظري أو إمبر
 .24المنبثقة من منهجية تحليل واحدة وخالية من الإعتماد على إطار محدد مسبقا "

 ؤدآ الذساسٔ-

 تسمح هامة بحث تقنية أو التي تعرف بأنها "وسيلة إستخدمنا في هاته الدراسة تقنية المقابلة
 بالمبحوث الباحث التقاء معه، التفاعلية العلاقة تلك ظل في وتصوراته المبحوث آراء باكتشاف

يعرفها25معين" مكان في المقابلة لقيام أساسي شرط  بأن "ماتالون بنيامين و غيفليون رودولف ، و
ً يمكن أن نقول في هذا السياق أن26هادفة" محادثة هي المقابلة  يستعملها تقنية المقابلة ، إذا

 البحث. أهداف إلى بغيةالوصول انفراد على أفراد مساءلة في الباحث

أكثر إستخدمنا نوع من أنواع المقابلة تتمثل في مقابلة بالاستمارة ذات أسئلة مغلقة ولتحديد 
وأسئلة مفتوحة في بعض الأحيان حسب طبيعة المتغير، قمنا خلالها بإعداد جملة من الأسئلة 
بغرض طرحها على الباحث، وقد إستعملنا هذه التقنية من أجل حصر الوقائع والتعرف أيضاً 

 لتي يمنحها الأشخاص للأوضاع التي يعيشونها.على المعاني ا

ساهمت هذه التقنية في الحصول على معلومات واضحة محددة، وكذلك اسهامها في تسهيل 
 .عمليتي الفرز والتحليل

ً توزعت على خمسة محاور وتتمثل  23ونش ير إلى أن المقابلة بالاستمارة قد احتوت على  سؤالا
 :هذه المحاور فيما يلي

 .: يتضمن بيانات شخصية عن المبحوثلأولالمحور ا -
 .: يتضمن بيانات متعلقة بالفرضية الأولىالمحور الثاني -
 .: يتضمن بيانات خاصة بالفرضية الثانيةالمحور الثالث -
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 : يتضمن بيانات خاصة بالفرضية الثالثة.المحور الرابع -
 : يتضمن بيانات حول الوعي البيئي.المحور الخامس -

 الؼٌ٘ٔ

 ة وتحديدها: اختيار العين .1

نظرا لطبيعة الموضوع وعدم توفر معلومات دقيقة، فقد تم اللجوء إلى استخدام العينة 
أو عينة الصدفة: العينة العرضية لا تمثل المجتمع الأصلي Accidental Sampleالعرضية: 

تمثيلا صحيحا، وإنما تمثل العينة نفسها فقط، كما أن نتيجة هذه العينات لا تعكس الواقع 
مجتمع الأصلي وإنما تعطي فكرة عن مجموع الأفراد الذين أخذ منهم الباحث المعلومات لل

يس أنجرس فيعرفها بأنها " :" اللجوء إلى هذا الصنف من المعاينة يتم 27المتجمعة لديه ، أما مر
عندما لا يكون امامنا أي اختيار، إنها الحالة التي لا نستطيع فيها ان نحصي في البداية مجتمع 

يقة عشوائية"ال ، العينة العرضية والتي تفي 28بحث المستهدف و لا اختيار العناصر بطر
بأهداف الدراسة وهذا من أجل اختبار الفرضيات المقترحة بإعتبار أن العينة العرضية 

ية في موقع التواصل الإجتماعي "  "من  الفايسبوكتمثلت في الأفراد الذين يمل كون عضو
فرداً، موزعة بشكل متساوي وعمدي  60مدينة الأغواط، لذا تم تحديد العينة الغرضية ب  

 بين الذكور والإناث من أجل التعرف على أهم التوجهات بين الجنسين.

 
 خظبئض هزتوغ الذساسٔ .2

 يوضح البيانات الشخصية لمجتمع البحث ":1الجدول رقم "

 البيانات الشخصية الصنف ت % المجموع
 ت %

 الجنس ذكر 30    60    %
 أنثي 30   

 السن 28 – 19 34 56.66 60    %
43.33 26 29 – 38 
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بتدائي     60    %  المستوي التعليمي إ
 إكمالي       

 ثانوي         
 جامعي          
 ما بعد التدرج        

 

( الذي يوضح البيانات الشخصية لأفراد مجتمع البحث 1نلاحظ من خلال الجدول رقم )
من حيث: )الجنس، السن، المستوي التعليمي(، فمن حيث الجنس كانت النسبة بالتساوي 

ً من الباحث لتعرف      لذكور و     للإناث وهذا التساوي لم يكن صدفة وإنما مقصودا
يع المبحوثين كالتالي: الفئة ومقارنة وجهات النظر بين الج نسين، أما من ناحية السن فكان توز

مبحوث، أي  34[ سنة حيث ينتمي إليها 28 - 19الغالبة هي الفئة الأولى المتمثلة في المجال ]
   [ سنة ،بــ 38 - 29% من إجمالي العينة، ثم تليها الفئة الثانية المحصورة بين ]     ما نسبته 

بنسبة   % من مجموع العينة.     مفردة و

أما المستوي التعليمي للأفراد مجتمع الدراسة، الذين ينتمون إلى مرحلة )الابتدائي( فلم 
من مجموع أفراد العينة، ثم تليها مرحلة       نسجل أية حالة، و )إكمالي( بلغت نسبتهم 

، ثم تأتي       )الثانوي( فقد بلغت نسبة المنتمين إليها من طرف أفراد مجتمع الدراسة 
، أما       شخص من مجتمع الدراسة أي بنسبة    بعدها مرحلة ) الجامعة ( فقد مثلها 

ً نستنتج        مرحلة )ما بعد التدرج( فقد بلغت نسبتها  من مجموع مجتمع البحث، وأخيرا
التدرج(، )ما بعد ، أن غالبية أفراد مجتمع البحث هم من المراحل المتقدمة التالية )الجامعة(

 وهذا ما يوضح أن أغلبية المبحوثين هم ذات مستوي تعليمي وثقافي جيد.
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 تحل٘ل ٍتفس٘ش الج٘بًبت .3

 ": لفئات الموضوع2الجدول الرئيسي رقم "
 %التكرار النسبي التكرار الفئات النواتية للموضوع الوحدة
 0.03 30 ذكر  
 0.03 30 أنثي 2
 0.01 11 أقل من نصف ساعة 3
 0.02 18 ( ساعة 3 – 1)  من 4
 0.02 22 ( ساعة 6 – 4من )  5
 0.01 09 ساعات 6أكثر من  6
 0.00 03 منشور واحد في اليوم  7
ً  3 - 1من)  8  0.00 04      ( منشور يوميا
ً  6 - 4من)  9  0.02 18      ( منشور يوميا

ً  7أكثر من  10  0.03 30 منشورات يوميا
 0.00 04 منشور واحد في الأسبوع 11
 0.00 01 منشور واحد في الشهر 12
 0.01 17 نعم أساهم بنشر مواضيع تتعلق البيئة 13
 0.04 43 لا أساهم بنشر مواضيع تتعلق البيئة 14
 0.06 60 نعم أملك أصدقاء لهم إهتمام بالمجال البيئي 15
 0 00 لا أملك أصدقاء لهم إهتمام بالمجال البيئي 16
ية 17  0.02 22 في الصفحات البيئية نعم أملك عضو
ية في الصفحات البيئية 18  0.04 38 لا أملك عضو
 0.03 33 أتابع صفحات البيئة بشكل منخفض 19
 0.00 5 أتابع صفحات البيئة بشكل متوسط 20
 0.02 22 أتابع صفحات البيئة بشكل مرتفع 21
 0.05 52 الفايسبوكنعم أثق في المواضيع البيئية المنشورة على موقع  22
 0.00 08 لا أثق في المواضيع البيئية المنشورة على موقع الفايسبوك 23
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 0.00 07 أقل من سنة 24
 0.02 25      ( سنة 3 - 1من )  25
 0.01 17      ( سنة 6 - 4من )  26
 0.01 10      ( سنة 10 - 7من )  27
 0.00 01 سنوات 10أكثر من  28
 0.02 21 الفايسبوك بشكل متقطعاستخدم موقع  29
 0.04 39 استخدم موقع الفايسبوك بشكل دائم 30
نعم يساهم الفايسبوك في التعرف على الوضع البيئي في  31

 الجزائر
29 0.03 

لا يساهم الفايسبوك في التعرف على الوضع البيئي في  32
 الجزائر

31 0.03 

 0.03 31 نعم شاركت في حملات تطوعية خاصة بالبيئة 33
 0.03 29 لا اشارك في حملات تطوعية خاصة البيئة 34
يادة الرصيد المعرفي بالمجال البيئي ومشاكله  35  0.02 23 ز
 0.01 15 المساهمة في معالجة وطرح قضايا البيئية  36
يادة الوعي البيئي 37  0.02 22 ز
 0.03 27 نعم يساهم الفايسبوك في نشر الوعي البيئي 38
 0.03 33 يساهم في نشر الوعي البيئيلا  39
 0.04 36 دون المستوي  40
 0.02 24 في المستوي 41

 1 900 المجمـــوع
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 ": خاص بالفئات ال كبرى للموضوع3الجدول رقم "
 أرقامها المواضيع المحدد فئات المواضيع ال كبرى

 2.1 ذكر / أنثي الجنس
عدد ساعات إستخدام موقع 

 الفايسبوك
( ساعة / 3 -1من نصف ساعة / من )أقل 

 ساعات 6( ساعة / أكثر من 6 -4من )
6.5.4.3 

عدد المشورات المبحوثين في 
 موقع الفايسبوك

( منشور يوميا / 3 -1منشور واحد يومياً / من )
 7( منشور يومياً / أكثر من 6-4من )

منشورات يوميا/ منشور واحد في الأسبوع/ 
 منشور واحد في الشهر

12.11.10.9.8.7 

 14.13 نعم / لا  نشر المواضيع الخاصة بالبيئة 
إمتلاك اصدقاء على موقع 

 الفايسبوك
 نعم / لا 

16.15 

ية في الصفحات  العضو
 البيئية على موقع الفايسبوك

ية  ية / لا امتلك عضو  نعم امتلك عضو
18.17 

حجم متابعة الصفحات 
 البيئية على موقع الفايسبوك

 متوسط / مرتفعمنخفض / 
 

21.20.19 

الثقة في المواضيع البيئية 
 المنشورة في الفايسبوك 

 23.22 نعم اثق فيها / لا اثق بها 

عدد سنوات إستخدام موقع 
 الفايسبوك

-4( سنوات / من )3-1أقل من سنة / من )
( سنوات / أكثر من 10-7( سنوات / من )6

    سنوات 10
28.27.26.25.24 

يقة إستخدام موقع  طر
 الفايسبوك 

 متقطع / دائم
30.29 

مساهمة موقع الفايسبوك في 
التعرف على الوضع البيئي 

 في المجتمع الجزائري

 نعم يساهم / لا يساهم 
32.31 

 34.33 نعم اشارك / لا اشارك المشاركة في الحملات البيئية 
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 التطوعية 
كيفية مساهمة مواضيع 

 البيئة لدى المبحوثين
يادة الرصيد المعرفي بالمجال البيئي ومشاكله /  ز

يادة  المساهمة في معالجة وطرح قضايا البيئية / ز
 الوعي البيئي

37.36.35 

مساهمة موقع الفايسبوك في 
 نشر الوعي البيئي

نعم يساهم في نشر الوعي البيئي / لا يساهم في 
 نشر الوعي البيئي

39.38 

 41.40 المستوي / في المستويدون  التحصيل البيئي للمبحوثين
 

 تحل٘ل ث٘بًبت الفشػ٘ٔ األٍلى -

 ": يوضح العلاقة بين الجنسبعدد ساعات إستخدام موقع الفايسبوك في اليوم4الجدول رقم "

رقم 
ومسمي 

 الفئة

أقل من نصف 
 (3ساعة )

 3 – 1من 
 (4ساعة )

 6 – 4من 
 (5ساعة )

 6أكثر من 
 (6ساعات )

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت
 50 30 33.33 3 45.45 10 55.55 10 63.63 7 (1ذكر)

 50 30 66.66 6 54.54 12 44.44 8 36.36 4 (2أنثي)
    % 60 100 9 100 22 100 18 100 11 المجموع

 

الذي يوضح علاقة الجنسبعدد ساعات استخدام موقع  4نلاحظ من خلال الجدول رقم 
بالتساوي، فعند الذكور وجدناهم     الفايسبوك، حيث سجلنا نسبة الذكور والإناث ب  

ساعات  3 – 1ثم من        يستخدمون موقع الفايسبوك أقل من نصف ساعة بنسبة 
ً من        ساعات بنسبة  6 – 4 ، تليها فئة من      بنسبة وصلت إلى  وأخيرا

، أما الإناث فنجد هناك       ساعات في اليوم بنسبة  6يستخدمون الموقع أكثر من 
ية حيث سجلنا من يستخدمون الموقع للأكثر من  ساعات في اليوم  6إختلاف في النسب المئو

 3 – 1ئة من ثم ف       ساعات بنسبة  6 – 4ثم تأتي بعدها فئة من        بنسبة 
ً أقل من نصف ساعة في اليوم ب         ساعات ب   ، ومنه نستخلص أن       وأخيرا

 الإناث هم أكثر إستعمالاً لموقع الفايسبوك من حيث عدد الساعات في اليوم.
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الفايسبوك أصبح جزء لا يتجزأ عن حياتنا وليس هذا الجزء خاص بنا بل هو منتشر في جميع 
يوجد ما يقرب من مليار مستخدم لموقع الفايسبوك كلهم يأخذ من وقتهم مقداراً  أنحاء العالم و

ً على حساب وقت الدراسة والأسرة، حيث يشارك من خلاله بأنشطة ونشر الصور  معتبرا
ومتابعة أحدث الفيديوهات والأنباء العاجلة والتعليق على المشاركات إلى جانب الدردشة مع 

جدد من مختلف شرائح المجتمع، ومع إستعمال وتطور الأصدقاء والتعارف على شخصيات 
ً بالغ السهولة والإتاحة في أي وقت وفي أي  الهواتف الذكية صار الدخول إلى الفايسبوك أمرا
مكان بفعل تطور شبكات الأنترنت، وهذا ما يفسر إرتفاع في عدد ساعات استخدامه والذي 

 ن، ومن بين مؤثراته ما يلي:من شأنه أن يؤثر على اهتمامات الشباب لدى الجنسي

تأثيره على التحصيل الدراسي، فالوقت المخصص لاستخدام الفايسبوك أكثر من الوقت   -1
 المخصص للدراسة والمطالعة.

يؤثر على تفاعل الشاب مع أسرته، فالوقت الذي يقضيه أمام ال كومبيوتر والهاتف   -2
 أكثر من الجلوس والدردشة مع الأسرة.

 للحياة الاجتماعية والالتزامات العائلية والوظيفية. إهمال كلي أو جزئي  -3
 يجعلك دائماً مرتبط بالعالم الافتراضي ومرتبط بالعزلة والوحدة.   -4
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": يوضح العلاقة بين عدد ساعات إستخدام الفايسبوك بمدى مساهمة 5الجدول الثاني "
 المواضيع البيئة

 رقم ومسمي الفئة
 

يادة الرصيد  ز
البيئي المعرفي بالمجال 

 (35ومشاكله)

المساهمة في معالجة 
وطرح القضايا 

 (36البيئية )

يادة الوعي البيئي  ز
(37) 

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت
أقل من نصف 

 (3ساعة )
11 47.82 / / / / 11   .   

(  3 – 1من ) 
 (4ساعات )

5 21.73 5 33.33 8 36.36 18    

(  6 – 4من ) 
 (5ساعات )

7 30.43 10 66.66 5       22   .   

ساعات  6أكثر من 
(6) 

/ / / / 9 40.90 9    

    % 60 100 22 100 15 100 23 المجموع
 

الذي يبين العلاقة بين عدد ساعات إستخدام الفايسبوك  5نلاحظ من خلال الجدول رقم 
ومدى مساهمة المبحوثين بمواضيع البيئة، فقد وجدنا في الإتجاه العام أن مستخدمي الفايسبوك 

فمنهم من يساهمون في معالجة وطرح قضايا بالبيئية        ساعات بنسبة  6إلى  4من 
يدون من رصيدهم المعرفي بالمجال البيئي        ، و       سبة والتفاعل معها بن يز

يادة وعيهم البيئي بنسبة  ية، إلى جانب العمل على ز ، أما الإتجاه       ومشكلاتها العصر
، منهم    ساعات فقد بلغت نسبتهم إلى  3إلى  1الثاني الذين يستخدمون موقع الفايسبوك من

يدون من وعيهم البيئي وذلك بنسبة من يعتقدون أن خلال متابعتهم م وقع الفايسبوك يز
ثم       ، بينما يرون الآخرون أنهم يساهمون في معالجة وطرح قضايا بيئية بنسبة       

يدون من رصيدهم المعرفي بمجال البيئة ومشكلاتها بنسبة  ، في حين يرى الإتجاه       من يز
يتابع موقع الفايسبوك أ        قل من نصف ساعة وذلك بنسبة الثالث الذي يستخدم و
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يدون من رصيدهم المعرفي بالمجال البيئي ومشكلاته، وأخيراً        مدعمة بنسبة  يرون أنهم يز
بنسبة  6يعتقد الأشخاص الذين يستخدمون موقع الفايسبوك للأكثر من  دعمت     ساعات و

يدون من وعيهم البيئي.       بنسبة   يرون أنهم يز

يه أن موقع الفايسبوك أصبح من أكثر المواقع طرحاً للمواضيع في جميع مجالات مما لا شك ف
الحياة ونخص بذكر موضوع البيئة، إلى جانب ذلك يمثل لهم مسرح إعلامي كبير يتناول فيه 
بيئية على مستوي كبير من حيث الحجم والمستوي والسرعة في  قضايا سياسية وثقافية وإقتصادية و

فهو يحتوي على العديد من الصفحات الفايسبوكية البيئية إلى جانب ملايين صياغة المنشورات، 
ية  ية الشائكة، فهناك علاقة قو بقضاياه العصر يف به و ية بالمجال البيئي والتعر المنشورات التوعو
بين الإعلام والبيئة والفايسبوك بطبيعة الحال هو جزء من الإعلام الجديد بالإضافة أنه يمثل 

يبثها الموقع سواء وسيط بين الإ نسان والبيئة من خلال العديد من التقنيات التي يستعملها و
مقاطع أفلام صغيرة، صور، أخبار، أغاني، كتب، رسائل، وكل ما يتعلق بتكنولوجيا 

يقول  يؤثّر على البنية في هذا السياق ماكلوهانالإتصالات والملتيميديا، و " إن الوسيط يغيّرنا و
والإجتماعيّة، لأننا نتفاعل معه مراراً و تكراراً حتى يصبح جزءاً من أنفسنا، فنحن اليوم الفرديّة 

لا نستطيع تخيّل حياتنا بلا الهواتف الذكيّة و الإنترنت، لأن كل وسيط يدفعنا لإستخدام 
حواس معيّنة ليخلق عادة نداوم على ممارستها، إن الإنخراط بشكل يومي في أحد الوسائط يوماً 

د يوم يحّفز أحد الحواس لدينا لاستخدامها أكثر من غيرها، فالوسيط السمعي كالأغاني مثلا بع
ير حيث  يحّفز حاّسة السمع أكثر من حاّسة النظر إذا تم إستخدامها بشكل أكبر، تماماً مثل الضر
تصبح حاّسة السمع متفوّقة بشكل ملحوظ، وعلى الصعيد الإجتماعي فالمجتمع يصاغ بحسب 

ً بين أفراده" الوسيط بالتالي فالإدمان على الفايسبوك هو أمر سلبي له عديد  ،29الأكثر إنتشارا و
يجابية ومنفعة في بعض الأحيان فكلما  ية إ من تأثيرات على حياة الأشخاص، ل كن يبقي له زاو
زاد عدد ساعات إستخدامه كلما زاد وصول شخص إلى العديد من المنشورات في جميع المجالات 

يساهم ف يادة الرصيد المعرفي، حيث يتمتع موقع الفايسبوك بجملة من الخصائص تم تحديدها و ي ز
يمكن حصرها في ما يلي: يحات المبحوثين و  حسب تصر

بين المجموعات.التفاعلية -1  : هناك تبادل في الإتصالات بين الأشخاص و
يرها.المشاركة -2 ين ومناقشتها وتطو  : يتيح للفرد نشر أفكاره وإرسالها للآخر
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بدون رقابة أو تأشيرة مرور تعرقل تواصل عالميةال -3 : يتخطى حاجزا الزمان والمكان و
 الأشخاص.

ين الملفات والصور والرسائل واسترجاعها متي تشاء.الأرشيف -4  : يساهم في حفظ وتخز
 

": يوضح العلاقة بين عدد المنشورات اليومية بالمنشورات الخاصة بالبيئة في 6الجدول رقم "
 موقع الفايسبوك

 رقم ومسمي الفئة
 

 المجموع (14لا ) (13نعم )
 % ت % ت % ت

 5 3      3 / / (7منشور واحد يومياً)
 6.66                 (8( منشور يومياً )3 – 1من )
 30                     (9( منشور يومياً ) 6 – 4من ) 

منشورات يومياً  7أكثر من 
(10) 

                     50 

 6.66                  (11منشور واحد في الأسبوع )
 1.66   / /        (12منشور واحد في الشهر )

    %               7  المجموع
 

الذي يوضح علاقة عدد المنشورات بالمنشورات المتعلقة  6نلاحظ من خلال الجدول رقم 
ً أي  7بالبيئة في موقع الفايسبوك أن نصف مجتمع البحث يساهم بأكثر من  منشورات يوميا

صرحوا بأنهملا        ينشرون منشورات متعلقة بالبيئة و       منهم     بنسبة 
 ً ً فقد بلغت نسبتهم  6إلى  4، أما من ينشرون منشورات من ينشرون مواضيع بيئية يوميا يوميا

ينشرون مواضيع        لا ينشرون منشورات بيئية و       وكانت مدعمة ب      
منهم       يومياً بنسبة  3إلى  1بيئية، أما الإتجاه الثالث فيتمثل في من لديهم منشورات من 

لديهم منشورات في مجال البيئة،       ل البيئي ولا ينشرون منشورات متعلقة بالمجا      
مدعمة بمن ينشرون ب       فيما يخص منشور واحد في الأسبوع فوصلت نسبتهم إلى 

، أما من ينشرون منشور واحد في      ولا ينشرون منشورات بيئية بنسبة بلغت        
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مدعمة بنسبة    ة اليوم فهم أغلبهم من يستخدمون الفايسبوك أقل من نصف ساعة بنسب
لا يمل كون منشورات بيئية أي لهم توجهات أخرى قد تكون ثقافية وسياسية أو       

ً وصلنا إلى من لديهم منشور واحد في الشهر بنسبة  مدعمة ب        أهداف أخرى، وأخيرا
 ينشرون مواضيع بيئية أما لا ينشرون فلم نسجل أي حالة.      

ية الرأي والتعبير ومنبر لمعالجة  يتضح لنا أن الفايسبوك أصبح منبر إعلامي متميز ومنبر لحر
ياضة والثقافة والدين والبيئة، وقد  يوهات الحياة اليومية كالسياسة والاقتصاد والر قضايا وسينار
أطلق العديد من الباحثين في الإتصال والإعلام على الفايسبوك تسمية " الإعلام الاجتماعي " 

مع بشكل كبير، وهذا ما يفسر إرتفاع عدد المنشورات لدى المبحوثين وذلك لتناوله مواضيع المجت
يناقش كل المواضيع  لمعالجتهم وكتابتهم في العديد من القضايا فمستعمل الفايسبوك اليوم يتكلم و
المتاحة على الساحة الإعلامية وعلى صفحات موقع الفايسبوك، ل كن من خلال إحصائيات 

أغلبية المبحوثين لا ينشرون مواضيع خاصة بالبيئة بشكل كبير الجدول أعلاه نستخلص أن 
مقارنة بعدد المنشورات المرتفعة في اليوم وهذا ما نفسره بأن البيئة اليوم لا تمثل لشباب 

يبقى مجرد موضوع ثانوي ينحصر على فئة قليلة من المبحوثين الشباب،  موضوعجوهري أساسي و
ً في قول أحد ا ً وهذا ما لمسناه جليا ياضة لهم نصيب لمبحوثين قائلا " السياسة والاقتصاد والر

الأسد في المنشورات الفايسبوكية ولا حديث عن قضايا البيئة في صفوف الشباب الفايسبوكي "، 
إذاً نفهم أن تصورات الشباب اليوم وخبراته ومواقفه وسلوكه ينصب حول قضايا حياته اليومية 

ية الرأي والت ينشرون قضايا متعلقة بالبيئة كالعمل والتوظيف وحر عبير، أما من يهتمون و
فنجدهم من أصحاب الصفحات البيئية في موقع الفايسبوك بالإضافة إلى أصحاب الجمعيات المحلية 

ية ولهم نشاطات في مجال البيئة.   والوطنية الخاصة بالبيئة أو الخاصة بالثقافة والأعمال الخ ير
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 الخبً٘ٔتحل٘ل ث٘بًبت الفشػ٘ٔ  -

ية في مجموعات بيئية بالمشاركة في الحملات البيئية 7الجدول رقم " ": يوضح العلاقة بين العضو
 التطوعية

 رقم ومسمي الفئة
 

 المجموع (34لا ) (33نعم )
 % ت % ت % ت

   .      / / 70.96    (17نعم )
   .      100    29.03   (18لا )

    %    100 9  100    المجموع
 

ية في المجموعات  7نستخلص من خلال الجدول رقم  الذي يوضح العلاقة بين امتلاك العضو
البيئية بالمشاركة في الحملات البيئية التطوعية، أن هناك فئة كبيرة من مجتمع البحث لا تملك تلك 

بنسبة وصلت إلى  ية و لا      من مجموع العينة، وكانت مدعمة بنسبة        العضو
حملات بيئية تطوعية بينما نسبة المشاركون في الحملات التطوعية فقد بلغت حوالي  يشاركون في

يات على الصفحات البيئية في موقع الفايسبوك فوصلت        ، أما فيما يخص أصحاب العضو
يشاركون في حملات تطوعية تتعلق بالمجال البيئي،        دعمت بنسبة        نسبتهم إلى 

ء الأشخاص هم أصحاب الفكرة والمبادرون إلى تنظيم هذه الحملات أما من وفي غالب يكون هؤلا
 لا يشاركون فلم نسجل أي حالة.

يشهد موقع الفايسبوك العديد من الصفحات والمجموعات في كثير من الميادين ومن بين هذه 
الميادين الذي يمثل محور الورقة البحثية هو ميدان البيئة، وقد تكون هذه الصفحات خاصة 
بجمعيات تمارس نشاطها بشكل قانوني أو هناك بعض الصفحات التي تهتم وتبادر وتتطوع 

يف بالبيئة و ية، ل كن ما يلفت الإنتباه في الجدول رقم بتعر من خلال  5قضاياها العصر
بمجالاتها ولا يمل كون  الاحصائيات هو أن أغلبية أفراد مجتمع البحث لا تهتم بصفحات البيئة و
ية للمواضيع الساعة في المجتمع الجزائري كالسياسة  ية فيها ولا تمثل لهم أي أهمية، فالأولو عضو

ياضة  بالأوضاع الإجتماعية الراهنة جراء إنخفاض أسعار البترول وتجلياته، والاقتصاد والر و
يرادات المحروقات  ً بإمتياز أي هو رهين إ يعيا بالتالي فالطبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يظل ر و
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هذا من جهة، ومن جهة أخرى أخذت الإجراءات الحكومية لمواجهة هذا الوضع وسبل 
رزها سياسة التقشف أو كما يطلق عليها أعضاء الحكومة التكيف معه مجموعة من سياسات أب

بسياسة ترشيد النفقات، وهذا ما أثار مخاوف ال كثير من الشباب المتطلع إلى المستقبل لأن هذه 
السياسة تمسه بدرجة الأولى ولها إنعكاسات وخيمة على مناصب العمل، لذلك نالت هذه 

لتحليلات والأطروحات الإعلامية الوضعية مساحة كبيرة خاصة في ظل العديد من ا
والاقتصادية وحتي السياسية، ومن أبرزها تصريح الرئيس العام الأسبق لمؤسسة سوناطراك السيد 

ً على عبد المجيد عطار  " وضعية جد مقلقة وأن حين أكد أنها منتدي الخ برخلال نزوله ضيفا
نظر إلى نفقات الدولة الهائلة خاصة الجزائر تعتبر أكبر دولة متضررة في إنهيار أسعار البترول بال

، أما المساحة الثانية فهي تتعلق بالسياسة والنظام في الجزائر بالإضافة "30بالنسبة لميزانية التسيير"
ياضية، إلى  بية الر يين المحترفين في أكبر النوادي الأورو ياضة ومتابعة الاعبين الجزائر إلى الر

منتخب الوطني الجزائري الذي يغطي على ال كثير من جانب المستوي العالي الذي بات يقدمه ال
العيوب والأزمات التي تعيش فيها البلاد، أما عن الفئة التي تساهم في العالم الافتراضي من 
خلال الصفحات الفايسبوكية وطرحهم لقضايا البيئة وأهم مستجداتها على الساحة العالمية وسبل 

ذكر صفحة موسوعة البيئة وأصدقاء البيئة وجمعية معالجة مشاكلها ومن أمثال تلك الصفحات ن
بعاء )الجزائر( وكذلك جمعية حماية البيئة وتهيئة الإقليم في إطار  الشباب لحماية البيئة بمدينة الأر
ية  التنمية المستدامة، أما على المستوي المحلي فهناك بعض النشاطات من جمعيات ثقافية وخير

 الفجر الثقافية وجمعية ناس الخ ير الأغواط. مثل مجموعة شباب الأغواط وجمعية 

": يوضح العلاقة بين حجم متابعة الصفحات البيئية ومدى مساهمة موقع 8الجدول رقم "
 الفايسبوك في التعرف على الأوضاع البيئية الراهنة في الجزائر

 رقم ومسمي الفئة
 

 المجموع (32لا ) (31نعم )
 % ت % ت % ت

 55 33       30       3 (19منخفض )
 8.33 5      1       4 (20متوسط )

 36.66 22 / /       22 (21مرتفع )
    % 60     31     29 المجموع
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الذي يبين لنا علاقة متابعة الصفحات البيئية بمدى  8نلاحظ من خلال الجدول رقم 
مساهمتها في التعرف على الأوضاع البيئية الراهنة في المجتمع الجزائري، فوجدنا أن الإتجاه العام 

بنسبة بلغت  قالوا أنها لا        مدعومة بنسبة     يتابع تلك الصفحات بشكل منخفض و
لتعرف على قضايا البيئة في المجتمع الوطني والمحلي في حين يرى الأخرون عكس ذلك تساهم في ا

       ، أما الإتجاه الثاني فحجم متابعته يصف بأنه مرتفع بنسبة وصلت إلى       بنسبة 
بمشاكلها بينما من يرى        دعمت بنسبة  يرون أنها تساهم في التعرف على مواضيع البيئة و

ً بلغت نسبة الذين يرون أن حجم متابعتهم متوسط عكس ذلك فلم  نسجل أي حالة، وأخيرا
يرون بأنها تساهم إلى حد ما ونسبة        منها       لصفحات البيئية في موقع الفايسبوك 

 ترى أنها لا تساهم.      

يبقي الإهتمام بالصفحات المتعلقة بالبيئة منخفض بشدة وهذا ما يفسر عدم إهتمام مجتمع 
بي أو ا لبحث بالتعرف على القضايا البيئية الراهنة على المستوي العالمي أو على المستوي العر

يرجع ذلك إلى ما أكدنا عليه سابقاً هو إهتمام الشباب بالقضايا السياسية والاقتصادية  الوطني، و
ية على الأقل في الوقت الراهن، أ ما من بالدرجة الأولى ومواضيع البيئة لا تمثل لهم أي أولو

ية  بمستجداتها العصر ً بالبيئة و يتابعون تلك الصفحات بشكل متوسط ومرتفع فنجدهم أكثر وعيا
بية والوطنية حول قضايا البيئة، لذلك  والعالمية كمتابعة أهم المؤتمرات والملتقيات العالمية والعر

اضيع البيئية نعتبر أن كلما زاد حجم متابعة الصفحات البيئة كلما زادت نسبة الإهتمام بالمو
يادة الوعي البيئي والعكس صحيح.  بالتالي ز  و

": يوضح العلاقة بين إمتلاك أصدقاء لهم إهتمامات بالبيئة بالثقة في المواضيع 9الجدول رقم "
 البيئية المنشورة في موقع الفايسبوك

 رقم ومسمي الفئة
 

 المجموع (23لا ) (22نعم )
 % ت % ت % ت

 100 60     8     52 (15نعم )
 0 0 / / / / (16لا )

    %                 المجموع
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الذي يوضح العلاقة بين امتلاك أصدقاء لهم إهتمامات  9نستخلص من خلال الجدول رقم 
بيئية بالثقة في المواضيع البيئية المنشورة على موقع الفايسبوك، أن هناك فئة كبيرة من مجتمع 

بنسبة وصلت إلى  من مجموع العينة، وكانت      البحث يمل كون أصدقاء لهم إهتمام بالبيئة و
يرون أنهم محل ثقة على المستوي الشخصي وعلى مستوي المواضيع المنشورة      نسبة مدعمة ب

سواء في موضوع البيئة أو غيرها من المواضيع بينما الذين لا يثقون في المواضيع البيئة المنشورة 
 من مجموع أفراد العينة.      من طرف أصدقائهم فقد وصلت نسبتهم إلى 

الدراسة يملك أصدقاء على حسابه الخاص بموقع الفايسبوك، يعني  نستنتج أن كل أفراد مجتمع
هذا أصدقائهم في الواقع المعاش إلى جانب العالم الافتراضي وهذا ما يعطي ثقة كبيرة سواء على 
مستوي شخصي أو على مستوي المواضيع المنشورة ومدى صحتها وصدقها، أما عن مواضيع البيئة 

ية فهناك صدق في المعلومات المقدمة بدرجة الأولى لأنها ببساطة التي تشكل محور الورقة البحث
تنشر من قبل الأصدقاء، أما الاهتمام بها فيبقي إهتمام جزئي فقط منحصر على مجموعة معينة 
ية أو ثقافية أو بيئية ولها نشاط  من الشباب، وهذه الفئة إما تكون منخرطة في جمعيات خير

يساهمون في معالجة قضاياها من قانوني، أو فئة من طلبة الدراس يمل كون وعي بيئي و ات العليا و
خلال طرح العديد من المواضيع للمناقشة إلى جانب كتابة بعض الومضات المتعلقة بالإرشاد 

 والتوجيه في كل ما يتعلق بها.
 تحل٘ل ث٘بًبت الفشػ٘ٔ الخبلخٔ -

فايسبوك بنشر الوعي ": يوضح العلاقة بين عدد سنوات إستخدام موقع ال10الجدول رقم "
 البيئي لدى جمهور المستخدمين

 المجموع (39لا ) (38نعم ) رقم ومسمي الفئة
 % ت % ت % ت

 11.66 7       5      2 (24أقل من سنة )
 41.66 25       23       3 (25( سنة )3–1من )
 28.33 17       4       12 (26( سنة )6–4من )

 16.66 10      1       9 (27( سنة ) 10 – 7من ) 
 1.66 1 / /      1 (28سنوات ) 10أكثر من 

    % 60     33     27 المجموع
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الذي يوضح العلاقة عدد سنوات استخدام موقع  10نلاحظ من خلال الجدول رقم 
الفايسبوك بنشر الوعي البيئي لدى جمهور المستخدمين، فوجدنا في السياق العام أن مجتمع البحث 

ترى        مدعمة ب         يستخدم الموقع منذ سنة إلى ثلاث سنوات بنسبة وصلت إلى 
يا يد من نسبة        دة الوعي البيئي، في حين ترى نسبة أنه لا علاقة له بز العكس وأنه يز

سنوات  6سنوات إلى  4الوعي بالقضايا البيئية، أما الإتجاه الثاني فيستخدم موقع الفايسبوك من 
يرون أن هناك علاقة كبيرة بين مدة الاستخدام        دعمت بنسبة        بنسبة بلغت 

يادة الوعي البيئي أما  ، أما       الآخرون يرون أن ليس هناك علاقة بينهما وذلك بنسبة وز
منها        سنوات إلى عشر سنوات بنسبة وصلت إلى  7الفئة التالية فتستعمل الموقع من 

يادة الوعي البيئي و        ترى العكس       يقرون بعلاقة عدد سنوات الاستعمال بالز
مدعمة        فايسبوك بأقل من سنة فقد سجلنا نسبة بعدم وجود علاقة، أما من يستخدمون ال

ية بينهم،       بعدم وجود علاقة بينهم و       بنسبة  ترى العكس بوجود علاقة قو
سنوات بنسبة وصلت إلى  10وأخيراً سجلنا حالة واحدة تستخدم موقع الفايسبوك منذ أكثر من 

يادة الوعي البيئي أما يقرون بأن هناك علاقة بين مدة ا     دعمت ب         لاستخدام والز
 من لا يقرون فلم نسجل أي حالة. 

يشهد العصر في الوقت الحالي انفتاح وتطور في مجال العلوم والتكنلوجيا والبرامج والمواقع التي 
تتعلق بالإنترنت، حيث أصبح هناك العديد من المواقع والبرامج التي توفرها الإنترنت لمستخدميها 

ً بعد يوم إلى أن وصلنا إلى مواقع التّواصل بشكل عام،  فأصبحت وسائل الإتصال تتطور يوما
الاجتماعي التي تتيحها الشبكة العنكبوتية، والتي لا تجد أحد إلّا له حسابًا على هذه المواقع ومن 
بين هذه المواقع الفايسبوك، إنتشر إستخدام الفايسبوك بشكل كبير جداً حيث أصبح من الأمور 

يةالتي لا يستطيع الشخص العيش بدونها، فأصبح يمثل حاجة لبعض الأشخاص كحاجة الضرو ر
ّ التّعبير، فلا تكاد تجد بيت أو مؤسسة أو شركة تخلو من إستخدام  الإنسان للمياه إن صح
ًلطبيعة  الفايسبوك بصرف النّظر عن أهداف إستخدامه، فإّن إستخدامات الفايسبوك تتنوّع تبعا

ين أو استخدامه كمسوق الّشخص فيمكن أن  يكون لأهداف الدراسة أو التواصل مع الآخر
 .لبعض الشركات والمؤسسات والعديد من الأمور الأخرى
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بيرغيعود تأسيس الفايسبوك إلى  حيث كان أحد أهداف مارك  2005في سنة  مارك زوكر
لعمل وكان هو تصميم موقع يتيح له التواصل مع زملاءه من الجامعة فمن هنا بدأت الفكرة وا

بزملائهم،  الفايسبوك عبارة عن موقع للتواصل الإجتماعي فقط في الجامعة وخاصة بهم و
ً للجميع وليس فقط  يادة مستخدميه فقرر أن يجعله متاحا وعندما أحس مارك بنجاح الموقع وز
على مستوى محدود وخاص لطلاب الجامعة، وقد لاقى موقع قبولاً وإستخداماً كبيرا عند الناس 

 .وقتنا الحالي في

يستخدم موقع الفايسبوك  تشير الأرقام في الجدول أعلاه أن أغلبية مجتمع البحث يمارس و
يدركون كل صغير وكبيرة  منذ سنوات كثيرة وهذا ما أتاح لهم فرصة التحكم الجيد في الموقع و

يستغلون الموقع من خلال طرح المعلومات المهمة أي كان نوعها والتي من شأنها  أن تفيد فيه و
ين والتعرف على  المستخدم بدرجة الأولى والمتابع لها بدرجة الثانية إلى جانب التواصل مع الآخر
ً جديدة له باحتكاكه بالعالم  اصدقاء جدد من كافة أنحاء العالم وهذا من شأنه أن يفتح أفاقا

يلة بالمرور على ا ل كثير من الخارجي وتبادل الثقافات والقيم وكذلك تسمح لهم المدة الطو
المعلومات في ما يتعلق بالمجال البيئي ومتابعة كل جديد عنها سواء على المستوي الخارجي 
ً كلما زادت مدة  والداخلي وهذا من شأنه أن يرفع من مستوي الوعي لدى المستخدم، إذا
إستعمال موقع الفايسبوك كلما زاد مستوي الوعي لدى المستخدم بموضوع البيئة، أما فيما يخص 

ن يستخدمون الفايسبوك أقل من نصف سنة فهم من مشتركون الجدد ونجدهم يستخدمونه م
 كوسيلة ترفيه والمشاركة في الالعاب الجماعية التي يمنحها الموقع لمستخدميه.

يقة إستعمال موقع الفايسبوك مع مستوي التحصيل 11الجدول رقم " ": يوضح العلاقة بين طر
 البيئي لأفراد مجتمع البحث

 المجموع (41في المستوي ) (40دون المستوي ) ومسمي الفئة رقم
 % ت % ت % ت

       / / 58.33    (29متقطع )
    9  100    41.66    (30دائم )

    %    100    100    المجموع
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يقة إستعمال موقع الفايسبوك  11نلاحظ من خلال الجدول رقم  الذي يبين العلاقة بين طر
بمستوي التحصيل البيئي للمبحوثين، فسجلنا أن أغلبية مجتمع أفراد البحث يستعمل الفايسبوك 

بنسبة وصلت إلى  يرون أن      من مجموع العينة وكانت مدعمة بنسبة     بشكل دائم و
يرونه دون المستوي، أما من        مستوي تحصيلهم في المجال البيئي في المستوي مقارنة مع 

يرون أصحابها أنهم لا يحصلون شيء     يستعملون الفايسبوك بشكل متقطع فقد بلغت نسبتهم 
 .      في المجال البيئة وذلك بنسبة 

من القضايا والمواضيع ول كن تبقي متابعة  مما لا شك فيه أن موقع الفايسبوك يعالج العديد
تلك المواضيع حسب طبيعة كل شخص وتوجهاته وهدفه من التواجد على موقع الفايسبوك إلى 
جانب اختلافنا من حيث اهتمامنا بالمواضيع المطروحة على مستوي الموقع، فهناك من لهم 

ياضية أو دينية وحتي ما يتعلق بالجانب العاطفي لشخص  توجهات سياسية أو إقتصادية أو ر
ً ما من الإهتمام بالجانب البيئي  المستخدم، بالنسبة للمجتمع البحث المدروس فنرى هناك نوعا
خاصة ما يتعلق بفترة الإستخدام وطبيعة الإستخدام من خلال عمليات التفاعل مع الأصدقاء 

 افر فئات المجتمع كله. والجمهور لدعم المشاركة لمواجهة المشكلات البيئية التي يحتاج حلها تض

 ": يوضح العلاقة بين الجنس وعدد سنوات إستخدام موقع الفايسبوك12الجدول رقم "

رقم 
ومسمي 

 الفئة

أقل من سنة 
(24) 

1 – 3 
(25) 

4 – 6 
(26) 

7 – 10 
(27) 

أكثر من 
10 (28) 

 المجموع

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت
 50 30 100 1 40 4 52.94 9 40 10 85.71 6 (1ذكر)

 50 30 / / 60 6 47.05 8 60 15 14.28 1 (2أنثي)
    % 60 100   100    28.33 7  100    100 7 المجموع

الذي يوضح العلاقة بين متغير الجنس ومتغير عدد  12نلاحظ من خلال الجدول رقم 
ية بنسبة  سنوات إستخدام الفايسبوك، فوجدنا أن نسبة الذكور والإناث في مجتمع البحث متساو

ثم      سنوات بنسبة  10، فعند الذكور لاحظنا أكثر فئة تستعمل الفايسبوك أكثر من    
 3 – 1ثم من          سنوات بنسبة 6 – 4ثم تليها فئة من        أقل من سنة بنسبة 

ية وصلت إلى  10 – 7سنوات و من  ، أما عند الإناث فسجلنا    سنوات بنسبة متساو
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سنوات ثم تليها فئة من  10 – 7سنوات و  3 – 1بتساوي تستخدم الفايسبوك من     نسبة 
سنوات فلم  10أما أكثر من        ثم أقل من سنة ب         سنوات بنسبة  6 – 4

 نسجل أي حالة.

نستخلص أن كلا الجنسين يستخدمون موقع الفايسبوك من حيث عدد السنوات بنسب 
ً لموقع الفايسبوك من الرجال من حيث عدد  متفاوتة، ول كن يعد الإناث هن أكثر إستخداما

ءات، حيث تعد المرأة سنوات إنشاء أول حساب وهذا يرجع إلى العديد من المعطيات والقرا
أكثر رغبة في معرفة الأخبار والأحداث الاجتماعية المحيطة بحياتها إلى جانب أن المرأة تعد 
ً مع الأصدقاء ومشاركة أفراد العائلة  إجتماعية بطبعها أحسن من الرجل، فهي أكثر تواصلا

يس إنتراكتيف هابآخر الأحداث والمستجدات، فقد أشار الاستطلاع الذي قام بإجرائه مركز  ر
بأنهن  2013على الانترنت في سنة  ً بوسائل التواصل الاجتماعي و بأن النساء أكثر تعلقا

مدمنات بشكل خاص على موقع الفايسبوك أكثر من نظرائهن من الرجال، كذلك تعد المرأة 
ياء بمتابعة كل جديد في عالم الطبخ والأز  أكثر حباً وحفاظاً على خصوصية الحدث من الرجال و

والفن، كذلك تواجد المرأة أغلب الأوقات في المنزل أكثر من الرجل الذي يعد أكثر حركة منها 
بالتالي توفر المرأة على الوقت الذي يسمح لها بإستخدام الفايسبوك في كل لحظة وتسعي إلى  و

 البحث عن كل جديد فيما يخص المرأة ومتطلباتها.
 ًتبئذ الذساسٔ -

والتفسير والاطلاع على العديد من نتائج الدراسات السابقة بغية مقارنة بعد عمليات التحليل 
النتائج المتوصل إليها مع الإرث النظري الخاص بموضوع الدراسة، فوجدنا على العموم أن نتائج 
الدراسة صبت في وعاء واحد ومتمثل في الدور الفاعل الذي يلعبه موقع الفايسبوك في التأثير 

 مستخدم، وإليك نتائج الدراسة:على المبحوث أو ال

: من خلال تحليل وتفسير البيانات المتعلقة بالفرضية الأولى، نستخلص أن هناك تأثير أولا
بين مقدار التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك " من خلال مدة الإستخدام 
وعدد المنشورات ودورهما في تحسين أو الرفع من مستوي الوعي البيئي، فقد بلغت نسبة 

   .  %وكانت مدعمة بنسبة     %ساعات ب   6ن ساعة إلى أكثر من الإستعمال مجتمعة م
لأقل من نصف ساعة وهي نسبة جد ضئيلة،    .  %ساعات مقابل  6إلى  4يستعملونه من 
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ثلاث ساعات و وعند حساب متوسط الحسابي لمدة الإستعمال أو الإستخدام فقط بلغ حوال 
يوضح كمية الوقت التي يستهل كها المبحوث في  لمبحوث الواحد، وهي مقدار جد معتبر دقيقة 58

 استعمال والتفاعل مع موقع الفايسبوك.

أما فيما يتعلق بعدد المنشورات التي ينشرها مجتمع الدراسة في موقع الفايسبوك، فوجدنا أن 
ً بنسبة  7نصف المبحوثين ينشرون أكثر من  ، أما متوسط الحسابي لعدد   %منشورات يوميا

 في اليوم لكل مبحوث. منشورات 6 وثين فقد بلغالمبحمنشورات

: وجود تأثير معنوي لدور القضايا والموضوعات البيئية المطروحة في موقع الفايسبوك ثانيا
والتفاعل معها في تحسين الوعي البيئي لدى الشباب، حيث بلغت نسبة متابعة الصفحات البيئية 

بالتالي ساه   .  %ب   يادة الوعي البيئي لدى فئة من مجموع أفراد العينة، و مت تلك المتابعة في ز
، أما عن مستوي الثقة في المواضيع المنشورة والتي تتعلق بالبيئة   .  %من المبحوثين بنسبة 

، ومن خلالها دفع المبحوثين إلى المشاركة في    %ومستجداتها فوصلت إلى نسبة مطلقة 
 .  .  %وتلبية النداء بنسبةالحملات البيئة المدعو لها في موقع الفايسبوك 

يادة الوعي البيئي، ثالثا ية بموقع الفايسبوك لها فعالية كبيرة في ز : إن دور الفترة الزمنية للعضو
ودعمت بالفترة     %سنوات مجتمعة بحوالي  10فقد بلغت نسبة الفترة من سنة إلى أكثر من 

تستخدم الفايسبوك منذ    .  %مقارنة مع نسبة    .  %سنوات بنسبة  3التي تقع بين سنة و
ية في موقع الفايسبوك فقد بلغ  ية 3أقل من سنة، أما متوسط الحسابي للعضو لكل  سنوات عضو

بالتالي يدرك المبحوث كل الجوانب المتعلقة بالموقع من حيث المتابعة  مستخدم أو مبحوث، و
ية لدى الشباب في م وقع الفايسبوك كلما والتفاعل والتواصل، إذا نستخلص أن كلما زاد عضو

 زاد مستوي الوعي البيئي لدى الشباب. 
 خبتؤ -

ما يكمن قوله أن القنوات الإتصالية الجديدة أو كما يطلق عليها مصطلح " الإعلام الجديد 
في موقع التواصل الاجتماعي " الفايسبوك " الذي اصبح في وقت وجيز من عمليات  "متمثلة

بية عامة والجزائر خاصة بفعل ما يقدمه من إمتيازات مثل: التواصل  التغيير في المجتمعات العر
                                                           

  مع العلم أننا في عملية حساب المتوسط الحسابي تم استبعاد فئة منشور واحد في الأسبوع والشهر وذلك من أجل معرفة متوسط الحسابي
بالتالي تم تقليص عدد العينة من   . 55إلى  60اليومي لعدد المنشورات و
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بدوره ساهم في الوعي البيئي من خلال  والنشر والتصفح الأخبار اليومية في وقت جد قصير، و
ةوالمنشورات الخاصة بقضايا البيئة والحث على الاهتمام بها وسبل حمايتها من الصفحات البيئي

التدهور لأن تدهورها من تدهور الإنسانية، وتنادي ال كثير من الصفحات البيئية على ضرورة 
إهتمام الشباب بقضية البيئة وتفعليها أكثر عبر منبر الفايسبوك، وابتكار واستخدام أساليب 

يجب  الجذب والموضوعية يد من مستوي الثقة والمصداقية، و من حيث تناولها ومعالجتها بما يز
يحة  التأكيد على معالجة قضايا البيئة في المجتمع الجزائري على الفايسبوك لأن الموقع يضم أكثر شر

 في المجتمع وهم الشباب.
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للوسبػذات اإلًسبً٘ٔ فٖ المبًَى  األسبس المبًًَٖ
 الذٍلٖ اإلًسبًٖ

 همشٗي َٗسف ؤ. 
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 هلخض -

الإنسانية في حالات النزاعات  تكفل نصوص القانون الدولي الإنساني الحق في المساعدات
بع لعام  والبروتوكول  1949المسلحة الدولية، وذلك بموجب نصوص اتفاقيات جنيف الأر

في حين جاء هذا الحق منظم بشكل جزئي فقط أثناء النزاعات  1977الإضافي الأول لعام 
بيل تنفيذ وفي س 1977المسلحة غير الدولية وذلك من خلال البرتوكول الإضافي الثاني لعام 

الحق في المساعدات الإنسانية تم النص على جملة من الآليات ال كفيلة بوضع هذا الحق موضع 
ً في الآليات الواردة في إطار الاتفاقيات الدولية هذا فضلا عن الآليات  التنفيذ تتمحور أساسا

دور المنظمات  المدرجة في إطار هيئة الأمم المتحدة وقد أثبتت الممارسة الدولية فعالية ونجاعة
 الدولية غير الحكومية كآلية فعّالة في سبيل تنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية.
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Résumé: 
Les dispositions du droit international humanitaire assurent le droit à l'assistance 

humanitaire au cours des conflits armés internationaux ،conformément aux dispositions 
des quatre Conventions de Genève de 1949 et du premier Protocole additionnel de 
1977, alors que ce droit a été partiellement régi par le Deuxième Protocole additionnel 
de 1977 au cours des conflits armés non internationaux, et pour mettre en œuvre le 
droit à l'aide humanitaire un certain nombre de mécanismes ont étés adoptés 
essentiellement dans le cadre des conventions internationales et par les nations unies, et 
La pratique internationale a mis en évidence l'efficacité du rôle des organisations non 
gouvernementales dans la mise en œuvre du droit à l'aide humanitaire. 

 

 :همذهٔ

إن العوامل التي تأثر على السلم والأمن الدوليين في تطور مستمر، فهي لم تعد تنحصر في 
 العدوان فقط بل شملت ال كوارث الإنسانية التي تتسبب فيها النزاعات المسلحة والمظاهر الطبيعية

بات الاقتصادية، ولاشك أن تنفيذ المساعدات الإنسانية يفرض التزامات متقابلة  وحتى العقو
على الدولــــ ة المعنية بالمساعدة الإنسانية من جهة وعلى الأسرة الدولية ممثلة في الدول 
والمنظمات الإنسانية من جهة أخرى باتخاذ الخطوات الممكنة عمليا لأجل تنفيذ وحماية 

 . 1ات الإنسانية وسرعة الوصول إلى الضحاياالمساعد

يندرج الحق في الحصول علـــى المساعدات الإنسانية من مبدأ عدم انتهاك هذا الحق الذي  و
يعد كأساس لكل من القانون الدولـــي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان فليس هناك 

دئ الإنسانية فلعل تحديد هذا النظام من شك في أنه من واجب الدول الالتزام باحترام المبا
القانوني سيحول دون إثارة الجدل بين وجوب مراعاة سيادة الدولــــ ة والإسراع بإغاثة 

ية كلما اقتضت مصلحة المجتمع الدولــــي تقديم المساعدات الإنساني  . 2الجماعات البشر

ين تحديدا تسارع التاريخ بشكل ملحوظ وت سارعت التحولات ومنذ منتصف القرن العشر
واختفى بعد الزمان والمكان وأزداد إحساس الإنسان في هذا العصر بأنـــه  وتقلصت المسافات

ية تدرج المصاـلح الإنسانية  بلغ طور الوعي بأولو جزء من عالم أعم وأشمل من عالمه الخاص، و
كوارث المشتركة وفي ظل تعرض شعوب العالم ل كثير من الأزمات الإنسانية، من حروب و 

أصبحت المساعدات الإنسانية صورة من صور التضامن بين الدول والشعوب، وتمثل عملا 
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ية حيث تميزت الحياة الإنسانية منذ الأزل بصور للتعاون والتضامن  إنسانيا تقتضيه الفطرة البشر
بين مختلف ين أفراد المجتمع الواح د المجتمعات فيما بينها، ومنبع كل ذلك هي الاعتبارات  و

الأخلاقية وحري بالذكر أن المساعدات الإنسانية، ترتبط بالحماية المقررة من قبل القانون الدول ي 
للسكان المدنيين في سبيل تقديم مواد الإغاثة فموضوع المساعدات الإنسانية في ظل الأنظمة 

ذه الأخيرة القانونية والدولية المعاصرة لم يعد يعنى فقط بالنزاعات المسلحة، نظرا لخصوصيتها فه
يادة المأساة الصحية التي تنتج عنها من الجرحى والمرضى والمصابين بالطلقات  تساهم في ز
والقذائف والشظايا والألغام وسائر وسائل التدمير الأخرى والتي تستدعي سرعة الاستجابة 

بات الاقتصادي ة الطبية وتوفير الدواء ومعدات الجراحة، بل أصبح يمتد إلى ما يعرف بالعقو
ية والمالية والمواصلاتية والسياحية أي على الجوانب  والتي تنصب على إجراءات الحظر التجار
ية أو الدبلوماسية، وفي نفس السياق توجد قواعد  الاقتصادية، دون غيرها من الجوانب العسكر
دولية منظمة للمساعدات الإنسانية في حالات ال كوارث، وترتكز في هذا الخصوص على قواعد 

 .3ن حقوق الإنسان بالإضافة إلى بعض القرارات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدةقانو

ونظرا لأهمية موضوع المساعدات الإنسانية الدولية، فقد حاولنا دراسة مختلف الجوانب 
القانونية المعنية بضمان تقديم المساعدات الإنسانية وصولا إلى الحماية المقررة لها بموجب نصوص 

اعد القانون الدولي الإنساني، هذا فضلا عن أهمية تقديم المساعدات الإنسانية للمحافظة على وقو
حقوق الإنسان الأخرى، لأنه عندما يندلع نزاع مسلح أو تحدث كارثة أو أزمة إنسانية تكون 
حياة الأشخاص وصحتهم عرضة للخطر، وقد تج برهم هذه الظروف على ترك ديارهم وأوطانهم، 

كون تقديم المساعدات الإنسانية للضحايا هو العامل الحاسم للحفاظ على حقوقهم ومن ثم ي
وكرامتهم الإنسانية، ومن هنا تدخل قواعد القانون الدولــــ ي الإنساني المطبق في حالات النزاع 

بع لسنة  برتوكوليها الإضافيين لعام  1949المسلح حيث ورد في اتفاقيات جنيف الأر  1977و
أعمال الإغاثة للسكان المدنيين وحمايــــة ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وغير ما ينص على 

 .4الدولية

وعلى ذلك تبدو أهمية البحث في موضوع المساعدات الإنسانية الدولية بارزة من عّدة  
 نذكر منها:  جوانب
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القانون  محاولة إزالة الغموض الذي يحّف الإطار العام للمساعدات الإنسانية ضمن أحكام-
بيان القواعد الدولية المنظمة للمساعدات الإنسانية.  الدولــــ ي الإنساني و

إظهار آليات وضع هذه المساعدات موضع التنفيذ، وتحديد الإطار القانوني والنهج المتبع في -
يع المساعدات.  تقديم وتوز

ات الإنسانية وخاصة إلقاء الضوء على التطورات الجديدة التي شهدتها عمليات تقديم المساعد-
تدخل مجلس الأمن في أكثر من مناسبة من خلال قراراته التي أشار بموجبها إلى دور 
المساعدات الإنسانية في إعادة السلم، وأن العرقلة المتعمدة للمساعدة الإنسانية تشكل تهديدا للسلم 

 والأمن الدوليين.

بية تكاد تخلو من وأخيرا ترجع أهمية البحث في هذا الموضوع إلى كون ال- مكتبــــة العر
 دراسات حول هذا الموضوع الهام.

براز موضوع المساعدات الإنسانية ضمن الإطار العام لمبادئ  وتهدف هذه الدراسة عموما إلى إ
القانون الدولي الإنساني أي ضمن زمن النزاعات المسلحة، هذا بالإضافة إلى الغوص في آليات 

بع  وسبل حماية هذا الحق، والذي يتراوح مابين الوسائل المحددة في إطار اتفاقيات جنيف الأر
بروتوكوليها الإضافيين لعام  1949لسنة  بالإضافة إلى الوسائل المحددة في إطار منظمة  1977و

القانونية والدولية المعاصرة ثم  الأمم المتحدة، والتي لقيت العديد من الانتقادات في ظل النظم
 رة تكون كمرجع لأي باحث في هذا المجال.محاولة وضعها في مذكــــ

ومن هنا تأتي دراسة موضوع الوضع القانوني للمساعدات الإنسانية في القانون الدولــي 
الإنساني وتحديد الالتزامات القانونية الدولية، التي تقع على أطراف النزاع وعلى الأطراف 

ت اللازمة لإنفاذ هذا الحق ضمن الأخرى وعلى المنظمات الإنسانية، وكذلك تحديد الضمانا
بناءاً على ذلك سنقوم بطرح الإشكالية التالية:  الأنظمة القانونية والدوليـــة المعاصرة  و

فيما يتمثل الإطار العام لمشروعية الحق في المساعدات الإنسانية ضمن أحكام وقواعد القانون 
ظل النظم القانونية والدولية  الدولـــي الإنساني؟ والى أي مدى يمكن حماية هذا الحق في

 بالتالي يستتبع ذلك بالإجاب ة على التساؤلات التالي ة:و  المعاصرة ؟

ير الحق في المساعدات الإنسانية؟ -  ما هي الأسانيد القانونية لتبر
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 ما مدى إلزامية تقديم المساعدات الإنسانية؟-

النظم القانونية والدولية ما هي وسائل الحماي ة المقررة للمساعدات الإنسانية في ظل -
 المعاصرة؟ وما مدى نجاعتها تزامنا والأوضاع الراهنة التي يشهدها المجتمع الدول ي؟

يقة التحليلية وذلك بمناقشة النصوص  ً أن نتبع الطر وللإجابة على هذه الإشكالية كان لزاما
بالممارسات الدولية من جانب وإيراد آراء الفقهاء كما أن طبيعة الموضوع ُتحتّم علينا أن نستشهد 

يقة  الدول والمنظمات الدولـــية الحكومية وغير الحكومية ولغرض عرض هذه الإشكالية بطر
  :منهجية قمنا بتقسيم البحث إلى مبحثين

  الوجحج األٍل: هششٍػ٘ٔ الوسبػذات اإلًسبً٘ٔ فٖ المبًَى الذٍلٖ اإلًسبًٖ.

ير الحاجة إلى التعاون الدولـــي لإنقاذ إن الاعتبار الإنساني هو الذي يمكن من خل اله تبر
الضحايا، ومن هذا المنطلق نشأ حق الإنسان في المساعدة الإنسانية بناءا على قواعد أخلاقية منذ 
زمن بعيد بيد أن تلك القواعد قد تتحول إلى قواعد قانونية بالمعني الدقيق فحق الإنسان في 

دم انتهاك هذا الحق، وقد كان لاتفاقية جنيف الرابعة المساعدة الإنسانية يندرج ضمن مبدأ ع
الخاصة بحماية السكان المدنيين دورا هاما في التأكيد على دور السكان المدنيين من الحصول على 

باّـن فترة النزاع المسلح  .5المساعدات الإنسانية إ
 الوـلت األٍل: ؤسبس الحك فٖ الوسبػذات اإلًسبً٘ٔ ٍهششٍػ٘تِ.

عن موضوع المساعدات الإنسانية يتخطى أي نقاش من الناحية السياسية على  إن الحديث
ً بمصطلح قانوني وهو الحق في المساعدات الإنسانية والوقوف عند هذا  اعتبار أنه مرتبط أساسا
المفهوم وتحديد المنطلق والأساس القانوني ودراسته من منظور الشرعية الدولية، لضمان التطبيق 

 . 6القانون الدولي الإنسانيالفعلي لقواعد 
 الفشع األٍل: هبّ٘ٔ الوسبػذات اإلًسبً٘ٔ الذٍل٘ٔ.

من الأهمية أن نبدأ هذه الدراسة بتحديد ماهية المساعدات الإنسانية فالمساعدات الإنسانية 
هي كل عمل مستعجل لضمان المحافظة على حياة  humanitarian assistanceبوجه عام 

ين مباشرة بنزاع مسلح دولي أو داخلي أو كارثة أياً كانت طبيعتها  .7وصحة المتأثر
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على الرغم من تنوع المصطلحات نظير المساعدة الإنسانية: )قراري مجلس الأمن الدولي رقم: 
أو عمليات الإغاثة الإنسانية( تكلما عن إمدادات الإغاثة الإنسانية  832والقرار رقم: 819

تكلم عن نشاطات الإغاثة الإنسانية( )قرار مجلس الأمن  794)قرار مجلس الأمن الدولي رقم: 
تكلم  688تكلم عن تسليم الإغاثة الإنسانية(، )قرار مجلس الأمن الدولي: رقم: 836الدولي رقم:

دون تحديدها على وجه الدقة،  عن المساعدة الإنسانية، فإن المساعدة الإنسانية تعرف الأخص
ين من نزاع مسلح وتصل  بالتالي يمكننا القول بأنها كل عمل مستعجل يستفيد منه أولئك المتأثر و
مباشرة إلى أولئك المحتاجين، وهذا ما يميزها عن المساعدات الإنمائية التي تكون عند انتهاء الحالة 

التي تتميز بها هذه المساعدات هي الظروف الطارئة ليظهر هذا النوع من المساعدات، فالخاصية 
 .8العادية

فالمساعدات الإنسانية تخضع لضوابط قانونية وتنظيمية تكفل إتمام هذه العملية وفي هذا 
بع لعام بروتوكوليها الإضافيين لعام 1949الخصوص تعتبر نصوص اتفاقيات جنيف الأر  1977و

 تعبيراً عن الحق في المساعدات الإنسانية.

 المساعدات الإنسانية والقانون الدولي الإنساني:-

-من إ ج ر( 55تمت كفالته بموجب نصوص المواد: )م: الحق في الإمدادات الغذائية:-
 من إ ج ث(. 51)م:-من إ ج ث(26)م:

من إ  56)م:-من إ ج ر( 55تمت كفالته بموجب المواد: )م: الحق في الإمدادات الطبية: -
 من ب إ ث(. 15)م:-من ب إ أ( 14:)م-من إ ج ر(57)م:-ج ر(

 .9من إ ج ث( 78)م:-من إ ج ث(27م:)تمت كفالته بموجب المواد:الحق في الملبس: -

 المساعدات الإنسانية والقانون الدولي لحقوق الإنسان:-

من  3)م:-من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية( 6)من خلال المواد: الحق في الحياة:-
 ي لحقوق الإنسان(.الإعلان العالم

من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية  11)من خلال المواد::الحق في الغذاء-
 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(. 25/1)م:-والثقافية(
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من 12)م:-من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(25/1)من خلال المواد:الحق في الصحة:-
 ادية والاجتماعية(.العهد الدولي للحقوق الاقتص

    الفشع الخبًٖ: الحك فٖ الوسبػذات اإلًسبً٘ٔ ٍالمبًَى الذٍلٖ اإلًسبًٖ.

بما أن النزاعات المسلحة هي التي تشكل النطاق المادي للحق في المساعدات الإنسانية فلابد 
الإنسانية من تحديد ماهية النزاعات المسلحة، ثم الأساس القانوني لالتماس الحق في المساعدات 

 أثناء النزاعات المسلحة.
 الٌضاػبت الوسلحٔ الذٍل٘ٔ: - 

 صراع متواصل في الزمان والمكان.-

 .10صراع بين الكيانات الدولية أي بين أشخاص القانون الدولي -

يكفل الحق في المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة الدولية بموجب المواد:   و

بع - من إ ج 72م:و وما بعدها26من خلال المواد:)م: 1949لعام:اتفاقيات جنيف الأر
بع(3/3/3/3)م:-ث( من اتفاقيات 9/9/9/10)م:-على التوالي من اتفاقيات جنيف الأر

بع(  من اتفاقية جنيف الرابعة(.55/1)م:-من اتفاقية جنيف الرابعة(17)م:-جنيف الأر

من 69/1ال المواد: )م:من خل1977البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام:-
 من ب إ أ(.81)م:-من ب إ أ(70م:-وما بعدها لصالح المعتقلين 108)م:-ب إ أ(

 الٌضاػبت الوسلحٔ غ٘ش الذٍل٘ٔ:-

 حد أدنى من العنف يتجاوز في شدته الاضطرابات والتوترات الداخلية.-

 قانون الحرب.حد أدنى من التنظيم العسكري أي وجود قيادة مسؤولة وقادرة على احترام -

ية متواصلة ومنسقة  .11حد أدنى من السيطرة على الأراضي والقيام بعمليات عسكر

 يكفل الحق في المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية من خلال المواد:

بع- بع(. 3/3/3/3من خلال المواد: )م: اتفاقيات جنيف الأر  من اتفاقيات جنيف الأر
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-من ب إ ث(2/1)م: 1977لإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف لعامالبروتوكول ا-
 من ب إ ث(. 14)م:-من ب إ ث(18/1)م:

 االػـشاثبت ٍالتَتشات الذاخل٘ٔ:-

الاضطرابات الداخلية: حالة من المجابهة ما بين الهيئة الحاكمة والمنشقين، تصل إلى حد 
 استخدام القوة المسلحة لإعادة الاستقرار. 

خلية: حالة من المجابهة ما بين السلطات والمعارضين تكون عادة لأسباب التوترات الدا
 سياسية أو دينية أو عرقية.

يكفل الحق في المساعدات الإنسانية أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلية من خلال 
بع( 2الفقرة  3/3/3/3المواد:)م: دمن النظام الأساسي 5/2)م:-من اتفاقيات جنيف الأر
 ولية للصليب الأحمر(.للحركة الد

 الوـلت الخبًٖ: هؼوَى الحك فٖ الوسبػذات اإلًسبً٘ٔ ٍهششٍػ٘تِ

ً حول تقديم الحق المساعدات الإنسانية  إن مضمون الحق في المساعدات يتمحور أساسا
 للأشخاص المحتاجين لها وفق إطار تنظيمي وعملي يكفل تنفيذ هذا الحق.

 ذات اإلًسبً٘ٔ فٖ المبًَى الذٍلٖ اإلًسبًٖالفشع األٍل: المَاػذ الوٌظؤ للوسبػ

-من ب إ أ(6المواد: )م: سكان الأراضي المحتلة والمناطق المطوقة: ضحايا النزاعات المسلحة
من اتفاقية جنيف  38من خلال المواد:)م: الأجانب-من اتفاقية جنيف الرابعة(17)م:

من خلال  المحتلة من غير الأقاليمالمدنيين المتواجدين في إقليم أحد أطراف النزاع  -الرابعة(
 من ب إ أ(.70)م: -ب إ أ( 69/1المواد:)م:

بع( 7/7/7/8حقوق ضحايا النزاعات المسلحة: المواد:)م:- -من اتفاقيات جنيف الأر
 من ب إ أ(.54)م:-من اتفاقيات جنيف الرابعة( 38و17)م:

 

 

 



 ـــــــــــــــ ؤ. َٗسف هقرٗيــــــــــــــاألسبس القبًًَٖ للوسبعسات اإلًسبً٘ٔ فٖ القبًَى السٍلٖ اإلًسبًٖ ــــــ
 

 

 121ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ  رابعمجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

 حمَق ٍٍارجبت الذٍلٔ الوؼٌ٘ٔ ثبلوسبػذات اإلًسبً٘ٔ: 

 الذٍلٔ الوؼٌ٘ٔ ثبلوسبػذات اإلًسبً٘ٔ:حمَق 

من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  الحق في طلب وتلقي المساعدات الإنسانية
 .46/182رقم:

من 70)م:-من إ ج ر(9/9/9/10)م::من خلال المواد الحق في قبول أو رفض المساعدة-
 .46/182قرار ج ع أ م رقم:-من ب إ ث( 18/2)م:-ب إ أ(

المبدأ العاشر من -إ ج ر(59/1من خلال المواد:)م: حق في مراقبة وتنسيق أعمال الإغاثةال-
يمو يمو.-مبادئ سان ر  المبدأ الثاني عشر من مبادئ سان ر

 واجبات الدولة المعنية بالمساعدات الإنسانية:

-من إ ج ر( 55/1من خلال المواد: )م: واجب توجيه المساعدات لأغراض إنسانية-
 من ب إ ث(18/2)م:-من ب إ ث(14/2)م: -من ب إ أ( 69/1)م:

-ر( من إ ج 59-23من خلال المواد: )م: واجب عدم رفض المساعدات بشكل تعسفي-
 من إ ج ر(16-15-14-13)م:

 من ب إ 81من خلال المواد:) واجب سرهيل دخول أفراد الإغاثة وعدم عرقلة نشاطهم-
يمو -من إ ج ر( 23)م:-ب إ أ(70/2)م:-أ( من  8/3)م:–المبدأ العاشر من مبادئ سان ر

المبدأ -من ب إ ث(10/2)م:-ب إ أ( 71/2)م:-النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية(
يمو  .12العاشر من مبادئ سان ر

 حمَق ٍٍارجبت الذٍلٔ فٖ بؿبس الؼول اإلًسبًٖ:

 حمَق الوزتوغ الذٍلٖ: 

-69)م:-من إ ج ر( 9/9/9/10من خلال المواد:)م: في تقديم المساعدات الإنسانيةالحق -
 من ب إ أ( 70

 770القرار رقم:-688قرار مجلس الأمن الدولي رقم:  الحق في تقديم العون إلى الضحايا-
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بة وفرض الرقابة على المساعدات الإنسانية القرار- الحق في -43/131رقم: الحق في المناو
 من ب إ أ(89التدخل)م

 

 ٍارجبت الوزتوغ الذٍلٖ:

من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة واجب تقديم المساعدات الإنسانية -
 .43/131رقم:

-من إ ج ر(59)م:-من إ ج ر(23)م:واجب عدم عرقلة مرور المساعدات الإنسانية-
 من إ ج ر(. 111)م:

بات- من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي  واجب تقديم المساعدات في ظل نظام العقو
 .986-666-661رقم:

 الفشع الخبًٖ: الششٍؽ المبًًَ٘ٔ إلػوبل الحك فٖ الوسبػذات اإلًسبً٘ٔ.

من  9/9/9/10: موافقة الدولة تعبير عن سيادتها من خلال المواد:)م:احترام سيادة الدول-
قرارات الجمعية -ث(من ب إ 18/2)م:-من ب إ أ(70/2)م:-من ب إ أ( 70/1)م:-إ ج أ(

من إ ج  61-23الموافقة بتحفظ)م-45/100-46/182-43/131العامة للأمم المتحدة رقم:
 42-41-39التدخل الدولي لفرض الحق في المساعدة الإنسانية )م:-بمن ب إ أ(-70/3)م:-ر(

 من ميثاق الأمم المتحدة(.53/1)م:–من ميثاق الأمم المتحدة 44-45-46-47-

قرارات -من إ ج أ(3/3/3/3:الالتزام بمبدأ الإنسانية)م:ئ العمل الإنسانيالالتزام بمباد-
الالتزام بمبدأ النزاهة من خلال قرار -46/182-34/131الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:

الالتزام بمبدأ الحياد من خلال قرارات الجمعية العامة -42/182الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:
من إ ج الأولى  12الالتزام بمبدأ عدم التمييز)م:-46/182-43/131رقم:  للأمم المتحدة

 .43/131قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:-من إ ج ر(27)م:-والثانية(
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 الوجحج الخبًٖ: آل٘بت تٌف٘ز الحك فٖ الوسبػذات اإلًسبً٘ٔ.

موضع التنفيذ منصوص جاء الحق في المساعدات الإنسانية مدعوما باليات كفيلة بوضعه 
بع لعام  1949عليها بموجب النصوص القانونية متمثلتا في نصوص اتفاقيات جنيف الأر

بروتوكوليها الإضافيين لعام  .197713و
 الوـلت األٍل: الَسبئل الوذسرٔ فٖ بؿبس االتفبل٘بت الذٍل٘ٔ.

بروتوكول بع و يها الإضافيين تتمحور أساسا في الوسائل المدرجة في إطار اتفاقيات جنيف الأر
 والوسائل المدرجة في إطار المنظمات الدولية غير الحكومية.

الفشع األٍل: الَسبئل الوذسرٔ فٖ بؿبس اتفبل٘بت رٌ٘ف األسثغ ٍثشٍتَوَلْ٘ب 
 اإلػبف٘٘ي.

جملة من و تتمحور أساسا في جملة من التدابير الداخلية التي تلتزم بها الأطراف المتعاقدة
 تي تكون على عاتق المجتمع الدولي.التدابير الخارجية ال

من إ  15-14)م:-من إ ج أ(23إنشاء المناطق الآمنة من خلال المواد:)م: التدابير الداخلية:
 من ب إ أ(.60-8)م: -ج ر(

 التذاث٘ش التششٗؼ٘ٔ ٍالتٌظ٘و٘ٔ لتٌف٘ز الحك فٖ الوسبػذات اإلًسبً٘ٔ: 

يعية من إ 128)م:-من إ ج الثانية( 49م:)-من إ ج أ(48:)من خلال المواد:التدابير التشر
 من ب إ أ(84)م:-من إ ج ر(145)م:-ج الثالثة(

-43-42-41-40-38-38)م:-من إ ج أ(26-19)من خلال المواد: :التدابير التنظيمية-
من 82)م:-من ب إ أ(67-66-65-64-63-62-61)م: -من إ ج ر( 63)م-من إ ج أ(44

على التوالي من 149-132-53-52)م:-(من ب إ أ 81)-من إ ج ر(9/9/9/10)م:-ب إ أ(
بع( إ ج  .14ب إ أ( -83)م:-الأر

بروتوكوليها الإضافيين: التدابير الخارجية بع و من خلال  ضمان احترام اتفاقيات جنيف الأر
بع(.1/1/1/1)م::المواد  من إ ج الأر
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بدائلها لتنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية- )من خلال نظام الدولة الحامية و
بع(8/8/8/9:المواد -76-71)م:-من إ ج ر(23/3)م:-من إ ج ر(14/3)م:-من إ ج الأر

 من إ ج ر(بخصوص تنظيم محاكمات عادلة.83-96-98-101-104-107-111-114

من 3-149/2-132-53-52)م:التحقيق الدولي لتنفيذ الحق في المساعدات الإنسانية-
بع.  اتفاقيات جنيف الأر

 ٖ بؿبس الوٌظوبت الذٍل٘ٔ غ٘ش الحىَه٘ٔالفشع الخبًٖ: الَسبئل الوذسرٔ ف

يقصد بالمنظمات الدولية غير الحكومية تلك المنظمات العاملة في ميدان الإغاثة والمساعدة 
بالتالي نستبعد المنظمات  ذات الطابع السياسي لفقدانها لعنصر الحياد. و

اللجنة الدولية أنواع المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال تقديم المساعدات الإنسانية: -
الاستقلال -الحياد-عدم التحيز-وتعمل وفق مبادئ الإنسانية1836تأسست سنة للصليب الأحمر 

 العالمية.-الوحدة-الخدمة الطوعية–

يعمل في مجال 1919أسس سنة الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ت  و
 الإمداد بالمساعدة الإنسانية لضحايا النزاعات المسلحة واللاجئين والمشردين.

 أساليب ممارسة المنظمات الدولية غير الحكومية للعمل الإنساني: -
  ؤٍال: ؤسلَة التفبٍع هغ السلـبت ٍثزل الوسبػٖ الحو٘ذٓ-

طبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني، وهذا ما تعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الت
من النظام الأساسي للحركة الدولية للصليب الأحمر، فمهمتها الرئيسية تتمثل في  5نصت عليه المادة:

مساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، ل كن هذا لا يمنع من أن تقوم ببذل ببعض المساعي دون 
وز الإفصاح عنها إلا في الحالات الاستثنائية والمحددة الإعلان عنها نظرا لطابعها السري، ولا يج

صراحة في مبادئها الأساسية عندما يتم انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني بصورة خطيرة 
 ومتكررة.

وهكذا فإن اللجنة الدولية تتفادى عادة كل دعاية أو تحفظ وترفض التعاون مع المنظمات 
ان، ولا يفهم من ذلك أن تكتّم اللجنة الدولية وابتعادها عن الأكثر صخبا في مجال حقوق الإنس

 التنديد يعد ولاء أو تواطؤاً منها بل أن فعالية العمل الإنساني هو الذي يقتضيه. 
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يتم  بيها في المكاتب الإقليمية و وتعتمد اللجنة على عدد كبير من الموظفين في مكاتبها، ومندو
الإنسانية، كما تسعى للتوسط لدى المسؤولين في سبيل التوعية التنسيق فيما بينها للقيام بالمهام 

ية، هذا فضلا عن التوعية حول  بأهمية تقديم المساعدات الإنسانية والموارد والخدمات الضرور
ومن هنا يبرز أسلوب التفاوض جلياً في كل نزاع تكون مدعوة للقيام فيه  أهمية العمل الإنساني

 بواجباتها. 

لى أن تمسك اللجنة الدولية بمبادئ العمل الإنساني والمتمثل في الاستقلالية وتجدر الإشارة إ
بات التي قد تنجم عنها في ال كثير من الأحيان ، والحياد والنزاهة لاقى العديد من الصعو

يعتقد رئيس المجلس الدولي لمنظمة أطباء بلا  الانسحاب من مسرح العمليات الإنسانية، و
ً أن تقدم المساعدة الإنسانية دون حصولها على الموافقة، حدود أن اللجنة الدولية  لا تحاول أبدا

يا  وهناك العديد من الأمثلة على ذلك أهمها انسحاب اللجنة الدولية أثناء الحرب الأهلية في نيجير
بعدما تم إسقاط طائرة مهيأة لتقديم مواد الإغاثة 1970و1967في الفترة الممتدة ما بين 

بيا سنةبالإضاف الإنسانية بعدما ما تبيّن  1988ة إلى انسحاب اللجنة الدولية من عملية الإغاثة بأثيو
استخدام تلك المساعدات الإنسانية في عملية استغلال المواطنين لإعادة توطينهم، ولعل هذا ما 
يعطي صورة واضحة على عمل اللجنة الدولية التي لا يمكن لها أن تغض البصر على أحكام القانون 

 ي الإنساني الذي يطلب من الدول كفالة احترامه.الدول
  حبً٘ب: ؤسلَة التَػ٘ٔ ًٍشش هجبدئ المبًَى الذٍلٖ اإلًسبًٖ-

بع لسنة بروتوكوليها الإضافيين لعام1949تقضي بنود اتفاقيات جنيف الأر بضرورة 1977و
جال بمهمة ترويج احترام وتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني، وتختص اللجنة الدولية في هذا الم

يب ونشر رسالتها للبلد الذي تمارس  هذه القواعد منتهجة في ذلك الموارد التعليمية، وتوفير التدر
بالخصوص أفراد القوات المسلحة والجمعيات الوطنية والأوساط السياسية ، نشاطاتها فيه و

وف عمل الهيئات بهدف احترام القانون الدولي الإنساني وتحسين ظر والجامعية ووسائل الإعلام
 العاملة في المجال الإنساني.

ولم يتوقف تأكيد نشر القانون الدولي الإنساني على نصوص اتفاقيات جنيف، فقد أكّد 
ير القانون الدولي الإنساني المنطبق في  21القرار الصادر عن المؤتمر الدبلوماسي رقم: لتأكيد وتطو

قانون الدولي الإنساني الأطراف السامية ( والمتعلق بنشر ال1977-1974النزاعات المسلحة)
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المتعاقدة في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين على التزامها بنشر القانون الدولي الإنساني " 
حتى قبل التصديق على البروتوكولين الإضافيين" كما تم التأكيد على نشر القانون الدولي الإنساني 

جمعية العامة للأمم المتحدة من قبيل ذلك القرار رقم من خلال القرارات التي أصدرتها ال
لعام  32/44، والقرار رقم: 1973لعام  3102/28، والقرار رقم: 1972لعام  3032/27
1977. 

ً لأهمية موضوع نشر القانون الدولي الإنساني كآلية وقائية، فقد ّتم التأكيد عليه مرة  ونظرا
يسرا في أخرى في المؤتمر الدولي الثلاثون للصليب  30-26الأحمر والهلال الأحمر الذي أقيم في سو

والذي طالب المؤتمرون من خلاله الدول باستخدام آليات التنفيذ القائمة، كالدول 2007نوفمبر
الحامية واللجنة الدولية لتقصي الحقائق، عملا بالالتزامات الدولية التي تعهدت بها ونشر القانون 

لمسلحة والسكان المدنيين، وكذلك بذل كل الجهود في تعليم السكان الدولي الإنساني لدى قواتها ا
 المدنيين بالتعاون مع الحركة وهيئات أخرى كوسائل الإعلام والمؤسسات الدينية وما شابهها.

ومن خلال ما سبقت الإشارة إليه، نستنتج أن نشر قواعد القانون الدولي الإنساني يشمل 
وغير الدولية، أما حالة الاضطرابات والتوترات الداخلية فإنها حالة النزاعات المسلحة الدولية 

يز ، تعنى بنشر الوعي بحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية التي يجب مراعاتها والتي من شأنها تعز
نطاق احترام القانون الدولي الإنساني، ومن هذا المنطلق ساهمت فكرة استعمال الإعلانات 

ة لتطبيق القواعد الإنسانية التي سوف نشير لبعضها على النحو ومدونات قواعد السلوك كوسيل
 التالي: 

يهدف إلى ضمان الحد الأدنى من القواعد  إع لان توركو بشأن القواعد الإنسانية الدنيا: -
ً في ذلك على القانون الدولي لحقوق  الإنسانية المطبقة في حالات النزاعات المسلحة معتمدا

بعالم 3المادة: و الإنسان بالإضافة إلى العديد من الوثائق منها  شتركة ما بين اتفاقيات جنيف الأر
يس الدنيا التي اعتمدتها جمعية القانون الدولي.  قواعد بار

المبادئ التوجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية: تتمثل في مجمل المبادئ التي أشرف عنها  -
يطال يمو بإ يا والمنظمة تحت عنوان: تطور الحق في المساعدة معهد القانون الدولـــي في سان ر

 .1992سبتمبر  4إلى  2الإنسانية من 
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أما حالات ال كوارث الأخرى، فيمكن اللجوء إلى المبادئ التي اعتمدها المؤتمر الدولي 
يحدد عمليات تقديم الإغاثـــة على النحو التالــي:  1995للصليب الأحمر والهلال الأحمر سنة   و

اعد سلوك الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية مدونة قو-
 أثناء عمليات الإغاثة في حالة ال كوارث.

 مبادئ وقواعد الصليب الأحمر والهلال الأحمر للإغاثة في حالات ال كوارث.-

ا طابع وتلعب هذه الإعلانات ومدونات قواعد السلوك قيمة أدبية وأخلاقية وسلوكية، وله
 وقائي بالدرجة الأول ى أكثر منها وسيلة تنفيذية أو علاجية.

  حبلخب: ؤسلَة التٌذٗذ ثبًتْبن لَاػذ المبًَى الذٍلٖ اإلًسبًٖ-

تتجه العديد من المنظمات الدولية إلى أسلوب التنديد بانتهاكات القانون الدولي الإنساني 
 بلوغ النتائج التالية:  كإحدى الوسائل لتنفيذ الحق الإنساني، ولعل في ذلك

الضغط على الحكومات بخصوص انتهاك القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال إحاطة -
 المجتمع الدولي بالانتهاكات المرتكبة.

 التراجع عن هذه الانتهاكات بفضل آلية النشر والإعلان.-

 ن الدولي الإنسانيوتلعب اللجنة الدولية دور المدعي العام في ال كشف عن انتهاكات القانو
وذلك تماشياً مع مهمتها التي تستهدف التطبيق الدقيق للقانون الدولي الإنساني، وتلقي أي شكاوي 

يتم التدخل بالطرق التالية:   بشأن الانتهاكات المزعومة لذلك القانون، و

ية حيث تقوم بأداء مهامها، وفي نفس  - إن مساعي اللجنة الدولية تظل كقاعدة عامة سر
بوها أثناء ممارسة مهامهم، وتكتفي فقط  الوقت الامتناع عن ال كشف علناً عما يسمعه أو يراه مندو
ية في حالة وجود تجاوزات، أما إذا كانت انتهاكات من ال كثرة  بتقديم ملاحظات شفو
ير كتابية موقعة من قبل رئيسها، موجهة إلى الحكومة  والأهمية فهنا تضطلع اللجنة بوضع تقار

بشكل ش   خصي وسري.و

يقة الاتصال الشخصي إلى  - وفي حالة ارتكاب مخالفات خطيرة فإن اللجنة الدولية تتجاوز طر
الإعلان عن هذه الانتهاكات، منها استمرار هذه الانتهاكات بالرغم من التنبيه عليها وهنا ينتهي 
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ية وتتجه اللجنة الدولية إلى أسلوب التنديد بهذه التجاو زات كما حصل دور الدبلوماسية السر
بي اللجنة الدولية لم يشهدوا 1982بالضبط في مجازر صبرا وشتيلا في سنة  ، فبالرغم من أن مندو

ً للشك حول الانتهاكات  المذبحة، إلا أنهم شاهدوا بأعينهم جثث الضحايا مما لا يترك مجالا
الانتهاكات وخرق بنود الإسرائيلية والجرائم المرتكبة، وقامت بدورها اللجنة الدولية بالتنديد بهذه 

 والمتعلقة أساساً بحماية المدنيين في الأراضي المحتلة. 1949اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

هذا وتقوم بعض المنظمات الحقوقية بممارسة الضغوط السيكولوجية ضد انتهاكات حقوق 
ية والنداءات  ير والنشرات الدور والبلاغات الإنسان معتمدة في ذلك على أسلوب إعداد التقار

واستخدام وسائل الإعلام لدعم الشعوب ضحايا ، الصحفية والحملات الدولية والتجمعات
 الانتهاك.

والجدير بالذكر أن الساحة الدولية قد شهدت العديد من الانتهاكات الإنسانية، مما دفع العديد 
ير حول هذه الانتهاكات، ونذكر منها ت ير المنظمة من المنظمات الإنسانية إلى إعداد تقار قر

يكية لحقوق الإنسان ومشروع حقوق النساء بعنوان: الإرهاب غير المروي أعمال العنف  الأمر
 ضد النساء في النزاع المسلح في البيرو.

ير منظمة العفو الدولية يتعلق بتجاوز الكيانات غير الحكومية أو جماعات المعارضة المسلحة - تقر
 .1991سنة نظير جماعة الدرب الساطع في البيرو 

يقيا تندد فيه على وجه التحديد بحالات التعذيب - ير منظمة العفو الدولية عن جنوب إفر تقر
يقي.  والإعدام والمعاملات اللاإنسانية في معسكرات المجلس الوطني الإفر

ير منظمة العفو الدولية عن تجاوز حركات المعارضة المسلحة لحقوق الإنسان في أنغولا - تقر
يجب الإشارة أن التمادي في خرق هذه الحقوق لا يعتبر انتهاك لأحكام والسودان وليب يا، و ير

بروتوكوليها الإضافيين  القانون الدولي الإنساني فحسب، بل يمتد لخرق بنود اتفاقيات جنيف و
 15الأول والثاني..
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 الوـلت الخبًٖ: اٙل٘بت الَاسدٓ فٖ بؿبس ّ٘ئٔ األهن الوتحذٓ.

تحصر التعاون الدولي بين أعضاء الأمم المتحدة بالمسائل  لقد تعددت النصوص التي
ياته  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية على نحو يضمن احترام حقوق الإنسان وحر

 الأساسية.
 الفشع األٍل: الَسبئل الوذسرٔ فٖ بؿبس هٌظؤ األهن الوتحذٓ.

يق مباشر للوصول إنشاء ممرات الإغاثة الإنسانية: هي ممرا محدودة جغ- رافيان وتمثل أقصر طر
إلى المنطقة التي تدور فيها العمليات العدائية، وتقتصر مهمتها على ضمان وصول المنظمات 

ية. يع المساعدات الطارئة كالأغذية والأدو  الإنسانية لتيسير توز

 فقد دعا إلى 45/100ومن خلال قراءة مضمون قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم:
يقة منظمة فيما بين الدول المعنية، بقصد  يعة أو قنوات طوارئ بطر إنشاء ممرات إنسانية سر
يع المساعدات الإنسانية وتخضع لجملة من الضوابط منها: اقتصارها زمنيا على  تسهيل نقل وتوز

أن تكون أهداف الممرات الإنسانية -محددة جغرافيا–الفترة التي تكون فيها المساعدات مستعجلة 
ً -محددة وليس لها وظيفة أخرى  .16أن تكون مقيدة مهنيا

 قامت 1992استحداث منصب منسق مسؤول عن الشؤون الإنسانية: في أوائل عام -
الأمانة العامة للأمم المتحدة بإنشاء دائرة الشؤون الإنسانية وذلك بعد تبني قرار الجمعية العامة 

الإنسانية وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة  واعتبار منسق الشؤون 46/182للأمم المتحدة رقم: 
تواجد الأمم المتحدة في المركز القطري بواسطة الممثل المقيم للأمم  –لشؤون الإغاثة الإنسانية 

 المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة.

م وكالة الأم-1946الأجهزة الفرعية التابعة للأمم المتحدة: صندوق الأمم المتحدة للطفولة  -
برنامج -1965برنامج الأمم المتحدة الإنمائي-1948المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

 .1963الغذاء العالمي

يا ومدى فعاليته في كفالة الحق  2139/2014مضمون قرار مجلس الأمن الدولي - في سور
 .17في المساعدة الإنسانية
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لقد أفادت  :انتهاكات حقوق الإنسانفي مجال وقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني و
ير بضلوع كثير من أطراف النزاع في عمليات قتل، وحالات اختفاء قسري وتعذيب  التقار

واختطاف فضلاً  وغيره من ضروب المعاملة اللإنسانية، وفي حالات اعتقال واحتجاز تعسفيين
ير إلى المفوضية السامية لح قوق الإنسان قد عن حوادث عنف جنسي متزايدة، وأشار التقر

ير متواترة عن ممارسات قوات النظام واعتمادها على ضروب  أصدرت مؤخرا ورقة ترد فيها تقار
 المعاملـــة اللإنسانية.

:لا يزال ال كثير من في مجال تقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها
مليون شخص يقيمون في  3.5ناك ما يقاربالمشردين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجل ة وأن ه

مناطق يصعب أو يستحيل على مقدمي المساعدات الإنسانية الوصول إليها بسبب استمرار العنف 
ير أنه  يؤكد التقر وانعدام الأمن، بما في ذلك الهجمات المباشرة والعشوائية على المناطق المدنية و

إلا أنه لم يتسّن خلال الفترة  ات الإنسانيةرغم تحقيق مكاسب متواضعة في مجال تقديم المساعد
يصال المساعدات إلا لـــ: ير إ منطقة صنفت كمنطقة  262منطقة من أص ل: 23المشمولـــة بالتقر

 في المائة فقط. 13يصعب الوصول إليها أو منطقة محاصـــرة، أي ما نسبته:

يصال المساعدات الإنسانية  في مجال رفع الحصار عن المناطق المأهولة بالسكان والسماح بإ
ير أن هناك ما يقارب: :إليها حيث يقدر  شخص يعيشون في المناطق المحاصرة 242000أوضح التقر

 45000شخص يسكنون مناطق تحاصرها قوات النظام، في حين يعيش نحو  197000أن قرابة 
يصا ير جرى إ ل شخص في مناطق تحاصرها قوات المعارضة، وخلال الفترة المشمولة بالتقر

في المائة من الواقعين تحت 10شخص فقط أي قرابة  23700مساعدات محدودة إلى ما عدده 
 الحصار.

يصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ً بإ :لا تزال كل طلبات الأم م في مجال السماح فورا
وأشار ، المتحدة الموجهة إلى النظام السوري للسماح باستخدام معابر حدودية إضافة معلّقة

ير إلى أن النظام يعلن دائما بأنه لن يسمح إلا باستخدام المعابر الحدودية التي يسيطر عليها.ال  تقر

ير في مجال وقف الاستخدام العسكري للمرافق الطبية وغيرها من المنشآت المدنية : أوضح التقر
ية عن المستشفيات.  بأنه لم تلاحظ أي مساع من قبل الأطراف لنزع الصفة العسكر
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ية المرور إلى جميع المناطق للأخصائيين الطبيين  في مجال احترام مبدأ الحياد الطبي وتيسير حر
: لا تزال بعض الجهات الفاعلة تضع والمعدات والإمدادات الطبية بما في ذلك المواد الجراحية

قيودا على إمدادات المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بأي لوازم جراحية أو أصناف يمكن 
ية الأمـــراض استخدامه يد تلك المناطق إلا بأدو ا في العمليات الجراحية، بحيث لا يسمح بتزو

ير في نفس الوقت أن قوات الأمن  ية، وأشار التقر غير المعدية والمسكنات والمضادات الحيو
ية المنقولة  يع، وفي بعض الحالات تخفض كميات الأدو تتحقق عدة مرات من اللوازم قبل التوز

ي بعض الأحيان تسحب من القوافل لوازم طبية كان من شأنها أن تساعد ما وف في القوافل
 شخصاً في المناطق المحاصرة أو المناطق التي يصعب الوصول إليها. 216015يقارب:

ولأن المساعدات الإنسانية لا تجد معناها إلا في خضم حالات الاستعجال والطوارئ، ولأن 
بما أن هذه الوسائل السلمية قد لا تجد معاناة الإنسان تبلغ ذروتها أثناء تل ك الحالات، ور

يقها أمام النجاح أما كثرة الانتهاكات، هل يمكن الحديث عن تدخل دولي مستعجل ولو  طر
يق استخدام القوة المسلحة لتقديم المساعدات الإنسانية ؟ وهو ما سنتناوله من خلال  عن طر

 طار مجلس الأمن الدولي.المطلب الثاني تحت عنوان الوسائل المدرجة في إ
 

 الفشع الخبًٖ: الَسبئل الوذسرٔ فٖ بؿبس هزلس األهي الذٍلٖ.

من ميثاق الأمم  2/7الطبيعة القانونية للتدخل المسلح في ظل ميثاق الأمم المتحدة: )م:-
-41-39)م:-من ميثاق الأمم المتحدة(.55)م:-من ميثاق الأمم المتحد( 2/4)م:-المتحدة(

42.) 

القانونية للتدخل المسلح في ظل القانون الدولي الإنساني: موضوع اتفاقيات جنيف الطبيعة -
بع -الجرحى والمرضى من القوات المسلحة في البحار-الجرحى والمرضى من القوات في الميدان:الأر

 المدنيين.-أسرى الحرب

بادة الطبيعة القانونية للتدخل المسلح في ظل القانون الدولي لحقوق الإنسان: اتفاق- ية منع الإ
يمة الفصل –الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للمرأة -الجماعية الاتفاقية الدولية لقمع جر

 العنصري.
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التطبيقات العملية لحماية الحق في المساعدة الإنسانية في إطار مجلس الأمن الدولي: التدخل -
-(814-794-755-751-733في الصومال من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي رقم:)

 .18(687-686-688التدخل في العراق من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي رقم:)

أهمية المساعدات الإنسانية وعدم مساسها بسيادة الدولة: اتخاذ قرارات المساعدات الإنسانية -
من ميثاق الأمم المتحدة( وذلك من خلال 52من قبل المنظمات الدولية من خلال المادة:)م:

 ملة من التدابير:اتخاذ ج
 تذاث٘ش رات ؿبثغ هبدٕ: -

ً معيناً  يكون هذا النوع من التدابيــر كنتيجة لاعتقاد دولة معينة أو مجموعة دول، أن وضعا
بالتالي تتخذ مجموعة من الإجراءات من شأنها المساس بسيادة  يهدد السلم والأمن الدوليين، و

ية في 2002الدول مثل تدخل فرنسا في شؤون كوت ديفوار سنة  22بإرسالها لقوات عسكر
وفي هذا الصدد هناك من يرى ، دون الاستناد إلى قرار صادر عن مجلس الأمن 2002سبتمبر 

أن عدم صدور قرار من مجلس الأمن لدعم هذا التدخل وإضفاء الشرعية عليه لا يتعارض مع 
حدة لقوات دعم ميثاق الأمم المتحدة، لأن الهدف كان إنساني، وكذلك إرسال الأمم المت

فمن  2010جانفي 12للقيام بأعمال المساعدات الإنسانية في هايتي بعد تعرضها لزلزال في 
ً على هيئة الأمم المتحدة أن لا تتجاوز سلطات مجلس الأمن الذي يمكنه  المفروض أنـــه لزاما

ً بنظامه الداخلي أن يجتمع في أي وقت كلما دعت الضرورة لذلك، وهذا ما نصت  عليه عملا
باستثناء  بقولها:"تعقد اجتماعات مجلس الأمن المادة الأولـــى من النظام الداخلي لمجلس الأمن

ية المشار إليها في المادة الرابعة، بناءاً على دعوة من الرئيس في أي وقت يرى  الاجتماعات الدور
 ً يا بعة عشر فيه ذلك ضرور  يوما. على أن لا يتجاوز الفترة التي تتخلل الاجتماعات أر

 تذاث٘ش رات ؿبثغ لبًًَٖ:  -

تعتدي على سيادة  عملا بهذا النوع من التدابير يمكن للدول الفاعلة في المجتمع الدولي أن
يعة المساعدة الإنسانية، وذلك من خلال إصدارها لقوانين تنظم مسائل تخص  دول أخرى بذر

ــة انطلاقا من المفاهيم هذه الأخيرة ل كن ينبغي الإشارة أن النظام التأسيسي في كل دول
بالتالي تكون هذه  التقليدية للسيادة يتعارض مع هذه النظم المعاصرة، في مجال الحماية الإنسانية و
الدولة قد اعتدت ليس فقط على الدول بل على المجتمع الدولــي، من خلال خرق ميثاق الأمم 
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ية قان المتحدة ونية متكاملة لمفهوم التدخل ورغبة من أنصار التدخل الإنساني في صياغة نظر
الإنساني فقد وضعت جملة من الشروط التي يتعين الالتزام بها، وفي هذا الإطار سنتناول 

 بالدراسة والتحليل مجمل هذه الشروط.

أ: يكون التدخل بهدف تنفيذ التزامات دولية تقع على الدول بموجب أحكام القانون  -
 الدولي

ات التدخل وإخضاعها لتنظيم قانوني، محدد حتى لا يفتح يخضع هذا الشرط إلى تقييد عملي
المجال أمام الدول للتدخل في شؤون الدول الأخـــرى، والأوضاع الدولية المعاص رة كانت 
ية رغم تنظيم هذا التدخل بنصوص قانونية، ومن  شاهدة على العديد من التدخلات العسكر

ن فرنسا وروسيا وألمانيا على اتخاذ حيث أصرّت كل م2003صوره التدخل في العــراق عام
 دون صدور قرار من مجلس الأمن وهذا ما يتعارض مع الشرعية الدولية التدابير اللازمــة

قبل صدور قرار من مجلس الأمــن بحجّة حماية  وكذلك تدخل الحلف الأطلسي في كوسوفو
 حقوق الإنسان.

الأساس القانوني 1977ن لعام والبروتوكولان الإضافيي1949وتشكل اتفاقيات جنيف لعام
الذي ينظم المساعدات الإنسانية في زمن النزاعات المسلحة، ومن هذا المنطلق يمكن القول أن 
الحصول على موافقة الدولة ضروري، غير أن النظم القانونية المعاصرة، تقر بعدم وجود أي 

يا حدود في سبيل الحصول المساعدة الإنسانية  لإنقاذ الإنسانية. بحيث يصبح التدخل ضرور

ب: تحديد الإطار القانــوني للمساعدات الإنسانية للحد من التدخل في الشؤون الداخلية  -
  للدول

مما  لقد اتسعت المجالات التي تعنى بالمساعدات الإنسانية، ولقيت اهتمام المجتمع الدول ي برمّته
يصادف هذا اليوم التفجير دفع بالأمم المتحدة إلى الإعلان عن يوم عالمي للمساعدة الإ نسانية و

وعبروا  من موظفي الأمم المتحدة 22الذي استهدف فندق القناة في بغداد والذي أودى بحياة 
التي لم تعد تقتصر على النزاعات  من خلاله عن اتساع المجالات التي تشمل المساعدات الإنسانية
الأزمات الماليـــة والغذائية وقلة المسلحة، بل مّست مجالات أخرى مثل تغير المناخ والفقر و

بما تمليه ضرورة العمل الإنساني. وأكدوا على مضاعفة الجهود من أجل هذا الهدف المياه  و
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ً بإطار قانوني محدد تلتزم به الدول، حيث يرجع  ول كن هذا الاهتمام لابد أن يكون مقترنا
حقوق الإنسان أكثر مما اهتمت غالبية الفقه أن الفراغ التنظيمي للأمم المتحدة التي اهتمت ب

بالقانون الدول ي الإنساني، على الرغم من أن كلاهما يهدف إلى صون كرامة الإنسان، ولذلك 
يمكن أن  فإن الاهتمام بحقوق الإنسان يكون على حد سواء في ظروف السلم وظروف الحرب و

أخرى التي تقضي تقديم تضاف لها الأوضاع التي تؤدي إليها ال كوارث الطبيعية، وكل العوامل ال
المساعدة الإنسانية، وهو ما يؤثر لا محالة على اشتراط موافقة الدول التي توجه إليها تلك 

بغض النظر عن الظروف التي تستدعيها، لأن التذرّع بالسيادة الوطنية لا يجب أن  المساعدات و
 يكون على حساب كــرامة الإنسان.

مع التدخل من حيث أن القصد منهما هو الحفاظ على  وإذا كانت المساعدة الإنسانية تشترك
ير عملية اتخاذ القرار في مجال المساعدة الإنسانية عن  السلم والأمن الدوليين، فإنه يجب تحر

 المنظور السياسي الذي يصعب التمييز فيه بين ما إذا كان الأمـــر يتعلق بالمساعدة أو التدخل.

 في العمل الإنساني للحصول على الشرعية الدولــية  ثانيا: إشراك محكمة العدل الدولية-

ينبغي على مجلس الأمن الدولي عند اتخاذه لقرارات المساعدة الإنسانية أن لا يتقيد بسيادة 
ومن ، الدول فحسب بل يجب عليه مراعاة مبدأ الشرعية الدول ية، مثل مبدأ المساواة في السيادة

باعتبارها أحد أشخاص القانون الدولــي احترام هذه المبادئ ثم فإنه على هيئة الأمم المتحدة 
يلاحظ أن قرارات مجلس الأمـــن الدولـــي لها نطاق واسع وفضفاض في ظل غياب أي  و
ية الكاملة في  جهة تصف هذه القرارات بعدم الشرعية وذلك من خلال منحه السلطة التقدير

خاصة في ظل غياب أداة قانونية تسمح بالطعن  سبةتكييف الوقائع واتخاذ التدابير التي يراها منا
ً إشراك محكمة العدل الدولية في إطار العمل الإنساني، أن تقف على  يظهر جليا في قراراته، و
مدى مشروعية قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالمساعدات الإنسانية وإذا قضت بعدم 

ي، سواء كانت دولاً أو منظمات دولية ومن مشروعيتها باتت ملزمة لكل أشخاص المجتمع الدولــ
بالتالي  بينها مجلس الأمـــن ليتم الوقوف على أي انحراف قد يشوب تدابير المساعدات الإنسانية و

لا يجوز لأي طرف أن يتنصل من حكم المحكمة والنيل من المبادئ العامة التي يقوم عليها المجتمع 
 .19الدولي
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 :الخبتؤ

الإشارة إليه فإن الإطار العام لمشروعية الحق في المساعدات الإنسانية من خلال ما سبقت 
بع لعام  1949مكفول أثناء النزاعات المسلحة الدولية من خلال نصوص اتفاقيات جنيف الأر

في حين جاء هذا الحق منظم بشكل جزئي فقط أثناء النزاعات  1977والبروتوكول الإضافي لعام
على التوالي من  3/3/3/3ولي من خلال تفعيل نصوص الموادالمسلحة غير ذات الطابع الد

بع ليستبعد تماما أثناء حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية.  اتفاقيات جنيف الأر

يجابي الذي تقوم به المنظمات الدولية غير  وقد أسفرت هذه الدراسة عن إظهار الدور الإ
يعها على الضحايا في جميع الظروف الحكومية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية،  وتوز

ين المدنيين والبحث عن المفقودين والأوقات يارة أسرى الحرب والمحتجز ونقل الرسائل بين  وز
ية، وتوفير الغذاء والمياه والمساعدة الطبية  أبناء الأسر التي شتتها النزاع وإعادة الروابط الأسر

ولأنها تساهم في إنقاذ الضحايا، ومواجهة الآثار  ةللمدنيين المحرومين من هذه الضرورات الإنساني
فإن الأنشطة الطبية تشمل الحماية والمحافظة  الضارة المتعددة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة

على الصحة العامة، من خلال ما تقوم به المنظمات غير الحكومية من ممارسة الضغوط غير 
ها، والدفاع عن حقوق الإنسان بصورة علنية، فإن العلنية على الحكومات من أجل تحقيق أهداف

 شغلها الشاغل ليس إصدار الأحكاـم، وإنما التوصل لتطبيق القانون الدولي الإنساني.

إن دراستنا لموضوع المساعدات الإنسانية أظهرت أن العوامل التي تهدد السلم والأمن 
شملت ال كوارث الإنسانية التي  الدوليين في تطور مستمر فهي لم تعد تنحصر في العدوان بل

ً على  تتسبب فيها النزاعات المسلحة والمظاهر الطبيعية، وإذا كان التنظيم الدولي قد وضع قيودا
عدم التدخل كلما كان الغرض الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، فإن ذلك مبرر كاف 

في العلّة والتي مفادها أن  لإدراج ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية ضمن هذا القيد لاشتراكهما
الهدف في الحالتين سواء تعلق الأمر بالتدخل أو بالمساعدة الإنسانية هو رفع المعاناة عن 

ية اعتباره مبدءاً من مبادئ القانون و غير أن القبول بالتدخل من أجل الإنسانية الجماعات البشر
وهو أمر لا  اع الأسرة الدوليةيستدعي أن يكون مفهوم حقوق الإنسان ومحتواه محل إجم الدولي

ً للإمكانيات  يزال بعيد المنال حتى الآن يعني أيضا الاعتراف للدول ال كبرى وحدها نظرا و
ية لديها، أن تفرض بالقوة عند الحاجة نظاماً إنسانياً دولياً.   العسكر
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 م1919-م1899ثَادس الحشؤ الَؿٌ٘ٔ السَداً٘ٔ

 ؤ ػبهش صًبتٖ
 الزضائش - ربهؼٔ غشداٗٔ

 الولخض:

بدأت الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى تأخذ منحا جديدا، فقد بدأ أهل السودان 
يتهم وكينونتهم وانتمائهم  القومي، هذه المشاعر التي كانت تعمل وتتبلور في إطار يستشعرون هو

 قاعدة اجتماعية ضيقة في ظل نظام استعماري.

يطانيا  لم تكن المؤثرات الداخلية تعمل بمعزل عن المؤثرات الخارجية، فهناك صراع بين بر
يكا اسميا فقط، بل إنها خاضعة  ومصر طرفا الحكم الثنائي في السودان، ل كن مصر كانت شر

يطانية، كما أنه توجد بين مصر والسودان عدة روابط اللغة والدين والتجارة، هذه لل سيطرة البر
يطانيون، وما تأثير ثورة  م إلا دليل على ذلك فقد تأثرت الحركة 1919الروابط افتقدها البر

ر الوطنية السودانية بها أيما تأثير، ومن بين الأصول التي حركت الحركة الوطنية السودانية نذك
التعليم، الذي يعتبر أهم الدوافع التي حفزت العناصر الوطنية على القيام بثورتهم، حيث أضحى 

يطانية فعله في السودان.  السودانيون أكثر فهما لما ينوي عليه رجال الادارة البر

فعمل التعليم على خلق فئة مسلحة بالأفكار والمفاهيم الحديثة، بل ساهمت المدارس كما ساهم 
م في اضعاف حركة الاختلافات القبلية والنزاعات الدينية، كما شجع على نمو الروح القومية التعلي

 بين مختلف أطياف المجتمع السوداني. 

يطانية في السودان أثر عميق على ظهور الحركة الوطنية  كان للسياسات التي اتبعتها الادارة البر
هاية الحرب العالمية الأولى، حيث أخذ في السودان وانتشارها في وسط المتعلمين خاصة بعد ن



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؤ.عبهر زًبتٖم 1111-م1111ثَازر الحركٔ الَعٌ٘ٔ السَزاً٘ٔ 
 

 

 111ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ  رابعمجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

بعد جهود متواصلة تمكنوا من اقناع الادارة  المتعلمون يبحثون عن رابطة جديدة تجمعهم، و
يج ين في أم درمان في صيف  يطانية بتأسيس أو نادي للخر  م. 1918البر

بعد نجاح ثورة  ي1919و يج ين في التوسع فعملوا على تأسيس جمعيات سر ة م أخذ نشاط الخر
على شكل خلايا محدودة الأعضاء، كان لها الأثر ال كبير في تنامي الوعي الوطني في السودان 
يج ين الأدبي والاجتماعي والسياسي أصبح  واتساع دائرته، ومن خلال نشاط نادي الخر

يج ين.  للمتعلمين صوت ومنبر ثابت هو نادي الخر

يصال أفكارها إلى المؤس ية والنقابات المهنية تمكنت جمعية اللواء الأبيض من إ سات العسكر
والطبقات الأخرى، وتوغلت في أواسط الشعب السوداني بمختلف أطيافه وطبقاته ونجحت أيضا 
ية من خلال شعارها وعلمها ومبادئها، هذا ما جعلها تواجه مقاومة  في استمالة الحكومة المصر

يطانية في السودان تقمع بعنف أي ن شاط سياسي صادر عن مزدوجة إذ كانت الادارة البر
بعض شيوخ  الجمعية، فضلا عن معارضة بعض السودانيين لها من رؤساء الطوائف الدينية و

يدة الحضارة تشن هجوما عليها  .القبائل، في حين كانت جر

يطانيا ومتفوقة عليها إذ  كما دخلت مصر في سباق ل كسب العواطف السودانية متميزة على بر
يطانيا السودان أي نوع من الروابط، بينما تجمع السودان ومصر علاقات دينية و لم يكن بين بر

ية دورا هاما في خلق رأي عام جديد مضاد وخطاب  يلة الأمد، أدت الدعاية المصر وثقافية طو
يطاني، هذه الدعاية أيقظت الشعب السوداني وصارت لديهم امكانية التأثير في  مغاير للخطاب البر

 الحقل السياسي.

ية الأثر البالغ على نظيرتها في السودان، فعندما نادى الزعماء كان لتط ور الحركة الوطنية المصر
يين بضرورة استقلال مصر والسودان تأثر أعضاء جمعية اللواء الابيض بهذه الافكار،  المصر

بدأت انعكاساتها تظهر كذلك في السودان أصبحت هذه الأفكار تظهر جليا في مظاهرات و و
يةالاحتجاج ضد ا أساليبها، وأخذت جمعية اللواء الأبيض تنادي بضرورة و لسلطات الاستعمار

يطانيا في السودان والوقوف ضدها  التصدي لأعمال التعسف المطبقة من طرف حكومة بر
 والمطالبة بحقوق الشعب السوداني.
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Abstract: 
After the First World War, the National Movement took a new turn in which 

Sudanese began to have consciousness of their identity and their national belonging. This 
consciousness was increasing among a society ruled by colonial regime . 

Interior effects were aside of external influences. There was a conflict between 
Britain and Egypt the two sides ruling Sudan in which Egypt was seemingly a partner 
of rule. Moreover, Egypt was under British control and had linguistic, religious and 
trade links with Sudan that were missing factors for Britain. The Egyptian influence 
can be traced back to the revolution of 1919 that made a great impact on the Sudanese 
national movement. Where the Sudanese became more aware of the plans of the British 
administration intended in Sudan. 

The role of education was basically directed to create a new elite that aimed to make 
an end to tribal division and religious conflicts. It encouraged also nationalism among 
the components of the Sudanese society. 

British policies in Sudan had a deep impact on the appearance of national movement 
and its growth and spread among the students who were looking for a new union tie. 
These happened mainly after the end of the first world war. But their continuous efforts 
allowed them to oblige British administration to allow the founding of the first club for 
graduates in Omdurman in the summer of 1918. 

After the success of the 1919, “The graduates’ activities begun to spread. They 
focused their efforts on the establishment of secret cells with limited cell members. These 
later had a significant impact on the expansion of national consciousness in Sudan. The 
teachers had also their voice through “the literary, social and political alumni club.” 

“The White Flag league” succeeded to deliver its ideas to military institutions, 
professional associations and other classes. This association could penetrate among the 
Sudanese people with all of its sects. In the foreign side; the White Flag made a triumph 
by assimilating the Egyptian government through its logo and flag and principles. As a 
result, the activists of the White Flag were faced to double oppression by the British 
administration and some Sudanese like the heads of some religious sects and Cheikhs of 
some tribes. Furthermore, the association was a matter of attacks by “ElHadara-the 
civilization” newspaper. 

Egypt also competed Britain in earning Sudanese nationalism profiting of the 
religious relations and cultural ties between the two nations that made the weakness of 
the British administration . 

The Egyptian propaganda played an important role in the creation of new opinion 
and new discourse opposing British discourse. This propaganda has awakened the people 
of Sudanese who gained a political influence by the time. 
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It was the evolution of the Egyptian nationalism that had its impact on its similar 
movement in Sudan. When the Egyptian leaders proclaimed for the freedom of Egypt 
and Sudan, the members of the White Flag League were influenced by these ideas. As a 
result the echo of this call found a place in Sudan especially in the strikes and 
protestation against the colonial regime and its authorities. 

“The White Flag league” called for making end to the British government abuse and 
confronting its oppression and claiming the rights of Sudanese people. 

 

 ؤطَل الحشؤ الَؿٌ٘ٔ: -1

منحى جديدا، فقد بدأ أهل السودان بدأت الحركة الوطنية بعد الحرب العالمية الأولى تأخذ 
يتهم وكينونتهم وانتمائهم القومي، هذه المشاعر التي كانت تعمل وتتبلور في إطار  يستشعرون هو

 قاعدة اجتماعية ضيقة في ظل نظام استعماري.

يذكر محمد سعيد القدال أن السلبيات التي كانت تحد من نمو الوعي القومي أولها النفوذ القبلي 
بذلك يلقى هذا الطاغي ف ي مجتمع مازال الرعي والتنقل وعدم الاستقرار يكيف حياة أهله، و

النفوذ بظلال كثيفة تحجب أفق الوعي القومي خصوصا أن أغلب الفئات التي نزحت من المدن 
مازالت تحتفظ بانتمائها القبلي أو بجانب منه، أما الثاني فهو الطرق الصوفية وتغلغل منهجها في 

د تحكمت في صياغة ايديولوجية المجتمع السوداني، والمحرك الثالث فهو المؤسسات المجتمع، فق
ية الحديثة التي بدأت تغزو السودان، والرابع هو نجاح الاستعمار في تحقيق أهدافه  الاستعمار

ية  .(1)الاستعمار

يطاني ا لم تكن المؤثرات الداخلية تعمل بمعزل عن المؤثرات الخارجية، فهناك صراع بين بر
يكا اسميا فقط، بل إنها خاضعة  ومصر طرفا الحكم الثنائي في السودان، ل كن مصر كانت شر
يطانية، كما أنه توجد بين مصر والسودان عدة روابط اللغة والدين والتجارة، هذه  للسيطرة البر

يطانيون، وما تأثير ثورة  م إلا دليل على ذلك فقد تأثرت الحركة 1919الروابط افتقدها البر
 ومن بين الأصول التي حركت الحركة الوطنية السودانية نذكر. (2)طنية السودانية بها أيما تأثيرالو

بداية ظهور الروح القومية: - أ  التعليم و

كان التعليم من أهم الدواع التي حفزت العناصر الوطنية على القيام بثورتهم، حيث أضحى 
يطانية فعله في السودان.السودانيون أكثر فهما لما ينوي عليه رجال الإدارة   البر
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أدى انتشار التعليم في المدن ال كبرى على وجه الخصوص إلى يقظة الروح القومية، فقد 
ية في  بذلك بدأ عهد جديد في تاريخ الحركة 08/11/1906انشأت كلية غوردون التذكار م و

ق النظم الثقافية والسياسية في السودان، فكانت أول مؤسسة تعليمية تنشأ في البلاد وف
 ، وتتمحور أهداف نشاطها حول القضايا التالية:(3)الحديثة

 تعليم الصناعة لفرقة من المواطنين. -

 نشر شيء من التعليم بين الأهالي ل كي يفهموا أغراض الحكومة. -

يب بعض المواطنين على الأعمال التي تؤهلهم لأخذ الوظائف الصغيرة في  - تدر
 .(4)الحكومة

ترجع إلى أن انشائها جاء مباشرة بعد خضوع السودان للحكم الثنائي، إن أهمية هذه الكلية 
وتطورت في عهد يونهام كارتر السكرتير القضائي للسودان، ومع وصول أول مدير للمعارف في 
السودان جيمس كيري أعطى هذا الأخير صبغة اقتصادية للتعليم، وذلك بإقامة تعليم قائم على 

ية،  يدان تعليما و وهذا حسب ما طلبه كرومرنظم وأسس اقتصادية وإدار ينجت اللذان كانا ير و
 .(5)نابعا من حاجيات البلاد الحقيقية

يطانيا عند اقتراحها لهذ النمط من التعليم إلى استغلال ذكاء السودانيين خدمة  كان هدف بر
 لأغراضها في السودان، وليس مصلحة أهله.

يطان20ففي بداية القرن  ية على إنشاء مدرستين ابتدائيتين في الخرطوم م أقدمت الحكومة البر
يتين في حلفا وسواكن، كما عملت على الاستفادة من  وأم درمان على غرار المدرستين المصر
ين على العمل في  ية صغيرة من ال كتبة قادر ين فئات ادار هذه المدارس الابتدائية في تكو

بية وتعليم الديانة الاسلامية بهدف دمج  الإدارات الحكومية مع القليل من استخدام اللغة العر
ية  .(6)السودانيين في اللغة والثقافة الانجليز

عمل التعليم على خلق فئة مسلحة بالأفكار والمفاهيم الحديثة، بل ساهمت هذه المدارس كما 
ساهم التعليم في اضعاف حركة الاختلافات القبلية والنزاعات الدينية، كما شجع على نمو الروح 

 القومية بين مختلف أطياف المجتمع السوداني. 
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 الصحافة: - ب

بية، فإذا كانت تختلف نشأة الصحافة السودانية عن غ يقية والدول العر يرها من الدول الإفر
بية،  يقيا وعلى يد الوطنيين والمسلمين في الدول العر بيين في افر الصحافة قد نشأت على يد الأورو
فإنها في السودان قد نشأت على يد الأجانب الموالين للإنجليز، ذلك اذا اعتبرنا أن صحيفة 

يدة المقطم التي كانت السودان هي أول صحيفة تصدر في الس ودان فأصحابها هم أصحاب جر
 .(7)تصدر في مصر

يدة السودان إلى ظهور الصحافة الوطنية على يد السودانيين فيرى صلاح عبد  مهدت جر
بعد هذه  اللطيف أن صحيفة السودان قد وضعت أسس الصحافة وفنونها في السودان، و

بية لصحيفة تصدر باللغة الصحيفة ظهرت صحيفة رائد السودان التي كانت ملح قا باللغة العر
ية ، وكانت هاتان الصحيفتان على تأييد مطلق للحكومة فقد مدحت صحيفة السودان (8)الانجليز

اللورد كرومر وأشادت به وتعنى بتتبع أعماله، وتهاجم أي أعمال لها علاقة بالمهدية، مثلا في 
جناب اللورد كرومر يطأ أرض  م تقول " لم يكد25/10/1905عددها الصادر يوم الخميس 

يه من القلب والابدال" يدة الرائد التي  (9)مصر حتى قامت بعض الجرائد تنبئ ما ينو أما جر
ية فقد تطورت أفكارها وكانت أكثر تحررا 04/01/1913ولدت يوم  م كملحق لصحيفة انجليز

 .(10)من الأولى

تأثر أبناء السودان بهذا الوضع القائم مع انتشار التعليم وازدياد نشاط الحركة الوطنية في مصر 
يدة  في مصر وظروف الاحتلال، فظهرت بوادر الحركة الوطنية السودانية بصدور أول جر
يدتا الرائد والسودان كانتا بأقلام أجنبية ــوظهر العدد الأول  بأقلام سودانية ــ إذا اعتبرنا أن جر

يدة حضارة السودان في  صحيفة رائد السودان، وأجمع  م بعد أن اختفت28/02/1919لجر
يرها حسين ، الباحثون على أن حضارة السودان هي أول صحيفة وطنية سودانية وكان رئيس تحر

يف وهو أول صحفي سوداني  .(11)شر

يقين من السودانيين،   ية بين الفر كانت الجرائد هي المسرح الذي دارت عليه المعارك الفكر
يق الوطني وحاولت يق المحافظ والفر يرها في سلسلة  الفر يق رئيس تحر يدة الحضارة عن طر جر

بع مقالات نشرها خلال شهر أوت وسبتمبر من  م أن يشرح للرأي العام المسألة 1920من أر
ين على الصحيفة بالنسبة لوضع البلاد في المستقبل  .(12)السودانية من وجهة نظر المسيطر
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يز تمثل العناصر الصلبة في عكست هذه المقالات التي صدرت سياسة كانت في نظر الانجل
يين بأن استقلال السودان تابع  المجتمع السوداني، فعارضت هذه المقالات ادعاء الوطنيين المصر
لاستقلال مصر، ورفع شعار السودان للسودانيين ولذلك دعا صاحب المقالات إلى انهاء وجه 

يطانيا عليه حتى ي قف على قدميه كدولة الحكم المصري من السودان على أن تستمر وصاية بر
مستقلة، وفضلا عن ذلك ذكر بأن للسودان بوصفه أمة الحق في المطالبة بإعادة النظر في وضعه 

يدة  (13)الدولي في مؤتمر فرساي وتعتبر هذه المقالات وغيرها مما نشر على صفحات هذه الجر
بداية لانطلاقة ية لها. معلما هاما لبداية مهمة في تطور الفكر السياسي السوداني، و  قو

يرة: - ت  مشروع الجز

يطانية كذلك في مختلف النواحي الاقتصادية، فقد وجه الحاكم العام  ظهرت السيطرة البر
الزراعة والمواصلات وغيرها لصالح انجلترا، فبعد أن رأت سيطرة مصر على زراعة القطن بادرت 

يرة،  يطانيا الى عمل المشروعات اللازمة لإنتاج القطن في اقليم الجز هذا لتدعم به مصانع بر
م لتصدر منه القطن، وقامت 1907القطن في مصانعها بإنجلترا فبنت ميناء بورسودان سنة 

يرة كردفان فاصبح القطن والصمغ ينقل من مكان الانتاج و  أيضا ببناء السكك الحديدية في الجز
يرة  (14)إلى الميناء للتصدير يرة بزراعة أرض الجز يطانيا مشروع الجز بالقطن لمصلحتها واستغلت بر

م ثم تقوم بتسليمه للحكومة في العام التالي، ورغم أن الهدف 1949سنة تنتهي سنة  30لمدة 
يطاني، ل كنه ظل أيضا ركيزة متينة ودعامة راسخة  الأساسي للمشروع دعم الاقتصاد البر

 .(15)للاقتصاد السوداني

ين من المثقفين السودانيي يرة موضع نقد ال كثير يبة كان مشروع الجز ن، فقد نظروا إليه نظرة ر
يرة التي أدت إلى نزع مل كية  وشك وارتبط به من انشاء خزان سنار وقوانين على أرض الجز
الأراضي التي يحتاجها المشروع والأعمال المرتبطة به، فقد وجهة عائدات المشروع لصالح مصانع 

يطانية في لانكشير  .(16)الغزل والنسيج البر

يرة لإنتاج القطن ومسألة مياه النيل كانتا محورا للجدل بين لقد ثبت أن مشروع الجز 
يطانية في  ية والادارة البر بين الحكومة المصر ية من ناحية، و يطانية والمصر الحكومتين البر
يين المقيمين في السودان  السودان من ناحية أخرى، وكان لذلك كله بطبيعة الحال أثر على المصر

يد للحكم  ،(17)وعلى الرأي العام العالمي ين مؤ وعلى هذا انقسم السودانيون إلى قسمين آخر
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يطاني يعد السودانيين على الاستقلال والثاني أيد جلاء الاستعمار والوحدة مع مصر، تألف  البر
يا  .(18)الأول من الزعماء التقليديين والدينيين ورجال القبائل والثاني من المتعلمين تعلما عصر

أصبح هذا المشروع في نظر السودانيين يمثل أبشع صور الاستغلال لأراضي السودانيين. كما 
أن الحرب العالمية الأولى قد أيقظت مشاعر المغلوب على أمره سواء بما قدمته من تضحيات في 
ية أثناء الحرب، كما أن مبادئ ولسن  هذه الحرب أو ما وعدت به من طرف الدول الاستعمار

بع عش ير المصير الدول قد أثرت في هذه الشعوب لتطمح إلى نيل استقلالها، الأر رة من تقر
لذلك كان من الطبيعي أن يتطلع السودانيون بعد هذه الحرب لنيل حقوقهم كسائر الشعوب 

م بمصر التي نادت باستقلال البلدين وموقف السلطات 1919الأخرى، وقد أعطت ثورة 
يطانية منها   المجتمع السوداني. عميقة في  أثاراالبر

 ًبدٕ الخشٗز٘ي: -2

يطانية في السودان أثر عميق على ظهور الحركة الوطنية  كان للسياسات التي اتبعتها الادارة البر
في السودان وانتشارها في وسط المتعلمين خاصة بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث أخذ 

بعد جهود متواصلة تمكنوا من اقناع الادارة  المتعلمون يبحثون عن رابطة جديدة تجمعهم، و
يطانية بتأسيس يج ين في أم درمان في صيف  أو نادي البر يذكر أحمد خير أن ، (19)م1918للخر و

تضم  م على تأسيس ناد1914جماعة المدرسين بمدرسة أم درمان الابتدائية قد صح عزمهم عام 
يته زمرة المتخرجين من المدارس السودانية، وأن هذا المشروع قد أجل لاشتغال رجال  عضو

يج ين (20)حكومة السودان إذ ذاك بالحرب العالمية يذكر محمد علي الطيب في تأسيسه أن الخر ، و
ين لجنة 25/04/1918اجتمعوا في  ية حتى تمخض الاجتماع من تكو م بمدرسة أم درمان الأمير

يجي كلية غوردون للسعي في انشاء النادي، وأعلنت اللجنة أن ا لغاية من ضمت تسعة من خر
يج ين بعد خروجهم من المدارس وشروعهم في  إنشائه أن يكون واسطة لحفظ الرابطة بين الخر
أعمال الحياة ووسيلة للقضاء على أوقات الفراغ، ونلاحظ أن هذا الاجتماع كان أشبه ما يكون 

يج ين فقط وحتى الموظفين يين السودانيين، ولم يقتصر على الخر  باجتماع عام، فقد ضم العسكر
يج ين أول تنظيم يضم المتعلمين على  (21)الذين يتقاضون اجرا من الحكومة يعتبر نادي الخر و

أساس التعليم وليس المنطقة أو القبيلة، لذلك بدأ نشاطه بنشر التعليم وتوسيعه بالنشاط الثقافي 
يجيا إلى منبر للعمل  يقه إلى النادي وتحول تدر عامة على أن تطور النشاط السياسي وجد طر
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ووصف الرئيس الفخري للنادي المستر سمبسون مدير كلية غوردون النادي بقوله  (22)لسياسيا
 .(23)"إن هذا النادي سيلعب دورا مهما في التاريخ"

بتأسيس هذا النادي وجد الجيل الحديث في السودان كيانا يشعر به مستقل عن الادارة 
يطانية في السودان، وانحصر جهده وجهاده لبضع سنوات في تحقيق غرض واحد وهو  البر

 محاولة انتزاع القيادة الشعبية من الزعماء التقليديين.

امتاز نشاطه بالطابع السري، واعتمد أعضاؤه على سلاح المنطق والجدل العقلي وكانوا 
ينادون بتحرر الفكر واطلاقه من قيود العادات والرواسب التقليدية الفاسدة التي لا تمت للدين 

 . (24)بصلة

يجون يتدخلون شيئا فشيئا في أمور البلاد السياسية، وراح بعضهم يطالب علنا بحقوق بدأ  الخر
م في مصر، ووجدوا في طلبة 1919الشعب السوداني ومما شجعهم على ذلك اندلاع ثورة 

بة لغرس بذور الوطنية الجديدة ومع مرور الأيام ، (25)المدارس والناشئة في الاندية أخصب تر
اء النادي واتجهت صوب الادارة الجديدة في الحياة التي تخدم مجتمعهم ازدهرت أفكار أعض

والاتجاه نحو وضع الحلول المناسبة لمشاكل وطنهم التي ترتكز بصفة خاصة في خدمة الحركة 
يت شوكتهم وانتعش  ية النادي فقو يج ين إلى عضو الوطنية، وتوالى انضمام الأفواج من الخر

تلى بعضهم منابر الخطب وساهموا بذلك في تعبئة الطاقات نشاطهم وتزايدت أعدادهم حتى اع
 .(26)الوطنية وتوجيهها لخدمة السودان

ية  يج ين إلى اقامة السهرات بعيدة عن بطش السلطات الانجليز تطورت أعمال نادي الخر
ية وانتشرت فروعها في مدن السودان، وأخذت اللقاءات تتكرر من  وتشكلت الجمعيات السر

س الوطني في نفوس الطبقة المستنيرة التي تدعوا لطرد المستعمر من وادي النيل أجل تعبئة الحما
ية ثم يتم  يعقب ذلك إعداد المنشورات التي تهاجم السلطة والادارة الانجليز بة أعوانه، و ومحار
يه على  الصاق هذه المنشورات ليلا في الأماكن الهامة من مختلف أرجاء المدن السودانية للتمو

 . (27)المستعمر

حملت هذه المنشورات دلالات واضحة على ما يعانيه الشعب السوداني من قهر الادارة 
 :وتضمنت المنشورات على
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يات العامة، ومنع  - الاحتجاج على التصرفات الاستبدادية ضد الادارة من خنق الحر
بمصر.  السودانيين من اظهار شعورهم وتعلقهم بوطنهم و

 ورة توحيد شقي النيل.المناداة بعدم خلق هوة مع مصر وضر -

تجسيد فكرة السودان للسودانيين التي فجرها أبناء السودان وضرورة تحقيقها بالتضامن  -
 . (28)مع مصر

ية 1919بعد نجاح ثورة  يج ين في التوسع فعملوا على تأسيس جمعيات سر م أخذ نشاط الخر
الوطني في السودان على شكل خلايا محدودة الأعضاء، كان لها الأثر ال كبير في تنامي الوعي 

يج ين الأدبي والاجتماعي والسياسي أصبح  واتساع دائرته، ومن خلال نشاط نادي الخر
يج ين.  للمتعلمين صوت ومنبر ثابت هو نادي الخر

 الزوؼ٘بت السشٗٔ: -3

م في مصر اتجه العمل القومي في السودان إلى التنظيم، فبدأت تظهر 1919منذ نجاح ثورة 
ية على نطاق واسع في مدن الجمعيات ذات الأهداف ال يع المناشير السر سياسية كما ظهر توز

يع مع تطور العلاقات بين مصر  السودان، الأمر الذي كان يتناسب طرديا من حيث التوز
يطانيا خصوصا أثناء المفاوضات، كانت هذه المنشورات على نوعين نوع يعد داخل  بر الشعب و

يوزع في السودان أما النوع الآخر يوزع في السودان السودان و  .(29)فيرد من مصر و

أثرت هذه المنشورات في الطبقة المثقفة السودانية التي كانت تدعو الشعب إلى الالتفاف 
يطانية في السودان تصدت إلى هذه السياسة بكل قوة وحزم فكان من  حولها، ل كن الادارة البر

إلى قيام العديد من  الصعب أن يعلو صوت فوق صوت السلطة الحاكمة وقد أدى هذا ال كبت
بوع السودان ية التي امتد نشاطها في ر  .(30)التنظيمات والجمعيات السر

والملاحظ على هذه الجمعيات والتنظيمات أنها كانت سودانية خالصة ووصل عددها إلى 
 .إحدى عشر جمعية أو تنظيما سياسيا

ية هي جمعية  من بين الجمعيات التي شهدها السودان في هذه الفترة واقتصر نشاطها على السر
اليد السوداء وجمعية وحدة السودان، وجمعية الدفاع عن السودان وجمعية الانتقام، وجمعية 
الهلال وجمعية وحدة السودان مع مصر وجمعية الأغاني الوطنية وجمعية أبناء النيل وجمعية اتحاد 
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كذلك ظهرت جمعيات أخرى منها جمعية  (31)لقبائل وجمعية الاتحاد السوداني وجمعية الجعليينا
اليد البيضاء وجمعية الأعمال المسلحة وجمعية الدفاع عن الدين وجمعية العمل على خلاص البلاد 
وجمعية وحدة وادي النيل وجمعية العمال التي تعتبر من الجمعيات القديمة بالسودان وتظم 

ين والحدادين وغيرهم بدأت في أول محاولة الح رفيين والعمال في المدن من البنائين والنجار
ينها سنة  م وحمل أعضاؤها أفكار اللواء 1924م واستمرت هذه الجمعية قائمة بعد سنة 1918لتكو

 .(32)الأبيض

 جمعية الاتحاد السوداني: - أ

ولا يمكن أن نحدد متى بدأ  م في أم درمان،1920نشأت جمعية الاتحاد السوداني في أوائل 
م كانت هذه الجمعية قد أخذت في 1920نشاط هذه الجمعية، ل كن يمكن القول بأنه منذ بداية 

يجي كلية غوردون وخيرة الوطنيين السودانيين من (33)نشاطها كحركة وطنية ، ضمت طلبة وخر
بعض الأدباء والضباط، س اهمت هذه أبناء الطبقة الوسطى وذوي الاتجاهات الاصلاحية و

وأعضاؤها المؤسسون هم عبيد حاج  (34)الجمعية في إلهاب مشاعر هذه الطبقة لدى السودانيين
يل ومحي الدين جمال أو يوسف وابراهيم بدري وسليمان كشه، وهم  أمين وتوفيق صالح جبر
يجي كلية غوردون عدا واحدا منهم كما كانوا عاملين  يج ين ومن خر جميعا من أعضاء نادي الخر

يين صغار أو كتبة، أما العضو الخامس فزاول مهنة التجارةبخدم  .(35)ة الحكومة كإدار

ية، تظم كل حلقة عشر أعضاء يمثلهم واحد في  كانت اجتماعاتها في شكل حلقات سر
المجلس الأعلى، كان الأعضاء المؤسسون هم الذين يسعون إلى جذب المشتركين إلى هذه 

، نشطت هذه الجمعية التي صار شعارها (36)السري الحلقات بينما تواصل الجمعية نشاطها
يع المنشورات التي تهاجم الادارة  يين أولى بالمعروف " في توز "السودان للسودانيين والمصر

يطانية  كما أنها هدفت إلى الدعوة إلى وحدة وادي النيل، وظهر فكرها في نقطتين هما: (37)البر

 ي شعار وحدة وادي النيل.الدفاع عن الوحدة بين مصر والسودان متمثلة ف -

 .(38)رفض الحكم الاستعماري -



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ؤ.عبهر زًبتٖم 1111-م1111ثَازر الحركٔ الَعٌ٘ٔ السَزاً٘ٔ 
 

 

 111ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6106ديسمبر ـــــــ  رابعمجّلت العلوم اإلسالمّيت والحضبرة ـــــــ العدد ال

قام بكتابة بعض منشورات الجمعية عبيد الحاج الأمين موجها فيها الاتهام لزعماء الطرق 
الدينية الثلاث بعبادة الملك جورج والسير لي ستاك، وكانت بعض هذه المنشورات تطبع في 

 .(39)الادارات الحكومية المطابع الحكومية خلسة بمساعدة بعض العاملين في

ّ ه خالد  ّ ه خليل ومحمد صالح الشنقيطي قاضي المحكمة العليا وخلف الل انظم إلى الجمعية عبد الل
ير وطني للدفاع السوداني وخليل فرح الفنان، كما انظم إليهم أيضا بابكر قباني الكاتب،  أول وز

ّ ه العمراني المدرس، ثم انظم إليهم علي عبد اللطي يل وصالح ومحمد عبد الل ف ومحمد صالح جبر
أوكلت مهمة قيادتها و ، وكما سبقنا بالشارة إليه اعتمدت الجمعية على نظام الخلايا(40)عبد القادر

يطانيا في عام   (41)م1919إلى عبيد الحاج أمين أحد أبناء الخرطوم الذي سافر مع الوفد وزار بر

بعد تصريح  السودانية بتوقيع علي عبد  م نشرت الجمعية وثيقة مطالب الأمة28/02/1922و
م لمدة عام وفصله من الجيش، ومنذ نوفمبر 14/06/1922اللطيف وأدى ذلك إلى سجنه في 

يبا1922  .(42)م بدأت الجمعية في العمل بصورة علنية تقر

ية والكتابة حول المستقبل السياسي للسودان،  نشطت الجمعية أيضا في مراسلة الصحف المصر
بمستقبلها فقد نشر مقالا لرئيسها عبيد الحاج الأمين يشكر فيه عمر ومدى ارتباط ذلك بمصر  و

يعلن أن الحركة الوطنية السودانية تعارض انفصال  طوسون باشا على اهتمامه بشؤون السودان و
مصر عن السودان، وتطالب جمعية الاتحاد السوداني طلاب كلية غوردون على تركها 

وتمكن أعضاء الجمعية من نشر كتاب سري عنوانه  (43)يةوالالتحاق بالمؤسسات التعليمية المصر 
يدة الحضارة رغم الرقابة فكان له صدى واسع، فقد أيقض الروح  بيع في مطابع جر نسمات الر

ية  .(44)الوطنية وزعزع السلطات الانجليز

م إلى جناحين، 1923أساليب عملها إلى أن تتعرض للانشقاق مع مطلع و أدى نشاط الجمعية
ية بأساليب أكثر  الأول مثله عبيد حاج الأمين وكان يرى ضرورة استبدال الأساليب السر

فعالية وذهب حاج الأمين الى القول بأن ثلاثة أعوام من النشاط الأدبي السري كافية لتمهيد 
الأرض لمواجهة مباشرة مع الاستعمار وأعوانه من السودانيين، ونادوا بضرورة شن حملة من 

  (45)أن تكتسب للجمعية تأييدا شعبيا وسعا التظاهرات حتى تستطيع
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أما الجناح الثاني فهم العناصر المحافظة والأكثر اعتدالا فكانوا يرون ضرورة المحافظة 
يد من التأييد والتعبئة من خلال الخدمات الاجتماعية  والاستمرار في العمل السري وكسب المز

 .(46)والأدبية والمسرحية

عبيد حاج الأمين من جمعية الاتحاد السوداني بعد أن رأى أنها نتيجة لهذا الانشقاق انسلخ 
أسسوا جمعية اللواء و لا تقوى على الصدام مع الانجليز وإدارتهم وانظم إلى علي عبد اللطيف

 الأبيض.

 جمعية اللواء الأبيض: - ب

ارتبط تاريخ هذه الجمعية بشكل وثيق باسم مؤسسها علي عبد اللطيف الذي برز بشكل واضح 
يدة الحضارة عام بعد   .(47)م تحت عنوان مطالب الأمة السودانية1924نشره مقالا في جر

ين  ية، وهو الضابط السوادني من أبو يعتبر علي عبد اللطيف من رواد القومية السودانية العصر
بيين ينتميان إلى قبيلة الدينكا م في منطقة وادي حلفا شمال السودان 1892ولد عام  (48)جنو

 (49)ه عن حياة أي طفل سوداني فأدخله والده المدرسة الأولية بالخرطومفلم تختلف حيات
ية ومن فرص التعليم التي فتحها النظام الجديد فتخرج  كذلك أستفاد من خلفية والده العسكر

بية عام   (50)م برتبة ملازم ونال ميدالية الحاكم العام عند تخرجه لتفوقه1914من الكلية الحر
وانتقل بعد التخرج إلى ال كتيبة التاسعة السودانية ثم انتدب ليعمل مأمورا في السلك الاداري 
واستقر به المقام في مشروع الشول في جنوب السودان، هناك رأى عبد اللطيف مآسي 
الاستعمار على حقيقتها فرأى كيف تهدر ال كرامة الانسانية، وكيف يعيش أهل تلك البقعة في 

يطانيين عندما أساء (51)الذل والفقروطنهم عيشة  ، اصطدم على عبد اللطيف بأحد الضباط البر
إليه ولم يقبل علي عبد اللطيف الاساءة فقدم هذا الأخير إلى المجلس التأديبي، ثم نقل إلى 

.. مهمتنا الدفاع .وادي مدني وقد ردد أثناء تقديمه للمجلس كلمته المشهورة " نحن جنود الوطن
يتهعن كرامته وح بعد هذه الكلمات التي نقلت إلى الأهالي استقبلوه .ر .. وهو واجب مقدس" و

 .(52)في الخرطوم وهم يرددون "أرضنا تنبت الأحرار دائما"

كون علي عبد اللطيف مع مجموعة من رفاقه جمعية اتحاد القبائل السودانية التي كانت تدعوا 
يتضح من اسم الجمعية وشعارها معا  .(53)لم ذلك الوعي القومي وملامحهإلى سودان مستقل و
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آمن علي عبد اللطيف بحقوق أمته فكان منه إلا أن حاول نشر مطالب شعبه في ماي 
يادة المدارس، ووجه انتقاده 1922 م أسماها مطالب الأمة السودانية أشار فيها بوجوب ز

يرة وطالب أيضا برفع الاحتكار عن السكر  .(54)لمشروع الجز

ية والتي هذه المطالب وغيرها  حاول علي عبد اللطيف أن يرفعها إلى السلطات الاستعمار
 أبرزت مدى الملامح الوطنية للشعب السوداني.

يدة نشره، كما علمت المخابرات بأمره مسبقا  لم يكتب للمقال أن ينشر فقد رفضت الجر
يدة وصادرت المقال واعتقلت صاحبه عبد اللطيف وحكم عليه بالسجن  فهاجمت مكاتب الجر

يدة الحضارة تشن هجوما عنيفا على عبد اللطيف  (55)لمدة عام بعد صدور الحكم عليه أخذت جر و
يطانية في السودان وعلى  ية تهاجم الادارة البر يدوه، في المقابل أخذت الصحافة المصر وعلى مؤ

يين من الدفاع على عبد اللطيف  (56)سياسة التعسف التي تمارسها واستنكرت منع المحامين المصر
يل وع م بدأ أعضاء جمعية الاتحاد السوداني في الاتصال به 1923ندما أخرج من السجن في أفر

ية، واستطاع علي عبد اللطيف الانضمام  وقد كانت هذه الجمعية تعيش أزمتها بين العلنية والسر
إلى جناح العلن الذي يظم عبيد حاج الأمين وكونوا جمعية اللواء الأبيض، فبعد شهر من 

يين تكونت جمعية اللواء الأبيضخروجه من  ترأس  (57)السجن وفي اجتماع لم يحضره المصر
هذه الجمعية علي عبد اللطيف وعبيد حاج الأمين سكرتيرا كما ضمت عدد كبير من الأعضاء 

 .(58)الذين يشكلون خليطا من القبائل السودانية والأصول العرقية التي يتكون منها السودان

ية الجمعية  يين الذين كانوا يعملون لم تقتصر عضو على السودانيين فقط فقد ضمت أيضا المصر
في كلية غوردون منهم الشيخ محمد الخضري والشيخ عبد الوهاب النجار، والاستاذ توفيق وهب 

ّ ه ثلاثا :الذي كان يعمل مترجما بالمصلحة القضائية، اتخذت الجمعية صيغت القسم التالية " أقسم بالل
بكل يمين مقدس ألا أخ ألا أتنحى و أن أكون جادا مخلصا متمسكا بمبادئهاو ون هذه الجمعيةو

 .(59)منها مهما كان الموقف حرجا ومهما كنت بعيدا عنها"

يد الانضمام لهذه الجمعية يتبين لنا مدى إظهار  من خلال هذا القسم الذي يؤديه كل من ير
ّ ه ثلاثا يوضح لنا ارتباط الولاء في خدمة الحركة الوطنية والاخلاص لها، كما أن هذ القسم  بالل

يين لها يدل  هذه الجمعية بالشعائر الاسلامية وكذلك الشعور بالانتماء الوطني، كما أن انضمام المصر
بي بين شقي وادي النيل.  على ارتباطها بوحدة وادي النيل والتضامن العر
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ر الانجليزي في ظهرت لائحة جمعية اللواء الأبيض التي تحدد أهدافها المعلنة تجاه المستعم
ضمت هذه اللائحة ثمانية بنود تحدد فيها نشاطها وانتمائها ، (60)م1923أواخر شهر سبتمبر من عام 

ير الوطن السوداني من رق العبودية وخاصة من يد المستعمر  للسودان، وأن هدفها هو تحر
لسودان والمناداة بضرورة الوحدة مع مصر، ولخصت أهدافها في "خدمة المثل الوطنية في ا

،اتخذت شعارها من علم الأبيض يجري عليه (61)ورفض السماح بفصل السودان عن مصر"
 .(62)النيل ووضع في أحد أركانه العلم المصري وكتب عليه إلى الأمام

يد والهاتف والذين استغلوا عملهم  كان معظم الذين انظموا للجمعية ممن يعملون في مصلحة البر
ر أعضائها فضلا عن قيامهم بتبليغ الجمعية بما كانت تنوي السلطات وقاموا بالدعاية لها بين سائ

يطانية من اجراءات ضدها  .(63)البر

ومهما يكن من أمر فإن ثقل الجمعية كان متمثلا في صفوف الجيش، فقد حضي علي عبد 
أنه اللطيف بالاحترام والتقدير، كما حضي بتأييد مهم في أعضاء الجمعية، فيذكر محمد عمر البشير 

اسما وردت في كشف أعده مكتب المخابرات لأولئك الذين كانت الدلائل تشير  104من بين 
بعين منهم كانوا من الموظفين بعة من الطلابو إلى انتمائهم للجمعية اتضح أنه حوالي أر بعة و أر أر

ين، كما وردت ستون اسما من الضباط و من القضاة وثلاثة من المدرسين اثنان من المأمور
يطانية عدهم من أعضاء الجمعية العاملين السو دانيين في هذا ال كشف الذي أعدته المخابرات البر

 .(64)الناشطين بها

الخامسة و واكتسبت اللواء الأبيض روح الشباب فتراوحت أعمار أعضائها بين السابعة عشرة
 .(65)والعشرون

ين وغيرهم من هكذا انضوى تحت لواء جمعية اللواء الأبيض عدد من الضباط السوداني
يج ين الذين تخرجوا من كلية غوردون خاصة العمال، كما ساعد نظام الخلية  المدنيين والخر
أعضاءها على الاختباء من أعين الشرطة والجيش، وأثرت أراءها على الزعماء التقليديين فكان 

أثرت لدعايتها صدى واسع خاصة دعايتها ضد الضرائب واحتكار السكر وارتفاع الأسعار، كما 
يرة واحتكار الأراضي في منطقة كسلا كما وصلت  هذه الدعاية التي قامت بها على مشروع الجز

 . (66)دعايتها إلى الجنوب من السودان
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ية والنقابات المهنية والطبقات  تمكنت الجمعية من ايصال أفكارها إلى المؤسسات العسكر
وطبقاته ونجحت أيضا في استمالة الأخرى، وتوغلت في أواسط الشعب السوداني بمختلف أطيافه 

ية من خلال شعارها وعلمها ومبادئها، هذا ما جعلها تواجه مقاومة مزدوجة إذ  الحكومة المصر
يطانية في السودان تقمع بعنف أي نشاط سياسي صادر عن الجمعية، فضلا  كانت الادارة البر

بعض شي وخ القبائل، في حين عن معارضة بعض السودانيين لها من رؤساء الطوائف الدينية و
يدة الحضارة تشن هجوما عليها  . (67)كانت جر

ية،  يا بين أعضائها وعلى نمط جمعية الاتحاد السوداني السر كان نشاطها في أول الأمر سر
ية )) الأخبار يق الوكيل  -انتقل بعدها إلى العلن بواسطة الصحف المصر الأهرام((وعن طر

خائيل، ذلك بإرساله العرائض التي تعرض فيها السفري في قطار الخرطوم حلفا سيفين مي
 .(68)الوطنيون لمطالبهم تجاه المستعمر

تعالت صيحات اللواء الأبيض المنادية والمعبرة عن سخط وتذمر أهالي السودان من الحكومة 
ية في مدن الخرطوم يطانية وتجلى ذلك في المظاهرات القو أم درمان، هذه المدن التي تشكل و البر

بلت هذه المظاهرات بمختلف وسائل القمع والقوة والارهاب، وعلى تجمعات وط نية كبيرة، وقو
ضوء هذه المظاهرات أصدرت الجمعية عدة بيانات احتجاج منها الاحتجاج الموقع بمنطقة الفونج 

)).. ما أشد ما نقاسي من الآلام في بلادنا فقد طغت  م والذي جاء فيه31/03/1924في 
يد بها الانجليز أن يثبطوا عزائمنا عن الالتفاف حول عرش ملكنا العظيم أحمد  السلطة التي ير

فؤاد الأول فلقد امتلأت السجون بالأحرار هنا وساءت معاملاتهم وتعددت النكايات بنا 
والاعتداءات علينا، وآخر ما وقع علينا من ظلم الانجليز اهانتهم لنا والقبض على محمد آمر الختم 

ين من خدمة الحكومة والقبض عليه بعدئذ وأيضا إقصاء حسن مدحت واخراج عبيد حاج الأم
يتهم وصراحتهم، لقد ملأوا  أفندي وموسى ألماظ بلا سبب إلا ما نعرفه عن وطنيتهم وحر

يمة في قانون  السجون بالأحرار وما كانوا مجرمين فيسجنوا إلا أن يكون حب الوطن جر
أصنافا ولايزالون و أذاقوا المتهمين البلاء ألواناو االاستعمار... لقد أكثروا من إلقاء التهم جزاف

يدون بذلك أن يصرفونا عن وجهتنا  يأخذون حتى على الشبهة كأنهم ير يعاقبون حتى على الظن و
بنا فلا محيد لها عنها، وهي العرش المصري الذي يجلس عليه ملك مصر  التي اتجهت إليها قلو

 والسودان معا.
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يا يا دولة الرئيس الجليل يا سعد مصر والسودان معا لقد أسرف فيا زعيم مصر العليا والدن
ّ ه حيث يسمع القوم وحيث يعز  القوم في ظلمنا وتفننوا في ارهاقنا، وها أنت الآن ومعك عناية الل
ية فدو بصوتك مجاهرا بما يعمله القوم هنا ثم قل للإنجليز أن  ية أن تخنق الحر على أنصار الحر

ياالسودان الذي كان في ماض يا لا يمكن أن يكون في حاضره ولا مستقبله إلا مصر  يه مصر
يتهم لا يعرفون لهم ملك إلا ملك مصر ولا حكومة و أن السودانيين الذين يعذبون في سبيل حر

إلا حكومة مصرو لا أخا إلا الشعب المصري فليحي دولة الرئيس الجليل وليحي جلالة الملك 
 .(69)تاما(( ولتحي مصر والسودان مستقلين استقلالا

من خلال هذا البيان الاحتجاجي الذي أرسلته الجمعية إلى ملك مصر وحكومته تتضح لنا 
 عدة حقائق:

 ازدياد معاناة أبناء السودان نتيجة قهر الادارة لهم بشتى الوسائل. -

يطانية في السودان على تعميق الهوة بين الشعبين المصري والسوداني،  - عمل الادارة البر
 إثارة الفتن بين البلدين والشعبين.والعمل على 

بط الأمل والأماني عليه -  .التعلق بملك مصر ور

 ومع مرور الأيام ازداد نشاط جمعية اللواء الأبيض، فاستقطبت عدة جمعيات منها:

  م بقيادة الشيخ ود 1924جمعية قبيلة الجعليين التي تكون في أم درمان في شهر جوان
بة الانجليز عمر الذي دعا السودانيين  يين من أجل محار للانضمام والاتحاد مع اخوانهم المصر

 .(70)في وادي النيل

 .جمعية العمال التي تزعمها علي أحمد صالح وقد انضمت إلى اللواء الأبيض 

  جمعية وحدة السودان التي اتخذت من القرآن والخ بز شعارا لها وصورة الملك فاد رمزا
 ة مع مصر وانضمت للواء الأبيض.لعملها السري من أجل اتمام الوحد

استطاعت هذه الجمعية استقطاب أبناء السودان من الوطنيين والتوغل إلى صفوف عامة 
الشعب لغرس مطلبهم المتمثلة في الأساس في رفع الغبن الممارس على الشعب، وتحقيق 

بمرور الأيام ازداد النشاط السياسي لها وتطو رت الاستقلال في ظل الوحدة مع مصر، و
يطانية ضرورة متابعة أعضائها والزج بهم في السجون  .(71)المظاهرات مما رأت الادارة البر
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 ؤحش تـَس الحشؤ الَؿٌ٘ٔ الوظشٗٔ ػلى السَداى: -4

يذكر الدرديري محمد عثمان في مذكراته" أن حركة جمعية اللواء الأبيض كانت من صنع 
يين، فهم الذين ألقوا بالفكرة في أذهان  يون المصر ينها والمصر السودانيين عمل السودانيون على تكو

هم الذين هيئوا لها الجو، وهم الذين عضدوها بنفوذهم ومساعيهم ودعاياتهم وأساليبهم في التنظيم 
والتكتيك والتدبير، غير أننا نحن السودانيين الذين كنا نهدف لتحقيق مصلحة السودان دون غيره 

يلها لخدمة السودا يين كانوا يعملون معنا لمصلحة مشتركة هي عملنا على تحو ن واعتبرنا أن المصر
يواصل الدرديري قوله" كان لنا مبدأ معروف هو أننا  (72)اخراج الانجليز من وادي النيل" و

محكومون برجلين أحدهما قوي والثاني ضعيف، وعلينا أن نستعين بالضعيف للخلاص من القوي 
 .(73)فتخلصنا منه بالود إن كان للود سبيلا"فإذا ما أخرجناه التفتنا على الضعيف 

ين دستور رأى زعماؤها ضرورة ايجاد و م في تحقيق مطلبها1919بعد أن نجحت ثورة  تكو
حل للسودان، خاصة أن هذه الثورة كانت نادت باستقلال مصر والسودان معا، ل كن 

يطانية رأت ضرورة فصل مستقبل السودان عن مصر وضرورة الابق اء على الوضع السلطات البر
يدون تغييرا في الادارة الثنائية، أما مصر فكانت ترى بأن تحتفظ لنفسها بالحق  كما هو عليه ولا ير
في مفاوضات مقبلة بشأن السودان خاصة أن الطبقة المثقفة كانت تهتم بأخبار النضال المصري 

التي  م كان من الصعاب1924ولما تكونت وزارة سعد زغلول في  (74)من أجل السودان
واجهته السودان، فعندما أراد أن ينص خطاب العرش على الاستقلال التام لمصر والسودان 
يطاني الذي وجهته إلى الملك مباشرة في عهد وزارة نسيم باشا،  بين ذلك الانذار البر حال بينه و

جليز وذلك لاشتمال الدستور على اسم ملك مصر والسودان، وعلى آثر الملك فؤاد السلامة مع الان
وعدم الدخول في مشاكل أخرى، وجاء في خطاب العرش الذي ألقي في أول افتتاح للبرلمان 

يطانية في 15/03/1924المصري يوم  م " أن حكومتي مستعدة للدخول مع الحكومة البر
مفاوضات حرة من كل قيد لتحقيق الأماني القومية بالنسبة لمصر والسودان مملوءة بالرجاء في 

ّ ه"الوصول إليها   .(75)بقوة حقنا وعناية الل

ية واضحة عندما حكومة السودان  كانت أول مظاهر تمسك الوزارة الجديدة بالحقوق المصر
يطانية سنة  ية البر يطانية في معرض عام لمستعمرات الامبراطور م دون أن تأخذ رأي 1924البر

ية في ذلك طبقا لاتفاق الحكم الثنائي هذا المعرض ومثل السودان في  (76)الحكومة المصر
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يطانية، وما ان علم سعد زغلول بهذا حتى احتج عليه ووقف موقفا صلبا  باعتباره مستعمرة بر
فأرسل برقية إلى السير لي ستاك حاكم السودان جاء فيها "وصل علمي أن السودان سيمثل رسميا 

يبا، وأرجوا افادتي على أي قاعدة يطانية الذي سيفتتح قر ية البر دعي  في معرض الامبراطور
السودان للاشتراك في هذا المعرض الخاص بالمستعمرات، وكيف قبلتم أن تشتركوا فيه عن غير 

ية" وكثر الحديث في البرلمان المصري والصحف والجمهور عن  (77)أخذ رأي الحكومة المصر
السودان، وتألفت في البرلمان المصري لجنة للسودان برئاسة أحمد حمدي سيف النصر وكان لهذا 

 .(78)في السودان إزاء نشاط جمعية اللواء الأبيضصداه 

لم تهنأ مصر من الاستقلال الزائف الذي منحته لها انجلترا بسبب الأغلال التي وضعتها في 
عنق مصر، وكان لذلك أثره البالغ على الفئة المثقفة في السودان فقد نشطت وانتقلت من 

ية إلى العلن.   السر

ية وتبعاتها  تأثير قوي على الصعيد العالمي، إذ أنها كانت أول دولة تنال كان للثورة المصر
يطانية بعين عاما من الاحتلال، إذ نجح حزب و استقلالها بعد ثماني سنوات من الحماية البر أر

 .(79)الوفد المصري بأن يكون مثالا للدول الأخرى الطامحة للاستقلال بما فيها السودان

يطا بر نية في السودان تأخذ شكل المعركة من أجل كسب بدأت المصالح المتعارضة لمصر و
ير المصير لا يمكن أن يمنحه  الرأي العام السوداني طالما أن حق البقاء في السودان وفقا لمبدأ تقر

 .إلا الشعب السوداني

يطانيا ومتفوقة عليها إذ لم  دخلت مصر في سباق ل كسب العواطف السودانية متميزة على بر
يطانيا ودان أي نوع من الروابط، بينما تجمع السودان ومصر علاقات دينية السو يكن بين بر

ية دورا هاما في خلق رأي عام جديد مضاد وخطاب  يلة الأمد، أدت الدعاية المصر وثقافية طو
يطاني، هذه الدعاية أيقظت الشعب السوداني وصارت لديهم امكانية التأثير في  مغاير للخطاب البر

 .(80)الحقل السياسي

ية الأثر البالغ على نظيرتها في السودان، فعندما نادى الزعماء كان لتط ور الحركة الوطنية المصر
يين بضرورة استقلال مصر والسودان تأثر أعضاء جمعية اللواء الابيض بهذه الافكار،  المصر

بدأت انعكاساتها تظهر كذلك في السودان أصبحت هذه الأفكار تظهر جليا في مظاهرات و و
يةالاحتجاج ضد ا أساليبها، وأخذت جمعية اللواء الأبيض تنادي بضرورة و لسلطات الاستعمار
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يطانيا في السودان والوقوف ضدها  التصدي لأعمال التعسف المطبقة من طرف حكومة بر
 والمطالبة بحقوق الشعب السوداني.
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