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 مجمة بحوث العموم االنسانية واالجتماعية
مجمة عممية محكمة نصف سنوية تصدر عن المنظمة الميبية الدولية لألخصائيين       

تيدف إلى تشجيع الباحثين عمى النشر والمساىمة في دعم الحركة  والنفسيين،االجتماعيين 
 .العممية في مجال العموم اإلنسانية واالجتماعية

 أوال: قواعد وشروط قبول النشر:

 تنشر المجمة البحوث والدراسات العممية بالمغة العربية أو االنجميزية أو الفرنسية.  -1

وتتوافر فيو شروط البحث العممي واستخدام  العممية،أن يتسم البحث باألصالة والقيمة  -2
 عمييا.الطرق المنيجية المتعارف 

 ئل الماجستير. ال تنشر المجمة المقاالت والتقارير وممخصات اطروحات الدكتوراه أو رسا -3

 أن يكون البحث مكتوبا بمغة سميمة , خالية من األخطاء المغوية أو المطبعية. -4

وال تعبر بالضرورة عن رأي المجمة  أصحابيا،البحوث والدراسات المقدمة تعبر عن رأي  -5
 أو أعضائيا.

 ثانيا: مواصفات البحث:

 سم(. 22/21(, بأبعاد )A4استخدام تنسيق ورق ) -1

 صفحة. 20صفحة وال يزيد عن  15صفحات البحث عن ال يقل عدد  -2

الدرجة  الباحث،كتابة بيانات البحث في الصفحة األولى بحيث تشتمل عمى: اسم  -3
رقم  البحثي( ,الجامعة أو المركز  –الكمية  – )القسمالمؤسسة التابع ليا  العممية،

 مباحث بمتن البحث.الياتف, البريد االلكتروني, مع مراعاة عدم ذكر البيانات الشخصية ل

( غامق لمعنوان الرئيس, 14, وحجم الخط )simplified Arabic ) استخدام خط ) -4
 ( لممتن.12و)

 يشار لممراجع بمتن البحث , يذكر ) لقب المؤلف, سنة النشر: رقم الصفحة(. -5

 كتابة المراجع في نياية البحث عمى أن ترتب ىجائيا. -6
 ثالثا: إجراءات النشر:

 إلى مجمة البحوث اإلنسانية واالجتماعية.إرسال البحوث  -1

 ونسخة عمى قرص مضغوط.  مطبوعة،ترسل نسختين من البحث  -2



 يرفق ممخص بالمغة العربية لمبحوث المكتوبة بالمغة االنجميزية أو الفرنسية. -3

يحق ألصحاب البحوث المنشورة بالمجمة الحصول عمى نسختين من العدد المنشور بو  -4
 بحوثيم.

ء رائييم من حيث لمقدمة لمتحكيم العممي من ذوي االختصاص إلبداتخضع البحوث ا -5
صالحيتو لمنشر احث بقواعد البحث العممي وتحديد لمبحث ومدى التزام البالقيمة العممية 

 من عدمو.

يخطر الباحث بقبول بحثو من عدمو في غضون شيرين من تاريخ استالم البحث كحد  -6
 أقصى. 

عادة البحث في حالة وجود مالحظات من المحك -7 مين يمتزم الباحث بإجراء التعديالت وا 
 ( يوما.15في فترة ال تتجاوز )

 رابعا: رسوم النشر:

 ( دينار ليبي أو ما يعادلو من العمالت األخرى.150يتم دفع رسوم النشر )  -1

 ال يتم استرجاع القيمة سواء قبل البحث لمنشر أو لم يقبل.  -2
 للتواصل ميكيكه االتصال على:

00218 928824677 

00218 928824965 

لربيد االلكرتوىي:ا  

    Mansour.amarah@ gmail.com 

 

 www/http://olisw.org:                االلكترونيت البىابت
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 االفتتاحية

 رب العاملنياحلند هلل 

به وصححمندَا وعلى أله  والصالة والسالو على سيد اخللق أمجعني سيدىا 

 أمجعني

 ...وبعد

بمناسبة صدور العدد الثامن تتقدم أسرة تحرير مجمة بحوث العموم االنسانية      
 واالجتماعية بأسمى عبارات الشكر واالمتنان لكل الباحثين الذين أسيموا في اثراء ىذه المجمة.

البحث مستمرة ال تنتيي وكمما حققنا ىدف، تتجدد الرغبة لغايات جديدة سعيا ان مسيرة 
 لتحقيق تنمية معرفية حقيقية و العمل عمى خمق مجتمع جديد ىو )مجتمع المعرفة(.

تحتاج الجيود العممية في مجاالت العمم والمعرفةـ الى مزيد من البحث في مختمف المجاالت    
في  االىتمام بالبحث العممي في فروع العموم االنسانية، ال سيما ولعل الحاجة ممحة الى زيادة

 الظروف الراىنة التي يمر بيا مجتمعنا الميبي.

ان المشكالت واالزمات االجتماعية والنفسية واالقتصادية ليا أثارىا الواضحة عمى كافة     
يد عمى دور البحوث فئات المجتمع، لذلك فإن الدعوة ممحة وضرورية لتوجيو االىتمام و التأك

 العممية لمواجية تمك المشكالت واالزمات.

لذا نجدد الدعوة لكل الباحثين والميتمين بقضايا المجتمع والعموم االنسانية إلثراء ىذه المجمة 
تسيم في النيوض م رؤى يبمشاركتيم العممية الجادة التي تعالج قضايا مجتمعنا ومحاولة تقد

 مراحل جديدة في طريق التنمية و االزدىار.بمجتمعنا و االنتقال الى 

 ىسأل اهلل التوفيق ملا حيب ويرضى

 

 اسرة حترير اجمللة
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 اتجاىات المرأة الميبية نحك العمؿ الكظيفي

 ؿ العامالت بالقطاع العاـ كالخاصبحث  بالعينة حك
 

 الدكتكر/ نكرم محمد احمد                                                                               
 ) جامعة الزاكية ( كمية التربية

 لممـك  عثمافالدكتكرة / عائشة 
 اآلدابجامعة الزاكية ( كمية ) 

 
                                     

 :تكطئة
 

في ىذا المجتمع  جميا ن كيظير ذلؾ   ؛ تعد المرأة نصؼ المجتمع في الكقت الحاضر كما تذىب  بعض  أدبيات التنمية      

التي تعيش في عمى مستكل األسرة مؿ اك في سكؽ العالذم نحف جزء منو إذ أصبح  ال يستغنى عف  المرأة في خدماتيا سكل 

. كبالرغـ مف  كفاءات المرأة   كمستكياتيا العممية حتى  اليـك كالتي تؤىميا لمعمؿ في كؿ  المجاالت التي تككف فييا  كيانيا

جية  . كفي  ىذا رائده  إال أنيا ال زاؿ العمؿ مقصكران عمييا في مجاالت  دكف أخرل سكل في الدكائر الرسمية الخدمية اك اإلنتا

نما سيقتصر حدكد   كمؤشرات البحث ال نخكض  في المجاالت التى ارتادتيا المرأة الميبية حسب ما جاء في تقارير التنمية  كا 

 سكؼ يتـ عرضيا في االطار المرجعي ليذ البحث .ىذا البحث حكؿ عدد مف التساؤالت 

عمييا كمف خبلؿ رؤية نقدية  لتراث البحثي في  عبلقة  المرأة بالعمؿ   االطبلع   افالباحث ففي كثير مف األبحاث التي حاكال   

المبرر  أعطاناالمختمفة ، كىذا  وجد اال ما يتناكؿ اتجاىات  افراد  المجتمع نحك عمؿ  المرأة خارج  البيت كمف شرائحنفمـ  

اعتبارىا كائف اجتماعي لو حقكقو كعميو كاجبات بكما تقـك بو في عمميا خارج البيت  نفسيا حكؿ لمعرفة اراء كاتجاىات  المرأة 

كجاءت  التساؤالت  منصبو  في  ىذا  اإلطار . ككما  ىك متبع   الذم تنتمي لو ، اك نحك مجتمعينحك  العمؿ  الذم  تقـك بو 

بطرح مشكمو   ايةاف بدالباحثبو سيقـك التى  تتناسب مع  البحث كىذا ما إتباع  المنيجية  العممية البحث العممي في  سياؽ 

البحث  كتساؤالتيا كاألىمية العممية  كالنظرية كالتعريؼ بالمفاىيـ  التي تعتبر مفاتيح  البحث كمتغيراتو كجزء اكؿ لمبحث  ثـ  

ننتقؿ  لؤلدبيات كما ساىـ بو  المنظريف في مثمو  ىذه المشكمة ك في  الجزء األخير سيككف عرض لمبيانات التي تتعمؽ 
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 التكصياتنختـ ب ثـالمختمفة في ضكء االدبيات ا اتيداني كصكال الى النتائج التي تكصؿ ليا البحث كتفسير بالجانب المي

 كنسأؿ ا اف يككف ىذا العمؿ مفتاح ألعماؿ بحثية اخرل كيمقى اىتماـ عند الميتميف بشؤف المرأة  .كالخاتمة 

 المبحث االكؿ
 

 االطار المرجعي التجاىات المرأة نحك العمؿ
 

  :مشكمة البحث
 

م دفع المرأة لمعمؿ الكظيفي خارج ذلقد اختمفت االبحاث كالدراسات كتعددت اآلراء حكؿ تشخيص االتجاىات كالدكافع ال      
العاممة تتحمؿ بجانب نزكليا إلى معترؾ العمؿ  مرأةاك لممجتمع ، فأصبحت ال لياالبيت كمدل اىمية ىذا العمؿ الذم تقـك بو 

يفة فعمية تقـك بيا سكل داخؿ منزليا ككاجبات تتحمميا اماـ زكجيا ك أطفاليا كمسؤكليات اجتماعية كتربكية خارج المنزؿ كظ
كصحية مختمفة تضعيا اماـ كاقع كميمات غالبا ما ينشا عنيا الكثير مف المتاعب كالمعكقات التي تترؾ آثارىا عمى استقرار 

 ياج إلى عدد مف الخدمات الضركرية لحاجة االسرة  . بسبب االحت طفالياكتربية ا بيتيااألسرة كتماسؾ 
ال يميؽ بالمرأة أف تعمؿ في المجاالت التي ال تبلئـ طبيعتيا، كأف  الكثيرففي جميع األحكاؿ يرل الباحث كما يرل كيذىب    

لتعميـ كالطب تدخؿ في  أم ضرب مف ضركب المينية المضنية، فالمجاالت التي تحسنيا المرأة كثيرة كمتعددة كميداف ا
 (.1كالتمريض كالرعاية االجتماعية كالكتابة كالنشر كبعض الكظائؼ غير المرىقة )

 
كممارستو في شتى الكظائؼ التى تناسبيا ىك ما  اردنا البحث فيو  خارج البيت المرأة نحك العمؿ كما تطمبو اف اتجاه     

في الدكلة  قياديةج البيت اك الكصكؿ الى مكانو اجتماعيو اك منصب خار  لممرأة كالقياـ بو . فنحف نعمـ اف حاجة العمؿ الكظيفي
كىذا ما ؛ ال يتقبمو ىذا المجتمع الذم نحف بصدد البحث في شريحة مف مككناتو بسيكلو كيسر بالنسبة لممرأة بيدا  المجتمع 

عمى اف لنا البحث .كالتي اكدت  لتراث البحثي ليذا Survey اثبتتو بعض االبحاث في نتائجيا  مف خبلؿ ما قمنا بو مف مسح
مف ثقافة ىذا المجتمع  . كمف ثـ  كبير اغمب االسباب كالعراقيؿ اماـ عمؿ المرأة كاف كرائيا القيـ كالتقاليد كالتي تمثؿ جزء

 :  كىما  ىاميف الراىنة تتبمكر فى سؤاليف  بحثمشكمة اليمكف القكؿ أف 
 دفعت المرأة  لخركجيا لمعمؿ بالميداف الكظيفي؟ تيالماىي االتجاىات كالدكافع السؤاؿ االكؿ ػػ 
المرأة الميبية  خارج المنزؿ ؟ كلقد حاكلنا اف ك اكثر االتجاىات كالذم يشكؿ اىمية نحك عمؿ يدكر حكؿ ماى ػػ  كالسؤاؿ الثاني

  التي جاءت عمى النحك التالي :نكجز مشكمة بحثنا ايضا في عدد مف األسئمة الفرعية 
 كسمبيات عمؿ المرأة الكظيفي خارج البيت عمى االسرة ؟ تجابياػ ماىية اإلي
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صؼ االخر  نىؿ العمؿ لدل المرأة  الميبية يعد مطمب  مادم  أك اجتماعي لو عبلقة بالمساكاة في المكانو االجتماعية مع الػ 
 لممجتمع ؟

 ؟ليا العمؿ عند  المرأة الميبية  يمثؿ  استقبللية اقتصادية  ػ ىؿ 
 ؿ  عند  المرأة الميبية ىك مساىمة في  تقديـ معكنات اقتصادية لؤلسرة ؟ىؿ العمػ 
 العمؿ عند  المرأة الميبية كالدخؿ ىؿ لو عبلقة بترشيد  اإلنفاؽ األسرم ؟ػ 
 مساىمة في تنمية المجتمع ؟ الميبيةىؿ يمثؿ العمؿ لدل المرأة ػ 

 اىداؼ البحث :
لدل الكظيفي رفة طبيعة اتجاىات كدكافع المرأة الميبية نحك المشاركة في العمؿ ييدؼ ىذا البحث الذم بيف يدينا  إلى مع    

يستخدـ الباحث سكؼ بيذا الغرض  كلئليفاء.  فئات نسكية مختمفة , حسب السف , ك الحالة االجتماعية ك المستكل التعميمي
ـ اختيارىا عشكائيا مف قطاعات مختمفة  حالة ت (100ألجراء ىذه البحث, اذ تككنت العينة مف ) التحميمي منيج الكصفيال

يقيس اتجاىاتيف كدكافعيـ نحك المشاركة في العمؿ كما ىك الغرض  مقنف , حيث يطبؽ عمييف استبيافلمعمؿ بمدينة الزاكية 
 مف ىذه المشاركة  ؟

 كماذا يعني ليا العمؿ خارج البيت . الميبيةاليدؼ الثاني معرفة كتشخيص ظاىرة العمؿ عند المرة 
 البحث : اىمية
تنبع  اىمية ىذا البحث ككنو يتعمؽ باتجاىات عمؿ المرأة الميبية كمف كجية نظرىا ىي ال ككنو مف كجية نظر اخريف    

اف المرأة الميبية اخذت حؽ مف حقكقيا بمشاركتيا بالعمؿ كمسكاتيا  بالرجؿ  إليضاحينكبكف عمييا . كذلؾ يأتي ىذا البحث 
ايضا اىمية ىذا البحث ككنو يعطينا تشخيصا  يأتي. بمعرفتيا ليذا االتجاه دراتيا في  ىذا المجاؿ العامؿ كاالستفادة مف ق

فيو كبما ما تمتمكو المرأة مف قدرات ايجابية  نحك  كالمساىمةكاضحا ككاقعيا لمدل اىمية عمؿ  المرأة بالنسبة لتنمية المجتمع 
مف خبلؿ بعض المتغيرات  العمميةيف ايدينا اف يكضح بعض التباينات العمؿ خارج البيت . كما نأمؿ مف ىذا البحث الذم ب

 التى اردنا جمع المعمكمات حكليا .
ألىمية العممية كالعممية ليذا البحث ايضان ككنو يستمد أىميتو العممية مف تناكلو لعمؿ المرأة كظاىرة اجتماعية اتأتي      

اك العاـ تراث بجثي كنظرم ليذا المجاؿ كمف الناحية العممية بما يساىمو في القطاع الخاص  المرآهلمجاؿ عمـ اجتماع  تضيؼ
الذم أصبح عمؿ المرأة فيو ليس نكع مف الكجاىة كالتباىي ك المجتمع  خاصة بيف ىذه الفئة مفبشكؿ فعاؿ في معالجة البطالة 

 كلكنو أساسي كضركرم لمكاجية أعباء الحياة المتزايدة عمى االسرة .
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 المستخدمة في البحث :المفاىيـ 
 مفيكـ العمؿ :

مف كسائؿ التعبير عف الذات يحاكؿ بيا الفرد اف يحقؽ اىدافو كاف يشبع رغباتو كحاجاتو كيتيح  ةبانو كسيم ػيعرؼ العمؿ      
 (.2لمفرد فرصة الكتشاؼ ميكلو كرغباتو كما يفصح المجاؿ لنشاطو كتصريؼ انفعاالتو الزائدة )

 مفيـك عمؿ المرأة :
يرجع االىتماـ بمفيـك عمؿ المرأة إلى بداية الثكرة الصناعية، كذلؾ عندما بدأ عماؿ المصانع يضربكف عف العمؿ نتيجة    

إلرىاقيـ لساعات عمؿ طكيمة كذات أجر محدكد. كبسبب ذلؾ دخمت المرأة ميداف العمؿ لتغطى نقص األيدل العاممة فى 
 الية المترتبة عمى ذلؾ.المصانع خكفان مف تكقؼ العمؿ كالخسارة الم

كلـ يكف دخكؿ المرأة لسكؽ العمؿ بقرار اتخذتو بنفسيا بؿ لكاقع مجتمعى دفعيا التخاذ مثؿ ىذا القرار دكف النظر لطبيعة    
المينة التي تزاكليا المرأة  عمؿ المرأة  في االدبيات  بانو عرؼ  في(.3) المرأة كقدراتيا كالعبء الذل تتحممو مف جراء ذلؾ

 ككف ذات فائدة كفي مقابؿ أجر معنكم كمادم.كت
كتحصؿ عمى أجر مادم مقابؿ عمميا  نزؿىك العمؿ الذم تقـك بو المرأة  خارج المكما يتبناه البحث كيعرؼ ىذا المفيـك      

 ( .4دكرىا كعاممة أك   مكظفة" ) كتقـك في نفس الكقت بأدكارىا األخرل كزكجة كأـ إلى جانب
 : المرأة العاممة

تعرؼ المرأة العاممة بيذا البحث عمى انيا تمؾ  المرأة  التى تزاكؿ مينة اك كظيفة معينة خارج  البيت بحيث تستغرؽ     
 ساعات مف كقتيا مقابؿ دخؿ مادم معيف .

 مفيكـ االتجاىات  :     
رد بمثيرات مختمفة في محيطو يعرؼ االتجاه في عمـ النفس االجتماعي بأنو استعداد عقمي كامف يتككف نتيجة تأثر الف    

ب قيمتيا الخمقية أكفكرة تككف مكضع خبلؼ بحس أكشخص   تجعمو يتخذ مكقفان معينان نحك شيء مادم أكمعنكم
 كاالجتماعية  .

نسجـ معتقدات الفرد مع مكقفو مف تكتعرؼ االتجاىات بأنيا : تنظيـ مكتسب أك متعمـ، يتسـ باالستمرار كالتكافؽ حيف     
فكرة أك نزعة يستجيب ليا باستجابة خاصة يفضميا صاحب االتجاه، كيتـ اكتساب االتجاىات عف طريؽ التفاعؿ،  حادث أك

كبالتنشئة االجتماعية تبنى االستعدادات النفسية كاالنفعاالت العميقة التي تترسب في الكجداف مع العكاطؼ ، كلمتعميـ أىمية 
 (5كبيرة في تككيف االتجاىات" )

تجنيو مف كراءه  ماديا  ازاء العمؿ كما المرأةالبحث بأنيا  المكاقؼ التي تتخذىا  في ىذا اجرائيان  االتجاىات كيعرؼ مفيـك
 كمعنكيا . 
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 :لعمؿ المرأة ةتكجيات السكسيكلكجيادبيات البحث كال /المبحث الثاني 
المطمكب  يـ العبلقة الدائمة بيف المثالتعد قضايا المرأة ك مكضكعاتيا ذات خصكصية إنسانية حضارية فرضت ذاتيا بحك     

( . كفي ىذا 6ش  ك لقد عانى الكجكد البشرم األنثكم منذ أف كاف مف تأـز العبلقة أك تحمحميا عبر التاريخ )اك الكاقع المع
كانت  يالتالصدد تناكلت الكثير مف االدبيات تاريخ عمؿ المرأة ككيؼ تعاممت معيا بعض الشعكب كاالدياف كماىي التكجيات 
اك  النسكيةكراء ذلؾ ككنيا تابع لرجؿ ال متبكع ، كقد جاءت االدبيات الحديثة لتنصؼ المرأة حقيا كما جاءت في المقاربات 

غيرىا مف التكجيات مف حقكؽ كانت ميضكمة في دركب التاريخ السابقة خاصة فيما يتعمؽ بعمؿ المرأة كحؽ مكتسب يضاؼ 
يـ بكرامة انسانية . كاف نظرة احصائية لعمؿ المرأة بالمجتمعات العربية  نجد  قدر عدد الى حقكقيا االخرل في العيش الكر 

( مميكف مف اإلناث، 148( مميكف نسمة، كاف منيـ ما يقرب مف )303ـ ما يقرب مف )2003البمداف العربية عاـ  فيالسكاف 
القكل العاممة لمعاـ نفسو ما يقرب مف  إجمالير . كما قدالعربيكىذا يعنى أف عدد اإلناث يشكؿ ما يقرب نصؼ سكاف الكطف 

 فيسكؽ العمؿ، كالكاقع أف مجمكع النساء العامبلت  في( مميكف مف اإلناث 52( مميكف، يفترض أف يككف مف بينيـ )107)
مف %( 42سكؽ العمؿ كضمف سف العمؿ ال يتجاكز ) في( مميكنان بمعنى أف معدؿ مشاركة اإلناث 26سكؽ العمؿ ال يتجاكز )

ما يقارب نصؼ القكل العاممة النسائية خارج سكؽ العمؿ، مع العمـ بأف  أماإلناث المحسكبات ضمف القكل العاممة النسائية 
 (.7) ـ2000%( عاـ 24ـ إلى )1980%( عاـ 21.3ارتفعت مف )قد المشاركة 
ت العمؿ كسمبياتيا عمى المرأة كاالسرة بياإيجايذا الجزء مف البحث تكضيح فقط ما مدل نظرية بكما ييمنا مف ادبيات          
اتجاىات المرأة نحك العمؿ التي سكؼ نبيف فييا التباينات النظرية نحك بقضايا ك اىتمت  التيكالتكجيات النظرية  لؤلطرثـ ننتقؿ 

المرأة نحك العمؿ  تكجيات كنمكذج  يمكننا مف خبللو معرفة الكثير عف  بيذا البحث ألىميتوعمؿ المرأة كنختـ بالتكجو النسكم 
 .في الكقت الحاضر 

  :اكال ػ ايجابيات عمؿ المرأة
 مف ايجابيات عمؿ المرأة خارج البيت ما يمي طرحو :

 دفع عجمة التنمية االقتصادية في الببلد كاالستفادة مف الككادر النسائية ذات الخبرة العممية المتميزة  .   -1
مرأة خاصة مع تكفر اآلالت الحديثة ، التي تختصر الجيد، كتقمؿ الكقت البلـز أف العمؿ فيو شغؿ لكقت الفراغ لدل ال -2

ذا كضع في االعتبار كجكد الخادمات تبيف مقدار الكقت الفائض لدل المرأة  . كلذلؾ يفضؿ تشجيع  لمقياـ بشئكف البيت ، كا 
حتاج لمدخؿ المادم أك ال تستطيع االلتزاـ مجاالت العمؿ التطكعي الخيرم لمنساء لشغؿ أكقات الفراغ إذا كانت السيدة ال ت

 بكقت عمؿ طكيؿ .  
إف العمؿ يشعر المرأة بقيمتيا في المجتمع ، فتصبح المرأة عنصرا فعاال يساعد في التنمية، كيشارؾ في ازدىار البمد .  -3

 لة في حقكؿ العمؿ المختمفة . كلذلؾ نرل العديد مف المكظفات في مراكز قيادية كذكات خبرة كتدريب عاؿو يساىمف مساىمة فعا
يساىـ عمؿ المرأة في رفع دخؿ األسرة كزيادة درجة الرفاىية لدييا ، كما أف المرأة العاممة قد ساىمت بكضكح في سد  -4

حاالت الفقر كالعكز لكثير مف األسر كىذا أمر ميـ في سبيؿ الحفاظ عمى الكرامة كالعزة الشخصية ككؼ اليد عف السؤاؿ كما 
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عميو مف ذٌؿ كتعرض لمميانة ، كما أضاؼ عمؿ المرأة قكة اقتصادية أخرل لكثير مف األسر مكنيا مف تحقيؽ حياة  يترتب
 أفضؿ.

كعمى الرغـ مف اإليجابيات العديدة لعمؿ المرأة ، إال أنو قد رافؽ خركجيا لمعمؿ حدكث العديد مف السمبيات الناتجة عف عدـ    
 .  يما بعد البيت كالعمؿ أك لسكء التخطيط كفي أحياف أخرل ألسباب شخصية ننكه ليا ف القدرة عمى التكفيؽ بيف متطمبات

 ثانيان ػ سمبيات عمؿ المرأة : 
ة االسرة االجتماعية يئعدد مف السمبيات كىذه  في الكاقع اثرت عمى بايضان كما اف لعمؿ المرأة  خارج البيت ايجابيات ىناؾ   

 يات  جاءت عمى النحك التالي :ػػ رؽ الى جممة مف السمبطف البحث نتكالتربكية كىنا في ىذا الجزء م
 ػ العالقات الزكجية : 1

نتيجة لتبدؿ مكانة المرأة العاممة كشعكرىا باالستقبللية كامتبلؾ حرية القرار كالتحرر مف كثير مف القيكد األسرية     
عتداد بالذات كالرغبة في التحكـ كالسيطرة الذم قد يسيء كاالجتماعية ، أدل ذلؾ كمو في بعض األحياف إلى ظيكر حاالت اال

مف جانب المرأة ، كذلؾ قد ينتج مف شعكر الزكج بالغيرة لتميز الزكجة كنجاحيا  الزكجية فيككف أحد مصادر الشقاؽإلى العبلقة 
تمفة منيا عف طريؽ في العمؿ ، كيتضح ذلؾ مف خبلؿ ارتفاع معدؿ الخبلفات الزكجية كىذه الخبلفات تظير بأشكاؿ مخ

الطبلؽ النفسي حيث يعيش الطرفاف في بيت كاحد ، كلكف ال تكجد عبلقة حميمة بينيما بؿ يكثر الشجار كىذه العبلقات 
الزكجية الشكمية راجعة لضغط العرؼ كخكؼ الزكجيف عمى السمعة كالمكانة االجتماعية . كما أف ارتفاع نسبة الطبلؽ عمى 

يمثؿ مؤشرا كاضحا عمى اضطراب العبلقات الزكجية كاألسرية كما ينذر بعكاقب كخيمة تتصؿ  مستكل المجتمعات العربية
 باستقرار األسرة كالمجتمع لما لمطبلؽ مف عبلقة سمبية تتصؿ بالتربية كالتنشئة كمستقبؿ األبناء. 

بالتعب في المنزؿ كرغبتيا في الراحة كما أف إىماؿ المرأة العاممة لزكجيا كانشغاليا لفترات طكيمة في العمؿ ، ثـ شعكرىا    
كقت تكاجده كعدـ قدرتيا عمى التحدث إليو يؤدم إلى التباعد بيف الزكجيف مما لو آثار سيئة عمى نفسية كؿو منيما . ففي إحدل 

يا:  % منيف بقكل84الدراسات التي  تمت عمى عدد مف الزكجات العامبلت ، ذكرت السيدات جممة مف تمؾ اآلثار، فقد أجابت 
% منيف : أثير أعصاب زكجي بكبلمي حكؿ 42بغيابي عف البيت عندما يككف متكاجدا فيو. كأجابت اصيب بالضيؽ زكجي 

%: أقمؽ 22%  : أؤلـ زكجي بتركي لو كحيدا في حاالت مرضو الشديد، ك 23مشاكؿ عممي مع رؤسائي كزميبلتي . كأجابت 
يف : أثير أعصاب زكجي عندما أرغب في أف يككف لي رأم أساسي في % من12زكجي بتأجيؿ فكرة إنجاب طفؿ آخر، كقالت 

كالطبخ كغسؿ % أثير أعصاب زكجي عندما أطمب منو مساعدتي في إدارة شئكف المنزؿ 9المكاضيع اليامة في األسرة . ك 
 األكاني كالمبلبس . 

 ي  تربية األطفاؿ :ػ  اىماليا ف 2
عة لفترات طكيمة في العمؿ يقمؿ إدرار المبف, كقد تضطر بعض النساء إلى فطاـ أف غياب األـ العاممة في مرحمة الرضا    

الطفؿ في سف مبكرة, ألف عمميا ال يتيح ليا فرصة تغذية نفسيا التغذية المبلئمة لفترة الرضاعة كتكجد دالئؿ عممية عمى أف 
ؿ يحتاج إلى األـ اليادئة المتفرغة لعممية اإلرضاع طكؿ فترة الرضاعة الطبيعية تؤدم إلى زيادة الميكؿ االجتماعية ، لذا فالطف
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تؤدم دكرىا األمكمي في رعاية األطفاؿ بصكرة   -مثبلن  -ليكتسب الراحة النفسية كالنمك الطبيعي، كنجد أف المرأة في الياباف 
ى الحصكؿ عمى كظيفة مدل الحياة تفكؽ كثيران المرأة األمريكية لذا فإف األـ اليابانية ال تندرج في السمـ الكظيفي الذم يؤدم إل

باف اعطي اجازة لبلـ المرضع سنتيف  الطفكلةبؿ تترؾ عمميا بعد الزكاج . كذلؾ االـ في المجتمع االنجميزم سف قانكف حماية 
 مدفكعة االجر ككنيا تؤدم كظيفة ميمة بيذا المجتمع ىي رعاية الطفؿ .

 . (8) عمييا اشباع الكثير مف حاجات أطفاليا االساسيةاالرىاؽ الجسمي ك النفسي لؤلـ قد يجعؿ مف الصعب  
 ػ  السمكؾ االستيالكي  لممرأة : 3

المرأة فارتفعت حاالت  تصاعدت كتيرة السمكؾ االستيبلكي بشكؿ غير مسبكؽ بسبب القدرة االقتصادية الجديدة عند    
فاخر كالذم بدكره يدؿ عمى فقداف التكازف كضعؼ نضج التسابؽ المحمـك لشراء المقتنيات الكمالية في" ماراثكف" التباىي كالت

 الشخصية كاالنسياؽ في تقميد الغير.
كلقد ساىـ عمؿ المرأة إلى حد كبير في شيكع الركح االستيبلكية لدل المجتمع . كأدل ىذه بدكره إلى أنماط سمككية غير     

الركح االدخارية لدل المرأة قميمة، بؿ كقميمة جدا ،  ففي  محمكدة، كمتابعة المكضات العالمية في المباس كالزينة . كيبدك أف
نيشر ىذا الخبر: عقد في كندا مؤتمر نسائي شاركت فيو أكثر مف خمسيف دكلة عمى مستكل العالـ  302جريدة المسممكف عدد 

مرأة، كقد تبيف أف النساء ، كقد ناقش المؤتمر مكضكعيف رئيسيف ىما : العنؼ ضد النساء، كالمساكاة االقتصادية بيف الرجؿ كال
 متمكات كعقارات كثركات العالـ . % مف مجمكع م1يشكمف ثمثي عدد القكة العاممة في العالـ بينما ال يمتمكف أكثر مف 

 ت السكسيكلكجية نحك عمؿ المرأة :ثانيان ػػ االتجاىا
كالمقصكد ىنا ىك حاجة ، لحاجة االقتصادية في بداية األمر كاف أىـ اتجاىات ك دكافع خركج المرأة لمعمؿ الكظيفي ىك ا    

المرأة الممحة لكسب قكتيا أك حاجة اسرتيا لدخميا كاالستفادة منو. ك بمناقشة الدافع االقتصادم يتضح أمراف :ىناؾ بحكث 
, بينما مماؿلبينت كجكد حاجة مادية ممحة بمعنى أف األسرة ال يمكنيا أف تستغني عف عمؿ المرأة إذ ىك يمثؿ حاجة حقيقية 
نما يساعد في رفع المستكل االقتصادم ك الثقافي  . ثـ لؤلسرةبينت بحكث أخرل أف عمؿ المرأة ال يعد ضركرة قصكل كا 

لعمؿ المرأة . كتكجد كالدكافع أصبحت الحاجة إلى تأكيد الذات ك الشعكر بالمكانة ك االحساس بالقيمة االنسانية مف الحاجات 
 المادم مف أجؿ الشعكر باستقبلؿ الشخصية أك الشعكر بمتعة العمؿ اك لتحقيؽ الذات .الرغبة عند بعض النساء لمكسب 

ىك احد ىذه  المجتمعات كالذم تدكر ثقافتو نحك عمؿ المرأة  يتبايف الذم إف كضع المرأة في المجتمع العربي كالمجتمع الميبي 
 التالي :نعرضيا في  بيف ثبلثة اتجاىات رئيسيةفي رائينا 
 االكؿ : االتجاه 

كيمثؿ فكر الغالبية مف الرجاؿ ك النساء ك يتسـ بنظرة متحررة نسبيا مف دكف أف يككف ذلؾ معارضا لمتقاليد المستقرة مع     
 ( .9) ابقاء المرأة منسكبة لمرجؿ ك محتاجة إلى رعايتو سكاء أكاف أبا أك زكجا أك أخا

خركجيا مف زاكية االسبلـ الجامعة بيف العمؿ كالعاطفة فمدنية كينظر اصحاب ىذا االتجاه إلى مكضكع عمؿ المرأة ك     
المبلئـ عمى  بغير االنسجاـ الكامؿ مع قكانيف الفطرة  فيك بذلؾ يفتح ليا البا لممرأةاالسبلـ كحضارتو العريقة ال ترضى 
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لؾ مف مثؿ ىذه االعماؿ التي ال مصراعيو لتككف الطبيبة النسكية مثبل ك الخبيرة االجتماعية ك المربية المدرسية ك ما إلى ذ
 يككف نجاحيا عمى حساب البيت ك األمكمة.

ىذا االتجاه يركف أف العمؿ حؽ ضركرم كلكف في المجاالت التي تتناسب مع انكثتيا كال تتصادـ مع القيـ اإلسبلمية  فأصحاب
(10. ) 

 االتجاه الثاني :
أف عمؿ المرأة االساسي ككظيفتيا الحقيقية تتمخص في تفرغيا لبيتيا ه التقميدم المحافظ كالذم  يرل انصاره كىك االتجا     

شؤكنو الداخمية ك تربية األطفاؿ ك القياـ عمى شؤكف الزكج مف اساسيات الحياة التي ينبغي عدـ  إلدارةفعمؿ المرأة في البيت 
 التغافؿ عنيا.

رء المفاسد مقدـ عمى جمب المصالح( فخركج المرأة كيعتمد اصحاب ىذا االتجاه عمى المبدأ االصكلي الذم يقكؿ )إف د    
لمعمؿ خارج منزليا يحقؽ ليا ك لمجتمعيا منافع اقتصادية إال انو في الكقت نفسو يحمؿ بيف طياتو ضررا اجتماعيا يفكؽ تمؾ 

 ( .11االخبلقي ) المنفعة كالمصمحة االقتصادية لما يسببو مف التفكؾ االسرم كاالنحبلؿ
 االتجاه الثالث:

كىك االتجاه المتحرر المتفتح الذم يؤمف بالمساكاة بيف الرجؿ ك المرأة في العمؿ. كىذا االتجاه يساكم بالحقكؽ كالكاجبات     
بيف المرأة كالرجؿ في الحاالت االقتصادية ك االجتماعية كالسياسية كافة. كيرل أصحاب ىذا االتجاه أف تخمؼ المجتمع العربي 

ة كجيميا كعدـ اطمئنانيا عمى مستقبميا لككنيا عضكا غير فعاؿ في ىذا المجتمع. كىؤالء يطالبكف بفتح يعكد النعداـ حرية المرأ
 ( .12االبكاب اماـ المرأة في التعميـ كالتدريب كالعمؿ بمختمؼ انكاعو )

محصمة رة تأتى دراسة المرأة العاممة مف حيث عبلقتيا بكؿ مف سكؽ العمؿ كاألس فييمكف القكؿ بأف المداخؿ الحديثة   
 لمعكامؿ األساسية اآلتية :

الحياة كالعمؿ كالسياسة دكف تمييز  فيلقضية حقكؽ اإلنساف  العالمي التبنيظؿ  فيلمحركة النسائية  العالميتنامى النشاط   -أ
 نكع . أممف 
كاالتجاه  الكظيفياءن باالتجاه الفكر السكسيكلكجى ابتد فيحاكلت االىتماـ بالمرأة  التيالنقد البناء لممداخؿ كالنظريات  -ب

 سكؽ العمؿ. فيحتى نمكذج ) بنستكف ( لقيمة استخداـ المرأة  الراديكالي الماركسي
مف خبلؿ تعديؿ مكاد قانكف العمؿ لمتغمب عمى  االجتماعيتحقيؽ التكامؿ  فيظيكر مفيـك حديث لمعمؿ كتغير دكره   -جػ

 .بيف الرجؿ كالمرأة  فرص العمؿ فيالتمييز 
( فإنيا مبنية عمى ارتباط البشر عمى اإلناث ) الجندر الذككرمكمما الشؾ فيو أف الرؤية الدكنية عمى التمييز كالتفكؽ    

، مؤكدة عمى الرأسماليدعمت مقكمات الثقافة الغربية خبلؿ فترات نشأة كتطكر النظاـ  التيالمحتـك بطبيعتيـ البيكلكجية، تمؾ 
ىذه الفترات. كلقد أصاب ىذه  فيالكاقع اكتسبت دعائميا مف مكجة المد المحدث  فيه الثقافة تفكؽ الرجؿ كدكنية المرأة، كىذ
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تؤكدىا الرؤية الحداثية،  التيالكقت الراىف العديد مف مبلمح التغيير، حيث تـ رفض المنطمقات كالمسممات النظرية  فيالرؤية 
 (.13مكاجية المرأة ككذلؾ كؿ أشكاؿ التمييز) فيميزة لمرجؿ كبدأت تظير الرؤل النقدية التفكيكية الرافضة لممسممات الم

التي تنظر إلى المساكاة بيف الجنسيف ليس لمجرد اسـ شخص أك مكاف  Feminist Theoryكقد جاء في النظرية النسكية      
اجتماعيان  تككنت التي. كاختبلؼ نكع الجنس ىك بسبب مجمكعة الصفات فقط  . فالجنس ىك فعؿ لتحديد النكعءشيأك 

الكجكد مف كجية نظرية المساكاة بيف الجنسيف أك دراسة  فيكحضاريان عمى أساس تحديد المكلكد ذكران كاف أـ أنثى. فالبحث 
الكضع الذل نحف عميو يفترض أف عممية تحديد نكع الجنس ليا جذكر ترجع إلى حركة التنكير، كىى حركة فمسفية أكربية 

إطارىا إلى ثنائيات مثؿ : )العقؿ، الجسد( )العاـ، كالخاص(،  في، كانتظـ الفكر الميبلدمالقرف الثامف عشر  فيتزامنت 
 (.14)الطبقية، الحضارة(، )الفكر، العاطفة( )

 خمؽ بيا النكع فقط . التيكمف ىنا فبل تمييز في النكع كانما التمييز فقط يأتي في الخصائص 
 :حث االجراءات المنيجية كنتائج الب/ المبحث الثالث

ايجاد منيجية يتبعيا الباحث  لمكصكؿ اما الختبار فركضة اك لئلجابة عمى مف لئلجابة عمى تساؤالت البحث كاف البد لنا     
طرحت كشكمت فيما بينيا كفي مجمميا مشكمة ىذا البحث ، كىذه المنيجية جاءت  لتجيب  كاقعيا كتطبيقيا  التيتساؤالتو 

 اىرة العمؿ  .رأة الميبية  نحك ظلتكجيات الم
 اكالن ػػ االجراءات المنيجية :

 يان  ككميان .فيستخدـ الباحث المنيج  الكصفي  التحميمي لمبلئمتو ليذا النكع مف البحكث  فيك يصؼ الظاىرة كي
 مجتمع  البحث ؛

 ع العاـ كالخاص بمدينة الزاكية .يتألؼ مجتمع  البحث مف جميع  المكظفات  كالعامبلت بالقطا
 حث :عينة الب

مف مختمؼ القطاعات العاممة بالدكلة الى تعرؼ في االدبيات بعينة كرة الثمج  كالتياختيرت عينة البحث بصكرة عشكائية    
مفرده  68كالتخصصات ، كجاءت عينة البحث  متباينة الميف   مفرده 100 ياجانب العامبلت بالقطاع الخاص كيبمغ حجم

 .الخاص مفردة مف القطاع  32بالقطاع العاـ  ك
 كحدة االىتماـ :

 منيا كاالنتاجي  كالقطاع الخاص .المرأة الميبية العاممة بالقطاعات المختمفة  لدكلة  الخدمي 
 اداة جمع البيانات :

م بيف ايدينا فقد قاـ ذبحاث مشابو ليذا البحث الأنظرا لعد كجكد  اداة قياس جاىزة  تخدـ اغراض البحث كذلؾ لعدـ كجكد     
أعداد اداة خاصة تقيس  اتجاىات المرأة الميبية نحك العمؿ كقد تـ بناء ىذه االداة ) استبانة جمع  البيانات ( كفؽ عدد الباحث ب

 كالتالي :مف الخطكات جاءت 
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ػ القياـ بمراجعو االدبيات التي تحدثت عف  اتجاىات كدكافع المرأة نحك العمؿ كقد تـ اقتباس بعض العبارات مف ىذه 1
 كصيغت ىذه العبارات بشكؿ فقرات مستكيات لمقياس . االدبيات .

 ػ  صيعت االستبانة ايضان مف خبلؿ تساؤالت الباحث كالتي تدكر حكؿ مشكمة البحث . 2
 ناء االستبانة الى التعريفات االجرائية لممفاىيـ  .ب ػ استند  الباحث ايضان في3
عمؽ بدكافعو كاتجاىات المرأة نحك العمؿ كالتي تكقعيا الباحث كىي د عمى المتغيرات التي تتتمػ كفي جزء اخر لبلستبانة اع 4

 تماعية كالنفسية كحتى السياسية .االقتصادية كاالج
 :صدؽ القياس

كذلؾ ليدؼ معرفة الصدؽ الظاىرم لتمؾ الفقرات تـ عرض االستبانة عمى مجمكعو مف المحكميف مف اعضاء ىيئة    
ة ايضا بجامعو الزاكية  كىـ  لدييـ الخبرة كالمساىمات في يجامعة الزاكية ككميات الترب التدريس بقسمي االجتماع كمية اآلداب

 اع المرأة .البحث العممي كاالىتماـ بدراسة مجاؿ عمـ اجتم
 :قياس الثبات

كزيعيـ مكظفات تـ اختبارىف بفرؽ زمني تـ ت 10كلمعرفة ثبات االداة فقد طبقت االستبانة ميدانيان عمى عينة تتككف مف    
%(   كىي درجة الثبات المقياس 80عمييف . كبتطبيؽ معامؿ بيرسكف فتبيف اف نتائجو ىذا المعامؿ االحصائي اف نتائجو  )

 أم االستبانة جاىزيتيا لمتطبيؽ .عمى العينة االستطبلعية كتعتبر ىذه الدرجة عالية كىي تعطي مبرر 
 كسائؿ تحميؿ البيانات :

 حصائية التي تفي بيذا الغرض كالتى تخدـ اىداؼ البحث  كىي االحصاء الكصفي مف نسب مئكيواستخدـ الباحث الكسائؿ اال
 . الكظيفي خارج البيتكذلؾ لمعرفة اتجاىات المرأة نحك العمؿ  كتكرارات 

 ثانيا ػ تحميؿ البيانات  :
ؿ تبايف كاضح جاء مف خبلؿ تحميؿ نحك العم الميبيةالبحث حكؿ االتجاىات كالدكافع العامة لممرأة  بياناتقد اظيرت    

 التيالعينة  ثـ ننتقؿ لتحميؿ البيانات تتعمؽ بخصائص  التيمتغيرات في البداية نتعرض لمك  سترد فيما بعد ، التيالبيانات 
 تتعمؽ بيذه االتجاىات نحك العمؿ :

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

18 

 كاالقتصادية ال فراد العينة :   أكالن : الخصائص االجتماعية
 حسب متغير االعمار  العينة( تكزيع افراد 1جدكؿ رقـ )                  
 النسبة % العدد الفئات  العمرية           

 %18 18 25اقؿ مف    
 %15 15 30ػػ      25
 %32 32 35ػػ       30
 %16 16 40ػػ       35
 %19 19 ػػ    فما فكؽ  40

 %100 100 االجمػػػالي
 

جدكؿ السابؽ أف أغمب أفراد العينة يتكزعكف بشكؿ متبايف بيف الفئات العمرية المختمفة، خاصة الفئة يتضح لنا مف خبلؿ ال   
لمفئة  ياينتم بلئيالعينة، يمييا ال اجمالي %( مف32سنة( التي كانت تمثؿ اكبر النسب كالتي تصؿ الى  ) 35 -  30العمرية )
%(، ثـ ما قبؿ االخيرة 18سنة( بنسبة ) 25 اقؿ مفت الفئة العمرية )%(، كبعدىا جاء19فما فكؽ سنة( بنسبة ) 40 العمرية )
الكمية  العينة% مف 15كبنسبة  سنة فأكثر(40ػ   35% مف العينة كأخيران الفئة العمرية )16سنو ( كبنسبة  40ػ 35الفئة ) 
 .لمبحث 

ىف  تنطباعا عمى اف اغمب الشاباكبممحة بسيطة عمى ىذا العرض نجد اف نسبة الشابات ىي أعمى النسب مما يعطينا ا
 اكثرىف  منخرطات بالعمؿ .

 عينة  مف حيث الحالة التعميمية :تكزيع الفراد ال -2
 لحالة التعميمية ال فراد  العينة(  يبيف ا2جدكؿ  رقـ )               
 %   النسبة التكرارات التعميميةالحالة               

 %00 00 تقرأ كتكتب فقط
 3% 3 مى الشيادة االبتدائيةحاصمة ع

 10% 10 حاصمة عمى الشيادة اإلعدادية
 18% 18 حاصمة عمى الشيادة الثانكية

 %69 69 حاصمة عمى شيادة جامعية فما فكؽ
 %100 100 االجمػػػالي
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 فما فكؽتقريبان حاصبلت عمى الشيادات الجامعية  بحثكيتضح مف ىذا الجدكؿ أف ما يقرب اكثر مف نصؼ عينة ال    
، (%18)بنسبةك الحاصبلت عمى الشيادة الثانكية كما يعادليا  يمييا في الترتيب  ، ثـة البحث ني( مف اجمالي ع %69)كبنسبة 

مف ( % 3)، ثـ اخيران الحاصبلت عمى الشيادة االبتدائية بنسبة (%10)يمييف البلئي مستكاىف الشيادة اإلعدادية ك بنسبة 
ىف ك مف الحاصبلت عمى شيادات دراسية عالية ىف لعاممة بالقطاع الكظيفي اداللة عمى أف المرأة إجمالي عينة البحث، كىذه 

لكجكد عبلقة ارتباط بيف  المينيسكؼ ينعكس عمى أداؤىف  جيد مؤشردليؿ ك ة البحث كىذا في رام الباحث ناكثر النسب بعي
. ككما يبلحظ ايضا انخفاض يصؿ الى الصفر بيف دراسات كما اثبتتو بعض ال ارتفاع المستكل التعميمي كجكدة األداء المينئ

كىذا مؤشر ممتاز لممرأة الميبية  العاممة  العامبلت  انخفاض االمية بيفمؤشر عمى العامبلت  البلئي ال تقرا كألتكتب أم 
 .كاالجتماعية  التربكيةكىذا ينعكس ايضا عمى االسرة في بعض كظائفيا  بالقطاع الكظيفي 

 مف حيث الحالة الزكاجيةراد العينة افتكزيع  -3
  العينة  ألفراد(  يبيف الحالة الزكاجية  3جدكؿ )                    

 النسبة المئكية % التكرارات الحالة الزكاجية
 48% 48 لـ  تتزكج بعد

 32% 32 متزكجة
 12% 12 مطمقة
 %8 8 ارممة

 %100 100 االجمػػػالي
 

، كما (% 48)أف نصؼ عينة البحث مف غير المتزكجات كقد بمغت نسبتيف مف العينة ( 3رقـ )ؿ تكضح بيانات ىذا الجدك    
، كبيف البلئي (%12 ) ، كانخفضت نسبة المطمقات لتصؿ الى (%32) الترتيب بنسبةفي بمغت نسبة المتزكجات كالتي تمي 

مف إجمالي العينة، كىذا مؤشر خطير عمى أف  (% 8)ىف  ارامؿ  كىي النسبة المنخفضة مف العينة كالتي تصؿ نسبتيف الى 
اف االغمبية منيف لـ تتزكج بعد كىذا مؤشر ديمكغرافيا ضار عمى بناء االسرة في  ت بيانات ىذا البحث المرأة الميبية كما اشار 

  المشكمةىذه  كجيات االختصاص بحؿ مثؿ الحككمةليبيا كالتي تعتبر االسرة فيو النكاة االكلى لبناء المجتمع اف لـ تدخؿ 
تساعد  بتكفير ما يمـز مف معكنات لشباب في عممية الزكاج خاصة فيما يتعمؽ ببناء المساكف  كاعطاء القركض السكنية حتى

 عمى حؿ مثؿ ىذه المشكمة .
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 اع عاـ  اك خاص مف حيث نكع العمؿ قط فراد العينةتكزيع ا -4
 بالنسبة لنكع العمؿ العينة افراد (  يبيف حالة 4جدكؿ )                    

 النسبة % التكرارات نكع العمؿ

 %68 68 قطاع العاـ
 %32 32 قطاع الخاص
 %100 100 االجمالي

 
( عف نكع العمؿ التى ترغبف فييا المبحكثات حيث أف بعضيف يرغبف فى التكظيؼ 4تكشؼ بيانات ىذا الجدكؿ رقـ )  

%( منيف يحممف أف يكف صاحبات مشركعات خاصة 32%(، فى مقابؿ )68بة )بالحككمة اك ما يعرؼ بالقطاع العاـ ك بنس
عف  الحككميلتفضيؿ العمؿ  الثقافياستمرار المكركث لنا يؤكد  ىذابالقطاع الخاص . ك   كالبلئي يعممنا فى المستقبؿ القريب 

ستقبؿ حتى كاف كانت دخمو احيانا اقؿ القطاع العاـ مف استقرار كاماف  بالم يكفرهالخاص بيف النساء بيذا المجتمع ذلؾ لما 
 مف الدخؿ العمؿ بالقطاع الخاص . بكثير 

 مف حيث حجـ األسرةفراد العينة تكزيع ا -4
 مف العينة  ( يبيف عدد أفراد األسػرة5جدكؿ )                 

 النسبة % التكرارات حجـ افراد االسرة
 %53 28 4الى     2مف 
 %26 14 6الى     4مف  

 %21 10 فكؽ فما  6ف  م
 %100 52 االجمػػػالي

 
كالبلئي ىف مف المتزكجات كاالرامؿ كالمطمقات أف الغالبية العظمى مف عينة البحث ( 5رقـ )يتضح مف ىذا الجدكؿ     

في %( ، يمييا 53( ابناء كبنسبة ) 4الى   2الغير متزكجات نجد اف اعمى نسبة مف ىف لدييف مف )  العينةمستبعديف مف 
  . %(21فأكثر بنسبة ) بناءأ 6يصؿ حجميا إلى  التييمييا األسر ، %( 28)( ابناء كبنسبة  6الى  4الترتيب مف لدييف مف) 

خركج المرأة لمعمؿ  لتغطية تكاليؼ المعيشة لؤلسرة  فيحجـ األسرة يساىـ بفاعمية اك كبر  صغر يعطى انطباعان عمى أفكىذا 
حتى يمكف تغطية تكاليؼ  كزيادة عدد األبناء يدفع بالمرأة لمبحث عف كظيفة لزيادة دخؿ األسرةكبيرة الحجـ فكبر حجـ األسرة 

 المعيشة.
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 :الكظيفي تتعمؽ باتجاىات المرأة  نحك العمؿ  التيثانيان ػ  تحميؿ ككصؼ البيانات 
بالعمؿ الكظيفي خارج البيت  فلتحاقيكانت كراء ا التيىذه النتائج ىي مف كاقع اجابات المبحكثات حكؿ االتجاىات كالدكافع   

 : ةالتالي كمف خبلؿ عرض البياناتمتباينة مف مفردات العينة ، فقد جاءت االجابات 
 القتصادية : ػ تكزيع افراد العينة مف حيث الترتيب النسبي التجاىات المرأة لغرض االستقاللية ا1

 تقاللية االقتصاديةينة لغرض االس( يبيف اتجاه افراد الع6جدكؿ  )           
 النسبة المئكية %  التكرارات    االستقاللية االقتصادية     

 35% 35 اكافؽ بشدة
 28% 28 اكافؽ

 20% 20 ال اكافؽ بشده
 17% 17 ال يكافؽ
 %100 100 االجمالي

 
كىذا  (%35)قتصادية كبنسبو ( اف اغمبية افراد العينة تكافؽ بشدة عمى االستقبللية اال6يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )    

يعطي انطباعان عمى اف المرأة الميبية دافعيا مف العمؿ في ىذا المتغير انيا ال تريد ارىاؽ االسرة بمصاريفيا كاف دخميا الذم 
يد يأتي مف كراء العمؿ الكظيفي يعطييا استقبلليو ماديو تشعر مف خبلليا انيا تممؾ دخميا لكحدىا كشعكر اخر بانيا ليست بع

مف افراد العينة . يمييا في الترتيب  (%28) عف مساكاتيا بالرجؿ . يأتي بعد ذلؾ ايضا مف كافؽ عمى االستقبللية كبنسبو
عمى (% 17)كتأتي النسبة االخيرة التي تؤكد عمى عدـ مكافقتيا كبنسبة  (%20)مف ال يكافؽ بشده كبنسبة  النسبي االحصائي

 كراء العمؿ الكظيفي خارج البيت .يعطي انطباعان يؤكد النسبة االكلى  لمدافع مف االخير ذا عدـ االستقبللية االقتصادية .. ك 
 :  لألسرةػ تكزيع افراد العينة مف حيث الترتيب النسبي التجاىات المرأة لغرض المعكنة المادية 2

 لألسرةلغرض المعكنة المادية  العينة( يبيف اتجاىات افراد  7جدكؿ  )           
 % النسبة المئكية التكرارات لألسرةعكنة المادية الم

 65% 65 اكافؽ بشدة
 17% 17 اكافؽ

 14% 14 ال اكافؽ بشده
 %4 4 ال يكافؽ
 %100 100 االجمالي
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 ( اف اغمبية افراد العينة ليا اتجاه كدافع نحك المعكنة المادية لؤلسرة الى جانب االستقبللية7يتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ )   
 نسبتيف بالمكافقة بشدةك  ف( كقد كانت نسبة مف كانت تريد اعانة اسرتي6االقتصادية كما نكىت نتائج الجدكؿ السابؽ رقـ )

 ما يتعمؽ فيخاصة عمى اف العمؿ الكظيفي يعني ليا الكثير  الميبيةكىذا يؤكد  حرص المرأة ،  العينةمف اجمالي  (65% )
، يمي ذلؾ في الترتيب مف اجاب بالمكافقة ايضان ككانت بالمجتمع معيشة في الكقت الراىف اسرتيا ماديان في ظؿ غبلء ال بإعانة

كاخيرا  (%14 ) مف افراد العينة ، ثـ في الترتيب الثالث مف ال يكافؽ بشدة  عمى عدـ اعانة اسرتيا كبنسبة (%17)ما نسبتيف 
نطباع عمى اف اغمب المبحكثات اتجاىيف نحك العمؿ الكظيفي مف افراد العينة التي ال تكافؽ ,, كىذا يعطي ا الضئيمةالنسبة 

الميبية  لؤلسرةكالذم ينعكس مف كجية نظرنا عمى الجانب االجتماعي  مادياكالعمؿ عمى ترابطيا  لؤلسرةخارج البيت ىك اعانة 
 ماعيان كماديان .في ترابطيا اجت

 أة نحك كفاية الدخؿ المادم : لمر ػ تكزيع افراد العينة مف حيث الترتيب النسبي التجاىات ا3
 نحك كفاية الدخؿ المادم  العينة( يبيف اتجاه افراد 8جدكؿ  )

 % النسبة المئكية التكرارات الدخؿ الشيرم كفاية
 

 5% 5 اكافؽ بشده
 21% 21 اكافؽ

 44% 44 ال اكافؽ بشده 
 30% 30 ال اكافؽ
 %100 100 االجمالي

 
( كالذم يمثؿ اتجاىات المرأة نحك الدخؿ الشيرم كمدل كفايتو بالنسبة لمستكل المعيشي 8يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ رقـ )  

% ( مف اجمالي 44مف العمؿ الكظيفي كبنسب )  فال تكافؽ كبشدة عمى دخكلي العينةليا كألسرتيا  ، نجد اف اغمبية افراد 
% ( أم اكثر مف نصؼ عينو البحث ال 30سبة ) ال اكافؽ عمى الدخؿ الشيرم كبن فئةعينة البحث . يمي ذلؾ في الترتيب 

. كىذا % (  5% ( ك )21نسبة ال تتجاكز )يكافؽ عمى دخميف  النسبتيف ، كفي المقابؿ نجد مفتكافؽ اذا ما راعينا اجمالي 
في دخؿ  يعيشالميبي ؽ بالرغـ  مف اف المجتمع كافال تكفي لمعيشتيف بمستكل ال ا يةالميبيعطينا انطباعا اف دخكؿ المرأة 

 رف بالمجتمعات االخرل المناظرة  لو في الدخؿ .كحجـ ديمكغرافي قميؿ اذا ما قك قكمي عالي 
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 ػ تكزيع افراد العينة مف حيث الترتيب النسبي التجاىات المرأة لغرض ترشيد االنفاؽ االسرم :4
 ( يبيف اتجاه افراد  العينة لغرض ترشيد االنفاؽ االسرم 9جدكؿ  )           

 
 االتجاه نحك ترشيد االنفاؽ االسرم

 
 % النسبة المئكية التكرارات

 55% 55 اكافؽ بشدة
 26% 26 اكافؽ

 12% 12 ال اكافؽ بشده
 %7 7 ال يكافؽ
 %100 100 االجمالي

اغمب جمعت ميدانيا مف خبلؿ ىذا البحث اف  التيتكضح لنا البيانات كالذم (  9نبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )   
, يمي ذلؾ مف يكافؽ عمى  العينة% مف افراد 55افراد العينة تكافؽ بشدة عمى  ترشيد االستيبلؾ في االنفاؽ االسرم كبنسبة 

% مف افراد العينة ، كتأتي في ترتيب االجابات مف ال يكافؽ بشده عمى ترشيد االستيبلؾ في االنفاؽ 26ىذا االتجاه كبنسبو 
% مف افراد العينة الكمية ، كىذا يعطينا استنتاجان عمى اف المرأة الميبية كاعية اقتصاديا 7كبنسبو % كاخيرا 12االسرم كبنسبو 

خاصة في مسألة االنفاؽ المادم عمى اسرتيا ككيفية تكزيعو عمى احتياجات االسرة المادية نتيجة الرتفاع مستكل تعميميا 
ىا عمى دخميا الشيرم فمذلؾ ىي حريصة عمى محاكلة تكزيع دخؿ الى جانب عدـ رضاكثقافتيا في االستيبلؾ المادم لؤلسرة 

 .االسرة عمى احتياجاتيا 
 البيت مف حيث الترتيب النسبي التجاىات المرأة لغرض قضاء كقت الفراغ خارج  العينةػ تكزيع افراد 5

 ( يبيف اتجاه افراد  العينة نحك قضاء كقت الفراغ خارج البيت10جدكؿ  )           
 

 النسبة المئكية التكرارات كقت الفراغ قضاء

 22% 22 اكافؽ بشدة
 13% 13 اكافؽ

 42% 42 ال اكافؽ بشده
 33% 33 ال يكافؽ 
 100% 100 االجمالي
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بشدة عمى  فافقك مف العامبلت بالقطاع الكظيفي ال ي العينة( اف معظـ افراد 10نشاىد مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ رقـ )    
% ال 33% مف العينة الخاضعة لمبحث ، كما يقارب مف 42غرض قضاء كقت الفراغ خارج البيت كبنسبة بالعمؿ ل فتكاجدى

، يمييا في الترتيب (% 22 ) يكافؽ ايضان  ، بينما جاءت نسبو اقؿ مف يكافؽ بشده عمى قضاء كقت الفراغ خارج البيت كبنسبة
ال تكافؽ عمى العمؿ  العينةعمى مستكل  الميبيةاعان عمى اف المرأة مف بقية افراد العينة . كىذا يعطينا انطب( %13) ما نسبتيف

ذلؾ الىتماميف باألسرة مف الناحية ، كمف ناحية اخرل انيف تفضؿ العمؿ فقط الكظيفي خارج البيت بانو شغؿ لكقت الفراغ 
 . ىذا العمؿ   دكف االستفادة مف ف بالكظيفة عمى اف تذىب بكقتي

 رض المساىمة في تنمية المجتمع : مف حيث الترتيب النسبي التجاىات المرأة لغػ تكزيع افراد العينة  6
 ( يبيف اتجاه افراد العينة نحك المساىمة في تنمية المجتمع 11جدكؿ  )           

 
 المساىمة في تنمية المجتمع

 
 % النسبة المئكية التكرارات

 43% 43 اكافؽ بشدة
 33% 33 اكافؽ

 8% 8 ال اكافؽ بشده
 %16 16 ال يكافؽ
 %100 100 االجمالي

( كصؼ التجاىات كدكافع افراد العينة نحك المساىمة في تنمية المجتمع  بعد 11تكضح بيانات الجدكؿ السابؽ رقـ )   
%( يقمف بالعمؿ ىي محاكلو المساىمة في تنمية مجتمعيف، كما نسبة 43انضماميف لمعمؿ الكظيفي ، حيث تبيف أف نسبة )

%( منيف ال يقمف بالعمؿ 16%( منيف يقمف بالعمؿ الكظيفي نتيجة لرغبتيف كذلؾ في تنمية المجتمع ، كحكالى )33)حكالى 
ال يكافؽ بشدة بالعمؿ الكظيفي نتيجة رغبتيف في تنمية  مجتمع كػاتي النسبة االخيرة مفالكظيفي نتيجة المساىمة في تنمية ال

عمى كصؼ ىذا االتجاه كالدافع اف المرأة  انطباعامبحث . كىذا في تقديرنا يعطي مف العينة الكمية ل (%8)المجتمع كبنسبة  
تحاكؿ اف تخرج مف النظرة التقميدية لمعمؿ الكظيفي ككف العمؿ يعني ليا الدخؿ المادم فقط كانما كعييا بمسألة   الميبية

 .كر كبير بذلؾكىنا يمعب الكعي  دالمساىمة في تنمية مجتمعيا كالرفعة مف مستكاه التنمكم 
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 حقيؽ الذات كالمكانة االجتماعية ت نحك ػ تكزيع افراد العينة مف حيث الترتيب النسبي التجاىات المرأة7
 ( يبيف اتجاه افراد العينة لغرض تحقيؽ المرأة الميبية لذاتيا كمكانتيا االجتماعية12جدكؿ  )

 ئكيةالمالنسبة  التكرارات تحقيؽ الذات كالمكانة االجتماعية
 62% 62 اكافؽ بشدة
 20% 20 اكافؽ

 10% 10 ال اكافؽ بشده
 8% 8 ال يكافؽ
 %100 100 االجمالي

 
جتماعية ( اف اغمبية افراد العينة تكافؽ بشدة عمى اتجاىيف نحك تحقيؽ ذاتيا كمكانتيا اال12يبلحظ مف خبلؿ الجدكؿ رقـ )    

أة الميبية دافعيا  لمعمؿ في ىذا المتغير انيا تريد تحقيؽ ذاتيا كالدفاع عمى كىذا يعطي انطباعان عمى اف المر  (%62 ) كبنسبو
. يأتي بعد ذلؾ ايضان مف كافؽ عمى ىذا  المتغير   بالمجتمع التي تنتمي لو اجتماعيو ليا كينكنةحقيا في الكجكد كايجاد 

كتأتي النسبة  (%10)يكافؽ بشدة كبنسبة  مف الالنسبي مف افراد العينة . يمييا في الترتيب االحصائي  (%20 ) كبنسبو
عمى عدـ تحقيقيا لذاتيا كمكانتيا االجتماعية  ، كىذا يعطي انطباعان ما  (%8)االخيرة التي تؤكد عمى عدـ مكافقتيا كبنسبة 

يا االجتماعية تؤكده النسبة االكلى  لمدافع مف كراء العمؿ الكظيفي خارج البيت كىك ايجاد فضاء يحقؽ ليا ذاتيا كايجاد مكانت
 . اسكة بالشريؾ كىك الرجؿ  بالمجتمع

ػ تكزيع افراد العينة مف حيث الترتيب النسبي التجاىات كدكافع المرأة نحك العمؿ لغرض الكصكؿ الى مناصب قيادية 8
 مجتمع  : بال

 ( يبيف اتجاه افراد العينة نحك العمؿ الكظيفي لغرض الكصكؿ الى مناصب قيادية13جدكؿ)
 لى مناصب قياديةالكصكؿ ا

 
 % النسبة المئكية التكرارات

 20% 20 اكافؽ بشدة
 18% 18 اكافؽ

 44% 44 ال اكافؽ بشده
 28% 28 ال يكافؽ
 %100 100 االجمالي
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( ما االتجاىات كالدكافع الشخصية التي دفعت بالمرأة إلى خركجيا لمعمؿ الكظيفي بعيدا 13رقـ )السابؽ جدكؿ ا اليكضح لن    
حث  نجد أف فمف خبلؿ النتائج ك ما عبرت عنو عينة الب. سرتيا، كالذم يتعمؽ بالكصكؿ الى مناصب قيادية بالمجتمع عف أ

مف افراد العينة ، يمي ذلؾ البلئي اتجاىيف ال  (%44)كبشدة عمى الكصكؿ الى مناصب قياديو كبنسبة  أكبر تكرار ال اكافقف
في  كتأتي% ، 20بشدة عمى تكلي مناصب قيادية كبنسبة  بة البلئي يكافقفنس كتأتيمف العينة ،  (%28)يكافؽ كبنسبة 
 مف اجمالي عينة البحث .(% 18 ) العينة الذم كافؽ عمى تكلي مناصب قياديو بالمجتمع ككانت نسبتيف ألفرادالمرتبة االخيرة 

 ابلت بالكظائؼ مف العينة انيف  ال يرغبنكميو كصفيو تحميميو نجد اف اغمبيو العام اءةيتضح مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ كقر     
في تكلي مناصب قياديو تاركات ذلؾ لمعنصر االخر بالمجتمع كفي ظؿ الحراؾ الذم يشيده المجتمع الميبي في الكقت الحالي 

د بعض اف المرأة تابع كليست متبكع في القيادة كما جرت عنالتقميدية ثقافة المجتمع  عمىاخرل الطابع الغالب نظر كمف جية 
 سبؽ عرضيا بيذا البحث . التيالتكجيات النظرية 

 العمؿ الكظيفي :الترتيب النسبي التجاىات المرأة لغرض اجمالي ػ تكزيع افراد العينة مف حيث 9
 العمؿ الكظيفي نحك  افراد العينة ات( يبيف اتجاى14جدكؿ  )           

 
 اتجاىات العينة نحك العمؿ الكظيفي

 عالمجمك  التكرارات

 اكافؽ الاكافؽ بشدة اكافؽ اكافؽ بشدة
 100 17 20 28 35 االتجاه نحك االستقبللية االقتصادية

 100 04 14 17 65 االتجاه نحك المعكنات االقتصادية لؤلسرة 
 100 30 44 21 05 االتجاه نحك كفاية الدخؿ المادم لؤلسرة 

 100 07 12 26 55 االتجاه نحك ترشيد االنفاؽ االسرم 
 100 18 08 33 43 االتجاه نحك المساىمة في تنمية المجتمع 
 100 28 41 18 20 االتجاه نحك الكصكؿ الى مناصب قيادية 

 100 16 08 33 43 االتجاه نحك قضاء كقت الفراغ 
 100 08 10 20 62 االتجاه نحك تحقيؽ الذات كالمكانة االجتماعية 

 
( كالتي تشمؿ كؿ اتجاىات كدكافع المرأة الميبية نحك العمؿ الكظيفي خارج 14رقـ ) مف خبلؿ عرض البيانات السابقة بجدكؿ 

خضعت لمبحث تبيف مف خبلليا اف اكثر االتجاىات كالدكافع  ليا اىمية في حياة المرأة الميبية ىك االتجاه نحك  كالتيالبيت 
رتيب االتجاه نحك تحقيؽ الذات كمكاسب المكانة %( مف عينة البحث ، يميو في الت65معكنة االسرة المادية كالذم يمثؿ )

%(كجاء عمى التكالي االتجاه نك 55%( كجاء في الترتيب الثالث االتجاه نحك رشيد االستيبلؾ كبنسبة )62االجتماعية كبنسبة )
حك الكصكؿ الى %( االتجاه ن35%( كاالتجاه نحك االستقبللية االقتصادية كبنسبة )43المساىمة في تنمية المجتمع  كبنسبة )
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%(  كفي الترتيب االخير يأتي 20%( يمي ذلؾ االتجاه نحك الكصكؿ الى مناصب قيادية كبنسبة )20مناصب قيادية كبنسبة )
 %( مف اجمالي العينة التي خضعت لمبحث كالدراسة  .5االتجاه نحك كفاية الدخؿ المادم كبنسبة )

 ثالثان ػػ نتائج البحث :
 -التالي : يالبحث فىذا تحديد نتائج  نايمكنت بعد عرض لتحميؿ البيانا

تـ االطبلع عمييا مف  قبؿ الباحث فيما يتعمؽ بعمؿ المرأة كجكد دكافع أخرل تدفع  كالتيلقد بينت نتائج بعض البحكث     
ت ك كذلؾ ما يحققو المرأة الحديثة إلى الخركج لمعمؿ ، أىـ ىذه الدكافع التحصيؿ ك االستمتاع بالعمؿ مع الرغبة في تأكيد الذا

اجتماعية ، ك إلى جانب االستمتاع بالعمؿ ك ما يحققو لمذات مف قيمة ، ىناؾ دافع الرغبة في صحبة رفاىية ك العمؿ مف حياة 
اآلخريف ك إشباع الحاجة االجتماعية، ففي دراسة ) فيشر(المستفيضة عف االكتئاب لمائة عائمة مف األميات البلتي تخرجف مف 

يكرؾ أجابت نصؼ مجمكعة البلتي يعممف أنيف كف يشعرف بالممؿ ك الضجر أثناء كجكدىف بالمنزؿ ك أف خدمة الكميات بنيك 
األطفاؿ ك القياـ باألعماؿ المنزلية أصبحت متعبة ركتينية ، أما أصغر المجمكعات المشتغبلت فقد قررنا أف الطمكح لمستقبؿ 

 عممي كبير ىك السبب الذم مف أجمو يعممنا .
ا عف نتائج بحثنا الراىف كالذم نحف بصدده كالذم اخترنا لو مف العناكيف اتجاىات المرأة الميبية نحك العمؿ الكظيفي فقد ام    

 تكصمنا الى عدد مف النتائج نسردىا  في الممخص التالي ،
 

 : العينةلكحظ مف خالؿ ىذا البحث كفيما يتعمؽ بخصائص  -اكال 
 35 -  30تركز في  الفئة العمرية )كتف يبيف الفئات العمرية المختمفة، كلكف كانت اغمبيا  فعػ أف أغمب أفراد العينة يتكز 1

 %( مف اجمالي عينة البحث .32تصؿ نسبتيا الى  ) كالتيكانت تمثؿ اكبر النسب  كالتيسنة( 
كتكاد  %،69كبنسبة   فما فكؽأف ما يقرب اكثر مف نصؼ  عينة البحث تقريبان حاصبلت عمى الشيادات الجامعية ك كذلؾ ػ  2

 ال يكجد ما بيف افراد العينة مف االميات  داللو عمى اىتماـ الدكلة بالتعميـ بالنسبة لممرأة الميبية كحرص االسرة الميبية عمى تعميـ
 بناتيف اسكة باألبناء الذككر .

% . كىك مؤشر خطير 48 العينةػ تقترب الى نصؼ عينة البحث تقريبا  مف غير المتزكجات كقد بمغت نسبتيف مف  3
 . الذم تمت فيو الدراسة ديمكغرافيان عمى مستقبؿ النمك السكاني بيذا المجتمع

ػ اما عف العمؿ في القطاع العاـ كالقطاع الخاص فقد جاءت  نتائج البحث اف اغمب المبحكثات ىف يعممنا بالقطاع العاـ  4
مستقبؿ كاضح بالنسبة ؾ بحثان عمى االستقرار الكظيفي ك %( مف اجمالي عيف الدراسة . كذل68) الحككمي ( كبنسبو )

 لممبحكثات .
 ػػ اما النتيجة التي تتعمؽ بحجـ اسر المبحكثات فقد جاءت أف الغالبية العظمى مف عينة البحث يتراكح حجـ أسرىف بيف  5
الحيكم العاـ  لممجتمع الميبي   كىذا يقترب الى حد كبير مع االحصاءلمبحث . ةالكمي ة%( مف العين64( أفراد كبنسبو )3-5)
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افراد مع اخذ في عيف االعتبار حساب االب كاالـ ضمف متكسط حجـ االسرة  6الى  5في متكسط حجـ االسرة الميبية ما بيف 
(15.) 

 :ت المرأة الميبية نحك العمؿ الكظيفي فيي كما يمي  تتعمؽ باتجاىا التي ثانيان ػػ النتائج
ف النسبة الكبرل مف المبحكثات مف حيث الترتيب النسبي التجاىات المرأة لغرض االستقبللية ػ  أثبت البحث الراىف أ 1

%( تكافؽ بشدة عمى 53نسبو )كمف خبلؿ تبايف االجابات كجد اف  االقتصادية اف اغمبية المبحكثات كاف  اتجاىيا ليذا الغرض
 المرأة العصرية . ىك معاصر لحياة كىذا في رام يتمشى ما االستقبللية االقتصادية .

 
تتعمؽ ف اغمبية افراد العينة ليا اتجاه كدافع حكؿ المعكنة المادية لؤلسرة الى جانب االستقبللية  التيػ كذلؾ اثبتت النتائج  2

% كىذا يؤكد  حرص 65نسبتيف بالمكافقة بشدة  االقتصادية ، كقد كانت نسبة مف كانت تريد اعانة اسرتيا مف افراد العينة ما
غبلء المعيشة في الكقت ماؿ نشاىده مف عمى اف العمؿ الكظيفي يعني ليا الكثير في اعانة اسرتيا ماديان في ظؿ  الميبيةأة المر 

 .الراىف 
ػ كشفت نتائج البحث كذلؾ عمى أف الغالبية  مف المبحكثات مف  افراد العينة تكافؽ بشدة عمى  ترشيد االستيبلؾ في االنفاؽ  3

 مف العينة الكمية لمبحث .% 55بة االسرم كبنس
بشدة عمى تكاجدىـ بالعمؿ لغرض قضاء كقت  مبلت بالقطاع الكظيفي ال يكافقفػ نبلحظ ايضان اف معظـ افراد العينة مف العا 4

 الخاضعة لمبحث. العينة% مف 42الفراغ خارج البيت كبنسبة 
ة نحك المساىمة في تنمية المجتمع لممبحكثات بعد ػ افادت النتائج التي تتعمؽ  بكصؼ االتجاىات كدكافع افراد  العين 5

%( يقمف بالعمؿ ىي محاكلو مف 43انضماميف لمعمؿ الكظيفي ، حيث تبيف أف النسبة الكبرل مف المبحكثات كالتي بمغت  )
 كدافعيف لمخركج لمعمؿ الكظيفي .  الميبيةىف اف يساىمف في تنمية مجتمعيف كىذا يسجؿ مكقؼ اجابي لصالح المرأة 

 % .62جيف لمعمؿ الكظيفي  كبنسبو ػ اف اغمبية افراد العينة تكافؽ بشدة عمى اتجاىيف نحك تحقيؽ ذاتيا مف كراء خرك  6
تتعمؽ باتجاىات كرغبة المبحكثات نحك الكصكؿ الى مناصب قيادية بالمجتمع كالمساكاة بالرجؿ  كالتيػ اثبتت نتائج البحث  7

مف خبلؿ النتائج ك ما عبرت عنو عينة الدراسة نجد أف أكبر تكرار ال كافقنا عمى تكلي في تكلي  ىذه المناصب بالمجتمع ، ف
الى مناصب  الميبية%( مف افراد العينة . كمع ذلؾ ىذا ال يمنع مف كصكؿ المرأة 44اك الكصكؿ الى مناصب قياديو كبنسبة )

ميات الجامعية كرؤساء اقساـ بالكميات كالمستشفيات قياديو بيذا المجتمع كالشكاىد كثيرة االف بيذا المجتمع مف عماده لمك
 كالكصكؿ الى اعمى مراتب السمطة بالبرلماف بيذا المجتمع .

نحك العمؿ  الميبيةالنتائج التي تكصؿ  ليا ىذا البحث في معرفة  اكبر االتجاىات كالدكافع  اىمية عند المرأة كخالصة   
 % مف العينة الكمية لمبحث .65المادية كبنسبو الكظيفي خارج بيتيا ىك اتجاه معكنة االسرة 
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 التكصيات :
قد تككف خارج حتى  كالتي بعد استعراض النتائج النيائية لمبحث الراىف، تكصى الدراسة ببعض المقترحات كالتكصيات التالية

 -: يات التالية ث عمى عمؿ المرأة كما تعانيو يمكننا معرفتو في التكصئج  البحثية كانما ما الحظو الباحالنتا
 المساعدات الرسمية. فيمناسب  قدراتيا الى جانب  يتيسر ليف الحصكؿ عمى حقكقيف عمؿ تسييؿ حصكؿ المرأة عمى  -1
 بالقطاع غير الرسمي كىك الخاص . تمارس أنشطة اقتصادية التيالسعي لتكفير مظمة لمتأمينات االجتماعية لممرأة  -2
تمارسيا المرأة ليس كؿ  التيجيزة الحككمية كاألىمية لقياس حجـ األنشطة االقتصادية ضركرة تكاتؼ جميع الجيات كاأل -3

عمؿ يصمح أف تمارسو النساء، فيناؾ بعض األعماؿ ال تتكافؽ مع طبيعة المرأة  البدنية أك النفسية، فعمى المرأة أف ال تختار 
 مبان عمى كظيفة المرأة األساسية.ماؿ الشاقة تؤثر ساألعماؿ الشاقة المضنية التي ال تبلئـ طبيعتيا ، كذلؾ ألف األع

ليا  الميبيةيعمؿ عمى الكثير مف زيادة االنتاج كىذا ظير في اف المرأة  الدكلةػ اف االىتماـ بنصؼ المجتمع مف ناحية سياسة  4
 نمك ىذا المجتمع كحسب قدراتيا . الرغبة كبشده في

كما تتطمبو مف حاجات االسرة لمعمؿ , الى جانب اف العمؿ ال  األسريةصمحة ػ خركج المرأة لمعمؿ البد اف يككف كفؽ الم 5
 ا بالبيت اتجاه ابناءىا كزكجيا .يؤثر عمى دكرى

لمعمؿ الكظيفي  كالعمؿ عمى مساعدة المرأة في حميا   المرأةػ الكقكؼ عمى السمبيات كالمشاكؿ التي تأتي مف كراء خركج  6
 رتيا كالمجتمع الذم حكليا . ال سحتى تتمكف مف تقديـ االفضؿ 

ػ  ال يمكف دراسة ظاىرة خركج المرأة لمعمؿ بمعزؿ عف عالميا الخارجي  ػػ األسرة كالمجتمع الذم تعيش فيو لذلؾ يكصي ىذا  7
 عبلقة بعمؿ المرأة خارج البيت . البحث بدراسات كبأبحاث اخرل تصب في ىذه المكضكعات التي ليا

اطار المقارنة بيف العامبلت بالقطاع العاـ اك الخاص كانما جاء البحث في ظاىرة العمؿ لدل  ىذا البحث لـ يدخؿ فيػ  8 
المرأة الميبية كالدكافع كاالتجاىات كراء ىذا العمؿ في القطاعيف معان، ، عميو نأمؿ مستقببل بدراسة مقارنو تطبيقية بيف القطاعيف 

 أة كالدكافع حكؿ االنخراط في احد القطاعيف .خاصة فيما يتعمؽ بالمعكقات كالمستكل المعيشي لممر 
ػ نقترح كتكصي بدراسات معمقة خاصة فيما يتعمؽ بالعكائؽ التي تحيؿ دكف مكاصمة  المرأة لعمميا خارج البيت حتى يمكف  9

ي طيات ىذا اف تساعد المرأة عمى اداء كاجبيا اتجاه مجتمعيا كاسرتيا مف خبلؿ تذليؿ السمبيات التي سبؽ كاف تعرضنا ليا ف
 البحث .
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http://www.Fin3go.com 
  .المرأة .. كعمؿ المرأة نفس المكقع السابؽ  شبكة المعمكمات الدكلية :   ػ  3
 39ـ . ص  1982ػ  محمد سالمو ادـ ، المرأة بيف البيت كالعمؿ ، مؤسسة المعارؼ لمطباعة كالنشر, ،  4
 .184 ، ص ػى1422(، 1خضير شعباف: مصطمحات في اإلعالـ كاالتصاؿ، الجزائر: دار المساف العربي ،ط) -5
( كجيو فانكس :المرأة في اإلسالـ  ،مجمة اإلنماء العربي لمعمـك اإلنسانية )المرأة العربية بيف الذات ك المكضكع( ،معيد 6)

 .225. ص1991، 64اإلنماء العربي،عدد
بحث  عدناف عباس حميداف : اإلجراءات التشريعية كاالقتصادية كاالجتماعية المطمكبة لتحقيؽ النيكض بعمؿ المرأة،-7

: نحك مزيد مف اإلجراءات لمنيكض بعمؿ المرأة كتحقيؽ المساكاة فى العمؿ، منشكرات منظمة العمؿ العربية،  منشكر
 .23 -22، ص ص2008القاىرة، 

في ادخاؿ اآلباء أطفاليـ في رياض األطفاؿ رسالة ماجستير غير    (العكامؿ المؤثر1999)محرز  نجاح رمضاف -8
  56-55دمشؽ ص منشكرة ,كمية التربية,

,كمية التربية دمشؽ.  (اتجاىات الشباب الجامعي نحك عمؿ المرأة ,رسالة ماجستير غير منشكرة1993بشرل)  ػ عمي 9
 113ص
 100,الرياض.ص1(:عمؿ المرأة في المنزؿ كخارجو ,مكتبة العبيكاف,ط1995)الجكير  ابراىيـ بف مبارؾ ػ 10
 99صسابؽ مبارؾ الجكير، المرجع ال ابراىيـ بف ػ 11
 113. ص  مرجع سبؽ ذكره ، ( 1993)بشرل  ػ عمي 12
شادية قناكل : تفعيؿ دكر المرأة المصرية فى عممية التنمية االجتماعية، )فى( : قضايا عربية معاصرة، الدار  -13

 .92، ص2005المصرية السعكدية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، 
14- Bleier Ruth, Apolemic on sex Differences in Research, Inchrite Farnham, The 

Impact of Feminist Research in the Academy, Bloomington Indiana University Press, 
1987, p. 121. 

 
 11، ص2014ػػ  كزارة التخطيط ، مصمحة االحصاء كالتعداد ، المسح الكطني الميبي لصحة االسرة ػ التقرير الرئيسي  15
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 ة االزمات في التعميـ الجامعي .ادار 
 عمي المرىاؽ  ا.عبد الناصر

 لتربية كعمـ النفس /كمية اآلداب قسـ ا
 جامعة طرابمس 

 
 :  المقدمة
شيد العالـ منذ النصؼ الثاني مف القرف العشريف تطكرا كتغيرا ىائبل في كافة المجاالت خاصة في مجاؿ الحاسبات       

كالمعمكمات كظيكر العديد مف التطبيقات اإلدارية الجديدة انتجتيا المتغيرات السريعة كالمتبلحقة  االتصاالت كنظـ كالتكنكلكجيا
كصارت اإلدارة في حاجو ماسة لتطكير نظـ كأساليب العمؿ لمكاجية المخاطر التي ال حدكد ليا كالتي تؤدم ألزمات ذات 

المختمفة عبر بركز العديد مف األزمات التي  كالمؤسساتلدكؿ تداعيات سريعة كمؤثرة ككاف ليذا التطكر كالتغيير أثره عمى ا
تيؤثر في سير العمؿ، أكانت ىذه األزمات سياسية أـ اقتصادية أـ اجتماعية أـ تربكية ،كأصبحت دراسة "إدارة األزمات" أحد 

الدراسات لتشمؿ جكانب عديدة المجاالت المعرفية الميمة التي شيدت تكسعان متسارعان خبلؿ السنكات الماضية، فقد تكسعت تمؾ 
 ( . 1999.)البريدم،  مثؿ" تخطيط األزمات" ك"التنبؤ باألزمة

كيتصرفكا أف يفكركا  الحالي العصركبذلؾ لـ يعد أماـ مكظفي كمديرم المؤسسات كالمنظمات الخدمية كاالنتاجية في        
بسيط لؤلحداث كالمكاقؼ التي تكاجييـ، حيث يجب أف االعتماد عمى منيج  قراراتيـ مف خبلؿ سياسات تقميدية أك كيتخذكا

ألىداؼ ككضع السياسات كصياغة االستراتيجيات فنحف نعيش اتحديد  يتكفر لدييـ الرؤية الستطبلع األحداث المستقبمية عند
ماتو كليس قدر أتساعيا كتعارضيا تتزايد أز بيمتد يكمان بعد يـك كتزداد مصالحو كتتعارض ، ك  ديناميكي في مجتمع حضارم

ىناؾ منظمة بغض النظر عف حجميا كطبيعة العمميات التي تؤدييا بعيدة عف األزمات فيي إف لـ تكف في أزمة فيي في 
عندما تظير ، فاألزمة نقطة تحكلية في حياة الفرد أك المنظمة كنتائج األزمة  تيامرحمة ما قبؿ األزمة كعمييا أف تستعد لمكاجي

يجابية لمغاية فبإمكانؾ أف تؤثر في مجريات األمكر لكي  قد تككف غير مرغكبة بدرجو كبيرة أك عمي العكس قد تككف مرغكبة كا 
 تجعميا تسير في صالحؾ مف خبلؿ القدرة عمى التنبؤ بحدكث األزمة كالتخطيط ليا . 

رة األزمات  حتى كأدل تسارع ظيكر األزمات كانتشارىا كتعددىا إلى اىتماـ عمماء اإلدارة بكضع أسس كمبادئ إلدا    
 ( . 36: 1995أصبحت إدارة األزمات فرعان متميزا مف فركع عمـ اإلدارة )القثامي، 

كتعد إدارة األزمات أسمكب عممي يستخدـ لمتعامؿ مع األزمات مف أجؿ تجنب حدكثيا كالتخطيط إلدارة الحاالت التي ال       
السمبية التي يمكف  االثارعند حدكثيا بغرض التحكـ في النتائج كالحد  يمكف تجنبيا، كما تيستخدـ لمتعامؿ مع الحاالت الطارئة

 ( .2000أٍف تترتب عمييا بالنسبة لممؤسسات التربكية )األعرجي كدقامسة ، 
ع المختمفة في المجتم كالمؤسساتالنظـ  العامة كادارة  كاالدارة اإلدارةعمـ كقد ارتبط مكضكع إدارة األزمات ارتباطان قكيان ب     

التابعة لو ألنيا نشاط ىادؼ يقـك عمى دراسة المعمكمات البلزمة التي تمًكف اإلدارة مف  كالمؤسساتالنظاـ التربكم كفي مقدمتيا 
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التنبؤ بزمف كأماكف األزمة المتكقعة، كاتجاىاتيا، كتييئة المناخ المناسب لمتعامؿ معيا بطريقة مكضكعية، كاتخاذ التدابير 
 (. 1992مسارىا بما يخدـ مصالح المؤسسة التعميمية )خطاب ،  تغيير أكانيائيا البلزمة لمتحكـ بيا ك 

ك يمكف القكؿ إٌف إدارة األزمات في جكىرىا خميط مف ميارات متعددة يجب أٍف يميـٌ ،بيا قادة النظاـ التربكم ك المؤسسات      
رار، التفاكض، االتصاؿ، إدارة المكارد البشرية، كغيرىا التربكية مثؿ: التفكير اإلبداعي، إدارة الكقت، القدرة عمى اتخاذ الق

 (. 1999)البريدم، 
أسمكب إدارة األزمات كدراستو كاإلفادة منو في المجاؿ التعميمي أف التعميـ في معظـ الدكؿ  كيؤكد الحاجة الماسة لتناكؿ    

خرل، كرغـ ىذا ألف دكلة إلى أخرل، كمف مرحمة ف اختمفت أبعادىا كتنكعت أشكاليا كتفاكتت درجاتيا ما  يعيش أزمة حقيقية، ك 
ؤلزمة، كأف التطكر الذم لمف التسميـ بأف طبيعة العممية التعميمية ذاتيا تضيؼ أبعادا جديدة  دالتنكع كاالختبلؼ فيو فإنو الب

لة لمحد مف تفاقـ األزمة أىمية المكاجية الفٌعا ، األمر الذم يزيد مفبرتـ سريع  خطاه يكما بعد يـك تتقدـيحدث في عالـ اليـك 
(. كما اف استخداـ المنيج العممي كأسمكب لمتعامؿ مع األزمات أصبح 1997كزيادة حدتيا كانعكاساتيا السمبية )بياء الديف، 

ضركريا ليس لما يحققو مف نتائج إيجابيو في التعامؿ مع األزمات بؿ ألف البديؿ غير العممي نتائجو قد تككف مخيفة كمدمرة 
 (. 119: 2004) د.م.ركنالد،                 بير.بشكؿ ك

دارة استفادة مف الماضي ك  كبالتالي يمكف القكؿ اف إدارة األزمة ىي  لمستقبؿ بأسمكب عممي يستند عمي العمـ ككامحاضر لا 
ية بيدؼ تحسيف كتجكيد الرسمية كالمدن مؤسساتو المعرفة كالتكنكلكجيا كيعتمد عمي التفاعؿ الدائـ بيف افراد المجتمع كالتجربة ك 

المنظمي، فاإلدارة الفعالة لبلزمات ك المجتمعي الفردم ك المستكل  عمىكتحقيؽ التقدـ كالرفاىية االقتصادية  واساليب الحياة في
ثارة تكظؼ األزمات تكظيفان فعاال كمف ثـ تكجيييا كطاقة فاعمة نحك التنمية الشاممة كالمتكازنة كالمتكاممة فاالستعداد لممكاجية  كا 

كيتكقؼ حسف إدارة األزمة  عائؽ يككف بمثابة قكة لمكصكؿ ألقؿ قدر مف الخسائر المادية كالمعنكية.كالتحدم ألم ركح المثابرة 
عمي نظاـ فعاؿ مف التخطيط كاالتصاالت  لمكاجيتيا تقـك كدقيقة عممية عمي ميارات كقدرات القيادة عمي استخداـ أساليب

 تتكامؿ مع بعضيا البعض لتخرج لنا خطة يتـ بيا المكاجية الفعالة . كالمعمكمات كاتخاذ القرار
 مشكمة الدراسة : 

اىـ مراكز انتاج المعرفة في المجتمع كرافدا لو يمده بالقكل العاممة المؤىمة  يعد التعميـ الجامعي اىـ مراحؿ التعميـ كأحد     
ؿ اجيكالمعرفي كمرحمة ميمة مف مراحؿ بناء شخصيات االالثقافي  لمعمؿ في كافة القطاعات كالمجاالت كمصدر لمتغير

، كاعدادىـ لمحياة كتعميميـ كفؽ االسس التربكية كالعممية الحديثة كتنمية اتجاىاتيـ كتطكير مكاىبيـ ، كتكجيييا نحك ةالجديد
دكؿ خاصة المتقدمة خدمة اىدافيـ الشخصية كاىداؼ مجتمعيـ، كتعزيز انتماءاتيـ لكطنيـ ك مجتمعيـ لذلؾ تحرص كافة ال

فالجامعات تمثؿ دكمان  اليائمة  عمى ىذه المرحمة التعميمية ،كتكلييا اىتماما خاصا، كترصد ليا الميزانيات، كتكفر ليا االمكانيات
الذم يقكد اإلصبلح كالتحديث كالتنمية االقتصادية كاالجتماعية في المجتمعات، بما تكفره مف  مراكز اإلشعاع الحضارم كالفكرم

استخداـ المنيج العممي كترسيخو كقيمة جكىرية، كاالىتماـ ك  االبداع كحرية الرام، كالتعميـ كالتدريب مناخ فكرم يشجع عمى
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بالبحث العممي كاالكتشاؼ كاالختراع كتشجيعو كتكفير متطمبات كتذليؿ صعكباتو كربطو بقضايا كمشاكؿ المجتمع كخدمتو مف 
 كالطبلب في ىذه الجامعات . ات التي يقـك بيا العمماءخبلؿ نتائج كتكصيات البحكث كالدراس

كما اف النظاـ التعميمي ليس نظاما مكتفيا بذاتو في أم مجتمع بؿ يخضع لتأثير متبادؿ مع النظاـ السياسي كاالقتصادم       
ي قمب أم ازمة يتعرض ليا ف خاصة الجامعاتك يضع النظاـ التعميمي عامة  كىذا التأثير ...الخ.كاالجتماعي كاالمني كاإلدارم 

مف خبلؿ الككادر كاالطر المينية كالعممية  مجتمعالمجتمع بحكـ التأثير المتبادؿ فضبل عف ككنيا الجية التي تحدد مستقبؿ أم 
 بيا بشكؿ مستمر كالتي ستقكد المجتمع مستقببل .  هالتي ترفد

التحديات اآلنية فقط بؿ يتعدل ذلؾ الستشراؼ المستقبؿ كبما اف الجامعات اليـك ال ينحصر دكرىا في مكاجية ازمات      
 ( .2003قبؿ كقكعيا )التميمي، ة تحدياتوكاتخاذ االجراءات كالخطكات البلزمة كاالستعداد لو ك مكاجي

التربية في كضع متقدـ الكتشاؼ المؤشرات الدالة عمى االزمات ك  مؤسساتكىذا ما يفرض اف تككف الجامعات كادارات       
عف كضع الخطط كالتدريب  مسؤكلةع الحمكؿ لمكثير مف المشاكؿ كالتي اف لـ تتـ معالجتيا قد تتحكؿ الزمات كما انيا كض

عمى ادارة االزمات كتحميؿ كالخركج باستنتاجات مف االزمات السابقة بما يساعد عمى التنبؤ باألزمات المستقبمية ك كضع 
 المحاكاة االلكتركنية . الحمكؿ لمكاجيتيا بكضع سيناريكىات مف خبلؿ

كيدعـ التكجو نحك االىتماـ بمكضكع إدارة األزمات في التعميـ ما أكدت عميو المؤتمرات العممية كالتربكية، فكاف مف      
التكصيات الخاصة بالمؤتمر العممي الثاني لمجمعية المصرية في التربية المقارنة كاإلدارة التعميمية لمبحث العممي في مجاؿ 

( في القاىرة، ضركرة االىتماـ بمجاالت كمكضكعات حديثة ميمة مثؿ إدارة األزمات التعميمية 1995ارة التعميمية )اإلد
 ( .277: 1995)الجمعية المصرية لمتربية المقارنة كاإلدارة التعميمية، 

في مصر حكؿ دكر إدارة  كيؤكد ىذا التكجو انعقاد المؤتمر السنكم الثاني لكحدة بحكث األزمات بجامعة عيف شمس      
أف لكؿ أزمة خصائصيا كظركفيا كمعطياتيا كخصكصيتيا، األمر الذم يتطمب  اكدالمكارد البشرية في إدارة األزمات، الذم 

 ( .243: 1997ت معينة تتناسب معكؿ أزمة ككيفية التعامؿ معيا )الصباغ ،ات كميار اقدر 
بكمية التربية/جامعة طنطا، بعنكاف "إدارة األزمات النفسية كالتربكية " في الفترة  ككذلؾ انعقاد الندكة األكلى لممؤتمر الرابع     
،التي تناكلت األزمة التربكية التي تعيشيا التربية بأبعادىا المتعددة: أزمة الدراسة التربكية، كأزمة المناىج،  27-28/04/1999

الطمبة عف غرفة الدراسة، كأزمة تعميـ األعداد الكبيرة داخؿ  كأزمة إعداد المدرس، كأزمة خمك المدارس مف المدرسيف كانصراؼ
 (.4: 2006الغرؼ الصفية، كأزمة، االمتحانات كالتقكيـ )النكايسة،

تناكلو الميتميف بقضايا التربية كالتعميـ  لبلنطبلؽ ييجب اف  ىك اتجاهف إدارة األزمات في المجاؿ التربكم في ليبيا لذا فإ       
متحكـ في كؿ األحداث المفاجئة التي تعترض قطاع التربية كالتعميـ عمى كافة لف الحادم كالعشريف، ييدؼ إلى غايات القر 

مستكياتو االدارية كمراحمو التعميمية بأنكاعيا المختمفة ، كىي إدارة تقـك عمى الدارسة كالبحث كالتحميؿ ك المنيج العممي 
 ت أزمات مختمفة.الدكؿ المتقدمة التي كاجي  كاالستفادة مف تجارب
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األزمات التعميمية التي تكاجو النظـ التعميمية في المجتمعات المتقدمة كالنامية عمي السكاء كالطمب المتزايد  كىناؾ العديد مف
عمى الخدمات التعميمية ، كنقص الككادر المؤىمة في بعض التخصصات الميمة كالضركرة , كضركرة ايصاؿ الخدمات 

متعددة التضاريس  المجتمع تحقيؽ لمبادئ المساكة كتكافؤ الفرص خاصة في بعض الدكؿ كبيرة المساحة التعميمية لجميع ابناء
سكانيا عف مراكز الخدمات التعميمية ، اضافة لعدـ تكفر التمكيؿ البلـز ك العنؼ بعض  كالتي تعاني مف بعد الجغرافية

السريع ...الخ ، فالنظـ القادرة عمي كضع تكقعات لؤلزمة كالمخدرات كالتطرؼ الديني كالعنصرية ك صعكبة مكاكبة التطكر 
غيرىا عمي تجاكز األزمة بسرعة كفاعمية ، فإدارة التعميـ في ليبيا بشكؿ عاـ كالتعميـ  كاإلعداد لمكاجيتيا ىي أكثر قدرة مف

إنيا جامدة ال تكاكب ما أساليب إدارية تقميدية أقؿ ما تكصؼ بيا اإلدارة  استخداـالجامعي بشكؿ خاص الزالت تعاني مف 
يحدث مف تغيير يتناسب مع ما يطرأ مف مكاقؼ ال تتطمب التقميدية كخير مثاؿ تكقؼ الدراسة ألياـ كاسابيع خبل ىطكؿ 
االمطار بسبب سكء البنية التحتية ألغمب المناطؽ اك بسبب االشتباكات المسمحة بيف االطراؼ المتصارعة عمى السمطة بيف 

في مناطؽ االشتباكات اك نزكح االىالي لمناطؽ اخرل كما يترتب   التعميمية المؤسساتر كخراب كثير مف الحيف كاالخر كدما
 عف ذلؾ مف ضغكط عمى المناطقة المستقبمة لمنازحيف . 

ما كىذا يعني تكقع ارتفاع معدؿ االزمات في الجامعات في مختمؼ جكانبيا كنتيجة لزيادة الضغكط الفعمية في المجتمع م       
المتغيرات بيدؼ درء خطرىا اك تكجيييا كتكفير الدعـ القانكني إلعادة التكازف  يستكجب استجابة عالية كدقيقة كسريعة لظركؼ

 ( .2009الطبيعي لمجامعات . ) ابكنصر ، 
ا كخارجيػا، كاف كرغـ أف األزمات قد أصبحت أمر كاقع كمف التحديات التي تكاجو النظاـ التربكم كمؤسساتو المختمفة داخميػ     

ادارتيػػا ال تختمػػؼ كثيػػرا عػػػف ادارة االزمػػات االخػػرل مػػػع خصكصػػية ىػػذه الجامعػػات كمؤسسػػػات تربكيػػة كانسػػانية كعمميػػػة إال أف 
العديد مف قيادات المؤسسػات التعميميػة كالتربكيػة لػـ تتأىػؿ لمتعامػؿ معيػا بصػكرة متكاممػة ، كمػا أنيػا لػـ تضػع تصػكرات متكاممػة 

عػدـ االسػتفادة مػف التطػكر الميػـ الػذم شػيدتو العمػـك ذات الصػمة بػإدارة األزمػات كعمػـ اإلدارة ، لد يرجػع ذلػؾ لطريقة إدارتيا، كق
لضػػعؼ مسػػتكل  كالتقنيػػات كالتكنكلكجيػػا الحديثػػة مػػف أجػػؿ الكقايػػة مػػف األزمػػات كمعالجتيػػا عمػػى مسػػتكل المؤسسػػة التربكيػػة ، أك

التعميمية عمى مختمؼ مستكياتيا كمككناتيا، الفتقػاد القيػادات التعميميػة  ؤسسةالمالنظاـ التعميمي اك  الكعي لدل قيادات كعناصر
نقػػص الدراسػػات العمميػة الجػػادة كضػػعؼ بػرامج اإلعػػداد كالتػػدريب فػػي تتمثػػؿ فػي أف أىػػـ تمػؾ العكامػػؿ  اال لميػارات إدارة االزمػػات

لخطػػػط كالتصػػػكرات المتكاممػػػة حػػػكؿ اآلليػػػات غيػػػاب ال الػػػذم أدل مجػػػاؿ إدارة األزمػػػات عمػػػى مسػػػتكل المؤسسػػػة التعميميػػػة، األمػػػر
 كاألساليب اإلدارية المبلئمة إلدارة األزمات التربكية.

، تككف قادرة عمى إيجاد نظاـ تربكم خاصة الجامعيةكاف ال بد مف السعي نحك ادارة فعالة كفاعمة لمؤسساتنا التربكية  الذ      
كقادر كية الحديثة كالتفاعؿ االيجابي معيا ، كيحرص عمى القيـ المجتمعية، فعاؿ ك مرف ككفؤ ينسجـ مع المفاىيـ العممية كالترب

تعد مف اىـ معيقات األزمات  ك لما كانتتنشئة أبناء المجتمع تنشئة تحقؽ األىداؼ التربكية كالمجتمعية عمى حد السكاء  عمى
المراحؿ التعميمية ك بأنكاعيا المختمفة ، كفي  إدارتيا بشكؿ مبلئـ لمتغمب عمييا في مختمؼالنظاـ التربكم االمر الذم يتطمب 
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ما االزمة كما اسباب نشؤىا ككيؼ يمكف ادارتيا كالحد  ىذا السياؽ يمكف ايجاز مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيس التالي :
 مف اثارىا السمبية كاالستفادة منيا ؟ 

 اىداؼ الدراسة : 
 ؼ عف النقاط التالية :يمكف تمخيص اىداؼ ىذه الدراسة في التعرؼ كالكش

 مفيـك االزمة التعميمية كخصائصيا . .1
 أسباب األزمات بشكؿ عاـ كالتعميمية بشكؿ خاص كمراحؿ نشؤىا . .2
 انكاع األزمات التعميمية كمناىج تشخيصيا. .3
 مفيـك إدارة األزمات كالفرؽ بينو كبيف االدارة باألزمات كبعض المفاىيـ المرتبطة بو . .4
 د إدارة األزمات التعميمية .أىداؼ كمتطمبات كابعا .5
 .مكاجيتيامراحؿ ادارة االزمات التعميمية كاساليب  .6
 فريؽ إدارة األزمات التعميمية. .7
 دكر المعمكمات كاالتصاالت في ادارة االزمات  التعميمية. .8
 معكقات نجاح إدارة األزمات التعميمية . .9
 االستنتاجات كالتكصيات. .10

 أىمية الدراسة :
راسة جيدا متكاضعان في أحد المكضكعات اإلدارية الحديثة كالميمة المتعمقة بإدارة األزمات في المجاؿ تعد ىذه الد        

كالقائميف  التعميمية، مما يكفر لئلدارة ادارة االزمات التعميميةالتربكم، إذ تستمد أىميتيا مف إسياميا في تسميط الضكء عمى 
ؽ كاالساليب العممية الحديثة في التعامؿ مع األزمات  كذلؾ لمتقميؿ مف اآلثار الطر  بالتعميـعمى ادارتيا ، كالجيات المعنية 

 السمبية ليذه األزمات، كاستغبلليا مف اجؿ تحقيؽ التقدـ كالنجاح.
 منيجية الدراسة :

انكاعيا اعتمد الباحث المنيج الكصفي النظرم التحميمي الذم يعتمد عمي تحميؿ مفيـك االزمة ك اسبابيا كخصائصيا ك       
كمراحؿ نشؤىا اضافة لمفيـك ادارة االزمة كمتطمباتو كمناىج دراستو كعكامؿ نجاح ادرتيا كالمعكقات التي تحكؿ دكنو بيدؼ 
الكصكؿ لمجمكعة مف التكصيات كاالستنتاجات يمكف اف تفيد المتخصصيف في المجاؿ كالمسكؤليف عف ادارة المكسسات 

 بصفة خاصة . معاتكالجا المختمفة بصفة عامة كالتربكية
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 خطة الدراسة : 
اعتمد الباحث في خطة البحػث فػي ىػذا المكضػكع  كدقيؽ نظرا لتكسع المكضكع ككثرة جكانبو كصعكبة االحاطة بو بشكؿ تاـ   

 عمي تقسيـ البحث إلي عشر مجاالت رئيسة كىي:
 مفيـك االزمة التعميمية كخصائصيا . .1
 شكؿ خاص كمراحؿ نشؤىا .أسباب األزمات بشكؿ عاـ كالتعميمية ب .2
 انكاع األزمات التعميمية كمناىج تشخيصيا . .3
 مفيـك إدارة األزمات كالفرؽ بينو كبيف االدارة باألزمات كبعض المفاىيـ المرتبطة بو . .4
 أىداؼ كمتطمبات كابعاد إدارة األزمات التعميمية . .5
 .مكاجيتيامراحؿ ادارة االزمات التعميمية كاساليب  .6
 زمات التعميمية .فريؽ إدارة األ .7
 دكر المعمكمات كاالتصاالت في ادارة االزمات التعميمية . .8
 معكقات نجاح إدارة األزمات التعميمية. .9
 االستنتاجات كالتكصيات . .10

 اكال : مفيكـ االزمة التعميمية كخصائصيا : 
عف الشيء  أم  كأـزالشدة كالقحط ،  ( مفيكما" قديما" اصطبلحا" كاستخداما" كتعني في المغة العربية:Crisisتعد األزمة )    

( . فيما يقصد بيا في المغة اإلنكميزية تغير مفاجئ 15: 1979أمسؾ عنو ، كاألزمة الحمية ، كالمأـز ىك المضيؽ )الرازم ، 
( عمى ( ، 105 : 1980األسكأ )البعمبكي ، نحك األفضؿ أك كيعرفيا المعجـ الكجيز" عمى أنيا الشدة كالضيؽ كالفعؿ )أـز

لشيء أم عض بالفـ كمو عضان شديدان، كيقاؿ: أـز الفرس عمى المجاـ، كيقاؿ أزمت السنة أزمان أم اشتد قحطيا " )مجمع المغة ا
 (. 15:  1990العربية ، 

( االزمة بأنيا حالة مف عدـ االستقرار لممؤسسة يكشؾ أف يحصؿ عمى أثرىا تغير Fink, 1986) ستيفف فنؾيعرؼ      
بنتائج غير مرغكبة بشكؿ كبير اك نتائج مرغكبة تنعكس ايجابيا عمى حالة المؤسسة كثقافتيا كأدائيا ،  ينتيي ميـحاسـ ك 

كتتميز بدرجة عالية مف الخطكرة  نحك األفضؿكاالزمة كذلؾ في رأيو ىي حالة مرضية كنقطة تحكؿ لممؤسسة نحك األسكأ اك 
في االحداث، ككضع المؤسسة تحت المجير كالرقابة  تسارعخطر الكعدـ التأكد كالغمكض كضيؽ الكقت، كيصاحبيا عادة 

، كتككف المؤسسة عرضة لمتدخؿ في اعماليا االعتيادية كتشكيو صكرتيا كالحاؽ كقانكنيا كسياسيا اعبلميا كاداريا كاجتماعيا
 مرض تمر بأربع مراحؿالضرر بيا ،كفي رأيو اف االزمة ال تككف كليدة الساعة رغـ انيا تأتي احيانا بشكؿ مفاجئ ، فيي كال

( ، Chronic stage(،  كالمرحمة المزمنة )Acute stage( ، كالمرحمة الحادة ) prodromal stageمرحمة االعراض ) ىي:
 (. resolution stageكمرحمة الحؿ كالمكاجية )
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تتبلحؽ فيو ك اتو المستقبمية ، اتجاىاك عمى  السيطرة عميو في توقدر  متخذ القرار يفقد فيو وكاألزمة إداريا" ىي "مكقؼ يكاجي
اعتيادم ييدد أعماؿ كسمعة كصكرة كعبلقات  األحداث كتتشابؾ األسباب بالنتائج كتغذم بعضيا األخر" أنيا مكقؼ غير

 ( .53:  1993)الخضيرم ،  .المنظمة كيضر بجميكرىا " 
في المؤسسة تتبلحؽ فييا األحداث كتتداخؿ فيصؼ االزمة بأنيا "مكقؼ اك حالة يكاجييا متخذ القرار   الخضيرماما        

معيا األسباب بالنتائج ، كتختمط االمكر كتتعقد كيفقد معيا متخذ القرار القدرة عمى الرؤية عند ظيكرىا كمحاكلة السيطرة عمييا 
إلى تغير حاد  اك عمى اتجاىاتيا فيي مكقؼ متشابؾ عالي التعقيد تتضارب فيو الرؤل كاالفكار ك الحمكؿ كالكسائؿ مما يؤدم

ليذا المفيـك خصائص اساسية  كمفاجئ في النتائج قد تككف اثارىا كارثية اك مدمرة لممؤسسة جزئيا اك كميا" كيضيؼ اف
المفاجأة العنيفة كالتعقيد كالتشابؾ كالتداخؿ كتعدد العناصر كاالسباب كالعكامؿ كالمصالح كمراكز القكل  تصاحبو مثؿ عنصر

االزمة كاحداثيا كنتائجيا، كالخكؼ مف  ضكح الرؤيا كسيادة اليمع كالخكؼ كاالرتباؾ مف اسبابكنقص المعمكمات كعدـ ك 
اخرل كرغـ تنكع األزمات ما بيف سياسية كاقتصادية كاجتماعية كتربكية إال أنيا تتشابو في  لمؤسساتامتدادىا كتطكرىا كانتقاليا 

 (.2002معناىا كخصائصيا . ) الخضيرم ،
بأنيا حالة تكاجو النظاـ التعميمي تستدعي اتخاذ قرار سريع  االزمة التعميمية" ابراىيـ احمد يصؼ ؿ التربكمالمجا فيك       

لمكاجية التحدم الذم تمثمو تمؾ الحالة كتحدث نتيجة تراكـ مجمكعة مف التأثيرات الخارجية المحيطة بالنظاـ التعميمي اك 
الىداؼ التعميمية، كيتطمب اجراءات فكرية لمحيمكلة دكف تدىكر عمميات الداخمية التي تحدث اضطرابا يحكؿ دكف تحقيؽ ا

( ، مثؿ 2000كمخرجات المؤسسة كالعكدة بيا الى كضعيا الطبيعي. كمف االمثمة عمى االزمات التعميمية ما ذكره )حجي، 
عميـ الميني، كالعنؼ داخؿ عف الت التسرب ، كالعزكؼ عف مينة التعميـ ، كتدني مستكل التعميـ، كنقص المكارد، كالعزكؼ

كمفة التعميـ، كعدـ مبلءمة المخرجات لسكؽ العمؿ كغيرىا، مما يشكؿ تحديا أماـ المجتمعات تالمدارس كالجامعات، كزيادة 
 (.2002العصرية . )احمد، 

كالمفاجئة لدكاعي  ( بأنيا: "النظاـ اإلدارم الذم ييتـ بمجمكعة مف المتغيرات المختمفة 2006في حيف عرفيا )حمدكنة،      
األزمة، كرصدىا مف خبلؿ تكثيؼ الجيكد لمعرفة أسبابيا، كالعمؿ عمى دارسة الفعاليات كالطرؽ الممكنة لمعرفة كيفية 

التربكية ، كالعمؿ عمى  المؤسسةاالستعداد لمكاقفيا المفاجئة بالسبؿ كافة مف خبلؿ االستفادة مف المكارد كالفرص المتاحة في 
 (. 10:  2006بأفضؿ صكرة .)حمدكنة،  االستفادة منيا

تصيغ تعريفان لمفيـك إدارة األزمات التربكية عمى أنيا: العمميات  و الصعب افأن نجدكمف خبلؿ التعريفات السابقة       
ا، أك التربكية ، كتسيـ في تبلفي حدكث األزمات مف خبلؿ البرامج الكقائية قبؿ حدكثي المؤسسةاإلدارية التي يقـك بيا مدير 

التقميؿ مف آثارىا في حالة حدكثيا عف طريؽ التدخؿ الفكرم إلدارتيا، كعف طريؽ االستغبلؿ األمثؿ لممعمكمات المتاحة 
 التربكية. المؤسسةكاإلمكانيات المادية كالبشرية في 

ة االسباب التي تقكد الييا اف ىذه التعريفات لبلزمة تبيف درجة االىمية ليا كمدل تعقيدىا كتركيبيا كيعكد ذلؾ الى جمم      
كتعددىا كدرجة تأثيرىا ما بيف اسباب خارجية ال عبلقة لمنظاـ التربكم كمؤسساتو المختمفة كالمتعددة بيا كالحركب ك الككارث 
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بية الطبيعية كالفيضانات كالزالزؿ كالبراكيف كغيرىا مف الككارث الطبيعية كالتي يصعب التكيف بأبعادىا، كاف كانت اثارىا السم
تمسو بشكؿ مباشر كمنيا اسباب داخمية  ترتبط ارتباطا مباشر بالنظاـ التربكم مثؿ ضعؼ االمكانات، كصراع المصالح ، 
كضعؼ نظـ المعمكمات، كنظاـ صنع القرار، كالخكؼ الكظيفي، كتجاىؿ المشكبلت كحاالت الصراع كطرؽ حميا، كعدـ 

تجابة لممتغيرات التكنكلكجية كاالقتصادية كالعممية، كضعؼ العبلقات بيف كضكح االىداؼ، كضعؼ القيادة االدارية كعدـ االس
العامميف، كعدـ تكفر التخطيط كالتدريب لمتعامؿ مع االزمات. كعمى المستكل التربكم نذكر النمك السكاني كالطمب المتزايد عمى 

مكانات المادية كالبشرية كالفنية كأمثمة عمى التعميـ كجمكد النظـ التعميمية كضعؼ مدخبلتيا كعممياتيا كمخرجاتيا كضعؼ اال
 األسباب لظيكر األزمات التربكية.

كمف الميـ اف نذكر ىنا " أف األزمة بيذا المعنى ال تنطكم بالضركرة عمى نتائج أك آثار سمبية فقط، ففي بعض األحياف قد 
( ، في Morin,1976( . كىك ما ذىب إليو ) 17:  2002ينتج عف األزمة الكثير مف النتائج كاآلثار اإليجابية" )تكفيؽ، 

كصفو لؤلزمة اعتمادا" عمى المفيـك الجدلي الذم يجمع الفرصة كالتيديد . إذ تكصؼ األزمة في نفس الكقت بتأثيرات سمبية 
ية ) تعبئة )التشكيش، كعدـ التنظيـ، كالصراع ، كاإلرباؾ ، كاإلجياد المفرط الذم يقكد إلى تصرفات طائشة (، كتأثيرات ايجاب

كتماسؾ ، كتعاكف ، كتكيؼ إلى البيئة ، كالتعمـ بالتجربة (. كىكذا تحكؿ مفيـك األزمة مف كجية النظر التقميدية التي تصفيا 
، بككنيا لحظة حاسمة كنقطة تحكؿ نحك األفضؿ أك  االستراتيجيةكحدث يدمر أك يؤثر في المنظمة ككؿ ، إلى كجية النظر 

 ( . 21:  2004األسكأ .)ماىر ، 
 ( األزمة طبقا" إلى األكجو االيجابية كالسمبية1الجدكؿ رقـ )

 األكجو االيجابية )فرصة( األكجو السمبية )تيديد( مستكل األزمة

 بحث عف فرص ، تجديد النسيج االجتماعي. تشكيش ، فكضى . خطة المنظمة االستراتيجية

 ؼ أفعاؿ جديدة كأكثر كفاءة .تكيي قصكر ذاتي، شمؿ، مصدر لإلرباؾ. الخطة التشغيمية

 تعاكف، تحالفات ، ائتالفات. صراع ، تنافس . المؤسسةالعالقات داخؿ 

 ضغط ، خالؼ ، بحث عف حمكؿ كاضحة. شد مفرط يؤدم لسمسمة مف السمككيات العنيفة كالطائشة الخطة السمككية

 كقاية ، تماسؾ. تصرفات ركتينية مألكفة. خطة القيـ

 التجريب )البرجماتية(. متسارع باتجاه قكاعد معيارية. مدخؿ خطة التعمـ
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 تمتاز األزمة بعدة خصائص أىميا: خصائص االزمة التعميمية:
 المفاجأة العنيفة كالمعقدة عند حدكث األزمة، لما تحممو مف تيديد خطير لمكضع القائـ. .1
صؿ بالكقت المتاح لمتعامؿ مع األزمة ، كعكاقب كخيمة السرعة في تتابع األحداث كنتائجيا ، مما يكلد ضغطا" كبيرا" فيما يت .2

 تصؿ إلى حد التدمير.
 أىمية اتخاذ قرار سريع كحاسـ كمبدع. .3
 األسباب كالنتائج كبيف مختمؼ قكل األزمة المؤيدة كالمعارضة، مما يزيد مف تعقيد المكقؼ.  التشابؾ بيف .4
التنبؤ باتجاه حركة األزمة مما يكلد  كمف ثـ ضعؼ القدرة عمىحالة مف عدـ التأكد نتيجة نقص المعمكمات، كقمة المعرفة،  .5

 تشكيشا" كغمكضا" عاليا" كصعكبة بالغة في اتخاذ القرار كاختيار البديؿ األفضؿ.
 سيادة حالة مف التكتر كالقمؽ كالتشكؾ كاإلرباؾ كالخكؼ مف فقداف السيطرة. .6
 .نقطة تحكؿ مصيرية تحمؿ في جانبييا التيديد كالفرصة معا"  .7

 ثانيا : أسباب األزمات التعميمية كمراحؿ نشؤىا :
نشكئيا لفي اتخاذ قرار فاعؿ كسريع، كلكؿ أزمة أسباب تؤدم  تبرزتساىـ المعرفة بأسباب األزمة في تحقيؽ استجابة صحيحة 

لقكانيف كالمكائح ، التربكية كاألسباب الداخمية مثؿ )التنظيـ ،القيادة، ا المؤسسات، بعضيا قد يرجع ألسباب تتعمؽ بطبيعة 
كالككارث الطبيعية كالزالزؿ  التكنكلكجيا ...الخ(، كأسباب خارجية مثؿ )اقتصادية ، اجتماعية ، سياسية ، ثقافية ، الحركب ،

التربكية إلى مجمكعتيف اساسيتيف  المؤسساتكبناء عمى ما سبؽ يمكف تقسيـ أسباب حدكث األزمات في ( كالفيضانات ...الخ 
 آلتي:عمى النحك ا

 التربكية  كالعامميف فييا كتتمثؿ فيما يأتي: المؤسسة: أسباب ناتجة عف اكال : األسباب الداخمية
كضع خطط لمكاجية تحديات المستقبؿ، اك  عدـ كضكح األكلكيات المطمكب تحقيقيا،ل نتيجة :المؤسسةعدـ كضكح أىداؼ  .1

 كالتباطؤ في التعامؿ مع األزمات بمجرد ظيكرىا.
 : كما ينتج عنو مف اتخاذ قرارات غير سميمة.عمكماتضعؼ نظـ الم .2
التنافس  اكالتربكية ، فالصراع  اليداـ  المؤسسةمف انييار نظاـ االتصاؿ داخؿ  ينتج عنوكما  صراع المصالح بيف العامميف: .3

 ( . 218-213:  2005غير الشريؼ يؤدم بدكره إلى مجمكعة مف األزمات )حكاش، 
التي يتكجو ليا  كالمؤسساتشكاكل أكلياء األمكر  :مكانية حدكث األزمة مثؿإل التي تشير بكر:تجاىؿ إشارات اإلنذار الم .4

التي يمكف أف تككف مؤشرا لكجكد فشؿ في جانب ما ، أك قصكر اك غمكض في احد ك الخريجيف بحثا عف فرص لمعمؿ ، 
 ( .2002.  )أحمد، عناصر ادارتيا مككنات العممية التربكية اك احد

كالتنمية البشرية كتجديد كتكسيع كنقؿ الخبرات كتحفيز العامميف عمى االبداع األمر الذم  تماـ بالتدريب كالتطكير :عدـ االى .5
يؤدم إلى ضعؼ العبلقات االنسانية بيف العامميف، كعدـ الترحيب باآلراء الجديدة كالحمكؿ المبتكرة لممشاكؿ كالصعكبات ، 

 ( .2003التربكية . )بف عبد ا،  لممؤسسةء العامميف مما يؤدم إلى الشعكر باإلحباط كضعؼ كال
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كاالستبداد بالرام كالصارمة الشديدة كعدـ تفكيض السمطة كاشراؾ العامميف في اتخاذ القرارات  دكتاتكرية القيادة اإلدارية : .6
ؤكلية كعدـ الثقة بالعامميف كعدـ العدالة في التحفيز كالمكافآت ،كما يترتب عمى ذلؾ مف عدـ قدرة العامميف عمى تحمؿ المس

 التربكية مف معمميف كفنييف ك مفتشيف ...الخ . المؤسسةفي 
كما يترتب عميو مف عدـ اعتراؼ العامميف بأخطائيـ، كجكانب القصكر في ادائيـ ، كعد الثقة  :عدـ الشعكر باألمف الكظيفي .7

 كارداتيا كتغميب المصمحة الخاصة عمى المصمحة العامة. المؤسسةفي 
 ( .2006. )اليحيكم، لنشؤىاكجكد عيكب في نظـ االتصاؿ كالمعمكمات مما يؤدم ك  دـ انتظاـ الرقابة:ع .8
بسبب الفساد المالي اك ضعؼ النظاـ االقتصادم الذم يخدـ األنظمة التعميمية، كفقره، كعدـ  نقص االمكانات المادية : .9

تعميمية كعدـ القدرة عمى زيادتيا كصيانة كتجديد المكجكد منيا قدرتو عمى تمبية الحاجات المطمكبة منو مف نقص في األبنية ال
، كبالتالي نقص في نسب االستيعاب؛ اضافة لنقص المكاد كالكسائؿ التعميمية  المكتبات كالمعامؿ كمتطمبات تشغيميا . 

 ( . 2005)العسيمي كعبد ا، 
التربكية ، كبالتالي قد ال يمكف التحكـ فييا كال التنبؤ  سةالمؤس: كىي أسباب خارجة عف ارادة كقدرات ثانيا : أسباب خارجية 

 بحدكثيا مثؿ:
الزالزؿ كالبراكيف كاألعاصير كالتقمبات الجكية الحادة كغيرىا مف الككارث الطبيعية التي يصعب التنبؤ بيا  الككارث الطبيعية : .1

 (. 2002تكقع حدكثيا كالتحكـ فيو كتقدير أبعادىا. )الميدم ك كىيبة،  اك
التربكية خاصة الكاقعة في مناطؽ االشتباكات  لممؤسسات: كما تسببو مف تدمير كخراب  الحركب كاالشتباكات المسمحة .2

التعميمية كأماكف إليكاء النازحيف  كالمؤسساتكبالتالي نزكح الطمبة كاىالييـ لمناطؽ اكثر امنا كاستخداـ كثيرا مف المدارس 
متى ستنتيي كما يترتب عمى ذلؾ مف استغبلؿ لممدارس في غير االغراض التعميمية مف مناطؽ الحركب التي ال يتكقع احد 

 االخرل التي ستضطر الستقباؿ الطبلب النازحيف . المؤسساتك زيادة الضغط عمى 
 االعتداء عمى بعض مرافقيا كعدـ الحفاظ عمييا كالتي يقـك بيا بعض مف التربكية اك لممؤسسة التخريب كالتدمير المتعمد : .3

 التربكية. المؤسساتالطبلب اك سكاف المنطقة التي تقع فييا 
 مراحؿ نشكء األزمة التعميمية كتطكرىا:

 كىي : منيا األزمة في تطكرىا بمراحؿ أربع، تكتسب مف خبلليا خصائص محددة تميز كؿ مرحمةتمر      
ؤشرات، لذا يطمؽ عمى ىذه المرحمة مف تطكر عادة يسبؽ كقكع األزمة عدد مف الماألزمة( : المرحمة األكلى )مرحمة بكادر 

ؤلزمة ك ال تقؿ  ىذه المرحمة اىمية عف لاألزمة بالمرحمة التحذيرية ، أك مرحمة اإلنذار، ك تسبؽ تبمكر األزمة، إاٌل أنيا إنذار 
رة األزمة في التعامؿ فريؽ إدا ح ،انج تزيد فرصالمراحؿ البلحقة، كبقدر ما تكجد أجيزة كآليات لئلنذار المبكر بكجكد أزمة، 

 (. 2002معيا، كتقميؿ آثارىا السمبية عند الحد األدنى كتشبو ىذه المرحمة عميمة التشخيص المبكر لممرض. )احمد ، 
محظة الظيكر المادم لؤلزمة نتيجة الفشؿ في القضاء عمييا خبلؿ لكتشير ىذه المرحمة  المرحمة الثانية )ميالد األزمة( : 

اك عدـ القدرة عمى إدارتيا كالتعامؿ معيا  االستيانة بتمؾ المؤشرات كسكء تقديرىا، أك ىا األكلى، أكمرحمة ظيكر مؤشرتا
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مكاناتو المادية، كرغـ  المرحمة أفضؿ بكثير  ىذهتظؿ اإلدارة الفعالة لؤلزمة في  ىذاألسباب تتعمؽ بفعالية فريؽ إدارة األزمة كا 
 مف تأجيميا لمراحؿ تالية . 

كتتطكر ىذه المرحمة نتيجة تفاعؿ األزمة مع المحفزات الذاتية كالخارجية التي تقـك  ثة ) األزمة المزمنة ( :المرحمة الثال 
يزداد حجـ التكمفة الناتجة عنيا، خاصة في حالة  كتصعب السيطرة عمييا ، كتزداد درجة حدتيا كتعقدىا ،  بالتاليبتغذيتيا، ك 

بداد صاحب القرار، كفي ىذه المرحمة ال يمكف إنكار كجكد األزمة بسبب ما تخمفو سكء اإلدارة الناتجة عف ضيؽ األفؽ، كاست
 مف ضغكط شديدة كتكمفة كاضحة. 

تبدأ األزمة خبلؿ ىذه المرحمة في االنحسار كالتقمص، تحت تأثير ) عممية اإلدارة  المرحمة الرابعة )تسكية األزمة (: 
 (33:  2002يؽ ، ( ، )تكف 40:  2002المخططة كالكاعية . )نصر، 

األزمة إاٌل أنو ال يعد التقسيـ الكحيد فيناؾ العديد مف التقسيمات تختمؼ  ك بالرغـ مف منطقية التقسيـ السابؽ لمراحؿ تطكر
 بالدراسة كالتحميؿ كاختبلؼ بيئاتيـ كتخصصاتيـ كثقافاتيـ .ىا باختبلؼ اتجاىات مف تناكلك 

ثبلث مراحؿ ىي: مرحمة ما قبؿ األزمة التي تتعمؽ بالتدابير الكقائية ب ىاتطكر ما سبؽ يمكف تمخيص مراحؿ نشكء ك ل استناداك 
التي تتخذىا المنظمة ، كتعمؿ عمى تبلفي حدكثيا مف خبلؿ اكتشاؼ إشارات اإلنذار المبكر ك االستعداد ليا ، كمرحمة حدكث 

خبلؿ احتكاء األضرار الناجمة عنيا كالحد منيا ،  األزمة التي تتضمف التدابير الكفيمة بتحقيؽ أكبر قدر مف النتائج الجيدة مف
مف خبلؿ استعادة النشاط  اثارمف  ياعن نتجكمرحمة ما بعد األزمة التي تتضمف كؿ التدابير البلزمة إلعادة التكيؼ مع ما 

حؿ، إذ أف عدـ تبلفي كالتعمـ كاالستفادة ، كيمكف اعتبار مرحمة ما قبؿ األزمة ىي المرحمة األىـ كاألخطر مقارنة بباقي المرا
 كارثة قد يصعب السيطرة عمييا.لفي تحكؿ األزمة  ميـسبب  يعدتمؾ اإلشارات في بداياتيا المبكرة 

 ثالثا : أنكاع األزمات التعميمية كمناىج تشخيصيا : 
 يفيد تصنيؼ األزمات الٌتعميمٌية في أمريف ىما: 

 .ياتي تخصالمقضايا الميمة لباه . تعميؽ الٌتفكير في األزمة الٌتعميمية، كلفت االنت1
تكصػيؿ األفكػار، ممػا يسػاعد عمػى االتفػاؽ لالتػي تعػد أداة ك . تكضيح المفاىيـ الٌرئيسػة المتعمقػة باألزمػة الٌتعميميػة حسػب نكعيػا 2

 ( . 23:  1999. )البريدم، ياالنقاش، كالحكار حكل حمقاتفي 
( تصػػنيؼ الػػذم عبػػر Gundel,2005صػػنيؼ األزمػػات ، كقػػد قػػدـ )تتكجػو البحػػكث الحديثػػة الػػى اسػػتخداـ اكثػػر مػػف معيػػار فػي ت

 ، مصنفا" األزمات الى اربعة انكاع باعتماد معيارييف لتحديد نكع األزمة ىما : (Crisis Matrix)عنو بمصفكفو األزمة 
اف كاسػمكب حػدكثيا معركفػان : تككف األزمة قابمة لمتنبؤ عندما يككف كؿ مف المكاف كالزمPredictability اكال :   قابمية التنبؤ :

 ، كال يتـ تجاىؿ احتمالية الحدكث . 
: يمكف التأثير في األزمة عندما تكػكف االسػتجابات لمكاجيتيػا اك تقميػؿ  Influence Possibilities ثانيا :  امكانيات التأثير :

 أضرارىا معركفة كممكنة التنفيذ ، كذلؾ عبر مكاجيو اسباب األزمة .
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تككف قابمة لمتنبؤ ، كامكانية التأثير فييا معركفة كمحددة . كعمى  :Conventional Crisesية : األزمات التقميد .1
الرغـ مف عدـ تشابو األزمات التقميدية فانو يمكف منع كقكعيا عف طريؽ تنفيذ نظاـ متكامؿ لمجكدة كادارة األزمة مع 

التنظيـ الفاعؿ عند تنفيذ االنشطة كاالجراءات الكثيقة تييئة المبلؾ المؤىؿ كالتجييزات الكفؤة ، اضافة الى التدريب ك 
 الصمة باألزمات التقميدية . 

ال يمكف التنبؤ بيا مقارنة باألزمات التقميدية  ككىي نادرة الحدكث  :  Unexpected Crises:األزمات غير المتكقعة .2
ير الكقائية بسبب عدـ القابمية عمى التنبؤ اال انيا حساسة لمتأثير فييا . كعمى الرغـ مف صعكبة اجراء كتنفيذ التداب

بحدكث األزمة اال انو يمكف تقميؿ مخاطر الحدكث المتكرر عف طريؽ االستعداد الجيد مف خبلؿ تحسيف تبادؿ 
المعمكمات عف األسباب قبؿ حدكث األزمة ، كاعداد مدراء الطكارئ كتشكيؿ كتدريب فرؽ عمؿ متجانسة كدائمة 

 ة كغير المتكقعة بشكؿ فاعؿ.لمعالجة الميمات الصعب
يمكف تكقع حدكثيا اال انو مف النادر التأثير فييا لككنيا أزمات عنيدة  :  Crises Intractableاألزمات العنيفة :  .3

في ايجاد اجراءات غير تقميدية  عميياكغير مرنة ، اذ يصعب السيطرة عمييا كتكجيييا ، كينحصر التعامؿ كالسيطرة 
دراسة كتفحص مستمريف لمنظاـ المستخدـ كالتركيز عمى التكقع بيذه األزمات بسبب صعكبة  معركفة  تعتمد عمىك 

 مكاجية ىذه األزمات . 
األكثر خطػكرة كىػي نػادرة الحػدكث كمجيكلػة ككنيػا تجمػع غيػاب القػدرة عمػى التنبػؤ كتعد  :Fundamentaاألزمات األساسية :.4

مكانيػػات التػػأثير المقيػػدة، ممػػا يزكدىػػا باحتماليػػ ة تدميريػػة ىائمػػة كتظيػػر بشػػكؿ سػػريع كمفػػاجئ اال أنيػػا تسػػتمر لفتػػرات طكيمػػة . كا 
كتمتاز بسرعة التغير كضعؼ الخبرة كىذا التحدم الذم يكاد يككف مف الصعب التغمب عميو كيككف االستعداد كاالستجابة لمثؿ 

حضػير لؤلزمػات األساسػية ، مػف حيػػث ىػذه األزمػات غيػر معركفػة كغيػر كفػؤة ، بسػبب اسػػتحالة تقػدير المؤشػرات الضػركرية لمت
 الزماف كالمكاف ، كاحتمالية الحدكث ، كاإلجراءات المضادة المناسبة ، لذا مف الصعب منع أك تحييد ىذا النكع مف األزمات.

 كيمكف اف تصٌنؼ األزمات الٌتعميمٌية كفؽ معايير اخرل الى:
 لمعدؿ تكرارىا إلى:عا ألزمة الٌتعميمية تب(: كتصنؼ امعدؿ تكرار األزمة الٌتعميمية )البعد الزمني -أ
. أزمة تعميمية متكررة: كىي التي تأخذ طابع التكرار كالٌتكقػع أحيانػا ، ك اف كػاف مػدل كحجػـ كشػدة األزمػة الٌتعميمٌيػة ال يمكػف  1

 دكث األزمة الٌتعميمٌية.تكقعيا بشكؿ دقيؽ ككامؿ. كيعالج ىذا الٌنكع مف األزمات الٌتعميمٌية بمعالجة األسباب التي أدت إلى ح
ـٌ ال يسػػيؿ  .أزمػػة تعميمٌيػػة غيػػر متكػػررة: 2 كىػػي اٌلتػػي تحػػدث فجػػأة دكف مقػػدمات، كال تػػرتبط فػػي حػػدكثيا بأسػػباب متكػػررة، كمػػف ثػػ

عميميػة تكقعيا، كتككف شديدة الٌتأثير في الغالب، كيعالج ىذا الٌنكع مف األزمػات الٌتعميميػة بمعالجػة الٌنتػائج التػي أفرزتيػا األزمػة التٌ 
 ( 87:  2010)آؿ مانعة، 
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 كتصٌنؼ األزمة الٌتعميمية حسب شٌد ة تأثيرىا إلى: شدة تأثيرىا كعمقيا: -ب
. أزمػة تعميميػػة ظرفيػػة ىامشػػٌية محػدكدة التٌػػأثير: كىػػي األزمػػة كليػدة الظػػركؼ، التػػي تحػػدث عػادة دكف أف تتػػرؾ نتػػائج كاضػػحة، 1

دكف جػػذكر، كتعػػالج بتعػػديؿ الٌسياسػػات كأسػػاليب العمػػؿ المسػػتخدمة فػػي المؤٌسسػػات كتنتيػػي بسػػرعة الٌتعامػػؿ مػػع أسػػباب األزمػػة بػػ
 الٌتعميمٌية.

جكانبػو الماديػة كالبشػرية، كتجاىميػا يػؤدم  بكؿكالتي تؤثر عمى كياف المؤسسة التعميمية  . أزمة تعميمٌية جكىرية ىيكمٌية الٌتأثير:2
 (. 103-95: 1992شكماف،نتائج خطيرة قد تصؿ إلى تقكيض كياف ىذه المؤٌسسة )ل
 تصنؼ األزمة الٌتعميمية حسب شمكليتيا إلى: شمكلية األزمة الٌتعميمية )المستكل(: -ج
. أزمة جزئية: كىي التي تحدث عمػى مسػتكل الكحػدات فػي المؤٌسسػة الٌتعميميػة، كبالتٌػالي فػإٌف حجػـ تأثيرىػا فػي الغالػب ال يمتػٌد 1

 ات متنكع كمٌتعدد األسباب كالٌنتائج نظرا ألٌف الكحدات بطبيعتيا مٌتعددة كمتنكعة.إلى خارج الكحدة، كىذا الٌنكع مف األزم
. أزمػػػة تعميميػػػة شػػػاممة: كىػػػي التػػػي تحػػػدث عمػػػى مسػػػتكل كيػػػاف المؤٌسسػػػة الٌتعميميػػػة ككػػػٌؿ، كيتػػػأثر بيػػػا جميػػػع عناصػػػر العمميػػػة 2

 (9:  2003. )اليحيكم،  الٌتعميمية، كىي أزمات شاممة عاٌمة في أسبابيا، كالٌنتائج اٌلتي أفرزتيا
 تصنؼ األزمة الٌتعميمٌية تبعان لمكضكعيا إلى: مكضكع )مجاؿ( األزمة الٌتعميمية: -د
. أزمػػة تعميميػػة مادٌيػػة: كىػػي التػػي تػػدكر حػػكؿ شػػيء مػػادم مممػػكس يمكػػف الٌتحقػػؽ منػػو كد راسػػتو، كالٌتعامػػؿ معػػو، كقيػػاس مػػدل 1

 عمييا.تكافؽ أدكات الٌتعامؿ معو، كالٌنتائج المترتبة 
. أزمة تعميمية معنكية: كىي التي ترتبط بذاتية األفراد المحيطيف باألزمة مثؿ أزمة الثٌقػة كالػكالء لػذلؾ يصػعب الٌتعامػؿ مػع ىػذا 2

ـٌ األزمػػة  الٌنػػكع مػػف األزمػػات، نظػػرا ألٌنػػو غيػػر مممػػكس، ك اٌنمػػا يػػتـٌ الٌتعامػػؿ معػػو مػػف خػػبلؿ إدراكػػو المضػػمكني ، كغالبػػان مػػا تضػػ
 (. 2003كعيف سابقي الذكر. )الخضيرم، الكاحدة النٌ 

كشمكليتو لمعديد مف المجاالت، مع كجكد تداخؿ بيف  ياكمف ىنا نرل تعدد المعايير الخاصة بتصنيؼ األزمات نظرا لثراء مفيكم
تتعمػػؽ  مػػا بػػيف كػػكارث طبيعيػػة ياكمػػا تتبػػايف أنػػكاع األزمػػات الٌتعميميػػة، تتبػػايف أسػػبابك  المكضػػكعات رغػػـ كجػػكد تصػػنيفات مختمفػػة

عدـ كضكح األىداؼ، ك عدـ الشعكر بػاألمف المينػي ، كسػكء  كابالبيئة، اك ظركؼ العمؿ المادية، اك القيادة اإلدارية المستبدة، 
 الفيـ كالشائعات . 

 كيمكف تصنيفيا كفقا لمككنات العممية التعميمية الى :
 :بالطمبة متعمقة أزمات ا .
 ضعؼ استعدادىـ لمتعمـ في كثير مف األحياف.لالمقدمة ليـ  ـفرص التعمي عدـ استفادة بعض الطمبة مف .1
 .كعدـ اكماؿ المرحمة التعميمية  )التسرب( الدراسة عف االنقطاع المبكر .2
بعض عناصر كذلؾ بسبب التقصير الدراسي اك عدـ كفاءة  الرسكب يتعرض أغمب الطمبة في مراحؿ التعميـ  لمرسكب .3

 العممية التعميمية .
 ائؿ التعميمية الحديثة.الكس عدـ تكافر .4
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 التربكية . لممؤسساتظاىرة العنؼ كالتدخيف كالمخدرات كالتخريب المتعمد  .5
 ب . أزمات متعمقة بالييئة التدريسية .

 ك قمة الكفايات التعميمية.  بوعجز عف المحاؽ الالتغير السريع في المعارؼ كالتقنيات،  .1
 بمينة التدريس دكف تأىيؿ تربكم. مباشرةن  كثير مف حممة الماجستير كالدكتكراهإلحاؽ  .2
 لمتفرغ العممي. تمتعيـ بإجازاتخدمتيـ دكف االلتحاؽ بأم دكرات تدريبية اك مف أمضكا سنكات  يـكثير من .3
 .دل البعض منيـ تدني العطاء العممي للركاتب أدل التدني  .4

 التربكية: المؤسسةج . أزمات متعمقة باإلدارة في 
 .اإلدارم ما يؤدم إلى الركتيف كالجمكد في العمؿ مقرارات المركزية الشديدة كاتخاذ ال .1
  األسمكب البيركقراطي في العمؿ اإلدارم.  .2
  ضعؼ القدرات اإلدارية لممديريف بسبب النظاـ الكظيفي القائـ عمى عدـ مراعاة الكفاءة كالجدارة .  .3
  .  الحاصمة في ميداف التعميـ  ريةبعد ىذه اإلدارات عف مجرل التطكرات في عمـك اإلدارة كالتكنكلكجيا اإلدا .4
  .مدل كفاءة إدارتو، كمدل فعاليتيا في تحقيؽ أىدافو عمى متعٌرؼلعدـ تقكيـ النظاـ التربكم بشكؿ مستمر  .5
 ( .1997عدـ تكفر الجك الديمقراطي كضماف المشاركة في صنع القرار التربكم . )الغزالي، .6
 تربكية .ال المؤسسةعدـ كفاءة ادارة الكقت كىدر مكارد  .7

 د .  أزمات متعمقة بالمناىج:
االقتصادية مف  قصكر في مراعاة مطالب المتعمميف كقدراتيـ كميكليـ مف جية ، كمتطمبات المجتمع كالتنمية االجتماعية .1

 ( .2002جية أخرل )السيد ،
لفنية المؤىمة لمتعامؿ مع ر األطر التدريسية كاإلدارية كايالتربكية ك صعكبة تكف المؤسساتارتفاع تكمفة انشاء كتجييز  .2

 (.1995تقنيات المعمكماتية الحديثة . )الحسنية كآخركف، 
 الحصة الدراسية كالتربية العممية كعدـ تبني التعميـ اإللكتركني ك االفتراضي. زمف المحاضرة اكمشكمة  .3

 :باالمتحانات متعمقة أزمات ق . 
 تيا كمدل تحقيقيا ألىداؼ تدريس المادة.األسئمة كعدـ مراعاتيا الشركط التربكية في أثناء صياغ .1
 ، كاثارتيا تخكؼ الدارسيف كذكييـ حيث أصبحت ىدفان كليست كسيمة لمتشخيص كالعبلج. ياأساليب قدـ .2
 في شخصية المتعمـ كاىماؿ الجكانب االخرل .فقط  اعتمادىا عمي قياس الجكانب المعرفية  .3

 :المدرسي بالبناء متعمقة ك . أزمات
 صعكبة التنقؿ كالمركر نظرا لبلزدحاـ الشديد كاالختناقات المركرية. لتعميمي كا المبنىمكقع  .1
التعميـ  مؤسساتاغمب التعميـ العاـ ك  مؤسساتبعض  فيلفنية كاليندسية لممباني التعميمية اعدـ مراعاة المكاصفات  .2

 .الخاص بجميع مراحمو كانكاعو 
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 الدكلية ـ مراعاة نصاب الفصؿ مف المتعمميف حسب المعاييراكتظاظيا بالمتعمميف كعد الصفية اك الحجرةقمة عدد  .3
االجتماعات، كعدـ كجكد مسارح كمراسـ كمختبرات لممكاد الدراسية كالحاسكب  بيا كغرؼ ىيئة التدريس كقاعات المعترؼ

 كمراكز تكثيؽ كمستكدعات.
 رياضية.قمة المبلعب كالساحات الكاسعة بحيث ال تتسع لعدد الطمبة كممارسة األلعاب ال .4
بشكؿ  ك التجديد الصيانة المناسبة مف أجؿ  المكارد المالية البلزمة لمقياـ بعممية البناء، كعدـ تخصيص الميزانية عدـ تكفر .5

 مستمر كدكرم.
 في اختيار مديرييـ ككذلؾ القكانيف ك المكائح المنظمة لمعمؿ . ئيـعدـ استفتا .6

 :يالتعميم كالنفاؽ تمكيؿالز. أزمات متعمقة ب
 كاإلعداد النشءفي تحقيؽ أىدافو المنشكدة ، كتأميف مستقبؿ احد اىـ مقكمات نجاحو التعميـ  كاالنفاؽ عمى تمكيؿاليعد      

مف حيث إعدادىا كما  االقتصادية كاالجتماعيةالتنمية  عمميةلحسب اختصاصاتيا المتنكعة الرافدة لمقكل العاممة المؤىمة  األمثؿ
التمكيؿ الذم تحصؿ عميو المؤسسات اإلنفاؽ كفعاليتو ك لتعميمية كالبحثية عمى نمط ككفاية ، كيعتمد نجاح الخطط ااكنكع

بسبب  نظرا لمتزايد المطرد في أعداد الطمبة سنكيان  كاالنفاؽ عميو في تمكيؿ التعميـ كمسؤكؿ رئيسالحككمة  كاضطبلعالتعميمية، 
ستخداـ التكنكلكجيا في الكأداء البرامج التربكية، كالتكجو  كجكدة نكع تحسيفعمى التعميـ ك ، كالطمب المتزايد عكامؿ النمك السكاني

 (. 2005التعميـ )العمار، 
 مناىج تشخيص األزمات التعميمية:

يعد التشخيص السميـ لؤلزمات العامؿ الميـ لمتعامؿ معيا ، كدكف التشخيص يعد التعامؿ معيا ارتجاالن، ك أساس التشخيص 
ت كالممارسة السميمة كالخبرة ، كادراؾ مف يتكلى التشخيص، كيمكف ايجاز بعض المناىج المستخدمة في كفرة المعمكمات كالبيانا

 تشخيص االزمة عمى النحك التالي :
العامة،  يقـك عمى تشخيص األزمة كفقان لممرحمة التي كصمت إلييا، مف حيث تحديد مظاىرىا ا .المنيج الكصفي التحميمي:

 كعرض أبعادىا، كجكانبيا التي كصمت إلييا. ياكينتيي بتكصيفكالنتائج التي أفرزتيا، 
: ينطمؽ مف مبدأ أف األزمة ال تنشا فجأة، كليست كليدة المحظة ، كلكنيا نتيجة تفاعؿ أسباب نشأت قبؿ ب .المنيج التاريخي

 كيفية تطكرىا. ةعرفميجب دراسة الماضي بأبعاده كافة ل ياظيكرىا تاريخيان، كلمتعامؿ مع
التي تككنت فييا كأحاطت ك ينطمؽ مف مبدأ أف أية أزمة ىي كليدة البيئة التي نشأت فييا ، كتفاعمت معيا،  منيج البيئي:ج .ال

 .بيا، كيقـك ىذا المنيج عند تشخيص أية أزمة بتحميؿ القكل البيئية المؤثرة في صنعيا
رغـ تشابو  كيا حالة مستقمة ليا طبيعة كخصكصية، عمى دراسة كؿ أزمة عمى حدة باعتبار أن يعتمد منيج دراسة الحالة : د .

بعض األزمات إاٌل أنو ال يمكف أبدا أف تتماثؿ تماثبل تاما ؛ فاختبلؼ الزماف كالمكاف كالمكضكع يجعؿ مف كؿ أزمةو حالة 
 خاصة .
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باألزمات التي تكاجييا كمقارنتيا مكضكعيان  يقـك عمى دراسة األزمات التي تمت في الماضي، ق . منيج الدراسات المقارنة :
 ( . 37-32:  2006المنظمة في الحاضر .)ربابعة ، 
: يقتضي المنيج المتكامؿ إلدارة األزمات بأف تقـك المنظمة بتحديد كتقييـ المخاطر المحتمؿ أف  ك . منيج الدراسات المتكاممة

أك مكاجية تمؾ المخاطر بكفاءة كفعالية مف خبلؿ  تتعرض ليا مف البيئة المحيطة )داخميان كخارجيان(، ثـ تقـك بعمؿ برامج لمنع
إنشاء نظـ إنذار مبكر الكتشاؼ األزمات قبؿ كقكعيا، ككضع خطط الطكارئ لؤلزمة، كتشكيؿ فريؽ إلدارة األزمات، كمكاجية 

ية في المستقبؿ األزمة كاستئناؼ النشاط، ثـ تقييـ األزمة التي كقعت كاستخبلص الدركس المستفادة لمنع كقكع األزمات المشاب
 ( .82: 2000)الحمبلكم كعفيفي، 

ٌف المنيج المتكامؿ لتشخيص األزمات ىك األفضؿ، إذ يستمد تكاممو مف استخدامو لممناىج السابقة أ عميو ىناؾ مف يرلكبناءن 
كاجيتيا كالحد مف جميعيا، فيك يصؼ الحالة كيشخصيا كيتابعيا تاريخيان، كيعمؿ عمى مقارنتيا مع األزمات السابقة في سبيؿ م

 اثارىا السمبية .
 رابعا :مفيـك إدارة األزمات كالفرؽ بينو كبيف االدارة باألزمات كبعض المفاىيـ المرتبطة بو :

( ادارة االزمة بأنيا فف إزالة الخطر المحدؽ بالمؤسسة كما يصاحبو مف عدـ التأكد Fink, 1986يعرؼ ستيفف فنؾ )     
 أكثر عمى مصيرؾ اك مصير مؤسستؾ، كيعنى ذلؾ اف تككف جاىزا  كمستعدا دائما ألم طارئ. كالغمكض ليسمح لؾ بالسيطرة

( بأنيا نظاـ يستخدـ لمتعامؿ مع األزمات مف أجؿ تجنب حدكثيا كالتخطيط لمحاالت التي 2000كما يعرفيا األعرجي كزميمو ) 
دكثيا بيدؼ التحكـ في النتائج كالتخفيؼ اك الحد مف ال يمكف تجنبيا ، كالقياـ بالتحضيرات لؤلزمات التي يمكف التنبؤ بح

 آثارىا.
( بأنيا "العمـ الذم ييتـ بالتنبؤ كالتكقعات، كبناء القدرة عمى التصدم ، لما قد يككف  429:  2005عرفيا )حجي،       

 محتمبلن أك السعي لتقميؿ األخطار، كاستخبلص الدركس كازالة األعراض كاألسباب.
بأنيا "عممية اإلعداد كالتقدير المنظـ كالمنتظـ لممشكبلت الداخمية كالخارجية التي تيدد بدرجة خطيرة المنظمة.  كعرفيا ابك قحؼ

 .(352:  2002)أبك قحؼ، 
" بانيا أسمكب إدارم حديث، ييتـ بالتنبؤ باألزمات المحتممة عف طريؽ االستشعار، كرصد المتغيرات  احمدكعرفيا       

كالخارجية المكلدة لؤلزمة، كاالستعداد بجميع المكارد المتاحة لمنع األزمة، أك اإلعداد لمتعامؿ معيا بكفاءة عالية البيئية، الداخمية 
لمحد مف الخسائر المادية كالمعنكية كالعكدة لمكضع الطبيعي في أسرع كقت، كبأقؿ تكمفة، ثـ دراسة األسباب المسببة لؤلزمة، 

تحسيف طرؽ التعامؿ معيا مستقببلن مع محاكلة تعظيـ الفائدة الناتجة منيا ألقصى درجة.  كاستخبلص النتائج لمنع حدكثيا، أك
 ( . 33:  2001)أحمد، 

أنيا "طريقة لمسيطرة عمى األزمة باستخداـ مجمكعة مف األدكات، كالجيكد لمتغمب ،عمى األزمة، كاحتكاء  ماىربينما يرل      
:  2006ـ مف الجكانب الخاصة باألزمة، حتى يمكف تفادم األزمات المستقبمية. )ماىر،األزمات المسببة ليا، كاالستفادة كالتعم

21.) 
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كيمكف تعريؼ إدارة األزمة بأنيا "عممية تعتمد عمى العقؿ ك المنطؽ ك تتضمف التخطيط المسبؽ لحدث سمبي غير متكقع     
تراتيجيات أك مجمكعة مف السيناريكىات المتكقعة لمحد أك تقميؿ أضراره ك اثاره السمبية  عمى المنظمة مف خبلؿ كضع اس

 كفؽ اليات كسياسة المبادرة ال ردَّات الفعؿ "معو الحدكث كاقتراح الحمكؿ المناسبة لكؿ منيا في حاؿ حدكثو كالتعامؿ 
تتضمف  كرد فعؿ مرتجؿ بؿ فقطيتبيف مف ىذه التعريفات أف ادارة األزمة ال تقتصر عمى التعامؿ مع االزمة عند حدكثيا 

االستعداد كالمبادرة كالتكقع كالتنبؤ بالمجيكؿ كعمؿ السناريكىات ألزمات افتراضية، مف خبلؿ محاكلة السيطرة عمى عمميات 
 . المؤسسةالمؤسسة كالتنسيؽ فيما بينيا كالتعامؿ معيا بشمكلية. فمكؿ جانب عبلقة كأثر عمى الجانب اآلخر في 

 عميمية:الت المؤسسةأىمية إدارة األزمات في 
 المؤسسةالتربكية ، إال أف العامؿ المشترؾ بيف جميع األزمات  المؤسسةتختمؼ كتتنكع األزمات التي يمكف أف تحدث في 

التربكية  المؤسسةالتربكية ىك تأثيرىا في سير العمؿ المعتاد خبلؿ اليـك الدراسي، كذلؾ مف خبلؿ تشتيتيا النتباه إدارة 
دكارىـ كممارسة أنشطتيـ بشكؿو سميـ كتنبع أىمية إدارة األزمات التربكية مف دكرىا في تكفير النظاـ كالمعمميف كالطمبة عف أداء أ

التربكية في أثناء حدكث األزمات مف خبلؿ التخطيط، كالتنظيـ،  المؤسسةكاالستقرار كتييئة المناخ الصحي المبلئـ لمعمؿ في 
 المؤسسةات المناسبة لؤلزمة كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف كجكد لجيكد العامميف، كاتخاذ القرار  كالتكجيو، كالتنسيؽ

التربكية. كتبرز  المؤسسةالتربكية. لجيكد العامميف، كاتخاذ القرارات المناسبة لؤلزمة؛ كذلؾ لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف كجكد 
 في أنيا تؤدم إلى: (10:  2006التربكية كما يحددىا )اليحيكم ،  المؤسسةأىمية إدارة األزمات في 

 تقميؿ اليدر في المكارد ألف المكارد التي تستيمؾ نتيجة كقكع األزمة تعد مكارد ضائعة بالكامؿ. .1
 تقميؿ درجة احتمالية كقكع األزمة كتكقع األزمات المتكقعة لمنع حدكثيا. .2
 تعامؿ مع األزمة.ملجميع فئات المجتمع التربكم ، كالتحرؾ المنتظـ لتكفير الثقة، كاالستقرار، كاألمف  .3
 الكفاءة كالفاعمية يحقؽ تدفؽ المعمكمات كانسيابيا. يلاتكفير نظاـ اتصاؿ ع .4
 ترشيد استخداـ اإلمكانات المادية كالبشرية. .5
 .ياالتربكية ، كزيادة إنتاجية العامميف في المؤسسةتككيف سمعة ايجابية نحك  .6

 خصائص ادارة االزمات التعميمية :
 أف إلدارة األزمات عدة مبلمح تتميز بيا كىي:مما سبؽ يمكف استنتاج  

 عمـه ييتـ بالتنبؤ كالتكقعات المستقبمية كعمؿ السيناريكىات البلزمة لمتصدم لما قد يحدث. .1
التقميؿ مف خسائرىا كالتعامؿ  األزمات، أك تفادم يـتتطمب إدارة األزمات إدارييف مدربيف تدريب خاص يستطيعكف بميارات .2

 الجيد معيا.
 إدارة األزمات حشد القكل كاإلمكانات المادية كالبشرية المتكفرة لمسيطرة عمى مكقؼ االزمة .تتطمب  .3
 تتطمب إدارة األزمات استخداـ األسمكب العممي في التعامؿ معيا، كاتخاذ القرارات البلزمة بشأنيا. .4
 ضركرة االستفادة مف األزمات التي مرت بيا المنظمات، كأخذ الدركس لئلفادة منيا . .5
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 الفرؽ بيف إدارة األزمات، كاإلدارة باألزمات:
 اسمكب اإلدارة باألزمات لذا كجب التفرقة بيف المصطمحيف عمى النحك اآلتي:عف أسمكب إدارة األزمات يختمؼ 

 إدارة األزمات:-أ
كالمعرفة، كتعمؿ عممية رشيدة تبنى عمى العمـ  كىي( أف إدارة األزمات ىي إدارة المستقبؿ كالحاضر،  2003)الخضيرم،  يرل

عمى حماية المؤسسة ككقايتيا، كاالرتقاء بأدائيا، كالمحافظة عمى سبلمة المشتغميف بيا، كمعالجة أم قصكر يصيب أحد 
 أزمة مستقبمية. قطاعاتيا، أك معالجة أم سبب قد يككف مف شأنو إحداث بكادر

بؤ باألزمات المحتممة عف طريؽ االستشعار، كرصد ( أف إدارة األزمة: "أسمكب إدارم حديث ييتـ بالتن2002كأضاؼ )أحمد،
المتغيرات البيئية، الداخمية كالخارجية المكلدة لؤلزمة، كاالستعداد بجميع المكارد المتاحة لمنع األزمة، أك اإلعداد لمتعامؿ معيا 

تكمفة، ثـ دراسة األسباب  بكفاءة عالية لمحد مف الخسائر المادية كالمعنكية كالعكدة لمكضع الطبيعي في أسرع كقت، كبأقؿ
المسببة لؤلزمة، ك استخبلص النتائج لمنع حدكثيا، أك تحسيف طرؽ التعامؿ معيا مستقببلن مع محاكلة تعظيـ الفائدة الناتجة 

 منيا ألقصى درجة . 
 اإلدارة باألزمات:-ب 

سيمة لمتغطية كالتمكيو عمى المشكبلت ك ك( عمى افتعاؿ األزمات كايجادىا 42: 1997تقـك اإلدارة باألزمات كما أشار )عامر،
 المؤسسة، كيطمؽ عمييا بعض الباحثيف األزمة لمتحكـ كالسيطرة.  أك االفرادالقائمة لدل 

 خامسا : أىداؼ ك متطمبات كابعاد إدارة األزمات التعميمية:
 ( في النقاط اآلتية:72: 2005تتمخص أىداؼ إدارة األزمات كما ذكرىا ) مكاكم ، 

 درة العممية عمى استقراء مصادر التيديد، كالتنبؤ باألخطاء كاالستغبلؿ األمثؿ لممكارد.تكفير الق .1
دار  ياتحديد دكر األجيزة المعنية بتنظيم .2  قبؿ كحيف حدكثيا كالعمؿ عمى عدـ تكرارىا. تياكا 
 تكفير اإلمكانات المادية لبلستعداد كالمكاجية. .3
كالمحافظة عمى ثقة  شكبلت، كتمكيف اإلدارة مف السيطرة عمى المكقؼاالستعداد لمكاجية األزمة مف خبلؿ التنبؤ بالم .4

 األطراؼ المعنية، كتكفير نظـ االتصاؿ الفعالة.
 . مكاجيتيا، كتحميؿ نقاط القكة كالضعؼ في  تياالتعامؿ الفكرم مع األزمة عند كقكعيا، لكقؼ اتساع بؤر  .5

سعي باإلمكانيات البشرية كالمادية المتكفرة لمعالجة األزمة كيمكف تمخيص األىداؼ التي كردت سابقان بيدؼ أساسي ىك ال
 كاتخاذ اإلجراءات الكقائية لمنع تكرارىا، كحدكث أزمات مشابية ليا.
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 متطمبات إدارة األزمات التعميمية :
 :نذكر منيا تحتاج إدارة األزمة إلى مجمكعة مف المتطمبات 

 أك األزمات لمنع القدرات العممية تطكير تعني األزمات لمكاجية االستعداد عميمة إف :األزمات لمكاجية الدائـ االستعداد .1
جراءات خطط ككضع مكاجيتيا، األزمات .)عبكدم ،  أثناء في ليـ المختمفة األدكار عمى االفراد كتدريب منيا، الكقاية كا 

2006  :58 . ) 
 .بينيـ فيما التنسيؽ الفعاؿ أجؿ مف  األزمة إدارة فريؽ أعضاء بيف انسجاـ كجكد مف البد :الفعاؿ التنسيؽ .2
 يجباإلرباؾ كعدـ الفيـ كالكضكح ك التكتر ك عدـ تعقيدىا كاالبتعاد عف كؿ ما مف شأنو خمؽ نكع مف ك : تبسيط اإلجراءات .3

 .(147: 2006كضع النظـ ك سف القكانيف التي تسيؿ عممية اإلدارة .) اليدمي ك محمد ، 
األزمة كاإلدارات كالقيادات األخرل ذات العبلقة باألزمة مطمب ضركرم كميـ لتنفيذ : التنسيؽ بيف فريؽ إدارة  التنسيؽ .4

القرارات ككذلؾ لمحيمكلة دكف تعارض اإلجراءات كالتأكد مف أف العمؿ يجرم بيسر كسيكلة كتناغـ دقيؽ ككذلؾ إمكانية تبادؿ 
 المكارد كاالدكار.

بللو  المنظمات كيستطيع القادة ادارة أعماليـ باتجاه التعامؿ مع : التخطيط ىك اإلطار العاـ الذم تعمؿ مف خ التخطيط .5
األزمات كىك المنيج العممي الذم  يبعد األزمة عف ردَّات الفعؿ السمبية ك االرتجالية كالعشكائية كالفكضى في اتخاذ القرارات، 

 ( . 2007)عبكدم ، 
ال مف خبلؿ تكاجد أعضاء الفريؽ بشكؿ مستمر في مكاف إدارة : ال يمكف التعامؿ مع األزمة أك معالجتيا إ المستمر التكاجد .6

األزمة حيث يؤدم تكاجدىـ إلى التنسيؽ كتبادؿ اآلراء كاالطبلع عمى كؿ ما ىك جديد في تطكر األزمة التخاذ القرارات 
لؾ تذليؿ الصعاب المناسبة كاآلنية كالمراقبة الفعالة لكؿ ما يجرم مف تطكرات كمف استشراؼ تطكر ك مستقبؿ األزمة ككذ

 التي تعترض التنفيذ.
إلى اتخاذ قرارات سريعة  تضطر األحداثتفكيض السمطة امران في غاية األىمية أثناء معالجة األزمة فقد  :تفكيض السمطات  .7

الذم تقع ىذه القرارات تحت مسؤكليتو كىذا يحكؿ دكف تكقؼ األعماؿ ك  المسؤكؿك حاسمة كمناسبة دكف انتظار اذف 
 الكقت كالمكارد كزيادة التكاليؼ كحدكث اإلرباؾ كزيادة حدة االزمة .إضاعة 

كتدريب العامميف حكؿ كيفية البحث عف إشارات  ضركرة عقد البرامج التدريبية ككرش العمؿ في مجاؿ إدارة األزمات، .8
 اإلنذار كتعقبيا كاتخاذ اإلجراءات الكقائية لمنع حدكثيا.

في المؤسسات مف أجؿ الكقاية مف األزمات كاالستعداد لمتعامؿ معيا  :لإلنذار المبكر التأكيد عمى ضركرة كجكد نظاـ فعاؿ .9
 لتجنبيا في حاؿ كقكعيا.

إلدارتيا إدارة عممية، كيتعيف أف تتكفر في غرفة العمميات  غرفة عممياتلتحتاج أم أزمة  غرفة عمميات إدارة األزمات: .10
 خصائص عدة غاية في األىمية كىي:

 .كامؿ بشكؿ مؤمنة تككف أف .أ 
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 الكمبيكتر األزمة، كبأجيزة تطكر تعكس التي بالشاشات كمزكدة الفعالة االتصاؿ بكسائؿ تجييزا عاليان  مجيزة تككف أف .ب 
 .كدقة بسرعة كافة الحسابات إلجراء

مريحة كصالحة مف حيث الحجـ كاالتساع لمقياـ بالغرض، كاستيعاب فريؽ العمؿ الذم سيقـك بمعالجة األزمة  أف تككف .ج 
 (. 131: 2006كالسماح بحرية الحركة الفاعمة داخميا . ) اليدمي كمحمد ، 

في إدارة األزمات، فالسرعة مطمكبة الستيعاب األزمة،  المتحكمةأحد أىـ المتغيرات  الكقت يعد عنصر إدراؾ أىمية الكقت: .11
 منيا كمف اثارىا السمبية، الحد أك اإلضرار اءالحتك  ت المناسبة، كالقياـ بالعمميات الكاجبةاكالتفكير في البدائؿ كاتخاذ القرار 

 .(171: 2002)العجمي ، . المنظمة نشاط كاستعادة
 :كظائؼ أساسية ىي  خمس عمى كيقكـ : العممي اإلدارم لممنيج األزمة مع التعامؿ إخضاع .12

 أك األزمة حدكث ي منعف يسيـ فيك الناجحة، المنظمات في األساسية المسممات مف لؤلزمات التخطيط ديع  :التخطيط ا . 
 كفٌعاؿ منظـ فعؿ رد اجراء عمى القدرة تياإدار  لفريؽ يتيح وكما ان ليا، المصاحب المفاجأة عنصر كتبلفي آثارىا، مف التخفيؼ
-280:  2004. ) مينا ، ياتصاحب قد التي ليا المخطط غير الطارئة المكاقؼ لمكاجية عالية، كاالستعداد بكفاءة تيالمكاجي
281 .) 

 المككمة األعضاء عبر تحديد األزمة، إلدارة تبذؿ التي المختمفة الجيكد بيف المتكامؿ كالتكافؽ التنسيؽ بو يقصد :التنظيـ .  ب
 خطكط لؤلعضاء، كتحديد المساندة الخارجية عضك، كالييئات بكؿ المرتبطة كالمياـ األزمات، بمعالجة الخاصة األعماؿ إلييـ

 (.2003)عميكة ،  . كالتنفيذ المكاجية كأماكف األزمة، عمى لمتغمب البلزمة كالعناصر األدكات كتحديد كالمسؤكلية، السمطة
 معيف عمؿ عف أك االمتناع معيف بعمؿ بالقياـ األزمات فريؽ قائد مف األكامر استخداـ التكجيو عممية كتتضمف :التكجيو ج .
 ال ككاضحان  لمتنفيذ، كقاببلن  األمر معقكالن  يككف التكجيو فأ  :التالية الخصائص التكجيو يتضمف أف يجب لذلؾ تعديمو، أك

) مبلئكة ،  كالكقت الكيفية، كالمكاف، أـ الكمية الناحية مف أكاف سكاءه  تأديتو المطمكب العمؿ مبينان  ككامبلن  فيو، غمكض
2007  :290 . )  

 مف الفريؽ مساندة عمى األزمات قائد فريؽ تساعد نياأل تياإدار  نجاح في ميـ ركنا األزمات متابعة تعد  :كالرقابة المتابعة د .
 القياـ لغرض تشجيعيـ أك معينة، طريقة أك تكضيح ، عمؿ أك تبرير غمكضيا، حاؿ الخطة جكانب بعض تنفيذ تكضيح حيث
 عمى ةالمناسب التعديبلت كادخاؿ تكظيفيا، كحسف الخطة في المستخدمة كاألدكات الكسائؿ ءةكفا مف كالتأكد معيف، بعمؿ

 منيا كاالستفادة ، األحداث ىذه مسار عمى لمسيطرة كذلؾ األزمة، مكاجية لفريؽ المساندة الييئات كجكد مف الخطة كالتأكد
  ( .56 : 2009مستقببل . ) صقر، 

 تعمـ فرصل ياكتحكيم ، في المستقبؿ ياحدكث كمنع ،اتاألزم حدكث أسباب تحديد إلى التقكيـ كييدؼ :األزمات ق . تقكبـ
:  2006) اليحيكم ، .المستقبؿ في عمييا كالتغمب األزمات مع التعامؿ عمى المنظمة قدرة تحسيف بيدؼ األكضاع كتحسيف

17.) 
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 فيك األزمات، إدارة فاعمية في زيادة دكرا كبير لمتخطيط أف األزمات إدارة متطمبات مف عرضو تـ ما خبلؿ ك يمكف القكؿ مف 
 كتحميؿ لبلتصاالت، جيد كنظاـ معمكمات قاعدة عمى تكفير كالعمؿ تحدث، قد التي اتاألزم لمكاجية االستعداد يتضمف
  .سابقة كتجربة منيا لبلستفادة السابقة األزمات

 أبعاد إدارة األزمات التعميمية:
 تتميز إدارة األزمة بعدة أبعاد حسب طبيعة مكضكع األزمة يمكف ايجازىا عمى النحك التالي:  

تضمف تحديد متى بدأت األزمة كالمدل الحالي الذم الزالت قائمة خبللو كتكقعات استمرارىا في المستقبؿ ، : كي البعد الزمني .1
ألف ىذا التحديد الزمني يساعد عمى اقتراح السياسات كاإلجراءات التي تساىـ في القضاء عمى الجذكر التاريخية لؤلزمة ك 

 إجراءات مكاجيتيا حاليا كمستقببل .
اجتماعية أك سياسية  أك اقتصادية، أـ خميط تعميمية اك : كيعني معرفة مكضكع األزمة كنكعيا ، ىؿ ىي  البعد المكضكعي .2

 مف نكع أك أكثر مف تمؾ األنكاع.
 : بمعني معرفة آثار األزمة المباشرة كغير المباشرة.البعد التأثيرم  .3
تعاني منيا حاليا،  أك الزالتالتي كانت  أك المناطؽ: كيعني ىذا العنصر تحديد مكاف نشكء األزمة كالمنطقة البعد المكاني  .4

 كيساعد التعرؼ عمى البعد المكاني في تحقيؽ األىداؼ التي مف أجميا كضعت الخطة.
 التي تشمميـ األزمة كنكعياتيـ. األفراد: كيتضمف ىذا العنصر تحديد  البعد البشرم .5
كتطبيؽ السياسات  الذم سيشارككف في اتخاذ اإلجراءات دا: يتعمؽ ىذا الجانب بتحديد الجيات كاألفر  البعد المؤسسي .6

 اإلدارية كالتنظيمية البلزمة.
: يقصد بو التعرؼ عمى الظركؼ المحيطة لؤلزمة كالتي تدخؿ ضمف أسباب نشكئيا ككذلؾ التعرؼ عمى  البعد البيئي .7

 (. 2004، المتغيرات المختمفة التي تسبب في نشكئيا كاستمرارىا حاليا كمستقبميا . )الرىكاف
يمكف إضافة أبعاد أخرل إلدارة األزمات ، كإدارة الكقت ، ضغكط االزمة ، تقييـ مستكل ادارة االزمة ،  كضكح الرؤيا، ك 

كاالستخداـ األمثؿ لممكارد ، إيجاد البدائؿ ، تكفر المعمكمات ، الرضا الكظيفي ، كتحديد النظـ كالبرامج ك ميارات كاساليب 
 ادارة االزمة . 

 سا : مراحؿ ادارة االزمات التعميمية كاساليب مكاجيتيا : ساد
( خمس مراحؿ إلدارة األزمة تعكس التفكير الشامؿ المنظكمي لمتعامؿ مع Pearson & Mitroffحدد بيرسكف ك متركؼ )

 االزمات كذلؾ عمى النحك التالي :
مؿ بحساسية مع األحداث في المؤسسة مف حيث ك يتـ التركيز عمى االستشعار كالتعامرحمة اكتشاؼ اشارات االنذار :. 1

كجيات النظر، كفتح قنكات لداخؿ المؤسسة، كاالستجابة لمتطمبات العمؿ، كاالستماع  الصراع كالخبلؼ المشكبلت كحاالت
عمى األسباب التي يمكف أف تككف مؤشرات  االتصاؿ لجمع المعمكمات عف أم خمؿ كمؤشر قد يؤدم إلى أزمة . كبذلؾ يتعرؼ

 دكث األزمة كبالتالي التعامؿ معيا مسبقا.لح
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االدارم كمجمكعة العمؿ معو أف يدرككا االمكانيات كالقدرات المادية كالبشرية  المسؤكؿكعمى  مرحمة االستعداد كالكقاية:. 2
اىزية المؤسسة المدربة القادرة عمى التعامؿ مع األزمات كاكتشاؼ نقاط الضعؼ ليتداركيا قبؿ كقكع األزمة . بمعنى اف تككف ج

عالية في جميع االتجاىات مف حيث تكفر فريؽ أك فرؽ متخصصة لمتعامؿ مع األزمات ككضع الخطط كالسيناريكىات البديمة 
 لمقابمة جميع االحتماالت.

 كتتككف ىذه المرحمة مف أربع خطكات  لضماف التعامؿ مع األزمة مرحمة احتكاء األضرار أك الحد منيا )كقكع األزمة( :. 3
 بشكؿ شامؿ كىي :

 أ. تقدير المكقؼ. 
 ب. تحميؿ المكقؼ. 
 ج. التخطيط العممي لمتدخؿ. 
 د. التدخؿ لمعالجة األزمة.  

كاليدؼ مف ىذه الخطكات ىك ايقاؼ التأثيرات الناجمة عف األزمة كاحتكائيا كتقميؿ الخسائر لمحد األدنى كيعتمد ذلؾ عمى 
 اية.المرحمة السابقة مرحمة االستعداد كالكق

لمقياـ بأعماليا كالكصكؿ بيا إلى حالة مف االستقرار كالثبات كىي مرحمة النقاىة كالتخمص مرحمة استعادة نشاط المؤسسة :. 4
مف اآلثار النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية كغيرىا. كىي كذلؾ تتطمب قدرات ادارية كفنية كمالية كتعتمد إلى حد كبير عمى 

 التصرؼ . حسف التقدير كالتحميؿ ك 
كفييا تقـك المؤسسة بمراجعة ما حصؿ ليا كاجراءاتيا كدرجة استعدادىا كقدرتيا عمى احتكاء االزمة، كتقييـ  مرحمة التعمـ :. 5

شامؿ لكؿ ما جرل، كاالستفادة مف ذلؾ مف نقاط القكة كالضعؼ كدركس ليا لممستقبؿ. كعمى المؤسسة في ىذه المرحمة اف 
التي مرت بيا، كلتعكد مرة ثانية لمتخطيط كاالستعداد كالكقاية ككضع الخطط البديمة لمتعامؿ مع تؤرخ كتكثؽ كؿ األحداث 

 (.2003المستقبؿ. ) كامؿ، 
اف ادارة االزمات تتطمب ادارة رشيدة مبنية عمى المعرفة كاالسس العمميػة مػف كاقػع التجػارب االنسػانية، مػف خػبلؿ جيػكد العممػاء 

كاعداد السيناريكىات االفتراضية، كتقدير  العناصر التخطيطات الصمة بإدارة االزمات كمف أىـ ىذه كالباحثيف في حقكؿ العمـك ذ
الحمػػكؿ، كاجػػراءات التػػدخؿ ،كالتكجيػػو االعبلمػػي، كالنفسػػي كاالجتمػػاعي. ثػػـ تقيػػيـ االجػػراءات  كالفيػػـ، كايجػػاد االزمػػة، كالتفسػػير،

 دخؿ كخطط الرعاية كاالرشاد ذات العبلقة باألزمة.كتكثيؽ االحداث بشكؿ صادؽ كحفظ السجبلت كخيارات الت
 السابقةخذ بجميع العناصر كاأل، معيا تفاعؿالمبادرة ك بالمثؿ ىذه االدارة ال يككف تعامميا مع االزمة بردة فعؿ ، بؿ  ك   

 مف خبلؿ التخطيط االستراتيجي كالتفكير المنظكمي المتكامؿ لئلدارة. كتفاعبلتيا كانعكاساتيا
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 يب ادارة كمكاجية األزمات التعميمية :أسال
األزمات كأنكاعيا، إاٌل أف اليدؼ مف مكاجيتيا، يتمثؿ في الحٌد مف التدىكر كالخسائر، كاالستفادة مف  تعدد إشكاؿالرغـ مف ب 

أساليب دة تتبع عالمكاقؼ المستجدة، في اإلصبلح كالتطكير ك مف ثـ اتخاذ اإلجراءات المبلئمة لمنع تكرراىا كلتحقيؽ ذلؾ 
 أبرزىا:

ىي مجمكعة مف الطرائؽ التي سبؽ تجربتيا كاستخداميا في بعض الدكؿ عندما  ا . األساليب التقميدية في ادارة االزمات :
تتعرض ألزمة مف األزمات ، كليذه الطرؽ طابعيا الخاص الذم يستمد خصكصيتو مف خصكصية مكقؼ األزمة الذم يكاجيو 

 مات كفيما يأتي عرض لكؿ منيا:متخذ القرار في إدارة األز 
، اعدـ إعبلنيل ، كتسعىازمةاالعتراؼ بكجكد  تستخدمو غالبان اإلدارات المتسمطة التي ترفض األزمة كعدـ إعالنيا : إنكار .1

 صرار يمكنيا السيطرة عمى المكقؼ.اإل ىذ خبلؿ كمف ، يامنكرة حدكث
ؿ المباشر مع األزمة  ييدؼ إلى تدميرىا مف خبلؿ عنؼ التعامؿ تمٌثؿ ىذه الطريقة نكعان مف التعام تأجيؿ ظيكر األزمة : .2

 أك أسبابيا. تداعياتيا كالمكاجية ، سكاء مع 
 اليدؼ األساسي األزمة، كيككف كافية عف القكل الفاعمة في معمكمات يستخدـ عندما ال تتكفر تككيف لجاف لدراسة األزمة : .3

 شكئيا كالمحركيف ليا، ك افقادىا قكل دفعيا.ىك تحديد الفاعميف األساسييف في ن يا تككين مف
بلستخفاؼ بيا، كاالستيانة بتأثيرىا كنتائجيا بدالن مف التعامؿ لبعد االعتراؼ بكجكد األزمة، ييعمد  التقميؿ مف شأف األزمة : .4

 ( . 2005استعادة تكازنو )كردـ، الذم يمكف الكياف اإلدارم مف ، معيا باألسمكب المبلئـ
يؤدم إلى  ربماكبت الضغكط الداخمية لؤلزمة يزيد مف قٌكتيا كآثارىا السمبية، ك  لضغكط الداخمية لألزمة:ا السماح بظيكر .5

قة لقكل الضغط الداخمية لتحديد مصادر تصارع المصالح يمعالجتيا مف خبلؿ الدراسة العمليبادىر  اانفجارىا المدمر، كلذ
 مقضاء عمييا.ل ي، كالسعتياالضعؼ في بٍني نقاطكالحقكؽ، فيمكف تعييف 

ال شؾ في أف تعدد مسارات األزمة ، يحد مف خطرىا، كلذلؾ تيفرغ إلى مراحؿ ثبلثة أساسية: تشيد أكالىا  تفريع األزمة: .6
مكاجية عنيفة لمقكل الدافعة لؤلزمة ، كتحديا لمدل تماسكيا ، أما المرحمة الثانية فتحدد خبلليا أىداؼ بديمة لكؿ اتجاه فرعي 

ليسيؿ التعامؿ مع كؿ منيا عمى ًحدة ، كفي المرحمة الثالثة تبدأ عممية استقطاب كؿ تمؾ االتجاىات مف اتجاىاتيا 
 كمفاكضتيا في إطار رؤية شاممة .

يميد لذلؾ بإرساؿ أشخاص سرا إلى نطاؽ عمؿ األزمة لتحديد القكل التي سببتيا، كعزليا  األزمة: عزؿ القكل الفاعمة في .7
 ( . 299:  2003يا )الخضيرم، عف مركز األزمة كعف مؤيدي

ك إنكارىا يزيد مف تعاظميا فاالعتراؼ بيا كعدـ إنكارىا،  ىككيجب عمى ادارة المنظمة إدراؾ أكلى مراحؿ إدارة األزمة بنجاح 
يصعب مكاجيتيا، كالطرؽ السابقة ال تتناسب مع ركح العصر، كديمقراطية القرار، كالمشاركة الفاعمة، كالتقدـ  مف ثمة

 كلكجي.التكن
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 ب . األساليب الحديثة في ادارة االزمات التعميمية :
نكع األزمات التي تكاجييا كشكميا كطبيعتيا. ك اإلدارية،  المنظماتتكافؽ األساليب الحديثة طبيعة التطكرات، التي شيدتيا 

 كتتمثؿ تمؾ األساليب في اآلتي:
 ستيعاب الضغط المكلد ليا.حصار األزمة في نطاؽ محدكد، كا كيعتمد عمى احتكاء األزمة: .1
عند تككينيا، كإلضعافيا البٌد مف االئتبلفات ييمجأ إليو حينما تككف معالـ األزمة غير كاضحة بسبب تعدد  تصعيد األزمة: .2

 تصعيد األزمة حتى تصؿ إلى مرحمة تعارض المصالح الذم ينجـ عنو تفكؾ تكتبلتيا.
غير التقميدية، إاٌل أ نو يجب تحديد ذلؾ المضمكف لتفريغيا منو، فتفقد  كىك مف أنجح األساليب تفريغ األزمة مف مضمكنيا: .3

ىكيتيا كقٌكتيا الدافعة، كبصفة عامة يمكف تفريغ األزمة مف مضمكنيا إٌما بالتحالفات المؤقتة مع القكل المسببة ليا، أك 
 باالعتراؼ الجزئي باألزمة، ثـ إنكارىا.

تعامؿ مع األزمات الضخمة كشديدة القكة التي تنذر بأخطار عديدة، كيعتمد عمى كىك مف أفضؿ األساليب لم تفتيت األزمة: .4
ألزمات محدكدة الحجـ، تيفًقد ضغطيا الذم كاف مكجكدان في إطار  ياكتحكيم المعرفة الكاممة بالقكل المسببة لؤلزمة كافة ،

 ( . 66:  2002التحالفات. )الشعبلف، 
ب في األزمة العنيفة التي ال يمكف إيقاؼ تصاعدىا فيعمد إلى تحكيؿ مسارىا إلى يستخدـ ىذا األسمك  تحكيؿ مسار األزمة: .5

ت بديمة أخرل تتيح احتكاءىا باستيعاب نتائجيا، كالخضكع ليا، كاالعتراؼ بأسبابيا، ثـ التغمب عمييا تغمبان يحسر امسار 
 ( . 2009أضرارىا إلى أدنى مستكل ممكف. )الظاىر،

، أك مف الظركؼ المحيطة  المؤسسةاـ ىذه االستراتيجيات ينبثؽ مف الفمسفة اإلدارية التي تتبنيا ك في حقيقة االمر إف استخد
باألزمة، كمدل تأثيرىا بالبيئة الداخمية كالخارجية، كمدل استعداد فريؽ إدارة األزمة ، كخبرة الفريؽ، كمدل قدرة ىذه االستراتيجية 

رة إلى أف ادارة أم حدث اك أزمة ال يتكقؼ عمى استخداـ نكع معيف مف المستخدمة عمى مكاجية األزمة، كما يجب اإلشا
 االستراتيجيات إلدارتو كمعالجتو، بؿ قد تستخدـ أكثر مف استراتيجية في كقت كاحد، كبما يحقؽ الكفاءة كالفاعمية إلدارة األزمة .

 سابعا : فريؽ إدارة األزمات كاىـ خصائصو.
تبادؿ المنافع، أك التشابؾ كاالرتباط بيف القكل المسببة لؤلزمة كتمؾ المقاكمة ليا، كىذا ما محكر األزمة ىـ البشر بالمصالح ك 

يجعؿ تككيف فريؽ إلدارتيا ميمة صعبة تتكخى االختيار الدقيؽ ألعضائو، كاإلشراؼ عمييـ كتكجيييـ، كيأتي ذلؾ مف خبلؿ 
يـ، كتأكيد حٍسف تصرفيـ في المكاقؼ المختمفة، كقد يككف انتقاء أكلئؾ الذيف يستكفكف المكاصفات المطمكبة ،كمراقبة سمكك

 اختيارىـ مف خبلؿ االحتكاؾ العفكم في أثناء أحداث أزمة سابقة أثبتت صبلحيتيـ لمعمؿ ضمف فريؽ إدارة األزمات.
ككنكف ذكم إمكانيات : مجمكعة مف األفراد يتـ اختيارىـ بعناية تامة كبصكرة دائمة أك مؤقتة، كيكيعرؼ فريؽ إدارة األزمات بأنو

أك خبرات تؤىميـ لمتعامؿ مع األزمة، كتككف ميمتيـ ىي استشعار إشارات اإلنذار كالتخطيط لمكاجية األزمات المتكقعة، 
 كمكاجية كتتبع آثار األزمة كردكد أفعاؿ الرأم العاـ كالجيات المعنية، كأخيرا استخبلص الدركس المستفادة مف األزمة .
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 األزمات التعميمية: خصائص فريؽ إدارة
الحاجة إلى فريؽ مختص بإدارتيا يتميز  نتج عف تعدد األزمات كاتساع آثارىا اختفاء القرارات الفردية لمعالجتيا، كظيكر

 بمجمكعة مف الخصائص مف أىميا:
مف االستفادة تدريبيان مف أف يككف أفراد الفريؽ مدربيف تدريبان عاليان عمى مكاجية معظـ المكاقؼ المحتممة عمى اختبلفيا، كالبد  .1

: 2002الدكؿ المتقدمة في ىذا المجاؿ التي اىتمت بيذا الجانب ، كسجمت ليا مكاقؼ ناجحة مع األزمات )الشعبلف، 
141. ) 

ثابتة ، بؿ يجب أف يكاجيكا المكقؼ بحرية حسب تداعياتو كظركؼ األزمة التي  أال يحكـ أداؤىـ إجراءات مقننة أك .2
 يكاجيكنيا.

فريؽ باطبلع رئيسو باإلنجازات كاألعماؿ التي يقـك بيا لمكاجية األزمة في مكقع العمؿ أكالن بأكؿ، حتى يتمكف قائد قياـ ال .3
 عاة مستجدات المكقؼ.االفريؽ مف التنسيؽ بيف الفرؽ المختمفة كؿ حسب ميمتو، كلمر 

منظمات لأف يككنكا منتميف  فضؿكيفقط ،  وليس مف الضركرم أف يككف أعضاء فريؽ إدارة األزمات متفرغيف ألعمال .4
أىمية في كظائفيـ العادية، كعند األزمة يتـ استدعاؤىـ ليقكمكا بأدكارىـ حسب طبيعة األزمة التي حدثت بالفعؿ . اك  حككمية

 .( 1995الحسنية كاخركف ، )
 تنكع تخصصات الفريؽ كتعددىا، مع مراعاة القدرة عمى التعاكف المشترؾ كالعمؿ الجماعي. .5
يؽ كاالتصاؿ الفعاؿ بيف فريؽ األزمة كالمستكيات القيادية تبلفيا ألم خطأ أك مشكمة في أثناء مكاجيتيا، كال شؾ في أف التنس .6

تكنكلكجيا االتصاؿ كما تتيحو مف إمكانيات قد ذلمت كثيران مف المشكبلت التي كانت تعكؽ االتصاالت بيف أعضاء فريؽ 
 ميا مف جية ثانية.األزمة مف جية، كبينو كبيف القيادات الع

اختيار قائد لمفريؽ تتكافر فيو مكاصفات شخصية كمكضكعية، تؤىمو لمقيادة، كتحمؿ المسؤكلية، كالقدرة عمى اتخاذ القرار،  .7
كالتعاكف مع المستكيات القيادية، كمٍنحو صبلحيات كاسعة تمكنو مف التحرؾ السريع، كاتخاذ القرار في أثناء األزمة، كلكف 

تمؾ الصبلحيات تنظيميا كاداريا كفؽ المراحؿ المختمفة لتطكر األزمة، ك أف يعيف نائباف لو لمكجية األزمة يفضؿ أف تحدد 
 ( .2009في أثناء تغيبو . )الظاىر، 

كبالنظر إلى ما سبؽ يمكف أف نستخمص أف أىـ خاصية يجب أف تتكفر في فريؽ إدارة األزمة ىي قدرتو عمى اإلبداع 
ككجكد الشفافية التي تمكف أعضاء الفريؽ مف التكاصؿ مع أنفسيـ كمع اآلخريف  مى العمؿ الجماعي،كاالبتكار، ك القدرة ع

 بطريقة تتيح لييـ تحقيؽ اليدؼ الذم مف أجمو كجد فريؽ إدارة األزمات.
 ثامنا : دكر المعمكمات  كاالتصاالت في إدارة األزمات التعميمية :

يػو " عصػر المعمكمػات " كأصػبحت المعمكمػات تشػكؿ عالمػا قائمػا بذاتػو ، كصػارت صار العالـ الػذم نعػيش فيػو عالمػا يطمػؽ عم
تػػتحكـ بكافػػػة مظػػاىر الحيػػػاة كتطكراتيػػػا ، فتؤكػػد التجربػػػة اإلنسػػانية أف غيػػػاب المعمكمػػػات أك نقصػػيا أك عػػػدـ دقتيػػا كانػػػت دائمػػػان 

تـ فػػي المنظمػػات إنشػػاء نظػػـ إلدارة األزمػػات القػػرارات غيػػر السػػميمة ، لػػذلؾ مػػف الميػػـ أف يػػ اتخػػاذالعامػػؿ المباشػػر كالرئيسػػي فػػي 
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كنظػػـ دعػػـ القػػرارات التػػي تعتمػػد عمػػي تكنكلكجيػػا المعمكمػػات المتقدمػػة ، كالتقنيػػة المعمكماتيػػة كتطبيقاتيػػا مثػػؿ االستشػػعار عػػف بعػػد 
ؼ مػػػف آثػػػار كنظػػػـ معالجػػػة البيانػػػات كنظػػػـ المعمكمػػػات الجغرافيػػػة كاإلنترنػػػت كىػػػك مػػػف الكسػػػائؿ التػػػي تسػػػاعد فػػػي الػػػتحكـ كالتخفيػػػ

األخطار التي تتعامؿ بشكؿ فعاؿ مع األزمات المحتممػة حيػث تقػـك المنظمػة بعمػؿ اسػتراتيجية لمتخطػيط حتػي  يمكنيػا االسػتفادة 
مػا يسػػمي مكتػب المعمكمػػات الرئيسػي كذلػػؾ لتػكفير المعمكمػػات  مػف نظػـ المعمكمػػات عمػي أكمػػؿ كجػو ككػػذلؾ تقػـك المنظمػػة بعمػؿ

 .( 2008)احمد ، .ة كاممة عف جميع جكانب المنظم
 أىمية نظاـ المعمكمات في إدارة األزمة الجامعية :

 عتبر األساس الذم نبني عميو المعرفة بطبيعة األحداث المتكقعة .يتيديد محتمؿ ك ام  تكفير البيانات عف .1
اسب كاحتياجات االستخداـ الفعاؿ لكـ البيانات مف خبلؿ معالجتيا كتحكيميا إلي معمكمات كتكفيرىا بالشكؿ الذم يتن .2

 كمتطمبات مكاجية األزمات .
كافة اإلجابات المناسبة لكافة األسئمة التي يطرحيا أك يثيرىا مكقؼ التعامؿ مع األزمات المحتممة بسرعة كدقة بأعمى  تكفير .3

 درجة مف الشمكلية كتمدىا بالخطط كالبرامج البلزمة .
ـ دقة تقييميا كتقديرىا أك عند عدـ رفعيا في التكقيت المناسب تجنب المفاجأة فيي تحدث في حالة تصكر المعمكمات أك عد .4

 إلي متخذ القرار .
غمكض مف عادة ما تككف أسبابو الرئيسية  ضيؽ الكقت أماـ أجيزة صنع القرارفالقرار كتحقيؽ أىدافو :  اتخاذسرعة  .5

 تقدير المكقؼ .صكر المعمكمات التي يمكف االستفادة منيا في تفيـ أبعاد األزمة ك قالمكقؼ نتيجة 
 لصانعي كمتخذم القرار .بالنسبة  البعد عف الجكانب العاطفية في تفسير المعمكمات .6
 كفؽ متطمبات الكاقع . ياالقرار حيث يساعد عمي تغيير القرارات كتعديم اتخاذزيادة المركنة في  .7
كضبط إيقاع   تيايات المتاحة إلدار ت الخاصة بإدارة األزمة حيث تساعد عمي استثمار اإلمكانااإلمكانيات كالقدر  تكفير .8

 .ياتصاعد األحداث في
تػػػػػػػػكفير المعمكمػػػػػػػػات عػػػػػػػػف األحػػػػػػػػداث كالظػػػػػػػػكاىر المسػػػػػػػػتقبمية األمػػػػػػػػر الػػػػػػػػذم يمكػػػػػػػػف اإلدارة مػػػػػػػػف اإلعػػػػػػػػداد ليػػػػػػػػا كالتخطػػػػػػػػيط  .9

 لمكاجيتيا .
مػا : دكر قبػؿ "  ليػا دكراف ىامػاف فػي أعمػاؿ األزمػة المعمكمػات ى "Information Technology " ITفتكنكلكجيػا المعمكمػات 

حدكث األزمة كيتمثؿ في إمداد إدارة األزمة باألدكات البلزمة ليا فيي بمثابة العمػكد الفقػرم فػي عمميػة االسػتعداد كالتنظػيـ إلدارة 
 األزمة ، كدكرىا الثاني بعد حدكث األزمة يتمثؿ  في محاكلة جعؿ األزمة تنظيمية لمحد مف تأثيرىا السمبي عمي المنظمة.

 صاالت في إدارة األزمات التعميمية:أىمية االت
يأخذ عنصر االتصاالت دكرا حيكيان في عممية إدارة األزمة، ككمما نجحت اتصاالت فريؽ األزمة في تجميع أكبر كـ مف 

كتحميميا، أمكف اتخاذ القرار السميـ ، ك يجب أف تشمؿ محاكر االتصاؿ داخؿ المنظمة  ياالمعمكمات الدقيقة كالصحيحة عن
األزمة أربعة محاكر أساسية ىي : االتصاالت الداخمية عمى مستكل المنظمة، كاالتصاالت داخؿ فريؽ إدارة األزمة ، أثناء 
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كاالتصاالت مع كسائؿ اإلعبلـ الخارجية ، كأخيرا االتصاؿ مع الجميكر العاـ المعني باألزمة، لمبدء في معالجتيا )عباس، 
2004 :91 . ) 

اؿ داخؿ المنظمة في أنيا تؤدم إلى تكامؿ المياـ كالنشاطات كتكحيدىا مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا ، كبالنتيجة تكمف أىمية االتص
 كخاصة أف االتصاؿ الكفكء كالفٌعاؿ يعمؿ عمى تحقيؽ نتائج ايجابية نذكر منيا مايمي :

 تأسيس األىداؼ كتكحيدىا. .1
 كضع الخطط كتكضيح خطكات تنفيذىا. .2
 اممة، كباقي المكارد ، كاستخداميا استخدامان أكثر فعالية ككفاية.تنظيـ المكارد البشرية كالقكل الع .3
 تقييـ العامميف كتطكيرىـ كاختيار األنسب منيـ لممياـ المختمفة. .4
عداد بيئة تشجع عمى البذؿ كالعطاء كالتعاكف. .5  تكجيو العامميف كحثيـ عمى العمؿ، كا 
 جعة األداء كرقابة النشاطات كتقييميا كضبطيا.امر  .6
 مع العمبلء كالمستفيديف كبناء عبلقات جيدة كفاعمة.التكاصؿ  .7
متابعة تطكرات البيئة الخارجية مع ما تحتكيو مف ثقافة، كأنظمة، كتكجيات، كتغيرات اجتماعية كتربكية ، كاقتصادية،  .8

 (2007كسياسية . ) مبلئكة ، 
بكية ك أكلياء األمكر كالمجتمع المحمي التر  المؤسساتكىنا تجدر اإلشارة إلى ضركرة التكاصؿ مع الطمبة كالعامميف في 

لمحصكؿ عمى المعمكمات في أثناء حدكث األزمات، كقبميا كبعدىا، كالبٌد مف نشر المعمكمات في الكقت المناسب في أثناء 
 األزمات؛ مما يساعد عمى استعادة التكازف كاليدكء بعد حدكث األزمات فكمما كانت المعمكمات متاحة بدقة كمكضكعية، تمكف
صاحب القرار مف مكاجية أم متغيرات فجائية، كمف خبلؿ كسائؿ جمع المعمكمات يمكف تحكيؿ العكامؿ غير المتكقعة إلى أمر 

 متكقع الحدكث، كمف ثـ كضعو تحت السيطرة.
 تاسعا : معكقات نجاح إدارة األزمات التعميمية: 

 ا  يمكف تصنيفيا إلى أربعة أصناؼ ىي:إف المعكقات التي قد تعرقؿ عميمة إدارة األزمة عف تحقيؽ أىدافي

كىي التي تتعمؽ بالطبيعة اإلنسانية لؤلفراد كالثقافة  ( :(Human Nature Obstaclesالمعكقات الطبيعة اإلنسانية  -1
 :يامننذكر التنظيمية السائدة بالمنظمة ك 

عادةن في المنظمات كيككف ذلؾ ط لؤلزمة، عادة ما يتجنب األفراد التفكير في عممية التخطي االعتقاد بعدـ حدكث االزمة : .أ 
 التي يككف عمميا ركتينيان تحيطو عبلقات مستقرة كبيئة آمنة كبالتالي يجرم استبعاد حدكثيا.

 بعض مثؿ سأتعامؿ مع األزمة عندما تحدث.الالقصكر في فيـ مكامف الخطر ك المفاىيـ الخاطئة لدل  .ب 
 ذم استخدـ في التعامؿ مع أزمات سابقة .التعامؿ مع األزمات كتباينيا بالمنيج نفسو ال .ج 
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 المعكقات التنظيمية : كيمكف ايجاز بعض منيا في النقاط التالية : - 2
 عدـ كجكد تحديد كاضح لمسمطة كالمسؤكلية في المؤسسة. .أ 
 اختبلؼ الثقافات كالخمفيات االجتماعية بيف األفراد. .ب 
 رارات.صعكبات في عمميات التنسيؽ كممارسة السمطات كاتخاذ الق .ج 
 ضعؼ سياسات التأىيؿ كالتدريب في مجاؿ األزمات. .د 
 عدـ كفاية الصبلحيات الممنكحة إلى الجيات المعنية لمتعامؿ مع ظركؼ األزمات. .ق 
 عدـ التقدير الكافي لقياـ العامميف بالممارسات الميمة. .ك 
 عمييا. احتفاظ األشخاص بالمعمكمات ألنفسيـ حتى في أكقات حرجة قد تككف الحاجة ماسة لمحصكؿ .ز 
 تعرض المعمكمات لمتحريؼ كالتشكيو في أثناء انتقاليا داخؿ الجياز اإلدارم كخارجو. .ح 
 صعكبة تشخيص دقة المعمكمات كضماف مصدر صحتيا في ظركؼ األزمة. .ط 

 : كنذكر منيا : ( (Communication Obstaclesمعكقات االتصاؿ  - 3
 ة كخارجيا.صعكبات في عممية نقؿ المعمكمات كتبادليا داخؿ المنظم .أ 
 محدكدية استخداـ أنظمة االتصاالت الحديثة لمتصدم لؤلزمات. .ب 
باالتصاؿ أك ما  االتصاالت، فالعديد مف المنظمات ال تعرؼ مع مف تقـكعمى تفعيؿ اك استخداـ نظـ المنظمة  قدرةعدـ  .ج 

 ىي المعمكمات التي يمكف نشرىا عند كقكع األزمة .
 ( : كيمكف تمخيصيا في االتي : Information Obstaclesمعكقات تتعمؽ بالمعمكمات ) - 4
أف ذلؾ يعني االعتراؼ بعدـ كفاءتيـ  العتقادىـالمسؤكليف األفكار الجديدة مف اآلخريف  كاعدـ قبكؿ بعض االفراد  .أ 

 الشخصية.
ظـ عمؿ جديدة التكتؿ ضد األفكار الجديدة لبلعتقاد أنيا سكؼ تتطمب ميارات كاساليب عمؿ ال يجيدكىا كستأتي بتقنيات كن .ب 

 لف يستطيعكا التعامؿ معيا.
 الخكؼ مف أف التغيير سكؼ يكلد تغييرا آخر، كيمثؿ ذلؾ مستقببلن غامضا ، كسيئا لغير األكفاء. .ج 
استخداـ عنصر المفاجأة في التغيير دكف أف تيعرض األفكار الجديدة عمى األفراد لمناقشتيا كذلؾ ألنيا تخمؽ جكان مف الشؾ  .د 

 ( .1996)ىبلؿ، كالريبة كالغمكض 
 دخاؿ تعديبلت ميمة عمى فريؽ إدارة األزمة أك الييكؿ اإلدارم لممنظمة.إلمقاكمة الحاجة  .ق 
 رفض تمقي معمكمات جديدة أك تغذية استرجاعية. .ك 
 محاكلة التضميؿ في النتائج أك األحداث، كعدـ الشفافية . .ز 
 لة في مجاؿ إدارة األزمات.النقص الشديد في الدارسات الجيدة التي يمكف أف تعطى تطبيقات فعا .ح 
 التعامؿ معيا.ك  األدكات كاألساليب اإلدارية غير المبلئمة التي يمكف أف تساعد المنظمات في منع األزمات .ط 
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 غياب المرجعيات التي يمكف أف تمد متخذم القرار بالمعمكمات البلزمة في مجاؿ األزمات كادارتيا . .م 
ظير نقص اإلمكانات البشرية في قمة المكارد البشرية أك انعداميا، أما المعكقات اإلمكانيات المادية كالبشرية كي اضافة لنقص

المادية فتظير في ضعؼ القدرة االقتصادية لممنظمة، كعدـ قدرتيا عمى تمبية الحاجات المطمكبة منيا، األمر الذم يحكؿ دكف 
 تقدميا أك تطكرىا .

 عاشرا : االستنتاجات ك التكصيات . 
 .كمصيرية  ة تحكؿ مصيرية فاصمةتمثؿ األزمة لحظ .1
 يستدعي التعامؿ مع األزمة تجاكز الطرائؽ المعتادة في الحؿ الى أخرل مبدعة . .2
 تحدث األزمات بسرعة غير متكقعة . .3
 أعادة بناء الثقة كالمصداقية. كفياالستياء العاـ  في مستكل ةاألزم نمط السمكؾ السمبي لممديريف بعد حدكث يؤثر .4
 . ...الخاألساسية عدة أزمات إعبلمية كسيككلكجية كفنية يترافؽ مع األزمة .5
المجتمع تككف حرجة أثناء األزمة أذ تحدث األزمة في مناخ مف عدـ التأكد مما  مؤسساتالعبلقة بيف المنظمة كبعض  .6

  .( 2011يؤدم الى فقداف الثقة كانتشار الشائعات . ) عبداليادم ، 
 :  التكصيات

تكصيات ميمة  ـ ينبغي أف يتعمميا كيؤدييا القائد قبؿ حدكث األزمة أك الكارثة ، تصمح ألف تككفكىناؾ جممة مف الميا     
 كمنيا :

 مف أجؿ بناء عبلقات الثقة المطمكبة كاتخاذ القرار الحاسـ. المناسب كقتفي التكفير خبراء األزمة  .1
 .المنظمات الرسمية أثناء األزمة عمؿ قد يتعطؿفالدكؿ القادرة عمى المساعدة ك  تحديد الشركاء مف المنظمات .2
 . التدريب عمى التقييـ المعمكماتي كالمكقفي بشكؿ مناسب كفكرم ككيفية التعامؿ مع االزمات، كتقييـ الكاقع .3
دعـ كتسييؿ نشكء ركابط أك حمقات تنسيؽ غير رسمية تمتقي فييا التدفقات المعمكماتية السيما تمؾ التي يطكرىا المكاطنكف  .4

 رئ .كخدمات الطكا
 . مف ذكم الكفاءةاألمد باختيار الشركاء  العمؿ عمى أعادة البناء كاستعادة النشاط الطكيؿ .5

 أضافة الى تكصيات أخرل كمنيا :
كسابيـ الميارات الخاصة بإدارة األزمة كخصائص السمكؾ اإلنساني المناسب المبني عمى قيـ جكىرية إلعادة  .1 تدريب القادة كا 

 بناء الثقة كبسرعة .
، كالتدريب عمى سيناريكىات األزمة كمحاكاة الخطط المكضكعة عند انييار اليياكؿ االجتماعيةر مستمزمات الصحة تكفي .2

 القيادية بما يضمف مركنة كسرعة استجابة المكاطنيف كالجيات الحككمية . 
 أنشاء مراكز عمميات متقدمة مييأة ألف تأخذ زماـ المبادرة في مثؿ ىذه الحاالت .  .3
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األعبلـ كأصحاب المصالح  كالجميكر المعني مف خبلؿ اتصاؿ فاعؿ ، كاختيار كفكء لمتحدث رسمي مدرب جيدا العمؿ مع  .4
كعالي المصداقية ألرساؿ رسائؿ مكثكقة متجانسة كصريحة كمستمرة ككاقعية كفكرا ، لمتغمب عمى الشائعات كالقمؽ المتكقع ، 

عادة اإلحساس بالسيطرة.  كا 
عبلميا كسمككيا فكرية كسريعة . تحدث األزمات بسرعة لذا  .5  ينبغي أف تككف االستجابة فنيا كا 
 تقميؿ حجـ األضرار كاستعادة النشاط.لقطاعات المجتمع  ككؿالمشاركة مع المنظمات المحمية كالحككمية  .6
فؤة طط كالتعمـ مف األخطاء مف أجؿ األعداد السميـ لخك المراجعة المكضكعية لؤلزمات الماضية كاألزمات المشابية  .7

 .مستقبمية
المنظكر القيمي لممجتمع بعد تشخيص ك  كالقكاعد التي يرتكز عمييا في أدارة األزمات،استنتاج الحمكؿ كفؽ المنيج العممي  .8

 (.2011األسباب. )عبداليادم،
 

 : المراجع
منية كالتدريب، ( . مفيـك األزمات منظكر إدارم كاجتماعي، المجمة العربية لمدارسات األ2001أبك النصر، مدحت محمد ) .1

 . 2، العدد  14المجمد 
 ( .اإلدارة االستراتيجية  كادارة األزمات. اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة .2002ابكقحؼ ، عبد السبلـ ) .2
 ( . مدخؿ لئلدارة التربكية، دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كاالعبلف : عماف .2009ابكناصر، فتحي محمد ) .3
 (.دراسات في تحديث اإلدارة الجامعية ،الكراؽ لمنشر كالتكزيع : عماف. 2004نبسو )ابكنيسة ،عبدالعزيز أبك  .4
 الفكر: القاىرة . االسباب كالعبلج، دار (.ادارة االزمات التعميمية في المدارس:2000احمد، ابراىيـ احمد ) .5
صبلح ، مركز الخبرات المعنية ( . أدارة األزمات : التخطيط لما قد ال يحدث. تعريب : عبلء أحمد 2004إصدارات بميؾ) .6

 . 37باإلدارة ،القاىرة  ، المجمد 
( ."إدارة األزمات: دراسة ميدانية لمدل تكافر عناصر ادارة األزمات مف كجية 2000االعرجي، عاصـ كدقامسة، مأمكف ) .7

يد  االدارة العامة، ، مع4، عدد 39نظر العامميف في الكظائؼ اإلشراقية في امانة عماف الكبرل". االدارة العامة، مج 
 الرياض .

( . مجمة العمـك االقتصادية كاإلدارية ، كمية االدارة كاالقتصاد ، جامعة بغداد ، المجمد 2011إيثار عبد اليادم محمد ) .8
 ( ، ديسمبر.64( ،العدد )17)

 لمنشر . ( .االبداع يخنؽ االزمات :رؤية جديدة في ادارة االزمات ،بيت االفكار1999البريدم ، عبدا ) .9
 (. المكرد القريب ، دار العمـ لممبلييف ، لبناف. 1980البعمبكي ، منير ) .10
( . ادارة االزمات كأحد االتجاىات الحديثة في عمـ االدارة ، مجمة مستقبؿ التربية العربية 2003بف عبدا ، عادؿ خيرا) .11

 . 9، المجمد :  30، العدد : 
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 عميـ كالمستقبؿ. القاىرة: دار المعارؼ.( . الت1997بياء الديف ،حسيف كامؿ ) .12
( . الميمات المستقبمية لئلدارة الجامعية في العراؽ في ضكء اىداؼ التعميـ الجامعي المقترحة  2003التميمي ،نياد كريـ ) .13

 ،اطركحة دكتكراه ، غير منشكرة ، كمية التربية ، جامعة بف رشد ، بغداد .
زمات التخطيط لما قد يحدث. تعريب: عبل احمد إصبلح ، القاىرة: مركز الخبرات ( . إدارة األ2002تكفيؽ، عبد الرحمف ) .14

 . : القاىرة المينية لئلدارة
 ( . التربية المقارنة. القاىرة: دار الفكر العربي .2000حجي ، أحمد إسماعيؿ ) .15
ا قبؿ الجامعي في الجميكرية (.االستراتيجية الكطنية إلدخاؿ المعمكماتية في التعميـ م 1995الحسنية، سميـ كآخركف )  .16

 العربية السكرية. دمشؽ: كزارة التربية، الجميكرية العربية السكرية.
(: ممارسة مدير المدرسة الثٌانكية لميارة إدارة األزمات في محافظة غزة، رسالة  2006حمدكنة، حساـ الٌديف حسف عطية )  .17

 الجامعة اإلسبلمٌية، غزة. ماجستير غير منشكرة، قسـ أصكؿ الٌتربية، كمية الٌتربية،
(: الٌتفاكض في األزمات كالمكاقؼ الطارئة: مع تطبيقات عممٌية، إيتراؾ لمٌطباعة كالٌنشر كالٌتكزيع،  2005حٌكاش، جماؿ )  .18

 القاىرة.
 ( . ادارة االزمات . مجمكعة النيؿ العربية ، القاىرة.2002الخضيرم، محسف ) .19
 الفاركؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة. ر دا مة قسـ الترجمة بدر الفاركؽ:(.إدارة األزمات ،ترج2004د.ل،ركنالد ) .20
 (. مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيركت ، لبناف.1979الرازم ، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ) .21
 بيركت .:(. مختار الصحاح، دار الكتاب العربي2000الرازم ، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر مختار ) .22
(. إعداد مكاصفات برنامج لتطكير جاىزية المدارس الثانكية الحككمية في األردف إلدارة  2006ابعة، عمر عبد. ) رب .23

األزمات في ضكء تقييـ تمؾ الجاىزية مف قبؿ مديرييا كمعممييا. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة عماف العربية 
 لمدراسات العميا، عماف، األردف.

 (، التخطيط لمكاجية األزمات كالككارث، القاىرة: دار أبك المجد لمطباعة. 2004الرىكاف، محمد)  .24
(، إدارة األزمات: األسس، المراحؿ، اآلليات. رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة نايؼ  2002الشعبلف، فيد أحمد)  .25

 العربية لمعمـك األمنية، الرياض، السعكدية.
ارة إدارة األزمات لمديرم المدارس ككالة الغكث بغزة كسبؿ تنميتيا" ، ( . "درجة تكافر مي2003صقر ، عاطؼ محمد ) .26

 رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف .
 (. إدارة األزمات. إربد: عالـ الكتب الحديث. 2009الظاىر، نعيـ إبراىيـ. )  .27
 المعرفة . ( . إدارة األزمات. عماف: دار كنكز2006عبكدم، زيد محمد منير ) .28
 ( . سيككلكجية التفاكض ك ادارة األزمات. االسكندرية: منشأة المعارؼ .1998عثماف، فاركؽ السيد ) .29
 الجديدة لمنشر. الجامعة دار اإلسكندرية: (.اإلدارة المدرسية كمتطمبات العصر.2007العجمي، محمد ) .30
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اني منيا جامعة القدس المفتكحة أثناء انتفاضة (. قمؽ األزمات التي تع 2005العسيمي، رجاء، كعبد ا، تيسير. )  .31
 األقصى، مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث كالدراسات . 

 ( . إدارة الكقت كاألزمات كاإلدارة باألزمات. القاىرة: دار األميف .2003عميكة ، السيد ) .32
اشديف كتطبيقاتيا في مجاؿ اإلدارة (. نماذج مف إدارة األزمات في عيد الخمفاء الر  1995القثامي , جميؿ حامد. )  .33

 كالتخطيط التربكم ، رسالة ماجستير غير منشكرة, المممكة السعكدية، جامعة أـ القرل.
(.ادارة األزمات المدرسية: المدخؿ السيككلكجي المعمكماتي. مكتبة النيضة المصرية، 2003كامؿ ،عبد الكىاب محمد ) .34

 القاىرة .
مقترحة لتطكير إدارة مدارس مرحمة التعميـ األساسي في ضكء متطمبات مدرسة  ( .استراتيجية2007كحيؿ ، أمؿ ) .35

 المستقبؿ. رسالة دكتكراه غير منشكرة، معيد البحكث كالد راسات التربكية ، جامعة القاىرة .
ائمة في المممكة (المجاف األمنية كدكرىا في إدارة األزمات، "دراسة تطبيقية عمى المجاف األمنية الد 2005كردـ ،عبدا  )  .36

 العربية السعكدية"، رسالة ماجستير، الرياض :جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية.
 الثقافة لمنشر. ، عماف: دار2(.اتخاذ القرارات اإلدارية بيف النظرية كالتطبيؽ. ط 2007كنعاف، نكاؼ) .37
 ( . إدارة األزمات. القاىرة: الدار الجامعية .2006ماىر ، أحمد ) .38
( . إدارة األزمات كالككارث :كيؼ ؟ ، مجمة التنمية اإلدارية ، الجياز المركزم لمتنظيـ 2006التيامي مصطفي )مصطفي،  .39

 ، إبريؿ .  11كاإلدارة ، العدد 
 .2005(. اإلعبلـ كمعالجة األزمات ، القاىرة : الدار المصرية المبنانية ،2005مكاكم ، عماد) .40
 ادئ كميارات القيادة كاإلدارة. مكة المكرمة.( . مب2007مبلئكة ، عبد العزيز محمد ) .41
( االزمات داخؿ 26(. الممارسات السمككية لمديرم المدارس في التعامؿ مع  ،) 2002الميدم، سكزاف ك كىيبة، حساـ. )  .42

 المدرسة ، مجمة كمية التربية كعمـ النفس.
 مؤسسة شباب الجامعة لمنشر . ( . إدارة األزمات قراءة في المنيج. االسكندرية:2004مينا، محمد نصر ) .43
( نمكذج مقترح إلدارة االزمات في كزارة التربية كالتعميـ في ضكء الكاقع كاالتجاىات االدارية 2006النكايسة ،رياض حسف ) .44

 المعاصرة ،اطركحة دكتكراه منشكرة ،جامعة عماف .
 ية كالحمكؿ. عماف : دار الزىراف لمنشر.( . مبادئ إدارة األزمات االستراتيج2006اليدمي ، ماجد سبلـ كمحمد جاسـ ) .45
 ، القاىرة: مركز تطكير األداء كالتنمية .4( . ميارات إدارة األزمات، ط 1999ىبلؿ، محمد عبد الغني ) .46
( . "إدارة األزمات في المدارس المتكسطة الحككمية بنات بالمدينة المنكرة" رسالة ماجستير غير 2006اليحيكم ، صبرية ) .47

 التربية ، جامعة الممؾ سعكد، الرياض، المممكة العربية السعكدية .منشكرة، كمية 
مجمة العمـك ( . باستراتيجية أدارة األزمات: تأطير مفاىيمي عمى كفؽ المنظكر اإلسبلمي ، 2011عبداليادم ، إيثار )

  ، ديسمبر . ( 64( ،العدد )17االقتصادية كاإلدارية / كمية االدارة كاالقتصاد / جامعة بغداد ، المجمد )
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 استخدام استراتيجيات التدخل المهني للخدمة االجتماعية وقت الكوارث الطبيعية              

  ًَىرظاُ(فً نٍثٍا )انفٍضاَاخ وانسٍىل                                       

 أ. سؼٍذج أتىسٍف يفراغ ػهً.

 يحاضر تمسى انخذيح االظرًاػٍح 

تهس/ ظايؼح طرا اَدابكهٍح   

 

 مقدمة. .1.1

          ضؼطرٍ جُل٤ؼحٗحش كظَ جُشطحء، ٝجُكٍجتن، ٝٗلٞم جُك٤ٞجٗحش، ٝئضالف جُٔكحط٤َ جٌُُجػ٤س، ٝجألشؿحٌ جُٔػٍٔز 

 جُكح٤ُس.قٓد ٝغحتن جُىٌجْس ضطٌٌٍ يُي جُطر٤ؼ٤س جُط٢ ٖٓ جٌُٞجٌظ 

ؾطٔحػ٤س ٝجٌُٞجٌظ ذح٤ُٜثس جُؼحٓس ٣ؼَٔ جالنظحت٤ٕٞ جالؾطٔحػ٤ٕٞ ك٢ ُؿحٕ جُطؼ٣ٞغ ػٖ جٌُٞجٌظ ذاوجٌز جُط٤ٔ٘س جالٝ

ٝهط٢ وٕٝ ٓطحذؼس جألْرحخ ذحألْح٤ُد  ُِطؼحٖٓ جالؾطٔحػ٢ / ؽٍجذِّ. ُِطؼحَٓ ٓغ جٌُٞجٌظ ٝجألَٓحش ذأِْٞخ جؿحغ٢

 جُؼ٤ِٔس.

جُط٢ ذحُؿٞوز ك٢ ط٤حؿس جألْثِس ك٢ جالْطٔحٌجش جالؾطٔحػ٤س جُىػٞز ج٢ُ جالٛطٔحّ ٖٓ نالٍ جُىٌجْس جُكح٤ُس ٣طْ ٝ       

 ٌز ٖٓ جُكٍجتن ٝجُل٤ؼحٗحش ٝج٤ٍُٓٞضؿٔغ ذٜح جُر٤حٗحش ػٖ جألٍْز جُٔطؼٍ

٣طؼِن جُؼح٤ِٖٓ ٣ٞجؾٜٕٞ ضكىٟ ًَ جألنظحت٤٤ٖ جالؾطٔحػ٤س ئٕ حتن جُٔطؼِوس ذح٤َُٓ ٝجُل٤ؼحٗحش، ضٞػف جُٞغ    

ْ ذؼؼق ك٢ جألػىجو جألًحو٢ٔ٣ ٝج٢ُٜ٘ٔ ٝػؼق ٓؼٍكطٜذحُوٞج٤ٖٗ جُطؼ٣ٞؼ٤س ػٖ جألػٍجٌ ٝضكىٟ ٣طؼِن 

 ج٢ُٜ٘ٔ.ذحْطٍجض٤ؿ٤حش جُطىنَ 

جألٌجػ٢   هْٓ جُؿـٍجك٤ح ُٔ٘حهشس ٓٞػٞع ذحألْحضًز ك٢ ذحالْطؼحٗس  هحٓص جُرحقػس ٓشٌِس جُركع ٝجهؼ٤س ُٝطكى٣ى          

جُط٢ ضٌٌٍ ك٤ٜح جُؼٌٍ ق٤ع ًحٗص ن٣ٍطس ضٞػف )ؾـٍجك٤ح ٤ُر٤ح( ٝضكظِص ػ٠ِ ن٣ٍطس ُِٔ٘طوس  جُٔ٘هلؼس ك٢ ٤ُر٤ح ,

 ذشٌَ ٢ْٔٞٓ ٓطٌٌٍ. طٕٞ جالٝو٣س جُط٢ ضطؼٍع ج٢ُ جُىٓحٌ ذٓرد ج٤ٍُٓٞ ٝجُل٤ؼحٗحشجُٔٓحًٖ ك٢ ذ

ٝػ٘ى ككض جٍُْحتَ ٝجُهطحذحش جُظحوٌز ػٖ ٌٓطد جُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س ُٝؿ٘س جُطؼ٣ٞؼحش ػٖ أػٍجٌ        

٤ٔس ضطؼِن ذحُىٌٝ جٕ ٛ٘حى ٓشحًَ ض٘ظ٤ًشق جٌُٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س ٝجٌُ٘رحش جُطحذؼس ٤ُٜثس ُظ٘ىٝم جُطؼحٖٓ جالؾطٔحػ٢ 

ك٢ جُٞهص جُٔ٘حْرس  ٝضٓرد ك٢ ػىّ ٝطٍٞ جُهىٓحش ٝجُٔ٘حكغ جالؾطٔحػ٤س ج٠ُ ٓٓطكو٤ٜحُِهىٓس جالؾطٔحػ٤س ج٢ُٜ٘ٔ 

 ذحإلػحكس ج٢ُ ػؼق ؾٞوز جُهىٓحش ٓح ٣ؿؼَ جالنظحت٤ٕٞ جالؾطٔحػ٤ٕٞ أٓحّ ٓأَم ه٢ٔ٤.
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جُوحوٌ َٓ ج٢ُٜ٘ٔ ػٖ ؽ٣ٍن جألنظحت٢ جالؾطٔحػ٢، وغ جُٔٓإ٤ُٝس جألناله٤س ػ٠ِ ٜٓ٘س جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س جُطؼحق٤ع ٣

ضهلق ٖٓ ج٥غحٌ جُِٓر٤س ٝضؿٔى ٍٓجقَ جألَٓس ٝأناله٤س ج٢ُ ذٍجٓؽ ٝجهؼ٤س هحػىز ٓؼٍك٤س ٝػ٤ِٔس ٤ٓٝىج٤ٗس ػ٢ِ ضٍؾٔس 

 ؽٖ ج٤ُِر٢ قوٚ ك٢ جُؼ٤ش ج٣ٌٍُْ. ٝضٔ٘ؼٜح ٖٓ ٓؼحٝوز جُ٘شحؽ، ٤ُ٘طُع جُٔٞج

 يات التدخل المهني للخدمة االجتماعية وقت الكوارث الطبيعيةاستخدام استراتيج.1.1              

 يشكهح انذراسح..2.1

أؽِؼص جُرحقػس ػ٠ِ ضوح٣ٌٍ ٓطٌٌٍز          
1

ُِظ٘ىٝم  ُِؿحٕ جُطؼ٣ٞغ ػٖ جٌُٞجٌظ جُطحذؼس ٤ُِٜثس جُؼحٓس  

ظٍش ك٢ ؽٍم جالؾطٔحػ٢ ذطٍجذِّ ضٞػف  جٌضلحع جُؼٌٍ ذشٌَ ٓٓطٍٔ، ٝػؼق جُطؼ٣ٞؼحش ألْرحخ ق جُطؼحٖٓ 

ؾٔغ جُر٤حٗحش ػٖ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ذحإلػحكس ج٢ُ أ٤ُحش ضطر٤ن هٞج٤ٖٗ جُطؼ٣ٞغ جُط٢ ضكٍّ جُٔطؼٌٍ ٖٓ قوٚ .ككىوش 

جُؼرحٌز جُطوى٣ٍ٣س 
2

جُط٢ ٣ٓؿِٜح جُرحقع جالؾطٔحػ٢ ٜٗح٣س ًَ جْطٔحٌز ذكع ٓغ جالٍْز جُٔطؼٌٍز ػ٢ِ جٜٗح جُٔٓإٍٝ 

 جألٍٝ ػٖ ػ٤حع قوٞم جُٔطؼ٣ٌٍٖ.

 ؾؼس جْطٔحٌجش جُركع ُِٔطؼ٣ٌٍٖ ضٌٌٍ جُؿَٔ جالض٤س:ُٝكظص ٖٓ ٍٓج

 المبحوث ٌسكن فً بٌت عربً مسقوف بالخشب. .1

 المبحوث ٌعول فً أسرة. .2

 المبحوث عاطل عن العمل. .3

 طالب فً مدارس.صغار و أبناء للمبحوث  .4

 .3 المبحوث ٌحتاج الً اعانة عٌنٌة سرٌعة وعاجلة. .5

ػؼق جألوجء ج٢ُٜ٘ٔ ُألنظحت٢ جالؾطٔحػ٢ جالؾطٔحػ٢ ضإًى ذس ٜٗح٣س جُركع جُؼرحٌز جُطوى٣ٍ٣س جٌُٔطٞٝذحإلػحكس ج٢ُ جٕ 

٣ؿؼَ ؾٔغ جُر٤حٗحش ٓح ٝك٢ ؿ٤حخ كٍم جإلٗوحي جُٔىٌذس   ؿحُرح ٓح ٣ػْ جُطر٤ِؾ ك٢ ٝهص ٓطأنٍ ٖٓ ج٤َُِ، ٖٚٓ ؾٜس. ٝجٗ

 َ ج٢ُٜ٘ٔ ٝهص جألَٓحش. ، ال وٌج٣س ُٚ ذ٘ٔحيؼ جُطىن٤ٖجوج٣ٌ ٤ٖٓٞظلػٖ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٣وّٞ ذٜح أشهحص ؿ٤ٍ ٓىٌذ٤ٖ  ٝ

ًٔح ُْ ٣هؼغ ُرٍجٓؽ ضؼ٤ِْ جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س كِْ ٣طْ جػىجوٙ ٤ٜ٘ٓح ك٢ ٓؼحٛى ٤ًِٝحش جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س. ُْٝ ٤ٜ٣أ 

ذحُطى٣ٌد جُٜٔحٌٟ ػ٠ِ ٝػغ جُؼرحٌز جُطوى٣ٍ٣س جُٔ٘حْرس جُط٢ ال ضكٍّ جُٔطؼٌٍ ٖٓ قوٞهٚ كوؾ ذَ ضٓرد ُٚ جُكُٕ 

جٕ ػ٤ِٔحش جإلٗوحي ػحوز، ٓح ضكىظ ك٢ ْحػحش ٓطأنٍز ٖٓ ج٤َُِ أٝ نحٌؼ جٝهحش جُىٝجّ ٝجألُْ. ٣ٝرٌٍ يُي ج٢ُ 

 ج٢ٍُْٔ.

 

                                                           
 .فضبل انظر المبلحؽ 1

 .فضبل أنظر استمارة بحث اجتماعي كاقتصادم شامؿ 2

 أذف صرؼ مكاد مف المخزف  3
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 ٝضظٍٜ ٓالٓف جُؼشٞجت٤س ٝٓح ٣ٌٖٔ جٕ ٣ٍجكوٚ ٖٓ ضرى٣ى ٝٛىٌ ُِٔحٍ جُؼحّ ٝقٍٓحٕ جألٍْ جُٔطؼٌٍز ٖٓ قوٞهْٜ.

ذؼغ جُٔ٘حؽن  ٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س ك٢ ٝذطكى٣ى ٓشٌِس جُىٌجْس جُٔطؼِوس ذطٌٍجٌ جُؼٌٍ جُٔحو١ ٝجُٔؼ١ٞ٘ ٖٓ جٌُ   

ًٔح ٛٞ ٓر٤ٖ ك٢ جُشٌَ جُهٍجتؾ  -ٓى٣٘س ؽرٍم ً٘ٔٞيؼ -ٝجنط٤ٍش 
1

. ُِركع ك٢ وٌٝ جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س ك٢ جُطؼحَٓ 

 ٓغ جٌُٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س.

ُٞجقىز ك٢ جُٔ٘طوس ج جالػٍجٌ ًحٗص جُطٓحؤالش جُط٢ ضىٌٝ ك٢ يٖٛ جُرحقػس ٣ٌٖٔ جنطظحٌ جكٌحٌٛح ك٢: ُٔحيج ضطٌٌٍ      

ٝجٕ جنطِلص أْٔحء جُٔطؼ٣ٌٍٖ. ٤ًٝق ٣طؼحَٓ جالنظحت٤٤ٖ جالؾطٔحػ٤٤ٖ ك٢ كٍم جإلٗوحي ٓؼٜح ٝٓح ٢ٛ جُرٍجٓؽ 

 جُط٣ٞٔ٘س ُطو٤َِ ٖٓ جُهٓحتٍ ٝجالػٍجٌ. 

كىجقس  ٝجُؼو٤ِس ٢ٍْٓٝ جُر٣ٍوس ذؼٞجَٓ ؾـٍجك٤س، ض٣ُى ٖٓ  جؾىجذ٤ح ٍٝٓجوٙ ٝذشٍ ٝضهطض ٓ٘حؽن ك٢ ؽرٍم         

٤ٓحٙ جألٓطحٌ كحُٔالقع جٕ جٌُٓحٕ ك٢ جُٔ٘حؽن جُٔؼٍػس ٤ٍُِٓٞ ٣ؼ٤شٕٞ ضٜى٣ى ٗل٢ٓ ًَ  ٔح جٌضلغ ٓ٘ٓٞخ جُهٓحتٍ ًِ

كظَ شطحء ضكىظ ًحٌغس ج٤ٍُٓٞ ك٢ جالٝو٣س ٣ٝالقع ضؼٌٍ جُٔٓحًٖ ٝضٞهق جألؽلحٍ ػٖ جُىٌجْس ذحإلػحكس ج٢ُ 

 ٤حٗحش ػٖ جُٔطؼ٣ٌٍٖ. جُطوح٣ٌٍ جالؾطٔحػ٤س غْ جالؽالع ػ٠ِ جْطٔحٌز جْطر٤حٕ ٓهظظس ُؿٔغ جُر

طٌٍجٌ جألَٓس ػ٠ِ ٓٓطٟٞ جألكٍجو ٝجألٍْ ٝجُٔؿطٔغ، ٣ش٤ٍ ج٢ُ ػىّ جُطؼحَٓ ٓغ ُ ٓح ؽٍـ ضٓحؤٍ ٓٞػٞػ٢ ج      

ٝجُهطٞجش جُؼ٤ِٔس ٝج٤ُٜ٘ٔس جُٔكىوز ك٢   جألْح٤ُد جُؼ٤ِٔس ٝضؿحَٛ ٗٔحيؼ قَ جُٔشٌِس  أغحٌ جٌُحٌغس جُطر٤ؼ٤س ذحْطهىجّ 

 جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س ٝهص جٌُٞجٌظ ٝجُطٞجٌب ٝجألَٓحش. س ك٢ ٗظ٣ٍحش جُٔٔحٌْس ج٤ُٜ٘ٔ

جألؽلحٍ ٝجٍُٔجٛو٤ٖ ٝضؼى ٓشٌِس جُطٞهق  ٖٓ جُ٘ٓحء ٝجٍُؾحٍ ٝجُؼىو جألًرٍ ًحٗٞج ٖٓ  ًٔح جٕ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ْٛ        

جُٔ٘حؽن أذ٘حء جالٍْ جُٔطؼٌٍز ػٖ جُىٌجْس ٖٓ جُٔهحؽٍ جُط٢ ٣ؿد جٕ ٣٘طرٚ ج٢ُ أغحٌٛح جُٔؿطٔغ جُٔك٢ِ ك٢ ضِي 

ذحإلػحكس ئ٠ُ أَٓس كوىجٕ جٌُٖٓ، ٝضِق ؾ٤ٔغ ٓكط٣ٞحش جٌُٖٔٓ. ُلكض جُٞغحتن ٝجُؼَٔ جٌُٔطر٢ ٝضكى٣ى جُٔطـ٤ٍجش 

ياهً االسرراذٍعٍاخ انًمررحح نهرؼايم  ئ٠ُ ؽٍـ جُطٓحؤٍ جُٞطل٢ ككٞجٙ:  جُٔإغٍز ك٠ ٓشٌِس جُىٌجْس ٓح وكغ ذحُرحقػس 

 ؟انًحهً )انسكاٌ فً تطىٌ األودٌح(  يغ يشكالخ انكارشح انطثٍؼٍح فً انًعرًغ

  

                                                           
 فضبل أنظر الخرائط  1
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 :أهًٍح انذراسح.3.1

 . جُىػٞز ج٢ُ جضرحع جُهطٞجش جُؼ٤ِٔس ك٢ أؾٍجء جُركٞظ جالؾطٔحػ٤س ػ٠ِ جُٔطؼ٣ٌٍٖ.1  

. جُىػٞز ج٢ُ جْطهىجّ ٗٔحيؼ جُٔٔحٌْس ج٤ُٜ٘ٔس ٝجْطٍجض٤ؿ٤حش ٝأوٝجش جُطىنَ ج٢ُٜ٘ٔ ك٢ جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س ك٢ ٝهص 2

  ٤ؼس ك٢ جُٔؿطٔغ ج٤ُِر٢. جٌُٞجٌظ جُطر

 حػ٤س ك٢ ٜٓ٘س جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س.. جالُطُجّ ذٔرىأ جُٔٓث٤ُٞس جالؾط3ٔ

 هذاف انذراسح. .أ4.1

جُطؼٍف ػ٠ِ جإلؾٍجءجش جإلوج٣ٌس جُط٢ ضوّٞ ذٜح ٓإْٓحش جُٔؿطٔغ جُٔك٢ِ ذحُٔكِس ُٝؿحٕ جُطؼ٣ٞغ   -1

 ذظ٘ىٝم جُطؼحٖٓ جالؾطٔحػ٢..

 ( طٍقس ُِطؼحَٓ ٓغ ٓشٌِس جُٔؿطٔغ جُٔك٢ِ )جٌُٖٓ ك٢ ذطٕٞ جألٝو٣س.جُطؼٍف ػ٠ِ جالْطٍجض٤ؿ٤حش جُٔو -2

 جُىػٞز ج٢ُ جالٛطٔحّ ذؼ٤ِٔحش ضط٣ٍٞ أوٝجش جُركع جالؾطٔحػ٢ ٝهص جٌُٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س.  -3

 ذساؤالخ انذراسح..5.1

 انرساؤل انرئٍس:

هً )انسكاٌ فً تطىٌ ياهً االسرراذٍعٍاخ انًمررحح نهرؼايم يغ يشكالخ انكىارز انطثٍؼح فً انًعرًغ انًح

 األودٌح(

 انرانٍح:ذفرػد انرساؤالخ  هويُ

ٓح ٢ٛ جإلؾٍجءجش جإلوج٣ٌس جُط٢ ضوّٞ ذٜح ٓإْٓحش جُٔؿطٔغ جُٔك٢ِ ذحُٔكِس ٝجُٔإْٓس ط٘ىٝم جُطؼحٖٓ أ. 

  جالؾطٔحػ٢؟

 ٓح٢ٛ جالْطٍجض٤ؿ٤حش جُٔوطٍقس ُِطؼحَٓ ٓغ ٓشٌِس جُٔؿطٔغ جُٔك٢ِ )جٌُٓحٕ ك٢ ذطٕٞ جألٝو٣س( خ.

 ضظق جُؼرحٌز جُطوى٣ٍ٣س ٝػغ جالٍْز جُٔطؼٌٍز؟ ٤ًق . ؼ
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 :انثحس يُهط.6.1

جْطهىّ جُٜٔ٘ؽ جُٞطل٢ ذأِْٞخ ضك٤َِ ٓؼٕٔٞ جُٔٓط٘ىجش ج٤ٍُْٔس ٜٓ٘ح جْطٔحٌز جُركع جالؾطٔحػ٢ جُط٢ 

ضؿٔغ ذٜح جُر٤حٗحش ػٖ جالٍْز جُٔطؼٌٍز ٖٓ جٌُٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س.
 1
٣ٍٟ,و .ػرى جُرحْؾ  -ضك٤َِ جُٔؼٕٔٞ:  

.ٓظطل٠ جُط٤ٍ :جٗٚ ضو٤٘س ذكػ٤س ُطك٤َِ جُر٤حٗحش ك٢ نطٞجش جُركع جُؼ٢ِٔ .٣ٝؼطرٍٙ و.جُؼؿ٠ِ٤ ًٍُْ قٖٓ ٝو

ٝ و.ػ٤حو أٓط٤ٍ: أِْٞخ ٖٓ أْح٤ُد جُٜٔ٘ؽ جُٞطل٢ .ٝضظ٘لٚ , و.ٓحٌضٖ وٌٗٓٞٓر٠ : ؽ٣ٍوس ضٓحػى جُرحقع 

 ػ٠ِ ضك٤َِ ٓكطٟٞ جُٞغ٤وس . 

 وحذج انرحهٍم:. 7.1

٣ٌطرٜح جُرحقع جالؾطٔحػ٢ ك٢ كٍم جإلٗوحي، ٜٗح٣س ًَ جْطٔحٌز ذكع ُطكى٣ى جُهطس  س جُط٢ جُؼرحٌز جُطوى٣ٍ٣ قىوش   

 حت٤س جُط٣ٞٔ٘س ُألٍْز جُٔطؼٌٍز. جُؼالؾ٤س ٝجُٞه

 راءاخ انصذق أداج ذحهٍم انًضًىٌ:ئظ.8.1

 THE VALIDITY MEASURINGذؼى ط٤حؿس ٓكٌٔحش أوجز ضك٤َِ جُٔؼٕٔٞ أؾٍٟ ػ٤ِٜح جنطرحٌ جُظىم 

 Content Validityؼٖٔ طىم جُٔكطٟٞ ٝج١ًُ ض

جُركع جٍُٔجو ضكو٤وٜح , ٝطىم جُٔك٤ٌٖٔ ٖٓ نالٍ ػٍػٜح  ألٛىجفُِطأًى ٖٓ ٓىٟ ضٔػ٤َ ٓكٌٔحش جألوجز ٝضـط٤طٜح 

 Preٓرىت٠  جنطرحٌػ٠ِ ٓؿٔٞػس ٖٓ جالًحو٤٤ٔ٣ٖ ٝجُٔطهظظ٤ٖ ف ٓؿحٍ جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س غْ هحٓص جُرحقػس ذاؾٍجء 

testػ٠ِ  ٌْحتَ ٌت٤ّ ُؿ٘س ضؼ٣ٞغ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٖٓ جٌُٞجٌظ .ألوجز ضك٤َِ جُٔؼ ٕٞٔ 

ضؼطرٍ جُىٌجْس جُٞغحتن جُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ هٍجٌجش ٝضؼ٤ِٔحش ٝأقٌحّ ُِطؼحَٓ ٓغ جألَٓحش. ٝقىز ُِطك٤َِ، ٝٓظىٌ 

ٓٞغٞم ك٤ٚ، ُِر٤حٗحش ٝجُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضكون أٛىجكٜح ٖٓ جٍُْحتَ جُٔٞؾٜس ُِؿ٘س ج٣ًٍُُٔس ُِطؼ٣ٞغ ػٖ جٌُٞجٌظ 

جُطر٤ؼ٤س ٝجٌُ٘رحش ٝضؼ٤ِٔحش ػَٔ ذشإٔ ضٞق٤ى جُىٌٝز جُٔٓط٘ى٣س ُِركٞظ جالؾطٔحػ٤س ج٤ُٔىج٤ٗس ُِٔ٘حكغ جُطؼح٤٘ٓس جُ٘وى٣س 

 ٝجُؼ٤٘٤س ٝجُظحوٌز ٖٓ ٌٓطد ئوجٌز جُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س ذح٤ُٜثس جُؼحٓس ُظ٘ىٝم جُطؼحٖٓ جالؾطٔحػ٢.   
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ؾطٔحػ٢ ك٢ كٍم جإلٗوحي، ٜٗح٣س ًَ جْطٔحٌز ذكع ُطكى٣ى جُهطس جُؼالؾ٤س ٣ٌطرٜح جُرحقع جال جُؼرحٌز جُطوى٣ٍ٣س جُط٢  قىوش 

 ٝجُٞهحت٤س جُط٣ٞٔ٘س ُألٍْز جُٔطؼٌٍز. 

ضؼطرٍ جُىٌجْس جُٞغحتن جُط٢ ضكط١ٞ ػ٠ِ هٍجٌجش ٝضؼ٤ِٔحش ٝأقٌحّ ُِطؼحَٓ ٓغ جألَٓحش. ٝقىز ُِطك٤َِ،         

جكٜح ٖٓ جٍُْحتَ جُٔٞؾٜس ُِؿ٘س ج٣ًٍُُٔس ُِطؼ٣ٞغ ػٖ ٝٓظىٌ ٓٞغٞم ك٤ٚ، ُِر٤حٗحش ٝجُٔؼِٞٓحش جُط٢ ضكون أٛى

جٌُٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س ٝجٌُ٘رحش ٝضؼ٤ِٔحش ػَٔ ذشإٔ ضٞق٤ى جُىٌٝز جُٔٓط٘ى٣س ُِركٞظ جالؾطٔحػ٤س ج٤ُٔىج٤ٗس ُِٔ٘حكغ 

 طٔحػ٢.   جُطؼح٤٘ٓس جُ٘وى٣س ٝجُؼ٤٘٤س ٝجُظحوٌز ٖٓ ٌٓطد ئوجٌز جُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س ذح٤ُٜثس جُؼحٓس ُظ٘ىٝم جُطؼحٖٓ جالؾ

         لايد انثاحصح تصٍاغح يحكًاخ أداج ذحهٍم انًضًىٌ تًا ٌحمك أهذاف انثحس تؼذ أٌ اسرُارخ تثؼض انذراساخ انرً

جْطهىٓص ضك٤َِ جُٔؼٕٔٞ ٝأؽِؼص ػ٠ِ ضوح٣ٌٍ ُؿ٘س جُطؼ٣ٞغ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٌْٝحتَ ٓٞؾٜس ئ٠ُ جُٔٔح٤ٌْٖ ك٢ 

ٝجْطٔحٌجش ٓهظظس ُِٔركٞغ٤ٖ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٖٓ  الؾطٔحػ٤س ٝجٌُٞجٌظ،جٌُٔطد جٍُػح٣س جالؾطٔحػ٤س ذحإلوجٌز جُط٤ٔ٘س ج

 -:جٌُٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س ٝػ٠ِ يُي جشطِٔص ضك٤َِ جُٔؼٕٔٞ ػ٠ِ جُٔكٌٔحش جُطح٤ُس

 .ذٍجٓؽ ضط٣ٍٞ ٜٓحٌجش جُٔٔح٤ٌْٖ ج٤٤ُٜٖ٘ٔ ك٢ ٌٓطد جُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س ٝجٌُٞجٌظ ذح٤ُٜثس جُؼحٓس ُِطؼحٖٓ-1

  .ىٓحش ُِؼٔالءأْح٤ُد ٤ْحْحش ضٞط٤َ جُه -2 

   . كْٜ جُؼٔالء ٤ُٓحْس ئوجٌز جُط٤ٔ٘س ك٢ ٤ٛثس جُطؼحٖٓ جالؾطٔحػ٢-3

 .ضؼى٣الش جُوٞج٤ٖٗ ُط٤ْٞغ كثحش جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٖٓ جٌُٞجٌظ ٝجُكٍٝخ -4

  .طؼٞذس جالضظحٍ -5

 .ئوج٣ٌسطؼٞذس  -6

 .ؽٍم أػىجو جْطٔحٌز جُٔركٞظ -7
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 انًىظهاخ انُظرٌح نهثحس..9.1

ًٛٙ جُىٌجْس  ٓٞؾٜحش ٗظ٣ٍس ضٔػِص ك٢ ٗظ٣ٍس جُطىنَ ٝهص جألَٓس ٝضطر٤ن  ٗٔٞيؼ جُٔطًٍُٔ  ضٓطهىّ ك٢         

ػ٢ِ جُٜٔٔس 
1
.جٕ جُٜىف ٖٓ ضطر٤ن جُ٘ٔٞيؼ جُطًٍُٔ ػ٠ِ جُٜٔٔس ٛٞ جُطؼٍف ػ٠ِ ٓططِرحش جُلؼَ ٝجُٔظحػد جُط٢  

ٔس ضٓحػى ػ٠ِ جُؼَٔ جُٞهحت٢ ٝجُطظى١ ٣ٞجؾٚ جُلؼَ ٝجُؼٞجذؾ جُػحذطس ٝضٓحػى جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س جُٔطًٍُٔز ػ٠ِ جُٜٔ

ُٔشٌالش ٓطٍضرس ػ٠ِ جٌُحٌغس جُطر٤ؼ٤س جُط٢ ضؼٍع ُٜح ذؼغ جُوحؽ٤ٖ٘ ك٢ جٝو٣س جُرطٕٞ ٓػَ ضٞهق جألذ٘حء ػٖ 

 جُىٌجْس ٝضِق ٓكط٣ٞحضْٜ جُشهظ٤س ٝٓح ضٓررٚ ٖٓ ٓشحػٍ ضإغٍ ك٢ ٓٓطٟٞ جالْطوٍجٌ جُ٘ل٢ٓ ٝجالؾطٔحػ٢.

 (tcىب انؼالض تانؼًم انًركس )انرركٍس ػهى اسرخذاو أسه.1.9.1

٣ؼى جُؼَٔ ٖٓ جألْح٤ُد ج٤ُٜ٘ٔس جُؼالؾ٤س جُٔٓطهىٓس ك٢ جُٔٔحٌْس جُؼحٓس ك٢ جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س ك٢ جضؿحٙ      

( " أ١ CTئ٣وحف ٗشحؽٜح ُِطؼحَٓ ٓغ جالَٓحش ٤ْٔٝص ذأِْٞخ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ جْطهىجّ أِْٞخ جُؼالؼ ذحُؼَٔ جًٍُُٔ )

أػٔحٍ ٓؼ٤٘س ٣ٌِلٚ ذٜح جألنظحت٢ جالؾطٔحػ٢ نالٍ ٍٓجقَ جُطىنَ ج٢ُٜ٘ٔ جُٔهطِلس ٝيُي ك٢ ه٤حّ جُٔٓطكن ُِهىٓحش ذ

ْر٤َ قَ جُٔشٌِس ٝجُٞطٍٞ ئ٠ُ ٛىف ٣كون أػ٠ِ وٌؾس ٌٓٔ٘س ٖٓ جُط٤ٌق ٓغ جُٔشٌِس جُط٢ ٣ؼح٢ٗ ٜٓ٘ح ٓغ جُؼَٔ ػ٢ِ 

 ضط٣ٍٞ جًُجش.

جُؼ٤َٔ ذٜٔٔس ٝهى أػ٤ق ًِٔس جُؼالؼ, ُطإو١ ج٢ُ نطس ئٕ جضؿحٙ جُط٤ًٍُ ػ٠ِ جُؼالؼ ذحُؼَٔ جًٍُُٔ, أٝ ض٤ٌِق      

" ٣ٌٖٔ جْطهىجٓٚ ٓغ ًحكس جُٔٞجهق جإلشٌح٤ُس Solving Approachػالؾ٤س ضكط١ٞ ػ٠ِ أْح٤ُد قَ جُٔشٌِس "

ُإلٗٓحٕ جُٔهطِلس ْٞجء ًحٕ جُ٘ٓن: جُٔؿطٔؼحش ، جألٍْ ، ٝجألكٍجو، ٝيُي ك٢ ٓؿحٍ ٓٔحٌْطٚ جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س ,ٗظٍجً 

ضى٣ٌد ٝضؼ٤ِْ جألنظحت٢ ك٢ ٓؿحٍ جُٔٔحٌْس ػحوز ٓح ٣طكىو ذطٍم ك٢ جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س جُطو٤ِى٣س جُػالغس: نىٓس ألٕ 

 (161: 2010جُلٍو، نىٓس جُؿٔحػس، ٝض٘ظ٤ْ جُٔؿطٔغ")ٗظ٤ق ك٢ٜٔ,

أٝ ؾٔحػحش  ئٕ ٝقىجش جُؼَٔ ك٢ جُٔٔحٌْس ج٤ُٜ٘ٔس ك٢ ٓؿحٍ جٌُٞجٌظ ٝجُكٍٝخ" هى ضٌٕٞ أكٍجوجً أٝ أٍْ             

أٝ ٓططِرحش أٝ هى ضٌٕٞ جُٔؿطٔؼحش جُٔهطِلس أٝ جُٔؿطٔغ جألًرٍ ذظلس ػحٓس ٣ٝؼى أِْٞخ جُٔٔحٌْس جُؼحٓس جإلؽحٌ جُؼحّ 

( أٝ ذٔؼ٠٘ أنٍ ه٤حّ جُؼ٤َٔ ذأػٔحٍ ٓؼ٤٘س، ٝيُي tcج١ًُ ٖٓ نالُٚ ضطْ ػ٤ِٔس ضطر٤ن جضؿحٙ جُؼالؼ ذحُؼَٔ جًٍُُٔ )

غ٘حء ٍٓقِس جُطىنَ ج٢ُٜ٘ٔ، ُكَ جُٔشٌِس جُط٢ ٣طِد جُؼ٤َٔ ئ٣ؿحو قالً ُٜح ًُُي ضكص ئشٍجف جألنظحت٢ ٝئٌشحوجضٚ أ

( ٛٞ أِْٞخ جُؼَٔ ج١ًُ tcكإ ٛ٘حى جٌضرحؽ ٝغ٤ن ذ٤ٖ جضؿحٙ جُؼالؼ ذحُؼَٔ جًٍُُٔ ٝذ٤ٖ جُٔٔحٌْس جُؼحٓس. ألٕ جضؿحٙ )

حّ إٔ ٣ُٝو جألنظحت٢ جالؾطٔحػ٢، ٣كط١ٞ ػ٠ِ جُهطٞجش جُٔكىوز ُٔٓحػىز جُؼ٤َٔ ك٢ ئؽحٌ ُِٔٔحٌْس جُؼحٓس ٖٝٓ جُٜ

ذاؽحٌ ٗظ١ٍ ػحّ ٣شطَٔ ػ٠ِ جُٜٔحٌجش ُكَ ٓشحًَ ًَ ًٛٙ جُٞقىجش. ًٝٛج جإلؽحٌ جُ٘ظ١ٍ ٣كط١ٞ ػ٠ِ أِْٞخ 

  .جُؼالؼ

  

                                                           
1
 طار كذلؾ ثـ تطبيقو في مجاؿ الخدمة االجتماعية رد القصيرة في الستينات مف القرف العشريف قاـ بيا" رايد كشايف" كقد ثـ التثبت مف صبلحية ىذا تطبيؽ النمكذج في مختمؼ البيئات كاالقيعكد ىذا النمكذج في األصؿ الي البحث خدمة الف 
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ذحُؼَٔ ذحًٍُُٔ، ٝأِْٞخ قَ جُٔشٌِس، ٝٗظ٣ٍس جُطلحػَ ذ٤ٖ جإلٗٓحٕ، ٝٓلّٜٞ جُؼالؼ جُوظ٤ٍ جُٔىٟ، ٝجُطىنَ ك٢ 

 جألَٓس.

: " ٓؿٔٞػس ٖٓ جُٔلح٤ْٛ جُٔطؼِوس ذٍوٝو أكؼحٍ جألشهحص ػ٘ىٓح ٣ٞجؾٜٕٞ ٌح انرذخم فً األزياخ هًَظر.2.9.1

ذطؿحٌخ ؿ٤ٍ ٓأُٞكس، هى ضٌٕٞ ًٛٙ جُطؿحٌخ ػ٠ِ ٤ٛثس ًٞجٌظ ؽر٤ؼ٤س أٝ كوىجٕ ٓؼ٢٘ ٓح أٝ ضـ٤٤ٍجش ك٢ جُر٘حء 

 جالؾطٔحػ٢ أٝ ضـ٤٤ٍجش ك٢ وٌٝز جُك٤حز.

ػ٠ِ  -ٓغ ذؼغ جُطؼى٣َ  -ألَٓس هحذِس ُِططر٤ن ػ٠ِ جُلٍو ٝػ٠ِ جألٍْز أ٣ؼح، ٌٝذٔح ٝٗظٍج ألٕ ٓلح٤ْٛ ٗظ٣ٍس ج       

جألٗٓحم جالؾطٔحػ٤س جألًرٍ ًًُي، كوى هحٓص جُؼى٣ى ٖٓ جُركٞظ ذىٌجْس ضـ٤ٍ ق٤حز جألٍْز ضكع ضأغ٤ٍ جألَٓس، ٝٗظٍج 

ٓرحشٍز ذحُطؼحَٓ ٓغ ٝقىز جألٍْز جُط٢ ألٕ جُٔلح٤ْٛ جُهحطس ذحُر٘حء جألٍْٟ ٝضلحػِٚ ٝأوجتٚ جُٞظ٤ل٢، ُٜح طِس ٝغ٤وس 

ك٢ ٓٞهق جألَٓس، كحٕ ٗظ٣ٍس جُىٌٝ ُٜح ٌٓحٕ ْٜٓ ك٢ ٗظ٣ٍس جألَٓس ك٤ٔح ٣طؼِن ذطك٤َِ أوٝجٌ جألٍْز، ٝؽحُٔح إٔ 

 جُؼؿُ ك٢ جألوجء جُٞظ٤ل٢ ُِىٌٝ جالؾطٔحػ٢ ٣ٌٕٞ ػحوز ٗط٤ؿس ٖٓ ٗطحتؽ جألَٓس. 

ٍ جألوٝجٌ ؽٞجٍ وٌٝز ق٤حز جُلٍو ٣ؼطرٍ أقى أذؼحو جُؼـٞؽ جُط٢ ضؼؿَ ًٔح إٔ ٓلّٜٞ جٗطوحٍ جُىٌٝ ٝضؼحهد ضـ٤       

ذكىٝظ جألَٓس ػ٘ى جُلٍو أٝ جألٍْز، ٝهى جْطلحوش ٗظ٣ٍس جألَٓس ٖٓ ٗظ٣ٍس جُىٌٝ ك٢ ًٛٙ جُٔلح٤ْٛ ٝجْطهىجٜٓح. ٝهى 

ة ٝجُؼ٤٘ق ٖٓ ٝػغ ؾحء ٓلّٜٞ جُطىنَ ك٢ جألَٓحش جْطؿحذس ُكحؾس جُؿٔحػحش ُِٔٓحػىجش نالٍ كطٍجش جُطـ٤٤ٍ جُٔلحؾ

 ( 2004ق٤حض٢ ئ٠ُ ٝػغ ق٤حض٢ أنٍ، ٖٝٓ ذ٤ٖ ًٛٙ جألٝػحع جُك٤حض٤س ًحٌُٞجٌظ جالؾطٔحػ٤س")ػرى جُؼ٣ُُػ٢ِ,

 أدواخ اسرراذٍعٍاخ االلُاع وانرًكٍٍ فً انًعرًغ انًحهً. .10.1

أق٤حٗحً ٓح ض٘وظٜح جُهرٍز أٝ " ضطًٍُ ٜٓحٌجش جألنظحت٢ جُؼ٤ِٔس ٝجُؼ٤ِٔس ك٢ ئقىٟ جُطٍم جُهىٓس جالؾطٔحػ٤س، ٝ        

جُٜٔحٌز جٌُحك٤س، ػ٘ىٓح ٣ٞجؾٚ ٓٞهلحً ئشٌح٤ُحً، ال ٣طؼِن ذٔؿحٍ ضهظظٚ ٝضىنِٚ ج٢ُٜ٘ٔ، ػٍػس ُِٔؿحَكس أ١ هىٌجضٚ 

 ٜٝٓحٌجضٚ، هى ال ٣ٌٕٞ ٖٓ جٌُلحءز ذك٤ع ٣طٌٖٔ ٖٓ جُطىنَ ج٢ُٜ٘ٔ ذحُط٣ٍوس جُظك٤كس ٝجُٔطِٞذس.

ضٚ ج٤ُٜ٘ٔس ق٤ٖ ٣ٌٕٞ ٓؼٍػحً ُِطىنَ ك٢ ٓٞجهق ؿ٤ٍ ٓأُٞكس ُى٣ٚ ك٢ ٓٔحٌْطٚ ًُُٝي كاٗٚ ٣ؿحَف ٛ٘ح ذٜٔحٌج       

جُؼ٤ِٔس ٝجُؼٌّ ٛٞ جُظك٤ف ك٢ جُٔٔحٌْس جُؼحٓس أ١ إٔ جألنظحت٢ ٣ٓطط٤غ ذٌَ غوس جُطىنَ ج٢ُٜ٘ٔ ٝذلؼح٤ُس ق٤ٖ 

ألٗٓحم جُٔطظِس ذٞقىز ( جُؼالؼ ذحُؼَٔ جًٍُُٔ ألٕ ًٛج جالضؿحٙ ُٚ جُلحػ٤ِس ك٢ جُؼَٔ ٓغ ؾ٤ٔغ ج٣tcٓطهىّ أِْٞخ )

 .(160 -161: 2010ٍْ ٝجُلٍو")ٗظ٤ق,جُؼَٔ ك٢ جُٔؿطٔغ، جُؿٔحػس، جأل

ُِٔٞجؽ٤ٖ٘ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ك٢ جُٔ٘حؽن جُٔؼٍػس  قحالش جٌٍُخ ٝجُظىٓس  ٝجُركع ػٖ قٍِٞ ٝجُطهل٤ق ٖٓ ج٥غحٌ 

 ٌُِٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س.
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ُٔٞجؾٜس ًٞجٌظ  جُٔٓطهىٓس  ُركع جالؾطٔحػ٢ ٝجْطٔحٌجش ج يالحظاخ يهٍُح ػٍ انرمارٌر واإلظراءاخ اإلدارٌح

ٓالقظحش ػٖ جُرٍٗحٓؽ جُؼالؾ٢ جُٔطرغ ًحٕ ٝجػكح ٖٓ جُطوح٣ٌٍ جالؾطٔحػ٤س جُٔوىٓس  ٝجُٔطرن ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ  جُطر٤ؼس 

 /ؽٍجذِّ.  ٌُٔطد جٌُٞجٌظ ٝجُط٤ٔ٘س ذح٤ُٜثس جُؼحٓس ُِطؼحٖٓ جالؾطٔحػ٢ 

جُل٤ؼحٗحش ٝضٌٕٞ  ّ جُ٘ٔٞيؼ جُؼالؾ٢ ك٢ ًَ ٍٓز ضكىظ ك٤ٜح ًٞجٌظ جُطىنَ ج٢ُٜ٘ٔ ًحٗص ضٓطهى جٕ كٍم         

  ٓٓحًٖ جػطحوش جُٞو٣حٕ جٌٍُٔٝ نالُٜح. جُهٓحتٍ كحوقس ُٖٔ جْطٞؽ٘ٞج 

٣ٓطـٍم جُرٍٗحٓؽ جُؼالؾ٢ جُٔطرن جٌُػ٤ٍ ٖٓ جُؿٜى ٝجُٞهص ٝجُٔحٍ، ٌُٝ٘ٚ ال ٢ٜ٘٣ جُٔشٌِس، ذَ           

ٝجُٔطوى٤ٖٓ ك٢ جُؼٍٔ، ك٢ قحُس ػىّ جْطوٍجٌ ًِٔح قَ كظَ جُشطحء،  جُؼحتالش ج٤ُِٔثس ذحألؽلحٍ  ٣ؿؼَ 

جألْرحخ جُكو٤و٤س ٌٝجء ضٌٍجٌ جألػٍجٌ، ٝذًُي ًحٕ ُٔشٌِس  ٓؼٍػ٤ٖ ٤ٍُِٓٞ ضىٍٓ ذ٤ٞضْٜ. ٝػ٘ى ٝػٞـ  أطركٞج 

ػ٤ِٚ جُرحقػس، ك٢ ضك٤َِ جُٔشٌِس ٝٝػغ جُؼالؾحش جُٜ٘حت٤س ٌُحٌغس  جألػٍجٌ أْحِ ػ٢ِٔ، ضؼطٔى  ضٌٍجٌ 

 جألؽلحٍ ٝجُشرحخ، ٝجُٔطوى٤ٖٓ ك٢ جُؼٍٔ. ٝجُٔكُٕ جٕ أؿِد جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٜٓ٘ح ْٛ ٖٓ جُلثس  ٓطٌٌٍز 

 :خطىاخ ذطثٍك اسرراذٍعٍح اإللُاع وانرًكٍٍ.11.1 

٣ٜطْ جالضؿحٙ  ضٓطهىّ جْطٍجض٤ؿ٤س جإله٘حع ٝجُط٤ٌٖٔ، ق٤ع ضوطٍـ جُرحقػس، جضؿح٤ٖٛ ك٢ ػ٤ِٔس جُطىنَ ج٢ُٜ٘ٔ ق٤ع           

جٌُحٌغس. ذ٤٘ٔح ٣ٜطْ جالضؿحٙ جُػح٢ٗ  ذحُٔإْٓحش جالؾطٔحػ٤س جُط٢ ٖٓ ٝجؾرٜح جالٛطٔحّ ذحُٔطؼ٣ٌٍٖ ك٢ ًَ ٍٓجقَ   جألٍٝ

    ذحُٔطؼ٣ٌٍٖ. 

ٍٝٓجؾؼس   جالضؿحٙ جألٍٝ ٣طؼِن ذحُٔإْٓحش جالؾطٔحػ٤س: ٣ٝهطض ذاػحوز ذ٘حء ٝض٤ٌٖٔ جألنظحت٤٤ٖ جالؾطٔحػ٤٤ٖ -1  

ٝجُٔإْٓحش جُلٍػ٤س،  ؼِوس ذحُرٍجٓؽ جُهى٤ٓس ٝجُٔٓحػىجش جالؾطٔحػ٤س ك٢ ج٤ُٜثحش جُوٞج٤ٖٗ ٝجُِٞجتف جُٔط ٝضط٣ٍٞ 

ٓى١ ئٌٓح٤ٗس ٝطٍٞ جُٔٓحػىجش ٌَُ  ٍٓجؾؼحش ٓح٤ُس ذهظٞص ض٘ظ٤ْ جُٔٓحػىجش ُطؼٍف ػ٠ِ  ٝجُؼحٓس، ٝئهحٓس و٣ٞجٕ 

  ٓٞجؽٖ ٓٓطكن.

جُطؼحَٓ ٓغ  ُٔطؼ٣ٌٍٖ جْطهىجّ ٜٓحٌجش جالضؿحٙ جُػح٢ٗ ٣طؼِن ذحْطهىجّ جألنظحت٢ جْطٍجض٤ؿ٤س جإله٘حع ٓغ ج -2 

ٜٓ٘ح، نحطس ٝجٕ ضِي  ٝئه٘حػْٜ ذحالٗطوحٍ ٖٓ جألٓحًٖ جٌُُجػ٤س أٝ ج٤ٌُ٘ٓس جُط٢ جػطحوش جُٞو٣حٕ جٌٍُٔٝ  جألَٓحش 

  ػٜ٘ح ٝضًٍٜح ذحػطرحٌٛح أٌع جُؿى. ه٤ٔس ٓؼ٣ٞ٘س ٝٓحو٣س ُىٟ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٣ٝظؼد جُطه٢ِ  جألٓحًٖ ؿحُرح ٓح ضٌٕٞ ُٜح 
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 :اإلظاتح ػهى ذساؤالخ انثحس.12.1

جُطؼ٣ٞغ ػٖ  ٖٓ نالٍ ضك٤َِ ٓؼٕٔٞ جْطٔحٌجش جُركع جالؾطٔحػ٢ ُِٔطؼ٣ٌٍٖ ٝجُطوح٣ٌٍ ُؿحٕ       

غْ جُطٞطَ ج٢ُ ئؾحذس ػٖ ضٓحؤالش   ذٌٔطد جٌُٞجٌظ ٝجُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س ذح٤ُٜثس جُؼحٓس ُِطؼحٖٓ جالؾطٔحػ٢. جألػٍجٌ 

 جُىٌجْس.

 سرراذٍعٍاخ انًمررحح نهرؼايم يغ يشكهح انًعرًغ انًحهً )انسكٍ فً تطىٌ األودٌح(ياهً اال انرساؤل األول:

. ٝضلحو١   ُِطىنَ ج٢ُٜ٘ٔ ُٔٓحػىز جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٖٓ جٌُٞجٌظ  ذمررغ انثاحصح انثرَايط اإلًَائً وانثرَايط انىلائً

  ٣طؼٖٔ جُرٍٗحٓؽ جإلٗٔحت٢ ٝجُٞهحت٢. ضٌٍجٌٛح. ذك٤ع 

ٌَُ ٓٞجؽٖ،  ن جُؼَٔ ٝهص جٌُٞجٌظ ٌٕٓٞ ٖٓ شهظ٤حش ٤ٜ٘ٓس ٝئٗٓح٤ٗس ضكد جُه٤ٍ جُكٍص ػ٠ِ جٕ ٣ٌٕٞ ك٣ٍ-1  

جالؾطٔحػ٤س ًحٌٍُج٤ٛس ٝجٍُٓهس  جُهىٓحش ٝجُكوٞم ضوىّ ًكن ٓوىِ ٌَُ ٓطؼٌٍ. ٓكظ٘س ٖٓ جألٍٓجع  ٝضإٖٓ ذإٔ 

  قوٞهْٜ. ٝقٍٓحٕ جُ٘حِ ٖٓ 

جألٌجػ٢ جُط٢  ج١ًُ ٣ٔ٘غ جُر٘حء جُؼشٞجت٢، ك٢  ٓ٘غ ئهحٓس ٓٓحًٖ ػشٞجت٤س ك٢ جألٌجػ٢، ذحْطهىجّ هٞز جُوحٕٗٞ-2 

  جٌٍُٔٝ ٜٓ٘ح.  جػطحوش جُٞو٣حٕ 

ٝظحتق  . وٌجْس أٌٓح٤ٗس جُطهط٤ؾ جُؼٍٔج٢ٗ ُر٘حء ٝضش٤ى ٓىٕ ٤ٌْ٘س ضٓطٞػد وٟٝ جُىنَ جُٔكىٝو جُؼح٤ِٖٓ ك٢ 3 

كٍو، ٢ٛٝ ٝظحتق ال  ٌَُ ٝظحتق يجش ٍٓوٝو ٓحو١ ػؼ٤ق ذحُ٘ٓرس ُططٌٞ جالقط٤حؾحش جالؾطٔحػ٤س  ٓطؼحٌف ػ٠ِ أٜٗح 

جُٔظحٌف ػ٠ِ جالْطلحوز ٖٓ جُوٍٝع  أٌجػ٢ ٝجُر٘حء كٞهٜح، ًٔح ال ٣ٌٖٔ جٕ ضٞجكن ُْٜ  ٣ٌٖٔ جالونحٌ ٓ٘ٚ. ُشٍجء 

ضٓىو ه٤ٔس جُوٍٝع جُط٢ ال ضطؿحَٝ ٓىضٜح ٖٓ غالغس ئ٢ُ  جُٞظحتق ال ٣ٌٖٔ جٕ  ٝجُِٓق جالؾطٔحػ٤س ذكٌْ جٕ ٌٝجضد ًٛٙ 

  ْطس ْ٘ٞجش ضو٣ٍرحُ.

  . ػىّ جُر٘حء ك٢ جألٌجػ٢ جُٔ٘هلؼس ٝٗوَ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٜٓ٘ح ئ٠ُ جُٔٓطشل٤حش.4 

ٓىجٌِ ؾى٣ىز،  . ضٍق٤َ جُؼحتالش جُٔطؼٌٍز ئ٠ُ ك٘حوم ضحذؼس ٤ُِٜثس جُؼحٓس ُِطؼحٖٓ جالؾطٔحػ٢ ٝٗوَ جألؽلحٍ ئ٠ُ 5 

  ٗشحؽ جألَٓس ٝجْطٍٔجٌ جُك٤حز ًحُٔؼطحو. إل٣وحف 

  جُُٔٓ٘س. ؼ٤حوجش ٝجُٔٓطشل٤حش ُطاله٢ جُؼالؼ ك٢ قحٍ ٝؾٞو ٓظحذ٤ٖ ذحألٍٓجع . ٗوَ جُكحالش جُٔطؼٌٍز ئ٠ُ ج6ُ 

  ضش٤ٌَ ُؿحٕ ٓطحذؼس، ُٔ٘غ ضٌٍجٌ جُر٘حء جُؼشٞجت٢.-7 

ُألؾٍجء  ٝذًُي ٝػكص نطٞجش جُرٍٗحٓؽ جُط١ٞٔ٘ جُٞهحت٢ ذؼى ٝػٞـ أْرحخ جُٔشٌِس ٝجُطأًى ٜٓ٘ح ذؼى ئنؼحػٜح 

  جُؼ٢ِٔ. جُركع 
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 هً اإلظراءاخ اإلدارٌح انرً ذمىو تها يإسساخ انًعرًغ انًحهً؟ يا انرساؤل انصاًَ:

جضؿحٙ  قظص جُرحقػس ئٕ جإلؾٍجءجش جإلوج٣ٌس جُٔؼطٔىز ُِطؼحَٓ ٓغ جُٔطؼ٣ٌٍٖ ٖٓ جٌُٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س ض٤ٍٓ ك٢ ال    

ٝم جُطؼحٖٓ ط٘ى جإلوجٌجش ك٢ ج٤ُٜثس جُؼحٓس ُِطؼحٖٓ جالؾطٔحػ٢ كطرىأ ذٍٔجِْس ضٞؾٚ أوجٌز  جُطؼحَٓ ٓغ ٓىٌجء 

جٌُٞجٌظ ٝجُط٤ٔ٘س  ُظ٘ىٝم جُطؼحٖٓ جالؾطٔحػ٢، ُٔى٣ٍ أوجٌز  جالؾطٔحػ٢، ٝٓى٣ٍ كٍع ج٤ُٜثس جُؼحٓس 

ٌٓطد جُطلط٤ش ٝجُٔطحذؼس ٝضوّٞ  جإلوج٣ٌس ٝجُٔح٤ُس، ٝٓى٣ٍ  ,ٝئوجٌز جُشإٕٝ جإلوج٣ٌس ٝجُٔح٤ُس، ٝئوجٌز جُشإٕٝ    جالؾطٔحػ٤س 

ُٔطؼ٣ٌٍٖ ٖٓ جُل٤ؼحٗحش ذحُٔ٘حؽن جُٔشحٌ  جُٔٓحػىجش  ش ذهظٞص ضوى٣ْ ئوجٌز ط٘ىٝم جُطؼحٖٓ ذاطىجٌ جُطؼ٤ِٔح

ذحُٔ٘طوس ٝذ٘حء ػ٠ِ ئقظحت٤س ٍٓكوس  ٌٓطد جُطؼحٖٓ  ئ٤ُٜح ك٢ جٍُٔجْالش. ك٤ؼحٝو جالضظحٍ جإلوج١ٌ ذٍٔجِْس 

جُِؿ٘س جُٔكىوز ذٞجْطس  ذؼٌٍٝز طٍكٜح ٝكوح ُِؼٞجذؾ ٝجُ٘ظْ  ذحألػٍجٌ. ٣طْ ٍٓجِْس جُٔهحَٕ جُطحذؼس ُِلٍع 

ٝضؼى٣الضٚ  ( ٖٓ هٍجٌ ٓؿِّ جٌَُٞجء 13ٝجٌُ٘رحش ػٔال ذ٘ض جُٔحوز ) ج٣ًٍُُٔس ُِطؼ٣ٞغ ػٖ جٌُٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س 

 . ( ذشإٔ ضؼ٣ٞغ جُٔٞجؽ٤ٖ٘ ك٢ قحالش جٌُٞجٌظ ٝجٌُ٘رحش184ٌهْ ) ٝجُوحٕٗٞ  1970ٝجُظحوٌ ك٢ ٓح٣ٞ 

 ٌز .؟٤ًق ضظق جُؼرحٌز جُطوى٣ٍ٣س ٝػغ جالٍْز جُٔطؼٍ انصانس:انرساؤل 

جٌُٞجٌظ،  ٖٓ نالٍ ضك٤َِ ٓؼٕٔٞ جْطٔحٌجش جُركع ٝجُطوح٣ٌٍ ػٖ جٌُٞجٌظ ذحُٔ٘طوس ٣طر٤ٖ جٕ ك٣ٍن جُؼَٔ ٝهص 

جُٔى٤٤ٖٗ ٌِٓل٤ٖ  أنظحت٤٤ٖ جؾطٔحػ٤٤ٖ، ٢ٛٝ قٓد جُٞظحتق ٌٕٓٞ ٖٓ ٝظحتق ٓى٤ٖٗ ٝٝظحتق ؿ٤ٍ  ٣لطوٍ ُٞؾٞو 

جالؾطٔحػ٤س  ٤ُس ٝٝقىز جُٔهحَٕ ٝٝقىز جإلػالّ ٝجُو٤حوجش ٓٞظل٤ٖ ٝقىز جُكًٍس ٝٝقىز جُشإٕٝ جإلوج٣ٌس ٝجُٔح ذطؿ٤ُٜ:

ٝجُٔالقع جٕ جُٔٓحػىجش ًحٗص ذ٤ٓطس ذحُ٘ٓرس  ٝجُطؼحٖٓ ٝجألؾُٜز جأل٤٘ٓس ٝٓظِكس جُطٍم . ٝٓٞظل٤ٖ جُظكس 

ٝجػف ك٢ جُطوح٣ٌٍ ػٖ جٌُٞجٌظ ك٢  جألنظحت٢ جالؾطٔحػ٤٤ٖ ؿ٤ٍ  ُِهٓحتٍ جُط٢ ضظ٤د جألٍْ جُٔطؼٌٍز ٝجٕ وٌٝ 

.   جُوٞج٤ٖٗ جُٔطؼِوس ذحُطؼ٣ٞغ ػٖ جٌُٞجٌظ ٝجٌُ٘رحش  ن جُٔطؼٌٍز.  كـحُرح ٓح ٣ٌطرٜح جوج٤٣ٌٖ. ُٝؼَ ضؼى٣الش جُٔ٘حؽ

ج٣ًٍُُٔس ُِطؼ٣ٞغ ػٖ جٌُٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س ٝجٌُ٘رحش هى ٣كَٔ ٓؼٚ  جُٔشحٌ ئ٤ُٜح ك٢ جُؼٞجذؾ ٝجُٔؼح٤٣ٍ ُؼَٔ جُِؿ٘س 

جٌُٞجٌظ ٝجٌُ٘رحش. ذك٤ع ٣شَٔ ػ٠ِ أنظحت٢ جؾطٔحػ٢ ذىال ػٖ  جُطؼ٣ٞغ ػٖ قحالش ( ذوٍجٌ 6ٌهْ ) ضؼى٣الش ُِٔحوز 

  ٝجقى ػٖٔ ك٣ٍن ُؿحٕ جُطؼحَٓ ٓغ جٌُٞجٌظ ٝجُطر٤ؼ٤س. ذحقع جؾطٔحػ٢ 

  



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

74 

 َرائط انذراسح.13.1.1

ذؿحٗد جألٌجػ٢  ضٌٍجٌ جألػٍجٌ ٝهص جٌُٞجٌظ جُطر٤ؼ٤س )جُل٤ؼحٗحش ٝج٤ٍُٓٞ( ٣ؼٞو إلهحٓس ذؼغ ٌْحٕ جُٔ٘طوس -1

  ٝجُط٢ جػطحوش جُٞو٣حٕ جٌٍُٔٝ ٜٓ٘ح.,  جٌُُجػ٤س 

 ضٌٌٍ جألػٍجٌ ٣ؼٞو ج٢ُ ػىّ جػطٔحو جُهطؾ جُؼالؾ٤س ك٢ جُطؼحَٓ ٓغ جألْرحخ جٍُت٤ٓ٤س. -2 

  هرَ جُٔإْٓحش جالؾطٔحػ٤س جُٔؼ٤٘س ذحٌُٞجٌظ ٝجألَٓحش. جُط٣ٞٔ٘س جُٞهحت٤س ٖٓ  ػىّ جالٛطٔحّ ذحُهطؾ  -3

  جٌُٓح٤ٗس. ك٢ ٓؼحُؿس جُٔشٌالش  طٍجّ جُؼِْ، ٝجْطهىجّ ٓ٘حٛؿٚ ٝؽٍهٚضٌٌٍ جألػٍجٌ ٝجُٔطؼ٣ٌٍٖ ٣ؼٞو ُؼىّ جق-4 

 ذىصٍاخ انذراسح.. 4.1

ذكىٌٍ فرق ذذخم ولد االزياخ، يٍ انًرحصهٍٍ ػهى شهاداخ خذيح اظرًاػٍح يٍ يؼاهذ والساو انخذيح  .1

 اظرًاػٍح.

 ًهاري.ترايط انرؼهى انًسرًر وانرذرٌة انذطىٌر  .2

خ وانحرص ػهى كراتح انؼثارج انرمذٌرٌح ترذوٌٍ انؼثارج انرمذٌرٌح يذػًح ذطىٌر اسرًاراخ ظًغ انثٍاَا .3

  ضًاٍَح تذال ػٍ انكراتح االَشائٍح.او انًىاد انماَىٍَح وترشرٌؼاخ تأرل
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 جٍُٔجؾغ.. 16.1

 انكرة..1.16.1

جُوحٍٛز: جٌُطحخ ,َ ٓغ جُؿٔحػحش جُ٘ظ٣ٍحش جُؼ٤ِٔس ٝجُ٘ٔحيؼ ج٤ُٜ٘ٔس ذ٤ٖ جُ٘ظ٣ٍس ٝجُٔٔحٌْس ك٢ جُؼٔ.ٗظ٤ق ك٢ٜٔ  

 . 2010جُؿحٓؼ٢ ,

 انًالحك . .2.16.1

 انىشائك انرسًٍح:

 ٤ٓالوٟ .  1430( ُٓ٘س 10ٝجُٔؼىٍ ذحُوحٕٗٞ ٌهْ )142 8(20هحٕٗٞ ط٘ىٝم جُطؼحٖٓ جالؾطٔحػ٢ ٌهْ ). 1.1

 ٤ثس.ضؼ٤ِٔحش ػَٔ ذشإٔ طٍف جُٔٓحػىجش جُ٘وى٣س ٝجُؼ٤٘٤س ذحُلٍٝع ٝجٌُٔحضد جُطحذؼس ُِٜ.2.1

 جْطٔحٌجش جُركع جالؾطٔحػ٢. ُألٍْ جُٔطؼٌٍز..3.1

 ضوح٣ٌٍ ٣ْٞ٘س ػٖ جػٔحٍ ُؿحٕ جُطؼ٣ٞغ ك٢ ئوجٌز جُط٤ٔ٘س جالؾطٔحػ٤س..4.1

 جُٔٞجو جُٔٓطكوس. جيٝٗحش طٍف.5.1

 .انًالحك.15.1
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 قةاإلعا ذكم  رعاية كمؤسسات مراكز في النفسي االختصاصي دكر

 ( أنمكذج الذىنية القدرات تنمية مركز) 

 ذاتيػػػػػػة تجربة

 الطناشي أحمد مريـ:  الدكتكرة 

 . النفس عمـ قسـ.  اآلداب كميةبمحاضر 

 الزاكية جامعة                                                                        

                   

 مقدمة : 

مع ذكل اإلعاقة كتقديـ الخدمات ليـ كنظـ رعايتيـ ػ كما تشير أدبيػػػػػػات التربيػة الخاصة ػ يقـك عمى برامج  إف العمؿ        
تكاممية شاممة متكاصمة تستيدؼ مختمؼ جكانػػػػب شخصياتيـ الجسمية كالعقميػػػػة كالمعرفيػػػػػة كالنفسية كاالجتماعيػػػة , كىى 

اء كالممرضيف كالفنييف كالمعممػػيف كاالختصاصييف النفسييف كاالجتماعييػػػف كالمدربيف المينييػػف مسؤكليػػة فريؽ متكامػؿ مف األطب
 كأخصائيك التأىيؿ كالتخاطب كاألسرة ) الكالديف كاإلخكة (.

ػػػـ التشخيصي الشامػػػؿ لحالتو " كيتكلى أعضػػػاء ىذا الفريؽ الدراسػػة الدقيقػػة لمظاىر النمك المختمفػػػة لدل الطفػػػػؿ كالتقييػػػػػػػ     
البرنامػػػػػج العبلجػػي أك  متضمنا تقدير احتياجاتػػػػػو الصحيػػػػػػػػة كالنفسيػػػػػػػػػػػة كالتعميميػػة كالتدريبيػػػػػػة كالتأىيميػػػػة كتحديدىا تـ تخطيط

كتنفيذه كتقييمو كمتابعتػػػػػو كذلؾ بحسب اختصاصػػػػات كؿ  التعميمي أك التدريبي أك التأىيمػػػي المناسب إلشبػػػػػػػاع ىذه االحتياجات
اء الفريؽ يضمف الدقػػػة ػػػػػات المينيػػػػة ألعضػػػ( كىذا التعدد في التخصص 26:  1996( ) القريطي ، 1عضػك داخػؿ الفريؽ " )

 في عممية التقييـ مف ناحية كفاعمية عممية التدخؿ المتعدد مف ناحية أخرل .

اف " نجاح برامج الرعاية المدرسيػػة أك المؤسسية لممعكؽ كعمميات تأىيمو النفسي كالمينػي كاالجتماعي اليرتيف ك        
باستعداده كمقدرتو أك إمكانيات المدرسة أك المؤسسة فحسب ، ك إنما يرتبط أيضا بمستكل التمكػػػػف الميني كالميارات الفرديػػػػػة 

ػػػػج القائػػػػػـ عمى أمر رعايتػػػػو كتأىيمػػػػػو كاإلسيػػػػػػػػػػػػػاـ الفعػػػػػاؿ مف قبؿ كالديػػػػػو كأسرتػػػػػػػػػػػو في البرنام التي يتمتع بيا أعضػػػاء الفريؽ
شامػػػؿ ( مػع صياغػػػػػػة ىذه الخبػػرات كالميػػػػارات التخصصيػػػػػة في شكػػػػػػػؿ جماعي  66( ) المرجع السابؽ : 2)" المحدد لرعايتػػػو

 لتحقيؽ األىداؼ المرجػكة مف عممية التدخؿ الميني .
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يقتصر عمى التشخيص  إف مياـ االختصاصػػػػػي النفسي في مجاؿ ذكل اإلعػػػػػػػاقة ) مركز تنمية القدرات الذىنيػػػػة ( ال      
إلى المشاركة في كؿ الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػات التي العقمي كالنفسي كبرامج تعديؿ السمكؾ كما ىك معركؼ لػػػػدل الكثيريف ، بؿ يتعدل ذلؾ 

الحالػػػػػػػػػة مػنذ يقدميا المركػز أك المؤسسػػػػػػػػػػة سكاء كانت تربكية أك تعميميػػػػػػة أك اجتماعية أك تأىيمية أك إرشادية كترافؽ خدماتػػػػػػػو 
 قبكليػػػػا حتى تخرجيا .

سي في ىذا المركز ػ ػػ مف خػػػػػبلؿ تجربة الباحثػػػػػػة بالعمػػػؿ فيو كاختصاصية ستعرض مياـ االختصاصي النفيكىذا البحث 
كىػػػك مركز تعميمػػػي تأىيمي يرعى ذكل اإلعاقػػػة العقميػػػػة مف الدرجة بيػػػػػات التربيػػػػة الخاصػػػةػػ جاء في اد نفسيػػػػػػة كبناءن عمى ما

 ػػػػدكؽ التضامف االجتماعي ػ باإلضافة إلى الصعكبات التي كاجيتيا أثناء ذلؾ .البسيطة كالمتكسطػػػػػػة ، كيتبع صنػػػ

 : مياـ االختصاصي النفسي بمركز تنمية القدرات الذىنية

مكانياتيػػػػا  1 ػ المشاركػػػة في قرار قبكؿ الحاالت بالمركز فيك عنصػػر ميـ في لجنة القػػػبكؿ، فيقػػػػـك بالتعرؼ عمى قدراتيا كا 
ميػػػػة كتقدير مػػػدل استفادتيا مف البرامػػػػػػج المكجػػػػػػػكدة بالمركػػػػػػػز كمدل استيفائيا يخداـ بعض األدكات كالكسائػػػػػػؿ التقيباست

رؼ أكلياء ينطبؽ عمييا الشركط تكجو إلى مراكز أخرل ، كىنا نقـك بدكر إرشػػػػػػػادم فنع لشػػػػػػػػركط القبػػػػػػػكؿ , كالحاالت التػػػي ال
 األمػػػػػػػػػكر بعدة مراكػػػػػػػػػػػػز كجمعيات يمكف أف تقبؿ الحالة كتقدـ ليا الخدمات المناسبة .

ػ يقـك االختصاصي النفسي بكضع الطفؿ في فصؿ التجربة لمبلحظتو  كمتابعتو بشكؿ دقيؽ مف خػػػػػػػػػػػػػبلؿ تكاجده في  2 
فترة التجربػػػػة مدة مف أسبكع إلى عشرة أيػػاـ ( بمشاركة مدرسهة ذات خبرة كاختصاصية اجتماعية  فصػػػػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػػػػي ) تستمر

 (.1نمكذج رقـ  كمف تـ تعبئة نمكذج القبكؿ المبدئػػػي)

    نفسي ػ ػ المشاركة في التقييـ كالتشخيص الشامؿ لمحالة كذلؾ لمتعرؼ عمى إمكانياتيا كأكجػػو القصػػػػػكر فييا مف الجانب ال3
) القدرات العقميػػػة كاالستعداد لمتعمػػػػـ كالمظاىػػػػر السمككية ( كيتـ ذلؾ عف طريؽ المقابمة كتطبيؽ االختبارات أك المقاييس 

النفسيػػػػػػػػػة مع االستعانػػػة بمصادر البيانات األخرل كالكالديف كالتقارير الطبية  .كيتـ كتابة تقرير نفسي تربكم شامؿ عف كؿ 
( كيتضمف كصؼ لحالػػػػػػػة الطفؿ العقمية كتصنيفػػػػػػو حسب التصنيؼ النفسػػي ك التربكم ، تـ كصؼ  2حالة ) نمكذج رقـ 

 .  كالتأىيميالناحية السمككية كما يحتاجو مف برامج تعديؿ لمسمكؾ منتييا بتكصيػات تتعمؽ بالبرنامج التعميمػػػي 

مكانياتيػػػػا كعمرىا الزمني ، بناءن عمى ػ يقػػػػػػػـك االختصاصي النفسػػػي  4 بتصنيؼ الحالػة كتسكينيا في فصؿ يناسب قدراتيػػػػػا كا 
 مؤشرات كاقعية عف مستكل أداء الحالة كمدل تجانسيا مع غيرىا مف الحاالت .

دتػػػيا كالصعكبات التي تكاجييا في ػ  متابعة األطفاؿ ك االطبلع عمى مستكل تقدميػػػػػـ كمناقشػػػػػػػة ذلؾ مع المدرسهػػػػػة كمساع 5 
تعميميـ ، باإلضافة إلى سمككياتيـ غير التكيفية كمحاكلة تعديميا , تتـ المتابعة داخؿ الفصؿ كحصص النشاط ) المكسيقى , 
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عرؼ عمى الرسـ , الرياضة , المكتبة ( كمناقشػػػػػػة أكضاع بعض األطفاؿ مع مدرسييـ حكؿ مدل استجابتيػػػـ لؤلنشطػػػػػة كالت
 الذيف لدييػػػػػػػـ مكاىب في ىذه المجاالت .

ػ مف ضمف مياـ االختصاصي النفسي نقؿ الحالة مف فصػػػػػؿ إلى فصػػػػػؿ أك مػف مرحمػػػػػة إلى أخرل بناءن عمى مبلحظاتو  6
 عنيا كرؤيتو بإمكانية استفادتو مع فصؿ أخػر أك مع مدرسهػػة أخرل .

االت لممرحمة المينيػة ، كذلؾ بناءن عمى متابعػػػػػة الطفػػػػػؿ في المرحمػػػة التعميمية التي تسبؽ المرحمة ػ المشاركػة في تكجيو الح 7
مكانياتػػػػػػو كاستعداداتو كمياراتو في أخر تقرير نفسي لمحالة ف ي المينية كاإلشارة إلى المينػة التي تناسب قدراتػػػو كميكلػػػػو كا 

 (  3بيف الثالثة عشر أك الرابعة عشر .) نمكذج رقـ  ف عمر الطفػػػػػؿ ماالمرحمة التعميمية حيث يكك 

ذىا ػ المشاركػػػػػػة في إعداد مفردات المنيػػػج التعميمي ) الميارات التعميمية ( . كتحكيمػػيا إلى برامػػػػػج تعميمية تطبيقية ك تنفي 8
  مثؿ برنامج التأىيؿ الحياتي الذم سيأتي تكضيحو فيػما بعد .

التعامؿ مع  ػ المشاركة ضمف برنامج اإلرشاد األسرم في تكعيػػػػػػة األسػػػػػػػر بطبيعة اإلعاقػػػػػػػػػة كخصكصيتيػػػػػا كأسبابيا كطريقػػػػػػة 9
التعميمػػػػػي أك التأىيمػػػػػي أك  الحالػػػػػػػة كالمساىمػػػػػػػػة في حؿ المشكػػػػبلت التي تكاجييا . باإلضافػػة إلى تبصيرىػػػػػػا بأىداؼ البرنامػػػػػج

العبلجػػػػػػػي كدكرىا في تنفيذه . ككذلػؾ االشتراؾ في جمسات إرشادية لبعض األسر حكؿ طرؽ التعامػػػػػػػػػؿ مع أطفاليـ ، كأساليب 
 تصحيح السمككيات التي يجب استعماليا معيـ .

 ؿ مع األطفاؿ مف قبػػػؿ المدرسهات أك المربيات أك المشرفات.اك التصرفات غير الصحيحة في التعامػػػ ػ تصحيح االخطاء 10

ة لعبػيا كتقسيـ األطفاؿ لتنفيذىا ػػػػػرح لمعبة كمتطمباتيا كطريقػػػػػة تتضمف شػػػػػػػػة ىادفػػػػػة ترفيييػػػتربكي بألعابـ قائمة ػػػػػػ تقدي11
 ة كبمشاركة المدرسهة كمساعدتيا .ػػػػة إلى تقديميا في حصص أسبكعيػػػػكطريقة التقييـ . باإلضاف

 ػ  تقديـ قائمة معززات يمكف استخداميا في تعزيز السمككيات االيجابية . 12 
عداد مجمكعػػػػػػ  تصميػػ 13  ة مف القدرات العقميػػة كتنفيذىػػػػػا بكرشة النجارةػػػػػػػػػػػػػة لتنمية مجمكعػػػػػػػػػػػػػػػػػػة مف األلعاب الفكريػػػػػػـ كا 

 بالمركز.
عدادىا بالتعاكف مع مدرسهات الرسـ ، لممساىمػػػػػة في إكساب  14 ػ  اختيػػػاػر مجمكعػػػػػة مف القصػػػػص التربكيػػػػػة اليادفػة كا 

 األطفػػاؿ عادات كسمككيات ايجابية .
 ليا . قبؿ المرحمة المينية  إلعدادىـ ػ  إعداد قائمة بأفكار لؤلشغاؿ اليدكية تقدـ لؤلطفاؿ ما 15
ة لتعميـ سمككيات اجتماعيػػػػػة ػػػػػات المطركحػػة كاتخاذه كسيمػػرح التعميمي باألفكار كالمكضكعػػػػػػة المسػػػػػػة في إقامػػػػػػػ المشارك 16

 ب .كتكضيح السمككيات غير المقبكلػػػػػػة كاالبتعاد عنيا . إضافػػػػػة إلى ذلػؾ تقديػػـ الميارات التعميمية في إطار جذا
مكانياتيـ . ) تدريبات فكرية ( ػ إعداد مجمكعة مف الكتب منيا ما 17    يتعمؽ بتدريب األطفاؿ كالرفع مف قدراتيـ كا 
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مكانياتيػـ كتنمييا . 18   ػ المشاركة مع  بعض المدرسهات في إعداد كتب تعميمية تناسب قدرات األطفػػاؿ كا 
 ػػػػػػػة بالمركػػػػز ، كذلؾ بعرض تصاميػػػػػـ أللعاب كتدريبػػػػػات ػ المشاركػػػػػػػػػة في المعارض السنكيػػػػ 19 

 فكرية جديدة أك طرؽ استخدمت في عبلج مشكبلت سمككية.
 ػ إعطاء محاضرات في اإلعاقة العقمية كطبيعتيا كالتعامؿ معيا كبرامج تعديؿ السمكؾ . 20
غير التكيفيػػػػػػػة لدل أطفاؿ المركز . إعداد مذكػرة تكضيحية ألنكاع السمككيات ػ إجػػػػػػػراء دراسػػػػػػػػػػػػػات عمى بعض السمككيات  21

عداد نمكذج لتحديد السمككيػػػات  غير التكيفية لدل األطفاؿ ، كالمقصكد بكؿ سمكؾ كأنكاعػػػػػػو ك كسائؿ كطرؽ كخطط تعديمو . كا 
ى إعداد نشػػػػػػػرة إرشاديػػة الستعمػػػػاؿ كسائؿ تعديؿ السمكؾ مكجيػػػػة (  باإلضافػػة إل 4غير التكيفيػػة لدل كؿ طفػػؿ . ) نمكذج رقـ 

 لؤلسػػػػػر كالعامميف بالمركز .
ػ مساعدة طبلب الدراسة الجامعية  كالماجستير في إجراء دراساتيـ العممية داخػؿ المركز . منيا عمى سبيؿ المثػاؿ دراسة  22  

كدراسػػػػة بعنكاف  ة *.ػػػػارات الحياة اليكميػػػعيػػػػة مع أسػػػر المعاقيف عقميػػػػا في اكتسابيـ ميبعنكاف  أثر ممارسة الخدمػػػة االجتما
 تطبيؽ برنامػػػػج لتعديؿ سمػػػكؾ االطفػػػػػػػاؿ الذيف لدييـ متبلزمة داكف .**

االجتماعي كالرياضي كالفني  كتزكيد ػ المشاركة في اختيار الكتب المناسبة في مجاؿ اإلعاقة العقمية كالتأىيؿ النفسػي ك  23
 مكتبة المركز بيا .

 ػ المشاركة في اختيار الكسائؿ التعميمية المناسبة كتزكيد الفصكؿ بيا . 24
 بعض البرامج التي يقدميا االختصاصي النفسي لألطفاؿ بالمركز : 

كؿ الميػػػػػػػارات التي يحتاجيا  كيقصد بياة ػػػػػلميارات الحياتياؿ اػػػػػج لتعميـ األطفػػػػػك برنامػػػػػى : أكال : برنامج التأىيؿ الحياتي
 اإلنسػػػػػاف لمعيػػػػػش في ىذه الحيػػػػػػاة أك التي تتطمبيا الحيػػػػػاة اليكميػػػػػػػة . 

ػػارات العناية الشخصية ) النظافة ( اد عمى النفػػػػػػس أك الميارات االستقبلليػػػػػػة , كتتضمف ميػػػػػػػػػكقد يطمؽ عمييا ميػػػػػارات االعتم
ؿ ، ميارة ارتداء المبلبس ، لبس الجكرب كالحػػػػػػذاء , ميارة إعداد كجبات خفيفة , ميارة عبكر الطريؽ , استعماؿ ػػػػػػ، ميارة األك

 )  إعداد الباحثة (ؼ , كالتعامؿ بالنقكد .ػػاليات
 درسهة كمساعدة المدرسية . كمشاركػػػػػػػػػػة االختصاصية االجتماعية .الفريؽ المنفذ: يتككف مف االختصاصية النفسية كالم 
  :تـ تكضيح القكاعد العامة لمتدريب 
 ػ البدء بتدريب الطفؿ عمى الميارات األسيؿ أكال ثـ تدريجيا إلى األصعب . 1
 كر كؿ منيا .ػ التعريؼ بالميارة قبؿ البدء في تطبيقيا مع ذكر أسماء األدكات المستخدمة ألدائيا كد 2
 ػ تكضيح اىداؼ تعمـ الميارة ) معرفية , اجتماعية , سمككية , كجدانية (. 3
 عمى اداء ػ تكفير كؿ اإلمكانيات البلزمة لمتدريب كتدليؿ كؿ الصعكبات التي قد تعيؽ الطفػػػػؿ  4

 الميارة بالشكؿ المطمكب .
 اـ بو .ػ كضع مرآة في مستكل قامة الطفؿ حتى يرل االنجاز الذم ق 5
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 ػ أداء الميارة بكؿ خطكاتيا متسمسمة أمامو مع الشرح المفظي كالبدني . 6
 ػ إعطاء الطفؿ الكقت الكافي لمتدريب ) التكرار عدة مرات ( . 7
 أم  كيقصد بو " عممية تقسيـ  ة .ػػػػػػاإلعاقػػ ذكمـ ػػػة في تعميػػػد األساليب المستخدمػػػػتـ تطبيؽ أسمكب تحميؿ المياـ كىك اح

( 3عمؿ إلى عدة خطكات صغيرة اك اكثر ك تككف قابمة لمتعميـ ، أم تجزئة الميارة إلى اجزائيا ك مككناتيا الرئيسية " ) 
 (24:  1995)عياد كأخريات ، 

 مثاؿ لتحميؿ ميارة غسؿ اليديف :
ػ فرؾ اليديف  4كف تحت المياه . ػػػػالصابػ مد اليديف كىما ممسكتيػػػػف ب 3كف .  ػػػػػ اإلمساؾ بالصاب 2ػ فتح صنبكر المياه .  1

عادتو عمى حافة الح.  5       بالصابكف لمحصكؿ عمى الرغكة الكفيرة البلزمػػة لمتنظيؼ . ػ  6كض . ػػػػكضع الصابكف كا 
 بالمنشفة . ػ مسح اليديف 8ػ غمؽ صنبكر المياه جيدا .  7ر الصابكف . ػػػػػاه إلزالة اثػػػػدا بالميػػػػػػؼ اليديف جيػػػػشط
 : مراحؿ تعميميا 
ة , المدرسية أك المساعػػدة , احػػد الكالديف ( نمكذجا عمميا لتمؾ ػػة النفسيػػػػػػػػػػ يقدـ المعمـ ) الذم سيقـك بالتدريب ,االختصاصي 1 

السمكؾ االجرائى المتبع بالطريقة كات ػػػػػػاه إلى كؿ خطكة مف خطػػػػػػؿ كحثو عمى االنتبػػػػػاـ الطفػػػػػػالميارة كىك غسؿ اليديف أم
 ة مع تكرار العمؿ أكثر مف مرة .ػػػػػػػػالسابقة في تسمسؿ الخطػػكات الثماني

 ي كالمساعدة العممية .ػػػػػػػارة مع التكجيو المفظػػػػػػػػػػػػكات تحميؿ الميػػػػػؿ أف يقـك بغسؿ يديو طبقا لخطػػػػػػػػػػ يطمب مف الطف 2
 أداء الميارة دكف مساعدة .ػ يطمب مف الطفؿ  3
 ػ يبلحظ المعمـ األخطاء التي كقع فييا الطفؿ كيتـ التركيز عمييا عند التدريب . 4
 : النماذج التي أعدت لتطبيؽ البرنامج 
ارات ػػػػػػيات( الميمستك  4( يتضمف تقديػػػػر مستػػػػػػػػكل األداء ) ب,  أ ) (5) رقـ ػ تـ تصميػػػػـ نمكذج لميارات التأىيػػػػػػؿ الحياتي  1

ػكل قبؿ التدريب كمستكل األداء بعػػد التدريب كتاريخ االنتياء مف ػػػػػػػػػػخ البدء في التدريب كالمستػػػػػػػػػػػالمراد التدرب عمييا كتاري
 .التدريب كخانة لممبلحظات 

 ة ػػػػػػارات الحياتيػػػػػػػػػػػػػػػميؿ عمى الػػػػػػػػػػػ(  لمشاركة األسرة في تدريب الطف6ػ تـ تصميـ ) نمكذج رقـ  2
 يتضمف مجمكعة الميارات التي تـ تحديدىا لتدريب الطفؿ عمييا . 

اـ بيا ػػػػػمكب منيا متابعتو فػػي تأديتيا كتنبييو لضركرة القيػػػػػرة  الميارات التي أتقنيا الطفؿ كالمطػػػػػػ( يكضح لؤلس7ػ نمكذج ) 3
 زاؿ في حاجة لمتدرب عمييا .ػيال و . كالميػػارات التػي ػػػػػػػػػػػػػػػػػي حياتا تمقائيا فػػػحتى تصبح سمكك

بمكتب داد اختصاصية اجتماعية ػػػػػعإ  ة . )ػؿ لمميارات الحياتيػػػػػػػـ أداء الطفػػػػػػػاألسرة في تقيي ػػػػػػةشاركيكضح م( 8كذج )ػػػػػػ نم 4
 ( .االرشاد االسرم 

 تطبيؽ البرنامج : الكسائؿ التي استخدمت في 
 ػ التطبيؽ العممي لمميارات في شقؽ القسـ الداخمي . 1
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 ػ تطبيؽ بعض الميارات خارج المركز كعبكر الطريؽ ك استعماؿ النقكد . 2
 ػ إعداد كسيمة تعميمية ) لكحة ( تشمؿ كافة أنكاع األزرار. )إعداد مدرسة ( . 3
 اؿ عمى ربط الخيكط . ) إعداد مدرسة (ػ إعداد كسيمة تعميمية ) لكحة ( لتدريب األطف 4
 ة التدريب كتكرار ذلؾ في البيت .ػػػػػلمتعرؼ عمى طريق ألطفاليـة تدريب ػػػػكر بعض األسر حصػػػػػػػػ حض 5
ػ إدخاؿ الميارات الحياتية ضمف برنامج تربكم تعميمي ترفييي كذلؾ بإجراء مسابقػات في أداء الميارات الحياتية يتضمف  6

 كالسرعة كالدقة . االتقاف
  إعداد كرقات إرشادية تساعد األسر في تطبيؽ التدريب. 
 ػ كرقة إرشادية تتضمف تكجييات تساعد الطفؿ عمى العناية بشؤكنو الشخصية . 1
 ػ كرقة إرشادية تحث عمى استعماؿ األساليب الطيبة في معاممة ذكل اإلعاقة .   2

رح ػػػػػػػة , في المسػػػػػػ: ىي برامج تقدـ لؤلطفاؿ داخؿ الفصػػػكؿ أك خارجيا ) في الساح ميميةثانيا : البرامػػج النفسيػة التربكية التع
كؿ ( متقاربيف في العمر الزمني كالعقمي ) القدرات كاإلمكانيات ( ػػفص 3ي ) ػػػػػػدة أك بشكؿ جماعػػػػؿ عمى حػػػػػػا كؿ فصػػػػػ( أحيان

 بمشاركة المدرسنة كالمساعدة كاالختصاصية االجتماعية .) اعداد الباحثة (  ا ي كينفذىػػػػيعدىا االختصاصي النفسػػ
  : حؿ المشكبلت ( . –التفكير  –المبلحظة  –الدقة  –التذكر  –التركيز  –ػ تنمية القدرات العقمية ) االنتباه  1أىدافيا 
 ػ تنمية القدرة المغكية لدل األطفاؿ . 2
 .ة كمساعدتيـ عمى مكاجيتيا كخمؽ ركح المنافسة بينيـ ػ كضع األطفاؿ في مكاقؼ تحفيزي 3
عطائػػػػة تتطمب استجابػػػػؿ في مكاقؼ تعميميػػػػػ كضع الطف 4 و فرصة إلظيار قدراتو كبث ػػػػة منو أماـ عدد كبير مف األطفاؿ كا 

 الثقة في نفسو .
 ػ إضفاء نكع مف التغيير عمى الركتيف اليكمي لما يقدـ في الفصؿ . 5
ة كعرضيا بشكؿ أخر أكثر ػػػػة في تثبيت المعمكمػػػػي في شكؿ العاب كمسابقات لممشاركػػػػج التعميمػػػػػع مفردات البرنامػكضػ  6

ثارة بالنسبة لمطفؿ .  تشكيقا كا 
 ػ تعميـ الطفؿ ميارات إضافية كتثبيت الميارات السابقة التي تعمميا . 7
 ى نقؿ اثر التدريب كالتعميـ .ػ إفساح المجاؿ لمعرفة مدل قدرة الطفؿ عم 8
ـ بأنفسيـ بعد احباطات مركا ػػػػػكؿ عمى معززات ترفع مف ثقتيػػػػػات كبالتالي الحصػػاؿ لتحقيؽ نجاحػػػػػرص لؤلطفػػػػػػاء فػػػػػػ إعط 9

مكانياتػو .  بيا باف تتناسب الفرص قدرات الطفؿ كا 
 لمكاقؼ االجتماعية .ػ تشجيع األطفاؿ عمى المشاركة كمعالجة الخجؿ في ا 10
 : تتضمف البرامج الفقرات اآلتية 
 ػ تمرينات إلدراؾ االختبلؼ . 1
 ػ تمرينات إلدراؾ التشابو . 2
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 ػ رسـ األشكاؿ كالمستقيمات مف الذاكرة . 3
 ػ تمرينات إلدراؾ العبلقات . 4
 ػ تمرينات إلدراؾ النكاقص . 5
 ػ فؾ كتركيب صكر مجزئة . 6
 لشيء المختفي .ػ تمرينات إلدراؾ ا 7
 ػ تمرينات التعرؼ عمى األشياء بالممس . 8
 ػ تمرينات تتعمؽ بادراؾ المفاىيـ . 9

 ػ تمرينات إلدراؾ األلكاف . 10
 ػ تمرينات تذكر األرقاـ كالحركؼ كترتيبيا كربطيا بالكممات. 11
 ػ تمرينات لرسـ األشكاؿ باألحجاـ المختمفة . 12
 عرضيا . ػ تذكر مجمكعة مف الصكر بعد 13
 ػ  تمريف تطابؽ األلكاف كاألشكاؿ .14
 ػ تمريف الككر كالصناديؽ الممكنة .  15
 ػ عرض قصة باستخداـ الصكر كطرح أسئمة عنيا . 16
 ػ  تمرينات لتصنيؼ األشياء . 17

 الصعكبات التي تكاجو االختصاصي النفسي أثناء تأديتو لعممو بالمركز : 

لمتشخيػػص كالقياس كالتقييـ مقننة عمى البيئة الميبية ممػػا يجعؿ االختصاصػػػػػػي النفسػػػي منتقػػػػد  عدـ كجكد أدكات أك اختبارات .1
إف نتائػػػػج البحػػػػػكث كالدراسػػػػػػػػػػات في ىذا المجػػػػػػػاؿ التصؿ لبلختصاصييف  أممف قبؿ اآلخريػػػػػف , كاف كجدت لػػػػـ تعمـ . 

 ف اختبار ذكػػػػػاء أك ام اختبارات شخصية .النفسييف مثؿ تقنييػػػػػػ

قمػػػػػة عدد االختصاصييف النفسييف مقارنػػػػة بعدد األطفاؿ بالمركز , فاالختصاصػػػػػي النفسػػػػػػػػي الكاحد يتابع  مف ست إلى  .2
ؿ ستيف أك ثمانيف ثمانية فصكؿ كؿ فصؿ يتراكح عدد األطفاؿ فيو مف ثمانية إلػػى عشرة أطفاؿ. ام اختصاصي نفسي لك

السمككيات غير طفػػػػػػػؿ . كىػػػػػذا يتطمب جيد كبيػػػػػر فػي إعػػػداد التقاريػػر السنكية في نياية العػػػاـ الدراسػػػػي كصعكبػػػػػػة مبلحظة 
عداد برامج لتعديميا.  التكيفيػة لعػػػػدد مف األطفاؿ كا 

ػؿ في المركػػػػػز أف تقديػػػػػػـ االختصاصػػػي النفسػػػػػي لبعػػػض التكجييات أك اإلرشادات حكؿ ض أعضػػػػػاء الفريػػػػؽ العامػػػػػػػػػيرل بع .3
 عمى مسئكلياتيـ . مأعماليـ ىك تدخؿ أك تعد
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ا عند تنفيذ ام فكرة أك برنامج يعد مف ػػعدـ تقبؿ بعض أعضاء الفريؽ فكرة التعاكف كالعمؿ كفريؽ , كشعكرىـ بعدـ الرض .4
 صاصي النفسي .قبؿ االخت

 يقكـ بو االختصاصي النفسي . . عدـ كجكد مكجييف في المجاؿ النفسي لمتابعة كتقييـ ما 5

ض األسػػػػػػػػػر في مشاركتيا في تنفيذ كمتابعػػػػػػػة البرامػػػػػػػػػػػج التي يعػػػدىا االختصاصي النفسي سكاء ػػػصعكبػػػػػػػة التعامػؿ مع بع .6
 الحياتية.  ؿ السمكؾ أك تعمـ الميارات التعميمية أكيتعمؽ منيا بتعدي ما

 الخاتمة : 

كالذم يعتمد عمى تجربة عممية لمباحثة في مركز تنمية القدرات الذىنية لعدة سنكات كبناءن عمى  ػ استعرض ىذا البحث ػ      
ـ بيا االختصاصي النفسي ، لعميا تككف المياـ التي يقك ػ الخبرة كالدكرات كالندكات كالبحث ك التعميـ الذاتي في ىذا المجاؿ 

 بداية لتطكير مياـ كادكار االختصاصي النفسي كاالرتقاء بمستػػػػػػػكل أدائو فػػػي مؤسسػػػػات رعاية ذكم اإلعاقػػػػة . عمما بأف ىذه
ػػة التي أجريت عف مشاركػػػػػػة كدكر أسػػػر ا عدا الدراسػػػػػػػاص فيمػػػػتكجيػػػػو أك تقييػػػػػػـ مف ذكم االختص ألمالتجربػػػػػػػة لـ تخضع 

تبر األطفاؿ في إكسابيـ ميارات الحيػػاة اليكمية كتأثير ممارسػػػػػػػػػة الخدمة االجتماعيػػػػػة في ذلؾ )سبؽ اإلشارة إلييا ( كالتي تع
ف أىميا  أف ىناؾ تحسػػنا كبيرا لدل األطفاؿ في و مف نتائج التي مػػػػػػػنكع مف التقييػػػـ لبرنامج التأىيؿ الحياتػػػػػي بما تكصمت إلي

 ممارسة ميارات الحياة اليكمية التي تعزز استقبلليتيـ مما قد يساىػػـ ايجابيا في تحسيف فكرتيـ عف أنفسيـ . 

 يمي : كبناءن عمى ما تقدـ تكصي الباحثػػػػػػػة بما 

، مع التركيز عمى دكر الفريؽ مقدـ الخدمات بكؿ افراده كدكر  ات النفسية بصفة عامةػػاـ بتحديث كتطكير الخدمػػػػ االىتم 1
 ضمف اعضاء الفريؽ . النفسي االختصاصي

ات .كبينو كبيف ػػػػػدـ الخدمػػػػػػاء الفريؽ مقػػػػػػكبقية اعض النفسػػػػػػػي ـ بيف االختصاصيػػػػاكف كالتنسيؽ ك التفاىػػػػػػػ تحقيؽ التع 2
 اية المختمفة .االختصاصييف في مؤسسات الرع

اـ بيذا الدكر ) طبلب ػػػػػي حتى يتمكف مف القيػػػػالنفسػػػ لبلختصاصػػػيك التدريب ك التأىيؿ الجيد  باإلعداداـ ػػػػ االىتم 3
قامػػػػػةة ( ، ػػػػػات ، اقساـ عمـ النفس كالتربية الخاصػػػػػالجامع امميف بالمجاؿ يف العيالنفس لبلختصاصيفة مستمرة  ػػػػػػدكرات تدريبي كا 

 ة ذكم االعاقة العقمية كطرؽ تعديؿ السمكؾ .ػػػرؽ تدريب كتأىيؿ فئػتقدـ فييا احدث ط

عطاءىا الحيػػز الكافي مف المدة الدرا 4 سيػػػػػػة ػ االىتمػػػػػػػػػػػػاـ االكبر بالتطبيؽ العممي ) الدراسات الميدانية ك التربية العممية ( كا 
 التربيػػػػػػة الخاصػػػػػػػػػة باإلضافػػػػػة الى قسػػػػػػـ الخدمػػػػػة االجتماعية .بأقساـ عمػػـ النفػػػػػس ك 
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ز ذكم االعاقة كتسييؿ ػػػػات ك مراكػػػػة ك تكزيعيـ عمى مختمؼ مؤسسػػػكافي بإعدادػ اعداد ككادر تقـك بالخدمة النفسية  5
 .تعيؽ ادائيـ لعمميـ التي الظركؼ 

 ر االختصاصييف النفسييف ك عدـ تكميفيػػػـ بمياـ اك ادكار ليست مف ضمف اختصاصيـ .ػ  فيػػػػػـ اإلدارات دك  6

 المراجع : 

 القاىرة ، , دار الفكر العربي , 1ة كتربيتيـ . طػػػػػػػػػاالحتياجات الخاصم ػ القريطى , عبد المطمب أميف . سيككلكجية ذك  1
1996  . 

 ػ المرجع السابؽ . 2

ىيػػػػػػػـ . كأخريات . المرشػػػػػػػػد في تدريب المتخمفيػػػػػػػػػػػػف عقميا عمى السمػػػػػػػػػكؾ االستقبللي . منشأة المعارؼ . عياد ، مكاىب إبرا 3
 . 1995، االسكندرية ، 

 ة , كمية اآلداب , ة االجتماعيػػػػير . قسـ الخدمػػ. إشراؼ د عياد أمط حمػػػػػػارم ابك ة مسعكدػػػػػة خديجػػػة إعداد الطالبػػػػػالدراس
 .2005جامعة الفاتح , 

 . 2007** الدراسػػػػػة إعداد الطالب حاتـ محمد بف عامر . إشراؼ د. احمد محسػػػػػػف . اكاديمية الدراسػػػػات العميا . طرابمس  .

 المالحؽ:

 ( القبكؿ المبدئي . اعداد رئيس القسـ التعميمي . 1ػ نمكذج ) رقـ  1
 . مف إعداد الباحثة .ر نفسي تربكم ( تقري 2) رقـ  ذجك نمػ  2
 ( تقرير نفسي لنياية كؿ سنة دراسية . مف اعداد الباحثة . 3ػ نمكذج  ) رقـ  3
 ؾ . مف اعداد الباحثة.( السمككيػػػػػػات غير التكيفية . مرفؽ بإرشادات الستعمػػػػػػاؿ كسائػػػػؿ تعديؿ السمك  4ػ نمكذج ) رقـ  4
لتأىيؿ الحياتػػػػػػػي . مرفؽ بإرشػػػػػػادات تساعد الطفػػػػػػػؿ عمى العناية بشؤكنو الشخصية . ( ) أ ػ ب ( ا 5ػ نماذج ) رقـ  5

 مف اعداد الباحثة .
( ) أ ػ ب ( مشاركػػػػػػػػػة االسر في تدريب اطفاليػػػػػـ عمى تعمـ ميػػػػػػػػػارات التأىيؿ الحياتي . مف اعداد  6ػ نماذج ) رقـ  6

 الباحثة .
 ( يكضح لؤلسر مدل تقدـ اطفاليـ في تعمـ الميارات الحياتية . مف اعداد الباحثة . 7رقـ ػ نمكذج  )  7
 ( مشاركة االسر في تقييـ اداء اطفاليـ . اعداد اختصاصية اجتماعية  8ػ نمكذج ) رقـ  8
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 ( 1نمكذج رقـ ) 

 بطاقة تقييـ مبدئي لقدرات الطفؿ 

 ............. تاريخ كمكاف الميالد ..................................................... \اسـ التمميذ 

 أكالن : كصؼ عاـ لمحالة : ............................................................................

.......................................................................................................... 

 ثانيان : المشكالت السمككية ك االنفعالية لدل الطفؿ :................................................

.......................................................................................................... 

 ثالثا : الحصيمة المعرفية لمطفؿ :

 لميارات الحياتية :...............................................................................ػ ا 1

.......................................................................................................... 

 ...................................................ػ الميارات العددية :............................. 2

........................................................................................................ 

 .ػ الميارات المغكية :............................................................................. 3

......................................................................................................... 

 ػ الميارات االدراكية : ............................................................................ 4

..........................:............................................................................... 

 ػ ميارات القراءة كالكتابة : ...................................................................... 5

 ........ػ تكصيات :.................................................................................. 6

 اعداد المكتب التعميمي                                                تكقيع كلي االمر
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 ( 2نمكذج رقـ )   

 تقرير نفسي تربكم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصؿػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تاريخ الميالدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ االسـ ػ

 اكال : تقييـ قدرات الطفؿ :

 ػػػػػػػ القدرة عمى االنتباه كالتركيز :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ القدرة عمى التذكر : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ػ القدرة عمى استيعاب االكامر كتنفيذىا : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

95 
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 لقرائية : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ القدرة الكتابية كا
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 ( 3نمكذج رقـ ) 

 تقريػػػػػػػػػػػػػػػر نفػسػػػػػػػػػػػػػػػػػي

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    الفصؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالسـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العاـ الدراسي : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالقدرات الذىنية : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػلسمككيات : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػالتكصيات : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 االختصاصي النفسي :                 

 التاريخ :     
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 (  4نمكذج  ) رقـ 

 قائمة المظاىر السمككية غير التكيفية الشائعة لدم ذكم االعاقة العقمية

 ػػػػػػػػػػػػػاالسـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ الفصؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العاـ الدراسي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 يحدث اك نادرا ما ال نكع السمكؾ
 يحدث

يحدث 
 احيانا

يحدث 
 دائما

 كصؼ السمكؾ عند الطفؿ

     السمكؾ العدكاني
     السمكؾ غير االجتماعي

     السمكؾ الفكضكم
     الجتماعياالنسحاب ا

     السمكؾ النمطي
     النشاط الزائد

عادات شخصية 
 مستيجنة

    

 عادات غير مقبكلة
 

    

     العادات الشاذة
     ايذاء الذات

     ارادم الالتبكؿ ا
     االضطرابات النفسية

 

 االختصاصية النفسية : 

 مدرسة الفصؿ :

 المدرسة المساعدة : 
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 نشرة إرشادية 

 شادات في استعماؿ كسائؿ تعديؿ السمكؾ مع الطفؿ ذم اإلعاقةإر 

 

 ػ ينبغي أال تعاقبكا طفالن عمى ىنات أك ىفكات غير إرادية . 1

يستحؽ عقكبة . اما إذا سكبو بإرادتو ك  اف طفال يسكب الحميب عمى ثيابو ألنو لـ يعرؼ بعد كيؼ يتناكؿ الفنجاف ، ال
 االشيػػػػاء . فانو يجب اف يعاقب لئال يكرر ىذه التصرفات .برغبة إغاظػػػة اآلخريف أك اتالؼ 

 ػ يستحسف معاقبة الطفؿ بعيدان عف اعيف اآلخريف . 2

ال فعميكـ بترؾ العقاب ، فذاكرة الطفػؿ ذم االعاقة ضعيفة فينسى كال  3 ػ اذا عاقبتـ طفالن فعاقبكه مباشرة بعد اقتراؼ الخطأ كا 
 نبو كقت طكيؿ .يدرم لماذا يعاقب إذا مضى عمى ذ

ػ عاقبكا الصغػػػػار كانتـ في أىدأ حالػػة فال عقكبة كانتـ في حالة غضب كليس الميػػػػـ أف تؤلمكا الطفؿ المذنب أك  4
تسخطكه ، بؿ الميػػػـ اف تجعمكه مدركا انو اليجكز اف يفعؿ كذا ك كذا فإذا تـ كؿ شئ ادرؾ االمكر فالزمكا حدكدكـ ك اكقفكا 

 كؿ عقاب .

 يو : احذركا العقاب الجسدم ) الضرب ( تنب
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 (  ) أ ( 5نمكذج ) رقـ 

 التأىيػػػػؿ الحياتػػػػػػػي  

 ػػاسـ الطفؿ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     اسـ الفصؿ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تقدير مستكل االداء 

 ( تمكف بمساعدة كبيرة  .1اداء الميارة اطالقان .          ) لـ يتمكف مف (0)
 ( تمكف بمساعدة  تكجييية . 3تمكف بمساعدة بسيطة .                    )  (1)

 ( تمكف مف اداء الميارة بمستكل جيد جدا . ال نمكف مف االعتماد عمى نفسو في اداءىا 4)

 
 الميارة الحياتية

 
تاريخ البدء 
 في الميارة

كل مست
االداء قبؿ 
 التدريب

مستكل االداء 
 بعد التدريب

 
تاريخ االنتياء 
 مف الميارة

 
 مالحظات

      غسؿ اليديف 
      تنظيؼ االنؼ

      تنظيؼ االسناف
      تنظيؼ االذنيف
      غسؿ الكجو

      استعماؿ المرحاض
      تنظيؼ الشعر كتصفيفو 

      االستحماـ
      تقميـ االظافر

      ارتداء المالبس
      لبس الحذاء ك ربطو

 متابعة مف : االختصاصية النفسية : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    

 المدرسة :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مساعدة المدرسة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ( ) ب ( 5رقـ ) نمكذج 

 التأىيؿ الحياتػػػػػي 

 ػػاسـ الطفؿ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ     اسـ الفصؿ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 تقدير مستكل االداء 

 ( تمكف بمساعدة كبيرة  .1لـ يتمكف مف اداء الميارة اطالقان .          ) (0)
 ( تمكف بمساعدة  تكجييية . 3تمكف بمساعدة بسيطة .                    )  (1)

 اداء الميارة بمستكل جيد جدا .  ( تمكف مف 4)

تاريخ  الميارة الحياتية 
البدء في 
 الميارة 

مستكل 
االداء قبؿ 

 التدريب

مستكل االداء 
 بعد التدريب

تاريخ االنتياء 
 مف الميارة

 مالحظات 

      تمميعو تنظيؼ الحذاء ك 
      ترتيب السرير
      ترتيب المائدة
      عادات االكؿ
      غسؿ االكاني

تحضير بعض االطعمة 
 الخفيفة

     

      غسؿ المالبس
      كي المالبس
      عبكر الطريؽ
      استعماؿ النقكد

      استعماؿ الياتؼ 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  متابعة مف : االختصاصية النفسية : ػػػػػ 

 المدرسة :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مساعدة المدرسة : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 نشػػػػرة إرشادية

 بعض التكجييات التي تساعد الطفؿ ذك االعاقة عمى تعمـ ك اتقاف الميارات الحياتية

 تتعجمو ، قد يستغرؽ كقتان طكيبلن كلكف النتيجة تككف افضؿ في النياية . اعطى الطفؿ الكقت الكافي الرتداء مبلبسو ك ال ػ 1

تحجـ عف مساعدتو مف اف الى اخر . مثاؿ : قؿ لو سأساعدؾ عمى ربط حذاءؾ عندما تنتيي مف ارتداء القميص  ػ ال 2
 يشعر بالممؿ كالضيؽ . كالبنطمكف كبيذا ال

 ػ قسهـ دائمان الكاجب عمى اجزاء . مثاؿ البس القميص اكالن ثـ البنطمكف . 3

 ػ ضركرة كضػػػع مرآة في مستكل قامتػػو حتى يستطيع رؤية ما ينجزه مف عمؿ اثنػػػػاء ارتداء المبلبس . 4

غير مناسبة حتى يتعمـ بالتدريج كيؼ ضرر إطبلقػػػان مف اختياره الكانػػان  ػ إتاحػة الفرصة لمطفؿ حتى ينتقي مبلبسػػػو ، كال 5
 يختار االشياء المناسبة .

ػ اختيار المبلبس السيمة في ارتداءىا ك خمعيا ، مع مبلحظػػة اف االلكاف الجذابة المبلئمة تجعمو ييتـ بيا ، مع تجنب  6
 المبلبس الضيقة ك المعقدة في المبس .

حتى يقتدم بو ، فمف يستخدـ الكممات اال عندما يستمػػع إلييا ، كمف ػ مف الضركرم اف تعطى لمطفؿ نمطان طيبان لمحديث  7
االفضؿ البدء بالجمؿ الكاضحة المفيكمػػػة غير المختصػػػػرة كاستخداـ اسمػػاء االشياء بالطريقة الصحيحػػة ، فاذكر اسماء 

 المبلبس اثناء معاكنتػػػػو عمى ارتداءىا ، كاذكر اصناؼ الطعاـ عندما يتناكليا .

ػ قد يمجأ الطفػػػػؿ الى االخبلؿ بالنظاـ اك السمكؾ لمجرد لفت النظػػػػر اك لجذب االنتباه كاالىتماـ حيث يجد انيا الكسيمة  8
 يقـك بو . الىتماـ االخريف بو ، كلذلؾ يجب اف يشعر باستمرار باىتماـ مف حكلو عف طريؽ تقييـ كؿ ما
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 إرشادات لمتعامؿ مع طفمؾ . خمس
 ء االمكر كالمعمميفألكليا

 
تقتصدكا في المديح : اظيركا البشاشة حيف يبذؿ طفمكـ ذم االحتياج الخاص جيده كينجح . إف ابتسامة ترسمكنيا عمى  ػ ال 1

 كجكىكـ مع ربت خفيؼ عمى ظيره تفعؿ العجائب .
 
تفكيره ك تكقعكه في االرتباؾ  يعمؿ الطفؿ اكثر مف عمؿ كاحد لكي ال تشكشكا كمفكه بأكثر مف عمؿ : يجب اف ال ػ الت 2

 كاالضطراب .
 
 يدع شغمو ك ينسى الذم بيف يديو  يفعؿ كراقبكا نشاطو : إف الطفؿ ذم االحتياج الخاص إذا ترؾ كحيدان قد ػ اسيركا عمى ما 3
 
 نجح في اداء عممو .ػ تجممكا بالصبر الطكيؿ : الف الطفؿ ذم االحتياج الخاص يحتاج إلى اإلعادة ك التكرار مراران قبؿ اف ي 4
 
 ب لتعميـ ذكم االحتياجات الخاصة. ػ أخيران : قدمكا لو النمكذج الحسف الذم يستطيع محاكاتو . فالمحاكاة أيسر ك انسب أسمك  5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

103 

 ( ) أ ( 6نمكذج رقـ  ) 
 مشاركة االسرة في اكساب الطفؿ ميارات  التأىيؿ الحياتي 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسرة الطفؿ :ػػػػػػ \االخكة 

 
 نرجك ،،، منكـ االشراؼ ك متابعة طفمكـ في تعميـ الميارات الحياتية التالية :

 
 ػ استعماؿ المرحاض , 1
 ػ غسؿ اليديف . 2
 ػ غسؿ االنؼ . 3
 ػ غسؿ الكجو . 4
 ػ تنظيؼ االسناف . 5
 ػ ارتداء المبلبس . 6
 ػ لبس الحذاء ك ربطو . 7
 

,,,, فإننا نرجك منكـ االشراؼ عميو اثناء تأديتيا ك تنبييو لضركرة القياـ بيا يكميان حتى تصبح سمككان عاديان تمقائيان في  كعميو
 حياتو اليكمية . 

 
 

 المكتب النفسي
 مكتب االرشاد االسرم
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 ( ) ب ( 6نمكذج رقـ  ) 
 مشاركة االسرة في اكساب الطفؿ ميارات التأىيؿ الحياتي 

 
 اسرة الطفؿ :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ \الخكة ا
 

 نرجك ،،، منكـ االشراؼ ك متابعة طفمكـ في تعميـ الميارات الحياتية التالية :
 
 ػ عادات االكؿ . 1
 ػ غسؿ الشعر . 2
 ػ ترتيب السرير . 3
 ػ تقميـ االظافر . 4
 ػ عبكر الطريؽ . 5
 ػ استعماؿ النقكد . 6
 استعماؿ الياتؼ .ػ  7
 
 
 
 

كعميو ,,,, فإننا نرجك منكـ االشراؼ عميو اثناء تأديتيا ك تنبييو لضركرة القياـ بيا يكميان حتى تصبح سمككان عاديان تمقائيان في 
 حياتو اليكمية . 

 
 

 المكتب النفسي
 مكتب االرشاد االسرم
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 ( 7نمكذج رقـ ) 
 أىيؿ الحياتي يبيف  مدل تقدـ اداء الطفؿ في ميارات الت

 
 االخكة : اسرة الطفؿ :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نحيطكـ عممان بمستكل الطفؿ في ميارات التأىيؿ الحياتي كالتي كانت عمى النحك التالي :
 اكال : الميارات التي اتقف ادائيا :

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1
 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 2
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3
 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 4
 ػػػػػػػػػػػػػػ ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 5

كعميو فإننا نرجك منكـ االشراؼ عميو اثناء تأديتيا فقط ، ك تنبييو لضركرة القياـ بيا يكميان حتى تصبح سمككا عاديان تمقائيان في 
 حياتو .

 ثانيا : الميارات التي مازاؿ في حاجة لمتدرب عمييا : 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 1
 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 2
 ػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 3
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػ 4
 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 5

 لى مرحمة االعتماد الكمي عمى النفس . كعميو فإننا نرجك منكـ التعاكف معنا في تكثيؼ الجيد بالتدريب اليكمي لمطفؿ ليصؿ ا
 

 كلكـ جزيؿ الشكر
 

 المكتب النفسي
 مكتب االرشاد االسرم
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 ( 8نمكذج رقـ ) 
 متابعة ك تقييـ برنامج التأىيؿ الحياتي في االسرة 

 
 اسـ الطفؿ : ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ صفة مف يقـك بتعميمو الميارة داخؿ االسرة ػػػػػػػػػػػػػ

 اريخ بدء الميارة ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت
 

 تقدير مستكل االداء  
 المكف االحمر  /  لـ يستطع  اداء الميارة . 

 المكف االصفر  /  استطاع اداء الميارة بمساعدة .
 المكف االخضر / اعتمد عمى نفسو كأدائو جيد جدا .

 
االسبكع  الميارات الحياتية  

 ؿ االك
االسبكع 
 الثاني

االسبكع 
 الثالث

االسبكع 
 الرابع

النتيجة 
 النيائية 

      استعماؿ المرحاض 1
      غسؿ اليديف 2
      غسؿ الكجو 3
      تنظيؼ االذنيف 4
      تنظيؼ االسناف 5
      تنظيؼ االنؼ 6
تنظيؼ الشعر ك  7

 تصفيفو
     

      االستحماـ 8
      ارتداء المبلبس 9

      لبس الحذاء كربطو  10
 

 مكتب االرشاد االسرم
 

 



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

107 

 الطالؽ: أسبابو كنتائجو مف كجية نظر المطمقات 

 عينة مف المطمقات في مدينة طبرؽ() دراسة ميدانية عمى 

 د / سالمة عبداهلل حمد الشاعرم                                                  

 الجتماع كمية اآلداب ػ أستاذ مشارؾ بقسـ عمـ ا 

 جامعة طبرؽ.                                                               

الطبلؽ ظاىرة اجتماعية قديمة حديثة، رافقت المجتمعات اإلنسانية منذ تككينيا، حيث يعتبر مشكمة الدراسة  ممخص الدراسة :

ييدد استقراره كتقدمو، فقد حددت مشكمة البحث لئلجابة عمى  التساؤليف  الطبلؽ مف الظكاىر التي تشكؿ في أم مجتمع خطران 

 التالييف: 

 ػ ما االسباب التي تؤدم إلى كقكع الطبلؽ؟ كما اآلثار النفسية كاالجتماعية الناتجة عنو ؟ 
اآلثار النفسية إلى إلقاء الضكء كالتعرؼ عمى االسباب كالعكامؿ التي تؤدم إلى كقكع الطبلؽ، كمعرفة  تيدؼ الدراسة

كاالجتماعية ليذه الظاىرة عمى المرأة المطمقة، كالتعرؼ عمى الطبلؽ كانعكاساتو عمى األوسرة كالمجتمع، بإضافة المساىمة في 
انطمقت الدراسة مف كضح حمكؿ لممشكبلت التي تؤدم إلى الطبلؽ مف خبلؿ عرض النتائج كالتكصيات كالحد مف انتشارىا، 

ا االسباب )االجتماعية كالنفسية كاالقتصادية( التي أدت إلى كقكع الطبلؽ مف كجية نظر المطمقات ، م تساؤؿ إساسي مؤداه
الكصفي التحميمي كاندرجت تحت إطار الدراسات الكصفية كالتحميمية باستخداـ أسمكب  استخداـ المنيجاعتمدت الدراسة عمى 

 إداة لجمع البيانات( حالة ، كاستخدمت الدراسة 75ؽ كبمغ عددىا )، كالتي تمثمت في المطمقات مف مدنية طبر العينة العشكائية
:)الدراسات السابقة، قسـ اإلطار النظرم إلى خمسة إقساـ استمارة االستبياف، باإلضافة إلى المبلحظة كالمقابمة الشخصية ، 

المرأة المطمقة كاالسرة" االبناء"  االتجاىات النظرية في تفسير الطبلؽ ، األسباب المؤدية لحدكث الطبلؽ، آثار الطبلؽ عمى
المتمثؿ في الجداكؿ البسيطة المككنة مف التكرارات كالنسب المئكية.  االسمكب االحصائيكالمجتمع( اعتمدت الدراسة عمى 

 كتكصمت الدراسة إلى جممة مف النتائج لعؿ أىميا.
 ؽ مف مختمؼ االحياء السكنية.( مفردة مف النساء المطمقات بمدينة طبر 75ػ تككف مجتمع الدراسة مف ) 1
االسباب التي أدت إلى حدكث الطبلؽ مف كجية نظر النساء المطمقات كلقد حصرت الباحثة ىذه ػ تشير الدراسة إلى تنكع  2

( سبب  ما بيف العقـ، كبخؿ الزكج، كسكء المعاممة، كالغيرة الزائدة، كعدـ التكافؽ العاطفي كالجنسي،  كفارؽ 13االسباب في )
 مر،  مكاقع التكاصؿ االجتماعي كالخيانة الزكجية ...الخ .الع
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ػ تشير النتائج إلى تبياف  تنكع اآلثار السمبية في الجكانب النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية  الدافعة إلى أتخاذ قرار ما بيف 3
أسرتيا، كبأف الطبلؽ أضعؼ  معانتيا مف ضغكطات نفسية تمثمت زيادة المشاكؿ األسرية بعد الطبلؽ، بينيا كبيف أفراد

 .ا أطفاؿعيذا كاف مإفيا المادية كخصكصان عبلقاتيا االجتماعية، أنيا أصبحت عبء عمى أسرتيا في زيادة مصاري
عداد دكرات تدريبية، كمحاضرات تثقيفية لممقبميف عمى الزكاج قبؿ دخكليـ إكخرجت الدراسة بالعديد مف التكصيات لعؿ أىميا: 

 لمحياة الزكجية.
 * المقدمة :

الزكاج عقد أك نظاـ أمر بو ا تعالى لتنظيـ الحياة الزكجية اإلنسانية، كالبعد عف العبلقات الجنسية غير المشركعة التي       
تؤدم إلى انتشار األمراض كالكقكع في المكبقات الميمكات، لذلؾ جعمو ا تعالى سنة األنبياء كالمرسميف كأختاره ا عز كجؿ 

نية، كنمك أكليا كانسجاـ ة مفضمة لبقاء النكع اإلنساني كتكاثر النسؿ، كجعمو مبعث كحدة البشرية كالمساكاة في اإلنساكسيم
 .فركعيا
نيائو ايعتبر الزك        ج في كثير مف المجتمعات عقدان مدنيان يمكف فسخو تحت ظركؼ متعددة، إال أنف إلغاء عقد الزكاج كا 

صعب التحمؿ مف التزاماتو. فالدكلة في بعض المجتمعات تعتبر طرفان ثالثان في أم زكاج، فالزكجاف كأف كاف سيبلن، كلكف مف ال
المذاف يريداف إنياء زكاجيما مطالباف قانكنيان بالحصكؿ عمى مكافقة الدكلة عمى ذلؾ، إذ عمييما إف يتجيا إلى المحكمة الشرعية 

عو أشياء أخرل. مثؿ مكضكع حضانة األطفاؿ، كحقكؽ مالية، كنفقة لمزكجة إلتماـ عممية الطبلؽ رسميان، كذلؾ ألف الطبلؽ تتب
كاألطفاؿ، كغيرىا. ككؿ ىذه تنظميا قكانيف، أف الطبلؽ ضركرة مف ضركرات المجتمع، فحيث يككف الزكاج يككف الطبلؽ، 

سبلمية يعتبر أبغض الحبلؿ إلى كلذلؾ فيك جزء مف الحياة االجتماعية عند الكثير مف األمـ، إال أنو في أحكاـ الشريعة اإل
 (1ا.)

لذلؾ فإف الطبلؽ يعتبر مف الظكاىر االجتماعية المقمقة كالتي تؤدم إلى تفكؾ األسرة كتشتت أفرادىا ، فاألبناء بسبب        
اية ذلؾ يقضكف حياتيـ مناقصة عمى الغالب بيف الكالديف كفي حاالت أخرل يعيش البعض منيـ مع األب دكف أف يتمقى رع

األـ كاىتماميا، أك قد يحدث العكس كيحدث الطبلؽ عندما تصؿ األمكر بيف الزكجيف إلى حد ال يحتمؿ فيو االثناف العيش 
 معان.
ف ظاىرة الطبلؽ مكجكدة في جميع المجتمعات اإلنسانية كبنسب متفاكتة، كتختمؼ اختبلفا كبيران منيا العالية جدا، إكعميو ف     

كىذا التفاكت كالتبايف في النسب راجع إلى طبيعة الثقافة المجتمعية المنبثقة مف  ػ العادات كالتقاليد  كمنيا المنخفض جدان،
 كاألعراؼ ػ كالدينية كحتى كالبيئية كالجغرافية لكؿ مجتمع عف األخر. 

  * مشكمة الدراسة البحثية كصياغتيا:
نساني، ككمما قكم غرسيا زاد بناء المجتمع تمسكان كقكة كنضكجان ، األسرة ىي المبنة األكلى كاألساسية في تككيف المجتمع اإل   

كىي مصدر األخبلؽ كالدعامة األكلى لضبط السمكؾ، كالحياة الزكجية  المثالية، البد كأف تككف بيا بعض النزعات كالخبلفات 
 يؤدم بدكره إلى حدكث الطبلؽ.كالمشاحنات،  التي أذا تفاقمت سببت ىكة كبيرة بيف الزكجيف، ما نتج عنيا التفكؾ الذم 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
( عمي اليادم الحكات، كآخركف : دراسات في المشكبلت االجتماعية، المعيد العالي لمخدمة االجتماعية ، طرابمس ػ ليبيا، د 1)

 .273ػ  272ػ ط، د.ت، ص ص : 
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ف الطبلؽ مف المكضكعات الميمة كالجديرة باالىتماـ، نظران إلى ما لمظركؼ االجتماعية كاالقتصادية المحيطة مف أثر في إ    
كتصعب حميا، كلكف تزايد حدكثو، فالطبلؽ أباحو اإلسبلـ كأقره كأسمكب فعاؿ لعبلج المشكبلت التي تعترم الحياة الزكجية، 

حبب عمى النفس االنسانية، ىذا ما أكده المستشار سعد عقيمة: رئيس محكمة شماؿ بنغازم أنو مكركه كغير م إالرغـ أباحتو، 
االبتدائية الذم بيف "أف الطبلؽ قد يككف حبلن لؤلشكاؿ، حينما تصبح الحياة الزكجية ال تطاؽ، كليذا السبب أحؿ اإلسبلـ 

كظ، كال سيما إف لمطبلؽ عكاقب غير جيدة عمى ( .حيث ازدادت حاالت الطبلؽ في السنكات األخيرة بشكؿ ممح1الطبلؽ" )
المستكييف الفردم كاالجتماعي، مف جاء إشكالية الدراسة  في البحث بعنكاف: الطبلؽ: أسبابو كنتائجو مف كجية نظر المطمقات 

 ) دراسة ميدانية عمى عينة مف المطمقات في مدينة طبرؽ(.
 * أىمية الدراسة البحثية: 

 سة في التركيز عمى النقاط التالية :تكمف أىمية الدرا     
 ػ  تزايد نسبة الطبلؽ في مدينة طبرؽ، بشكؿ ممفت لمنظر. 1
 ػ الكقكؼ عمى أىـ العكامؿ المسببة لظاىرة الطبلؽ.  2
 ػ ما يترتب عمى كقكع الطبلؽ  مف آثار ضارة تميحؽ باألسرة كالمجتمع .3
 غير السريع في المجتمع. ػ ظيكر بعض المشكبلت كالسمبيات التي نتجت عف الت 4
 ػ ما يسببو الطبلؽ مف إضعاؼ العبلقات كالركابط األسرية .  5
ػ  كقكع الطبلؽ يقمؿ مف  تأثير الضبط االجتماعي الغير رسمي كيتكارل التكافؿ كالعكف المتبادؿ كتنمك الفردية ركح  6

 االستقبلؿ .
 * أىداؼ الدراسة البحثية: 

 دة أىداؼ ىي :تنطمؽ ىذه الدراسة مف ع     
 ػ  التعرؼ عمى اآلثار النفسية كاالجتماعية لمطبلؽ .1
 ػ التعرؼ عمى العكامؿ كاألسباب المؤدية إلى كقكع الطبلؽ.  2
 ػ بياف طبيعة المشاكؿ كالنتائج المترتبة عمى الطبلؽ كأثرىما في المطمقات. 3
 كالمجتمع .ػ التعرؼ عمى آثار كانعكاسات ظاىرة الطبلؽ عمى أفراد االسرة  4
 ػ  الحد مف خطكرة ىذه المشكمة كما تحتكييا مف أثار سمبية عمى المجتمع . 5
 التي تكاجو المطمقات.ساىمة في كضع حمكؿ لممشكبلت ػ  إبراز أىمية الدكر الذم يؤديو المجتمع مف أجؿ الم 6
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  :www.alljazeera.net  //news httpsـ،   2008الميير : " طبلقاف يكميان أماـ محكمة ليبية كاحدة"،  ( خالد1)

 تؤدم إلى حدكث الطبلؽ، أك الحد منيا .
 
 
 

http://www.alljazeera.net/
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 * أسباب اختيار مكضكع الدراسة البحثية: 
 ت في اآلتي:تـ اختيار مكضكع الدراسة لعدة أسباب تمثم

 ػ يعتبر مكضكع الطبلؽ مؤشر ميـ لمتعرؼ عمى مدل تماسؾ المجتمع كترابطو مف عدمو. 1 
 ػ محاكلة التعرؼ عمى مجمكعة العكامؿ كاألسباب االجتماعية كاالقتصادية كالنفسية التي أدت النتشار ىذه الظاىرة. 2
 صان في اآلكنة األخيرة.ػ ارتفاع عدد  حاالت الطبلؽ في مدينة طبرؽ بشكؿ ممحكظ خصك  3
ػ أثراء المكتبة العممية بدراسة عف ىذا المكضكع الذم يعتبر قضية رأم عاـ، كىي ال تقؿ أىمية عف القضايا االجتماعية  4

 االخرل . 
 ػ جعؿ ىذه الدراسة نقطة بداية النطبلؽ دراسات أخرل مستقببلن تتناكؿ ىذه الظاىرة كلكف مف جكانب مختمفة. 5

 لدراسة البحثية:*متغيرات ا
 تتمثؿ متغيرات الدراسة البحثية  في اآلتي:      

 : كىك السبب لحدكث المشكمة أك الظاىرة كالمتمثؿ في  أسباب الطبلؽ كنتائجو. Independentػ المتغير المستقؿ:  1
 : ىك النتيجة كالمتمثؿ في نفسية المرأة المطمقة. Dependentػ المتغير التابع:  2

 المصطمحػػػػات المستخدمة في الدراسة البحثية:ػ المفاىيـ 
ىك " رابطة تكافؽ عمييا الجماعة، كتتككف مف رجؿ مع امرأه أك أكثر باعتبار أف عبلقتيـ ىي عبلقة زكج  ػ أكالن الزكاج:

 (.1بزكجتو")
إبمو إذا قرف بعضيا ببعض،  ارتباط شيء بأخر، كاقترانو بو بعد أف كاف منفصبلن عنو، فيقاؿ: زكج الرجؿ ػ الزكاج في المغة:"

ذا النفكس زكجت()  (، أم قرنت بأجسادىا عند 2قاؿ تعالى:)كا 
 (.3الحشر، كفي تعريؼ أخر ىك اقتراف شيء بآخر كازدكاجيما، أم زكاجان بعد أف كاف كبلن منيا منفصبلن عف اآلخر )

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .15ـ، ص:2003رؤكؼ الضبع: عمـ االجتماع العائمي، دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلسكندرية ػ مصر، الطبعة األكلى، ( عبدال1)
 (.7( سكرة التككير، اآلية: )2)
 .5ص : ـ، 1997( الصادؽ عبدالرحمف الغرياني: الزفاؼ كالحقكؽ الزكجية، دار الكتب الكطنية، بنغازم ػ ليبيا، الطبعة الثالثة، 3)
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ىك عقد بيف الرجؿ كالمرأة كضعو الشارع يفيد حؿ استمتاع كؿ منيما باآلخر عمى الكجو المشركع كيبيف ما "  ػ كالزكاج شرعان:

 (.1لو مف حقكؽ كما عميو مف كاجبات، كيقصد بو حفظ النكع اإلنساني" )
ني مف أجؿ استكماؿ كاستمرار الحياة الزكجية ىك عقد رسمي يبـر بيف رجؿ كامرأة بشكؿ شرعي كقانك  ػ التعريؼ اإلجرائي:

  بينيما.
كىي تعتبر مف أىـ العكامؿ في تشكيؿ الشخصية كالسمكؾ الفردم في األسرة كفي السنيف األكلى مف عمر  ػ ثانيان: األسرة :

دات االجتماعية ، إذان فاألسرة الطفؿ ، كتبدم القكاعد األساسية ألنماط الشعكر كالسمكؾ كالتفكير كالقيـ األخبلقية كالمعايير كالعا
 (2.)  مف أىـ العكامؿ الخارجية التي تؤثر في تككيف شخصية الفرد

كىي التي تيعٌد النكاة األكلى في تأسيس المجتمع البشرٌم، كالحاضف الرئيسٌي ألفرادىا كمصدران أساسٌيان : ػ أما التعريؼ اإلجرائي 
 لؤلماف كاالستقرار ليـ.

 حؿ الكثاؽ ، مشتؽ مف اإلطبلؽ كىك الترؾ كاإلرساؿ . فػي المغة :  ػ ثالثان الطالؽ :
 (.3حؿ  قيد النكاح، أك حؿ عقد النكاح بمفظ الطبلؽ كنحكه أك رفع قيد النكاح. ) ػ  في الشرع:

م إلى أنياء ىك انتياء العبلقة الزكجية بيف الرجؿ كالمرأة بتمفظ الطبلؽ ثبلث مرات، األمر الذم يؤد ػ أما التعريؼ اإلجرائي :
 الحية الزكجية كاستحالة الحياة بينيما مف جديد إلى أف تنكح زكجان غيره.

: المطمقة ىي المرأة التي رفع عنيا الزكاج في الحاؿ بمفظ الكتابة أك بما يقـك مف الكتابة أك اإلشارة ، ػ رابعان: المرأة المطمقة
صفة الزكجية قائمة عمييا, أك المرأة التي رفع عنيا قيد الزكاج غير  كيككف طبلقا بنائيا كليس رجعيا ألف المطمقة رجعيا تبقى

 (.4الصحيح بفسخ العقد مف تمقاء الطرفيف أك تفريؽ القاضي بينيما )
ىي المرأة التي انتيت استمرارية حياتيا مع زكجيا بمجرد التمفظ بمفظ طالؽ ثبلث مرات ، كأصبح  أما التعريؼ اإلجرائي :ػ 

 ى الشرعي كالقانكني ليا.مطمقة كفؽ المسم
 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .8ػ  7ـ، ص ص: 2005( أحمد محمكد الشافعي: أحكاـ الزكاج في الشريعة اإلسبلمية، دار الجامعة الجديدة، اإلسكندرية ػ مصر، د ػ ط، 1) 
 .232ـ، ص .1985ت االجتماعية، المعيد العالي لمخدمة االجتماعية،  طرابمس ػ ليبيا، (عمي اليادم الحكات ، أحمد ظافر محسف، المشكبل2) 
 .21ـ، ص: 2007( ناصر عبدالرازؽ: حؽ الطبلؽ بيف الزكج كالزكجة كالقاضي، دار مدبكلي الصغير، القاىرة ػ مصر، 3)
 .12،صـ  2016( ميتاب أحمد إسماعيؿ  ، طبلؽ كأسبابو كنتائجو ،  فمسطيف ، 4)
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 *تساؤالت الدراسة البحثية:

 انطمقت الدراسة البحثية لئلجابة عمى التساؤالت التالية:
 ػ   ما األسباب الدافعة إلى الطبلؽ مف كجية نظر المطمقات بمدينة طبرؽ؟1
 ػ   ما اآلثار النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية الناتجة عف الطبلؽ ؟ 2
 تعذر استمرار الحياة الزكجية ؟ػ ىؿ يككف الطبلؽ حؿ مناسب عندما ي 3
 ػ   ىؿ التدخؿ الخارجي ألحد الطرفيف قد يككف سببان لحدكث الطبلؽ ؟ 4
 ػ ما نتائج كقكع  الطبلؽ عمى المرأة كاألسرة كالمجتمع ؟ 5
 ػ ما الحمكؿ المقترحة في كيفية مكاجية ىذه الظاىرة مف كجية نظر النساء المطمقات في مدينة طبرؽ؟ 6

 المنيجية المتبعة في الدراسة الميدانية: *اإلجراءات
 ىذه اإلجراءات تشمؿ اآلتي:   

 أكالن : نكع كمنيج المستخدـ في الدراسة البحثية:
تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية التحميمية التي تيدؼ إلى كصؼ كتشخيص الظاىرة محؿ الدراسة. لمكقكؼ عمى      

حقائؽ كالمعمكمات المتعمقة بيا مف كجيات نظرية عممية، كمف كجية نظر النساء المطمقات جكانبيا المختمفة، كدراسة كافة ال
في مدينة طبرؽ التي أجريت معيف الدراسة الميدانية، لقد اعتمدت الدراسة عمى األسمكب الكصفي التحميمي، بيدؼ جمع 

اليدؼ الرئيسي يتمثؿ في التعرؼ عمى مدل تأثير البيانات كالحقائؽ عف  انتشار ىذه الظاىرة كتفسيرىا كتحميميا، خاصة كأف 
 لمدراسة كالبحث. المنيج الكصفياستخدـ  الطبلؽ عمى النساء المطمقات كمستقبميف، ، كسكؼ تعتمد الباحثة عمى

 ثانيان : عينة الدراسة البحثية: )مجتمع الدراسة(:
اختيار العينة بطريقة عشكائية عرضية. حيث  يتككف مجتمع الدراسة مف النساء المطمقات في مدينة طبرؽ ، كلقد تـ  

استخدمت الباحثة العينة العشكائية البسيطة  لمنساء المطمقات لمعرفة آرائيف ككجيات نظرىف حكؿ تأثير الطبلؽ عمى حياتيف 
حثة باستبلميف بعد ( كحدة كالذم قامت البا100كمستقبميف ، كلقد تـ تكزيع االستمارات األستبيانية عمى العينة المختارة كقكاميا)

( استمارة فقط ، حيث الحظت الباحثة عدـ االىتماـ كاإلىماؿ مف قبؿ بعض المطمقات في 60تكزيع االستمارة مف المطمقات )
رجاعيا لمباحثة.االىتم  اـ باالستمارة كا 

 ثالثان : أدكات الدراسة البحثية:
ع البيانات، كلكنيا تستعيف بعدة أدكات حتى تتحصؿ عمى ال تقتصر البحكث الميدانية في الغالب عمى أداة كاحدة لجم    

دالالت حقيقية لمبيانات، لذلؾ فقد اعتمدت الباحثة عمى استخداـ أدكات )المبلحظة ػ المقابمة ػ استمارة االستبياف( مع النساء 
 المطمقات في بحثيا الميداني.

بياناتيا الميدانية حكؿ مكضكع دراستيا البحثية مع النساء كأكدت عمى استخداـ أداة استمارة االستبياف في الحصكؿ عمى     
ثانيان: البيانات األكلية،  أكالن:( سؤاالن : كىي: 20المطمقات، فقد قسـ استمارة االستبياف الى ثبلث أقساـ ضمنت مف خبلليا )

 بيانات تتعمؽ بمعرفة آثار الطبلؽ عمى الزكجة المطمقة. ثالثا:بيانات عف الطبلؽ، 
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 ان: مجاالت الدراسة البحثية:رابع
 تتضمف مجاالت الدراسة عمى ثبلثة مجاالت أساسية تتمثؿ في اآلتي:  
 : يتمثؿ في أخذ عينة عشكائية بسيطة مف النساء المطمقات في مدينة طبرؽ.المجاؿ البشرمػ  1
الرصيد البشرم لمبحث الميداني.  كىك المكاف الذم يحتكم عمى مجتمع الدراسة، الذم يعد المجاؿ المكاني )الجغرافي(:ػ  2

 كيتمثؿ المجاؿ المكاني في محكمة طبرؽ الجزئية، مدينة طبرؽ.
: "كىك المدل الزمني الذم تستغرقو الدراسة البحثية ، منذ اختيار مكضكعيا كحتى االنتياء مف كتابة المجاؿ الزمنيػ  3

 . ـ 2019أخر نكفمبر ـ كحتى 2019(. فقد استغرقت الدراسة مف شير سبتمبر 1التقرير")
 :خامسان: األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة الميدانية

تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الكصفية التي اعتمدت عمى استخداـ األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ الدراسة الميدانية 
 لنسب المئكية )الجداكؿ البسيطة الكصفية(.كنظران لضيؽ الكقت لقد اقتصرت الباحثة عمى استخداـ التكرارات كا

 * الدراسات السابقة التي تتعمؽ بمشكمة الطالؽ كتأثيرىا عمى حياة المطمقات : 
 ـ.1996ػ دراسة فيد ثاقب الثاقب : بعنكاف" أسباب الطالؽ في المجتمع الككيتي: دراسة ميدانية"  1

بلؽ في المجتمع الككيتي، كتحميؿ مكاقؼ المطمقات اتجاه تمؾ إلى معرفة االسباب الرئيسية المؤدية لمط تيدؼ الدراسة
االسباب، كالنظر إلى عبلقة تمؾ االسباب بعكامؿ اجتماعية / ثقافية تتعمؽ بخمفيات المطمقيف. جرل اختيار عينة مف المطمقات 

 رة العدؿ لتمؾ السنكاتـ(. كقد بمغ المجمكع الكمي لحاالت الطبلؽ حسب سجبلت كزا1992ػ 91ػ  90الككيتيات لمسنكات )
( حالة منيف، أما بقية الحاالت فقد 258( حالة، جرت مقابمة ) 300( حالة. كتـ اختيار عينة عشكائية مككنة مف )4072)

تعذر مقابمتيف نظرا الختبلؼ عنكاف المنزؿ أك رفض البعض نتيجة لزكاجيف أك رفض ذكييـ إجراء المقابمة، كسئؿ أفراد العينة 
( سببا، مما دعا الباحث 145حكؿ السبب الرئيس الذم أدل إلى الطبلؽ. جاءت اإلجابات كثيرة كمتنكعة بمغت)  سؤاال مفتكحا

 : تصنيفيا في خمس مجمكعات كىي إلى
دماف الخمكر كالمخدرات، كالضرب، كعصبية المزاج، كالقمار، كالغياب الدائـ عف  1 ػ سكء المعاممة الفساد: كالخيانة الزكجية، كا 

   البيت.
ػ عدـ تكفر السكف المستقؿ كالخبلفات مع أىؿ الزكج: كرفض االستقبلؿ السكني عف االىؿ، كالخبلؼ مع أـ الزكج، كمع  2

 أخكاتو، كمشاكؿ أخرل مع أسرة الزكج.
 ػ المشكبلت الجنسية: كالشذكذ الجنسي، كعدـ االنجاب، كعقـ الزكج، كالضعؼ الجنسي كالبركد الجنسي، كالعجز الجنسي.  3
ىماؿ الزكج كاألبناء،  4 ػ عدـ التفاعؿ بيف الزكجيف: نتيجة اختبلؼ المستكل التعميـ، كعدـ كجكد تفاىـ، رفض زيارة األىؿ، كا 

كصغر سف الزكجة أك الزكج أك كمييما، رفض العبلقة الجنسية أثناء الحمؿ، منع الزكجة مف العمؿ، كالممؿ مف الزكجة، كراىية 
 الزكج .

زكجيف. المشكبلت المالية. مشكبلت النفكر كعدـ االقتناع بالزكج أك الزكجة. مشكبلت المرض النفسي ػ مشكبلت تعدد ال 5
 (.2لجسدم كالغيرة كالشؾ كالسحر )كا
 .87ـ ، ص:1984(. ناصر ثابت: أضكاء عمى الدراسة الميدانية ، مكتبة الفبلح ، الككيت ، 1)ػػػػػػػػػػ
لطبلؽ في المجتمع الككيتي: دراسة ميدانية" ، مجمة العمكـ االجتماعية، تصدر عف مجمس النشر العممي، ( فيد ثاقب الثاقب : بعنكاف" أسباب ا1)

 .17ػ16ـ، ص ص: 1996، 3، العدد 24جامعة الككيت، المجمد 
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 ـ:2019ػ  دراسة الباحثة: لبنى يكنس: "استطالع رأم حكؿ الطالؽ في ليبيا" 2
بلع رأم حكؿ مشكمة الطبلؽ في المجتمع الميبي، حيث ىدفت مف خبللو إلى ـ باستط2019قامت الباحثة لبنى يكنس سنة 

كجاءت اآلراء عمى  ( سيدة،250( رجؿ، ك )100التعرؼ عمى االسباب التي أدت إلى حدكث الطبلؽ عمى عينو قكاميا )
  النحك اآلتي:

 ػ أكالن: بالنسبة لمنساء: 
قدرة الزكج عمى تكفير متطمبات المعيشة، مما يترتب  عميو اليرب مف ( سيدة مطمقة متقاربة، بشأف عدـ 40ػ جاءت آراء ) 1

ىماليا ىي كأطفاليا، مقابؿ الجمكس عمى المقيى.  المنزؿ، كا 
( سيدة أخرل جاءت ردف عمى  كجكد مشاكؿ جنسية كبيرة، كأيضا االكضاع المادية التي تنعكس بشكؿ سمبي 100ػ كأراء ) 2

 التكتر الدائـ. لحياة، كتؤدم إلىعمى كافة أكجو ا
( سيدة ، بينف في إجاباتيف التأكد عمى الفكارؽ العمرية، بقكليف "عمره 60ػ أما نساء الجنكب الميبي كالبلئي حضرف بعدد ) 3

ضعؼ عمرم"، كعدـ معرفتيا بطبيعية الحياة الزكجية كمتطمباتيا، كسكء المعاممة بقكليف "لما تزكجتو لـ أكف أفقو أم شيء، 
 ب لو يعنفني بالمفظ،  كأحيانا كثيرة بالضرب كاإليذاء الجسدم" .كحيف ال أستجي

%( مف المطمقات أنجبف طفؿ كاحد، حيث يرفضف القاصرات الرضكخ لسنكات طكيمة في كنؼ 20ػ أشارت الدراسة إلى أف ) 4
 زكج يكبرىا بكثير.

كبعد إنجابيف الطفؿ االكؿ، أصبح العنؼ ىك  ( سيدة أنيف خدعف بو، بيف الخيانة العمنية كالسكر كالتعاطي،30ػ كاعتبرت ) 5
 السائد في كؿ مناسبة.

( عامان، حيث جاءت إجاباتيف حكؿ أسباب الطبلؽ، 19ـ، أم أقؿ مف )2000( سيدة منيف بعد عاـ 20ػ كسجمت أعمار ) 6
 ىك عدـ التفاىـ، كسكء المعاممة، كأف الطبلؽ تـ في االشير االكلى مف الزكاج.

 : لمرجاؿ ػ ثانيان: بالنسبة
%( منيـ إف مشكمة كاحدة، كىي سكء الحالة المعيشية، كعدـ قدرة الزكجة عمى التحمؿ، مما يجعميا يدرؾ أنو ما 40ػ أجاب ) 1

 يحسف االختيار، كيفضؿ الطبلؽ.
كجات، %( منيـ جاءت إجاباتيـ أف االسباب تعكد لمخيانة عمى مكاقع التكاصؿ االجتماعي، كأنيـ قامكا بضرب الز 20ػ ك ) 2

 كأف الطبلؽ تـ في صمت لعدـ تشكيو السمعة. 
%( منيـ إجاباتيـ أف لمثقافة كالفارؽ في العمر السبب الرئيس، حيث بينكا أنيـ تزكجكا بفتيات أصغر منيـ 20ػ ك جاءت ) 3

 بكثير، كأف فارؽ الثقافة حاؿ دكف التكافؽ كاالستمرار في الحياة الزكجية.
 (1كا  أف االسباب تعكد إلى الزكاج الثاني " تعدد الزكجات".)%( بين20ػ أما ما نسبتو  ) 4

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . :m.   sputniknews.coarabic.    //httpsـ2019( لبنى يكنس: "استطبلع رأم حكؿ الطبلؽ في ليبيا" 1)

 
 

http://www.alljazeera.net/
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 في آثاره لحجـ كتقديرنا الطالؽ إلى كقكع المؤدية األسباب كالبحكث : بعنكاف: "دراسة لمدراسات البحريف مركز ػ دراسة 3
 ـ .2009البحريف"  مممكة في كأبناًئيا المرأة
الصحي  الكضع المادم، كضعال منيا عديدة جكانب مف األبناء في الطبلؽ تأثير تداعيات بيدؼ تقصي الدراسة أجريت كقد

 مجمكعة اختيار تـ كقد .كاختبلطيـ باآلخريف لؤلبناء االجتماعية الحياة في الطبلؽ تأثير مدل عمى التعرؼ جانب إلى كالنفسي
 أما .مطمقة 220 العينة حجـ بمغ كقد لممرأة، األعمى سجبلت المجمس في المقيدات الحاضنات المطمقات البحرينيات النساء مف
 درجة تسجؿ لـ بينما المنزؿ، في األطفاؿ ىؤالء مف  46 %سمكؾ في سمبية تبينت آثار فقد األطفاؿ، سمكؾ يخص فيما     

 تمت الفترة التي في األبناء عمى سجمت قد العنيفة البكادر بعض أف الدراسة مف تبيف كما كبيرنا، تأثرنا بالعالـ الخارجي اختبلطيـ
 البكادر بعض كاآلخر الحيف يحمؿ بيف الطفؿ أف العينة مف  29 %أفادت حيث المنزؿ في أك المدرسة في سكاء الطبلؽ
 بينت كما .المنزؿ في البكادر ىذه عمييـ سجمت منيـ  56%كحكالي المدرسة في جيدة غير بألفاظ كالتمفظ كالصراخ العنيفة
 بشكؿ تأثرف اإلناث أف تبيف فقد ،)كاإلناث رالذكك ( جنسو حسب الطفؿ في آثار الطبلؽ مقارنة أثناء جكىرية فركقنا الدراسة
 فقد في الذككر الطبلؽ تأثير عف أما .كحساسية انطكاءن  أكثر فأصبحف النفسية حالتيف عمى ذلؾ ، كانعكس 6%بالطبلؽ  أكبر
 غيابالكالديف أك  بيف العبلقة الضطراب كاف كلقد .76 %غالبيتيـ لدل السمكؾ في انحراؼ أم يتبعو لـ الطبلؽ أف تبيف

  (.1بالطبلؽ ) انفصاليما إلى األحداث، إضافة بانحراؼ إلى االرتباط  دائـ بشكؿ المنزؿ عف كمييما أك أحدىما
 * االتجاىات النظرية المفسرة لظاىرة الطالؽ: تتمثؿ في:

 ػ أكالن: نظرية التجانس أك التشابو:

 -الخصائص االجتماعية العامة مثؿ : )الديف ػ المينة تركز ىذه النظرية عمى العكامؿ التشابو بيف الشريكيف في         
 -لكف البشرة -المستكل االجتماعي كاالقتصادم ػ كاالتجاىات كالميكؿ ( كفي السمات الجسمية كالفينيقية )الطكؿ -التعميـ 

يف في السمات يككف كالتجانس كالتشابو بيف الزكج ˝السف( كىي عكامؿ تحكميا في الغالب اعتبارات اجتماعية يحددىا المجتمع
سببا في الزكاج كليس نتيجة لو كىك ما تكصؿ إليو البكر جس في دراستو مف المخطكبيف بيف الجنسيف أثناء الخطكبة كبعد 

 (2.) الزكاج حيث كشؼ عما يدعميـ نظرية التجانس كانجذاب الشبيو بما يماثمو في الخصائص النفسية كاالجتماعية
 سرم : ػ ثانيان : نظرية  الصراع األ

أىتـ االجتماعيكف بدراسة الصراع لمتعرؼ عمى أسبابو ككيفية حدكثو في األسرة، كىناؾ مجاالت كثيرة لمصراع مف الناحية 
 االقتصادية، كالعاطفية، كاألمكر المتعمقة باألبناء.

 كفي أم  دراسة تيتـ بالتركيز عمى االسباب المؤدية لحدكث الطبلؽ لكجدت أف  األسباب متعددة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الضيافة في ( فاكر محمد الغرابية، حمكد سالـ عميمات: " التأثيرات النفسية كاالجتماعية لمطبلؽ عمى األطفاؿ: دراسة عمى عينة مف األطفاؿ في دار 1)

( ، العدد 9الشارقة لمعمـك االنسانية كاالجتماعية، تصدر عف جامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة، المجمد )اتحاد المرأة األردنية"، مجمة جامعة 
 .102ـ، ص: 2012الثاني، 

 .18( عبدالكىاب محمد الظفيرم، كآخركف: دراسة ميدانية ألسباب الطبلؽ االجتماعية كالنفسية في الككيت في مطمع األلفية الثالثة، ص: 2)
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ككثيرة كمنيا المؤدية إلى حدكث الصراع في األسرة، كينتج عنيا الطبلؽ، كلعؿ مف أىميا النكاحي االجتماعية كاالقتصادية 
 كعدـ مقدرة األسرة عمى استمرار الحياة بدخؿ متدني أك بطالة 

 الزكج أك بسبب الناحية العاطفية كعدـ االنسجاـ كالتكافؽ بيف الزكجيف، فالصراع يككف 
 (. 1) ا عندما يشتمؿ عمى نضاؿ مف أجؿ تحقيؽ ما ينبغي أف تككف عميو القكاعد التي تحكـ العبلقة الزكجيةأساسي

 ػ ثالثان: نظرية التفكؾ االجتماعي: 
حاكؿ بعض العمماء الربط بيف التفكؾ االجتماعي كبيف عمميات التغير أك التحكؿ أك التطكر داخؿ المجتمع التغير، عمى أساس 

سيتبعو شيء مف االىتزاز في بعض ما ىك مكجكد في المجتمع، ما لـ يكف ىذا التغير محككما كمضبكطا. عمى أف التغير 
اعتبار أف المجتمع مبني عمى أسس منظمة كمتضمنان أدكات ككسائؿ ضبطية )الضبط االجتماعي( مف أجؿ تماسكو كبقاء 

 تفكؾ. تنظيمو، كأم تغير في بنائو أك في احد مككنات بنائو سيؤدم إلى
  كيشير مصطمح  التفكؾ االجتماعي إلى معاناة األفراد في تحقيؽ ذكاتيـ داخؿ التنظيـ بسبب جمكد أك تكمس بعض مف قيمو.

كيتضمف التفكؾ االجتماعي عدـ كفاءة النسؽ االجتماعي أك فشمو في تحديد مراكز األفراد كأدكارىـ االجتماعية المترابطة بشكؿ 
 بصكرة مرضية. يؤدم إلى بمكغيـ أىدافيـ

كمف نتائجو ظيكر حاالت مف الضغط كالتكتر النفسي كاالجتماعي ألفراد المجتمع كالعديد مف المشكبلت االجتماعية، فمثبلن أف 
االدكار كالتصرفات المتكقعة مف الزكج أك الزكجة تعطمت أك أنحمت لعدة أسباب، ىذا يؤدم إلى حدكث مشكبلت كنزعات فيما 

يؤدم إلى حدكث نكع مف التفكؾ في الحياة الزكجية، ما يؤدم إلى الطبلؽ أك ىجر الزكج لؤلسرة كتشرد   بينيما، االمر الذم
 (.2) األطفاؿ كغيرىا مف المشاكؿ األخرل

 ػ رابعا:  نظرية القيمة:
قيـ في اختيار يختص اإلطار المرجعي لنظرية القيمة في االختيار لمزكاج بفكرة القيـ الشخصية كقد كشفت البحكث عف أىمية ال

األصدقاء لكف ىذا المفيـك لـ يستخدـ لفيـ االختبار لمزكاج ألحد الباحثيف عمى يد ) ككمز ( كغيره مف الباحثيف  حيث ركز 
عمى قيـ الشخص باعتبارىا في نطاؽ متدرج فالقيـ التي تعد شديدة  األىمية , بالنسبة لشخص معيف نجدىا تمتثؿ مركز 

 الصدارة 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (1 )A Rose Human Behavior And Social Processe, An Interaction Of Approach, Boston. 1962, p:20 

سات الكحدة  العربية،  بيركت ػ لبناف، ( سالـ سارم: "عمـ االجتماع كالمشكبلت االجتماعية العربية"، مجمة المستقبؿ العربي، تصدر عف مركز درا2)
 .55ـ، ص:1983، ديسمبر 58العدد 
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كاألكلكية, كذلؾ انسؽ كفي ضكء ىذه النظرية فاف الفرد يختار رفاقو كشريكو حياتو مف بيف كؿ مف يشارككف في القيـ األساسية 
 حيث يشعر بالتكافؽ كاألماف، فاألفراد ذكم القيـ المتشابية 

اؿ تفاعؿ اجتماعي فعاؿ , كيتبيف بينيـ القميؿ مف االختبلؼ كالمشاكؿ فاالشتراؾ في القيـ يقرب الناس مف بعضيـ بينيـ اتص
 (1.) البعض نفسيا كاجتماعيا

 : * اإلطار النظرم
 * الفرؽ بيف الطالؽ كبيف الفسخ كاالنفصاؿ:

تقاد منيـ أنيا تحمؿ معنى كاحد، كلكف ىناؾ ىناؾ لبس كاضح بيف  الناس حكؿ مفاىيـ الطبلؽ كالفسخ كاالنفصاؿ عمى اع
 فرؽ كاضح بينيا سكؼ نكضحو في اآلتي:

 ػ الفرؽ بيف الفسخ ك الطالؽ:
 أف الفرؽ بيف الفسخ كالطبلؽ ينطمؽ مف كجكة ثبلثة: 

زالة الحؿ الذم يترتب عميو. ػ  الحقيقة: 1  حقيقة الفسخ: نقض العقد مف أساسو كا 
 ال يزاؿ الحؿ أال بعد البينكنة الكبرل ) الطبلؽ الثبلث(.كالطبلؽ: إنياء العقد، ك      

باء اإلسبلـ، أك لسبب مقارف لمعقد يقتضي عدـ لزكمو مف  ػ السبب: 2 يحدث الفسخ إما لسبب طارئ عمى العقد كالردة كا 
 األصؿ، كخيار البمكغ ألحد الزكجيف، كخيار أكلياء المرأة التي 

 تزكجت مف غير كؼء، أك بأقؿ مف مير.
.  أما الطبلؽ: فبل يككف أال بناء عمى عقد صحيح الـز

 (2الفسخ: ال ينقص عدد الطمقات التي يممكيا الرجؿ، أما الطبلؽ فينقص بو عدد الطمقات.)ػ األثر: 3
 ػ الفرؽ بيف الطالؽ كاالنفصاؿ: 

نما يقتصر االنفصاؿ عمى أف ىناؾ فرؽ بيف الطبلؽ كاالنفصاؿ، ففي الطبلؽ مف حؽ الطرفيف أقامو زكاج أخر جديد، ، بي
 (. 3) عدـ االتصاؿ الجسماني كاستقبلؿ كؿ طرؼ عف األخر في المخدع كالمأكؿ

 * إركاف الطالؽ:  
 لمطبلؽ أربعة أركاف يمكف إيجازىا في اآلتي: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .19ص:  المرجع السابؽ نفسو،عبدالكىاب محمد الظفيرم،  (1)
 .138ـ، ص: 1991كىبة الزحيمي: الزكاج كالطبلؽ، "الجزء الثاني"، كمية الدعكة اإلسبلمية ، طرابمس ػ ليبيا، الطبعة األكلى،  (2)
الثة، منشكرات جامعة ( عبدالكىاب محمد الظفيرم، كآخركف: دراسة ميدانية ألسباب الطبلؽ االجتماعية كالنفسية في الككيت في مطمع األلفية الث3)

 .33ـ، ص: 2001الككيت، الككيت، 
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 كيشترط لكقكع الطبلؽ أربعة أمكر ىي: ) البمكغ، العقؿ، القصد، اإلسبلـ ( .ػ الركف األكؿ: ما يتعمؽ بالمطمؽ: 
طاىرة مف  كليا خمس شركط ىي: ) أف تككف زكجتو، أف يككف العقد دائمان، أف تككف ػ الركف الثاني: ما يتعمؽ بالمطمقة:

 الحيض كالنفاس، أف تككف مستبرئة، تعييف المطمقة بذكر أسميا كاإلشارة إلييا(. 
) فالصيغة الممقاة إلزالة قيد النكاح ىي أنتو طالؽ، أك فبلنة طالؽ، أك ىذه طالؽ، كما شكؿ مف   ػ الركف الثالث: في الصيغة:

 فظ الداؿ عمى فؾ عقد النكاح .األلفاظ الدالة عمى تعييف المطمقة(، كصيغة الطبلؽ ىي الم
) أم أف يقصد النطؽ بمفظ الطبلؽ، فإذا أراد أف ينادم زكجتو باسميا ) طاىرة ( مثبلن، كقاؿ ليا خطأ  ػ الركف الرابع: القػػػصد:

 (  1)ياطالقة لـ يعتبر طبلقو جائران، ألنو لـ ينكا ليا الطبلؽ كلـ يقصده كذلؾ 
 * أنكاع الطالؽ: 

اإلسبلمي لمزكج حؽ إعادة زكجتو بعد الطبلقيف األكليف، كىك ما يسمى )بالطبلؽ الرجعي(،ال ينيي الزكاج إال  لقد أباح الديف
بانتياء العدة فيك ال يزيؿ الممؾ كال الحؿ ما دامت العدة قائمة، كلممطمؽ حقو أف يراجعيا في أم كقت شاء سكاء رضيت 

 (، كيقكؿ ا2الزكجة أك لـ ترضى)
 (. كلكف إذا تكرر الطبلؽ3" كبعكلتيف أحؽ بردىف  في ذلؾ إف أرادكا اصبلحان")تعالي في ذلؾ 

فأف ذلؾ يدؿ عمى عدـ احتماؿ الحياة الزكجية،  كتصبح الفرقة بيف الزكجيف  )بالطالؽ البائف(،مرة ثالثة، كىك ما يسمى 
إال بعد أف تنكح زكجان غيره، كيدخؿ بيا، ثـ يطمقيا  نيائية، ففي ىذه الحالة يقرر اإلسبلـ الفرقة بينيما نيائيان، كال تحؿ لزكجيا

 بإرادتو، كيقكؿ القرآف الكريـ في 
(، كقاؿ تعالى "فإف طمقيا  فبل تحؿ لو مف بعد حتى تنكح 4ىذا الشأف " الطبلؽ مرتاف فإمساؾ بمعركؼ أك تسريح بإحساف" )

عي إليو )المحمؿ( في الجاىمية، كأشترط أف يككف الزكاج (، كبذلؾ نيى اإلسبلـ عف الزكاج الصكرم الذم كاف يد5زكجا غيره" )
 حقيقيان ال شبية فيو كال تكاطؤا.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 .210ػ  208ـ، ص ص: 2008( رمزم أحمد عبدالحي: التربية كقضايا المجتمع المعاصرة، مكتبة زىراء الشرؽ، القاىرة ػ مصر، الطبعة األكلى، 1) 
 .3ـ ،ص :1990( ثركت محمد شمبي: الطبلؽ كالتغير االجتماعي في المجتمع السعكدم، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 2)
 (.228(سكرة البقرة: اآلية )3)

 (.229( سكرة البقرة: اآلية )4)
 (.230( سكرة البقرة: اآلية )5)
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لى    كاآلتي: شكاؿ أخرل شرعيا اإلسبلـ كىيجانب ىذاف النكعاف مف الطبلؽ، ىناؾ أنكاع أك أكا 
كعرؼ كىك إنياء عقد الزكجية بطمب مف المرأة، إذا كرىت زكجيا كتعذرت الحياة الزكجية معو، ػ الخمع أك " المبارئة":  1

ح بأنو اتفاؽ الزكجيف أك مف ينكب عنيما عمى أنياء رابطة الزكجية، مقابؿ عكض يدفع مف جانب الزكجة" ، حيث من الخمع "
اإلسبلـ لمثؿ ىذه المرأة المجاؿ لمتخمص مف زكجيا الذم ال تحبو لقاء ماؿ تدفعو إلى زكجيا فتفدم نفسيا بالماؿ، أك أف تتنازؿ 

 حضانتو دكف أجر. عف جميع ما لدييا عند زكجيا، أك بمنفعة  تقدميا لمزكج كإرضاع  كلده أك
، كذلؾ إذا كانت في عقد الزكاج أف تككف عصمتيا بيدىا، أم أف مةػ النكع الثاني كتستقؿ بو المرأة إذا كانت صاحبة العص2

 تممؾ حؽ الطبلؽ.
كىك أف يحكـ القاضي بالطبلؽ كذلؾ في أربع حاالت ىي:" الضرر، كالعيب، كالغيبة، كعدـ ػ الطالؽ بحكـ القاضي: 3

لزكج المفقكد، ىذا ما تكصمت إليو الباحثة كطبلؽ الغيبة يحدث في حالتيف: زكاج الميبية مف أجنبي، أك في حالة ا(. 1")االنفاؽ
 مف خبلؿ المقابمة الشخصية  لزيارتيا لمحكمة طبرؽ الجزئية. 

يذائيا ػ ما يعرؼ باسـ اليمف أك الحمؼ 4 : حيث يحمؼ الرجؿ باال يقرب مف زكجتو مدة قد تطكؿ أك تقصر رغبة في إذالليا كا 
(2.) 
ر عيب، في أحد الزكجيف يمنع مف الكصاؿ كاألنجاب، أك إذا طرأ عمى كىك في حالة ظيك ػ  الطالؽ بسبب مرض عضاؿ:  5

أحدىما مرض خطير كالجذاـ كالبرص كالجنكف، ككؿ داء ال يرجى شفاؤه، فإف مف حؽ أم مف الزكجيف أف يطمب مف القاضي 
 (.3الحكـ بالطبلؽ )

"  الظركؼ  التي تجعؿ  Robert winch"كبناءن عمى ما سبؽ مف ذكر مؤجز ألنكاع كأشكاؿ الطبلؽ فقد صنؼ ركبرت كينش 
 االنحبلؿ الزكاجي أمران مشركعان كما يمي :

 ػ يككف الزكاج في بعض المجتمعات غير قابؿ لبلنحبلؿ إال بالمكت، كتتبع ىذه المجتمعات الكنيسة الكاثكليكية الركمانية.1
 لتزاماتو الزكجية. ػ تسمح بعض المجتمعات بالطبلؽ، إذا ثبت أف أحد الزكجيف أجـر في حؽ ا 2
 ػ يسمح بالطبلؽ إذا تبيف فشؿ الزكاج كانيياره التاـ. 3
 كىذا ما يسمى في محاكـ المجتمع الميبي "الطالؽ الصمحي".. يسمح بالطبلؽ في حالة اتفاؽ الطرفيف عمى ذلؾػ  4

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .275عمي اليادم الحكات، كآخركف : دراسات في المشكبلت االجتماعية، المعيد العالي لمخدمة االجتماعية، مرجع سبؽ ذكره، ص:  (1) 
 .275ـ، ص:1983( سناء الخكلي: الزكاج كالعبلقات األسرية، دار النيضة العربية، بيركت ػ لبناف، د ػ ط، 2)
 .277ػ  276ابؽ نفسو، ص ص: ( عمي اليادم الحكات، كآخركف: المرجع الس3)
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 (. 1)ػ يككف مف حؽ الزكج المطمؽ أف ينيي زكاجو بمحض إرادتو كدكف مكافقة الطرؼ اآلخر 5.
 * اسباب الطالؽ: 

 أف األسباب المؤدية لحدكث الطبلؽ كثيرة كمتعددة نذكر مثاالن  منيا ال عمى سبيؿ الحصر كىي: 
كاء مف الرجؿ أك المرأة، فالحالة التعميمية كالثقافية بينيما غير متكافئة مما يصعب معو ػ الفكارؽ الثقافية بيف الزكجيف: س 1

 ( .2) كجكد تكافؽ أك تفاىـ
فقداف األسرة لبعض الكظائؼ: مثؿ الكظيفة االقتصادية أك الكظيفة التعميمية، كفقداف الحماية االقتصادية كالنفسية ػ  2

 (.3) كالجسمية، كفقداف الكظائؼ الدينية
زكاج المبادلة: أم أف األسرة قد تزكج ابنتيا لشاب مف أسرة أخرل نظير أف تقـك ىذه األسرة بتزكيج ابنتيا ألحد أبنائيا، ػ  3

 ( .4) كىذا يعد زكاج منفعة  في نيايتو
لجنسي بيف الزكجيف التنافر الجنسي بيف الزكجيف أحد االسباب الميمة المؤثرة في كقكع الطبلؽ، فالتنافر أك عدـ التكافؽ اػ  4

 ( .5) يؤدم إلى ازدياد الخبلفات مما يصعب التكفيؽ بينيما
 * اسباب الطالؽ العامة في ليبيا: 

يمكف حصر بعض األسباب العامة التي تؤدم إلى الطبلؽ، كالتي يمكف إرجاعيا أما بشكؿ عاـ، كأما إلى الزكج، كأما إلى 
  كىي كاآلتي: أك إلييما معان،‘ الزكجة
 : أسباب الطالؽ بشكؿ عاـ: ػ أكالن 

 قد أجمع الباحثكف عمى أف مف أىـ أسباب الطبلؽ ما يمي: 
ػ عدـ التكافؽ الجنسي بيف الزكجيف يؤدم إلى ازدياد درجة الخبلفات ككصكليا إلى نقطة يصعب معيا التكفيؽ، كيصبح ال  1

 مناص مف حؿ رابطة الزكاج.
لذم يشترط الكقكع فيو عدد كبير كبيرة الشباب  كشرط جكىرم لمزكاج. كعندما ػ الحب الركمانتيكي الذم يسبؽ الزكاج كا 2

 يصطدمكف بضركرات الحياة كمشقاتيا يصعب عمييـ التكيؼ كيدرككف أنيـ قد خططكا لمستقبميـ عمى أساس غير سميـ.
 ر.ػ اختبلؼ المستكل االقتصادم كاالجتماعي كالثقافي قد يككف عامبلن ىامان في المدل القصي 3 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
(1  )Robert winch, "The Modern Family" N.Y.Holt, Rinehart and Winston Inc, 1972, pp:574 . 575  نقبلن عف : سناء ،

  .264ػ  263، ص ص: ـ1983الخكلي: الزكاج كالعبلقات األسرية، دار النيضة العربية، بيركت ػ لبناف، د ػ ط، 
 .268ػ  267ـ، ص ص : 1989( سناء الخكلي: األسرة كالحياة العائمية، دار النيضة العربية، بيركت ػ لبناف، د ػ ط، 2)
 . 212ػ  211ـ، ص ص: 1992التغير االجتماعي كالتحديث، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية ػ مصر، د ػ ط،  سناء الخكلي: (3)
 .292الحكات، كآخركف : دراسات في المشكبلت االجتماعية، المعيد العالي لمخدمة االجتماعية ، طرابمس ػ ليبيا، د ػ ط، د.ت، ص: ( عمي اليادم4)
 .172ـ، ص : 1990( محمد عاطؼ غيث: المشاكؿ االجتماعية كالسمكؾ األنحرافي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية ػ مصر، د ػ ط، 5)
 
 
 
 



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

121 

 ؿ رابطة الزكجية.أك الطكيؿ في ح
ػ كىناؾ أسباب أقؿ أىمية مثؿ الخيانة الزكجية كانخفاض المستكل االقتصادم كالمرض كالعقـ كغير ذلؾ مف االسباب التي  4

 (.1) ال تعجؿ بقرار الطبلؽ في بعض الحاالت
 ػ االسباب التي يمكف أف يككف الزكج مصدرىا: كمنيا:

 العنؼ أم الضرب كالجرح.ػ سكء معاممة الزكجة الذم قد يصؿ إلى  1
 ػ إىماؿ الزكج ألسرتو كذلؾ النشغالو في البحث عف ممذاتو الخاصة كعدـ  قيامو بكاجباتو المطمكبة  كالمتكقعة كرب األسرة. 2
يا ػ التأثر بآراء اآلخريف سكاء الكشايات كاألكاذيب مف االصدقاء أك تأثير الكالديف عمى الزكج لكي يطمؽ زكجتو التي ال يرغبكن3

 زكجة البنيـ.
ػ تعدد الزكجات الذم يسبب في كثير مف االحياف الكثير مف المشاكؿ كالصراعات بيف الزكجات كالتي بالتالي تؤدم إلى 4

صراعات مع الزكج، باإلضافة إلى مشاكؿ أطفاؿ الزكجات بعضيـ مع البعض، خاصة إذا كانكا يعيشكف في بيت كاحد. كالغيرة 
ت عمى الزكج، كذلؾ ربما يميؿ الزكج إلى تفضيؿ كاحدة عمى األخرل، كبالتالي تبدأ المشاكؿ التي التي قد تنشأ بيف الزكجا

 تؤدم في النياية إلى الطبلؽ.
 ػ الخيانة الزكجية ، كعقـ الزكج.  5

 ػ ثالثان: أسباب يككف مرجعيا إلى الزكجة: كمنيا: 
 في كثير مف االحياف إلى الزكاج مف أمرأه أخرل، أك الطبلؽ.ػ عقـ الزكجة، أك إنجابيا بنات فقط، إذ أف ىذا يعد سببان 1
ىماؿ األعماؿ المنزلية كسكء التدبير كالتبذير .2  ػ إىماؿ شؤكف األسرة كا 
 ػ مرض الزكجة بمرض مزمف. 3
 ػ  تعدد مطالب الزكجة، كاختبلفيا مع أىؿ الزكج، كخاصة حينما يسكف الزكج مع كالديو.4
 مؿ قد يككف لو شقاف أساسياف، إذ إف  عمؿ الزكجة يمكنيا مف تحقيؽ ػ عمؿ الزكجة، كىذا العا5

االستقبلؿ االقتصادم عف زكجيا كبأنيا سكؼ لف تعاني الكثير إذا ما طمقت. كمف جية أخرل قد يككف عمؿ الزكجة سببان في 
 إلى الطبلؽ.حدكث مشاكؿ مع الزكج، كتبدأ المشاكؿ كالخبلفات بيف الزكجيف، كالتي قد تؤدم في النياية 

 (.2) ػ الخيانة الزكجية6
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػ  172ـ، ص ص : 1990( محمد عاطؼ غيث: المشاكؿ االجتماعية كالسمكؾ األنحرافي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية ػ مصر، د ػ ط، 1)

173. 
 .290ػ  289ات، كآخركف : دراسات في المشكبلت االجتماعية، مرجع سبؽ ذكره، ص ص : ( عمي اليادم الحك 2)
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لى التقاليد: كمنيا:  ػ رابعان: أسباب مرجعيا إلى الزكج كالزكجة كا 

 ػ الشؾ في أخبلؽ الزكج أك الزكجة: يككف مصدران مف مصادر التكتر كالمشاكؿ التي تؤدم إلى ىدـ الحياة الزكجية. 1
كراىية المتبادلة بيف الزكجيف: كىذه أسبابيا قد ترجع إلى بعض العادات كالتقاليد التي تجعؿ الكثير مف الزيجات تتـ ػ ال 2

 بطريقة جبرية. 
ػ فارؽ السف بيف الزكجيف ػ الزكج في العادة أكبر سنان مف الزكجةػ كخاصة إذا كاف الفرؽ كبيران فإنو في كثير مف األحياف  3

 .يؤدم إلى الطبلؽ 
ػ االختبلؼ عمى تربية األطفاؿ: كقد يتمسؾ كؿ منيما برأيو كيتشبث بو دكف مركنة أك تسامح، الشيء الذم يؤدم إلى  4

 خبلؼ فيما بينيما. كربما تككف النتيجة الطبلؽ .
 ػ اختبلؼ المستكل الثقافي كالتعميمي: كقد يككف لو آثار سمبية عمى استقرار الزكاج. 5
ل المشكبلت التي تكاجو الحياة الزكجية، كخاصة الغيرة الزائدة مف الطرفيف، قد تككف مصدر إزعاج، يؤدم ػ الغيرة تعتبر أحد 6

 إلى خبلفات كمشاكؿ ربما تؤدم في النياية إلى الطبلؽ.
 ػ  كجكد أطفاؿ مف زكاج سابؽ: سكاء بالنسبة لمزكج أك الزكجة، كيعيشكف معيـ عند زكاجيـ لممرة الثانية.7
 نتيجة الطمع المادم أك المعنكم: بالنسبة لممرأة كالرجؿ قد يككف نتيجتو الطبلؽ.ػ الزكاج  8
ػ زكاج المبادلة: أم أف أسرة قد تزكج أبنتيا لشاب مف أسرة أخرل نظير أف تقـك ىذه األسرة بتزكيج أبنتيا ألحد أبنائيا ، كفي  9

ؽ، فأف األسرة األخرل بدكرىا قد تطمب تطميؽ ابنتيا، ىذه الحالة عند حصكؿ مشكمة ألحدل ىؤالء الزكجات كينتج عنيا طبل
 (. 1) كتصر عميو، كتجعؿ حياة ابنتيا غير سعيدة مع زكجيا الشيء الذم قد يؤدم في النياية إلى الطبلؽ

 * اآلثار الكاقعة عمى المرأة الطمقة : 
 ىناؾ مجمكعة مف اآلثار الكاقعة عمى المطمقة كىي كالتالي: 

ىي التي تحس بألـ الطبلؽ، كخاصة إذا كانت عقيمان ال تنجب، كليس ليا مصدر رزؽ تعيش منو، كمف أبرز  أف المرأة المطمقة
 آنثار الطبلؽ عمييا:

ػ سكء الناحية النفسية لممرأة العقيـ بعد كقكع الطبلؽ، كشعكرىا بالضياع، كعدـ أىميتيا االجتماعية، كفقدانيا لبعض العبلقات  1
 االجتماعية.

فرص المتكفرة لدييا في الزكاج مرة أخرل، العتبارات اجتماعية متكارثة مف جيؿ إلى جيؿ خاصة إذا كاف سبب ػ قمة ال 2
 (.2الطبلؽ عدـ إنجابيا )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 . 292ػ  290ابؽ نفسو، ص ص : (عمي اليادم الحكات، كآخركف : دراسات في المشكبلت االجتماعية ،المرجع الس1)
 .212ـ، ص:2003( جبارة عطية جبارة، عكض عمي السيد: المشكبلت االجتماعية، دار الكفاء لمنشر، اإلسكندرية ػ مصر، د ػ ط، 2)
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اعتبار أف ػ اليمـك كاألفكار التي تنتاب المرأة المطمقة كشعكرىا بالخكؼ كالقمؽ مف المستقبؿ كمف نظرة المجتمع السيئة ليا، ك  3
 (.1كؿ خطاىا محط أنظار الجميع، حتى الخطكات السكية تفسر بشكؿ غير سكم )

ػ يؤثر الطبلؽ في األطفاؿ داخؿ األسرة، كأكؿ ىذه اآلثار ىك تشردىـ كتربيتيـ بعيدان عف الجك األسرم السميـ، كثاني ىذه  4
ألمكمة أك األبكة، مما يكلد لدييـ بعض المشكبلت النفسية حناف ا اآلثار ىك تأثر األطفاؿ بجك الخبلفات الزكجية كحرمانيـ مف

 كاالجتماعية، كالتي تؤثر في حياتيـ المستقبمية.
انسحاب المرأة المطمقة مف الحياة االجتماعية كاالبتعاد عف التفاعؿ االجتماعي بيف الناس، أك الحديث معيـ كالعيش بينيـ ػ  5

 .  (2العزلة كاالنطكاء بعيدان عف اآلخريف )لحرية دكف أم عائؽ أك خجؿ، فقد تمجأ إلى 
 ػ المشكالت األسرية : 

تظؿ نظرة المجتمع لممطمقة فييا نكع مف السمبية ، حتى لك كانت ضحية الرجؿ كىك مف طمقيا ، فكثير مف األسر تشدد في 
السميـ كبفقدىا يفقد المجتمع جزءان معاممة االبنة المطمقة. إف الطبلؽ سبب رئيس لحدكث التفكؾ األسرم التي تعد نكاة المجتمع 

مف مككناتو مما يككف لو تأثير عمى بناء المجتمع ككؿ ، فانتشار الطبلؽ مرتبط بانتشار مشكبلت أسرية منيا انحراؼ األبناء ، 
 ضعؼ تحصيميـ الدراسي، غياب الرقابة األسرية، فقداف األماف األسرم.

 ػ مشكالت الحضانة : 
أبرز مشكبلت الطبلؽ ، فقد يستغؿ أحد المطمقيف كاقعة الطبلؽ لحرماف أحد طرفي العبلقة مف تعد مشكبلت الحضانة مف 

رؤية أطفالو ، كىذه تعد مشكمة كبيرة يككف ضحيتيا األطفاؿ ، فيـ الذيف يعانكف حرمانيـ مف رؤية أحد الكالديف ، كيترتب عمى 
ؿ عف حقو في حضانة أبناءه ليس مف باب عطفو عمييـ بأف ذلؾ الكثير مف المشكبلت النفسية. فنجد أف بعض اآلباء يتناز 

 .يربكا في كنؼ األميات بؿ مف أجؿ الضغط عمى األميات بأف يتنازلف عف حقيف في النفقة مقابؿ حضانة األطفاؿ
 مشكالت النفقة : 

ألسرية. كتتطمب مشكمة النفقة ا تعج بيا المحاكـ في إطار القضاياتعد مشكمة عدـ النفقة عمى األبناء مف أكثر المشكبلت التي 
ألب لتكفير إيجاد حمكؿ ناجحة لمتعامؿ معيا كحميا ، بحيث تأخذ معناىا الشرعي مف حيث ككنيا حؽ لؤلبناء في أمكاؿ ا

 .المعيشة الكريمة ليـ
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
الجتماعية لعدـ اإلنجاب  عمى األسرة"، مجمة صدل المعرفة، العدد األكؿ ،تصدر عف جمعية جبؿ نفكسة ( فكزم صالح الشريؼ: " المشكبلت ا1) 

 .61ػ  60ـ، ص ص: 2014لمتنمية، الجبؿ الغربي ػ ليبيا، يكنيك 
 .15ـ ، ص 1998( ثركث محد شمبي ، الطبلؽ كالتغير االجتماعي في المجتمع السعكدم ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية ، 2)
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كتعج المحاكـ بالعديد مف قضايا النفقة التي تتقدـ بيا مطمقات طمبان في حؽ أبنائيف في الحصكؿ عمى ما يمكنيـ مف خبللو 

  (1)العيش بأقؿ اإلمكانات المتاحة ، كلكف لؤلسؼ فإف الكثير مف اآلباء يجحد حؽ أبنائو في النفقة.
 مرأة المطمقة : كمف أىـ كأبرز اآلثار الكاقعة عمى ال
 العكز المالي الذم كاف يقـك بو الزكج.

 اليمـك كاألفكار كالتي تنتاب المرأة كشعكرىا بالخكؼ مف المستقبؿ
 قمة الفرصة المتكفرة لدييا في الزكاج مرة أخرل.

 ة األمؿ.نظرة المجتمع إلى المطمقة ىي نظرة ريبة كشؾ في سمككيا كتصرفاتيا ، مما تشعر معو بالذنب كالفشؿ كخيب
 ػ أثر الطالؽ عمى األطفاؿ:

: يزيد الطبلؽ مف إمكانية إصابة األطفاؿ بمشاكؿ صحية حيث انو بعد حدكث الطبلؽ بيف الكالديف فاف المشاكؿ الصحية – 1
األطفاؿ يككنكف عرضة لئلصابة بمشاكؿ صحية أكثر بنسبة خمسكف بالمائة مف األطفاؿ الذيف يعيشكف بشكؿ طبيعي مع 

 . (1)  كالدييـ
يؤدم الطبلؽ إلى ضعؼ التحصيؿ العممي لدل األبناء حيث إف األطفاؿ عند حدكث الطبلؽ ضعؼ التحصيؿ العممي:  – 2

ال يستطيعكف فيـ التغيرات التي تحصؿ بالشكؿ المطمكب مما يؤدم إلى زيادة تشتيتيـ كارتباكيـ, كالذم يؤدم بدكرىـ إلى تقميؿ 
 . أنشطتيـ اليكمية كالتي مف ضمنيا أعماليـ المدرسيةمف قدرتيـ عمى تركيز في القياـ ب

يؤدم حدكث الطبلؽ بيف الكالديف إلى زيادة إحساس األبناء بالذنب فيـ ال يستطيعكف فيـ السبب في الشعكر بالذنب:  – 3
عركف بالذنب انفصاؿ الكالديف عف بعضيـ البعض فيميمكف إلى االعتماد بأنيـ قد فعمك شيئا خاطئا أدل لحصكؿ الطبلؽ فيش

 (    2.)  كالذم بدكره يؤدم إلى حدكث العديد مف المشاكؿ لؤلطفاؿ كاالكتئاب كاإلجياد كالعديد مف المشاكؿ الصحية األخرل
 * اآلثار الكاقعة عمى المجتمع  نتيجة الطالؽ: 

 فيما يتعمؽ بالمرأة المطمقة فإف اآلثار الكاقعة عمى المجتمع نتيجة طبلقيا ىي: 
منحرفة كغير سكية، مما يؤثر سمبان لمرأة تفكر بأية طريقة لمحصكؿ عمى مصدر لمعيش، كقد تسمؾ حياؿ ذلؾ طرقان ػ جعؿ ا 1

 عمى المجتمع.
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
، مجمة مركز بحكث القرآف الكريـ كالسنة النبكية ،  ( عماد عمر خمؼ ا أحمد ، ظاىرة الطبلؽ أسبابيا كأثرىا كعبلجيا في ضكء اليدل النبكم1)

 34، ص  2015السعكدية ، العدد الثاني ، 
 .216ػ  215( رمزم أحمد عبدالحي: التربية كقضايا المجتمع المعاصرة، مرجع سبؽ ذكره، ص ص 2)
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لطبلؽ عف حدكد األدب اإلسبلمي، ػ الطبلؽ كسيمة لزرع الكراىية كالنزاع كالمشاجرة بيف أفراد المجتمع، خاصة إذا خرج ا 2
 (.1) كالذم يجر كراءه أقارب كؿ طرؼ في خصاـ، كتقاضي كاقتتاؿ، ما يسبب عدة مشاحنات كعدـ استقرار المجتمع

 ** نتائج الدراسة البحثية :
 لقد تكصمت الدراسة البحثية ) الميدانية ( إلى النتائج اآلتية :    

 ة :أكال : فيما يتعمؽ بالبيانات األكلي
ػ  17%مف أفراد العينة أعمارىف تقع في الفئة العمرية ما بيف  )23.50:  بينت الدراسة أف ما نسبتو فيما يتعمؽ بالعمرػ   1

 ( سنة ، في حيف جاءت 34ػ  26% كىي أعمى نسبة تقع أعمارىف ما بيف الفئة العمرية مف)76.5( سنة، مقابؿ ما نسبتو 25
( سنة، بينما ما نسبتو 35ػ  18% أعمارىف ما بيف ) 54.45ما نسبتو ، ع الطالؽ عمييفأعمار النساء المطمقات عند كقك 

ػ فأكثر(، كىذا أف دؿ عمى شيء فأنو يدؿ عمى التفاكت الكاضح في  36% كانت أعمارىف عند الطبلؽ تتراكح بيف )  45.55
   أعمار النساء ما بيف فترتي الزكاج كالطبلؽ.

: جاءت آراء النساء المطمقات بيف مرحمة التعميـ االبتدائي كمرحمة الجامعية، حيث جاءت تعميميالفيما يتعمؽ بالمستكل ػ  2
% متحصبلت عمى الشيادة جامعية، 37.75% منيف متحصبلت عمى الشيادة الثانكية، تمييا ما نسبتو 40.55أعمى نسبة 

% تحصيميف الدراسي كصؿ  9.64كما نسبتو  % تعميميف أقتصر عمى الشيادية االبتدائية فقط، 12.06في حيف ما نسبتو 
 لعند الشيادة اإلعدادية.

% التػي جػاءت  16.50أكػدف بعػض النسػاء بػأنيف لػيس لػدييف كظيفػة حككميػة حيػث بمغػت نسػبتيف: فيما  يتعمؽ بالكظيفةػػػ  3
كظفػػة، ممرضػػة، % يعممػػف فػػي كظػػائؼ حككميػػة متنكعػػة مػػا بػػيف " مدرسػػة، م83.50فػػي خانػػة ) ربػػة بيػػت( ، بينمػػا مػػا نسػػبتو 

  محامية، دكتكرة طبية".
% كىي 42(  بنسبة 800كأقؿ مف  400فقد بينت بعض النساء أف دخميف الشيرم يتراكح ما بيف ) أما الدخؿ الشيرم:ػػػػ  4

 15.49( ، في حيف أف ما نسبتو 1200كأقؿ مف  800%، دخميف الشيرم يقع في خانة )20.50أعمى نسبة، بينما ما نسبتو 
 في خانة الدخؿ % جاءت 
% مف أفراد عينة البحث كضحف بأف ال يكجد لدييف دخؿ شيرم كىف ربات 22فأكثر(، كيأتي أخيران ما نسبتو  1200الشيرم )

 بيكت.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 
 
 

 62، مرجع سبؽ ذكره، ص : فكزم صالح الشريؼ : "المشكبلت االجتماعية لعدـ اإلنجاب عمى المجتمع"-1
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            فقد كضحت جميع أفراد عينة الدراسة البحثية أف مكاف أقامتيا مدينة طبرؽ بمختمؼ أحيائيا السكنية . اإلقامةمكاف ػ أما 5
 ثانيان: فيما يتعمؽ بالبيانات عف الطالؽ كتأثيره عمى المرأة المطمقة كاألسرة كاالطفاؿ كالمجتمع:

 المتعمقة باإلجابة عمى تساؤالت الدراسة كاالستمارة األستبيانية:ىذه النتائج 
( أمرأه مطمقة بأنيف تزكجف بعد الطبلؽ، بينما 28% مف مجمكعة عينة الدراسة البحثية، كىف ) 37.34ػ كضحت ما نسبتو  6

( أبناء، كىف 7ػ  3ف )( لـ يتزكجف بعد الطبلؽ ألنيف أميات ألبناء تتراكح أعدادىـ ما بي47% كىف )62.67ما نسبتو 
 متكاجدات في المحكمة مف أجؿ أكراؽ الحضانة كالنفقة ...الخ. 

( أمرأه مطمقة عدد أطفاليف 44% كىف )58.67ػ  معظـ أفراد عينة الدراسة البحثية لدييف أطفاؿ حيث بمغت ما نسبتيف  7
رأه مطمقة أعداد أطفاليف جاء في الخانة ما بيف ( أم16% كىف )21.33( أطفاؿ، بينما ما نسبتو 4ػ 1يقع في الخانة ما بيف ) 

فأكثر( أتذكر كاحده مف المطمقات قالت لديا  9( نساء بينت أف أعداد أطفاليف ) 5% كىف )6.67( أطفاؿ، كما نسبتو 8ػػ  5) 
عضيف بسبب ( نساء، ليس لدييف أطفاؿ ، ب10% مف النساء المطمقات كىف )13.33( ابف كأبنة، كيأتي أخيران ما نسبتو 11)

العقـ، كالبعض األخر بسبب طبلقيف في كقت مبكر عف الزكاج، أحدل النساء المطمقات قالت لـ أبقى في الحياة الزكجية اال 
 ليمة كاحده يعني بصريح العبارة قالت لي ) لقد تزكجت يـك الخميس، يـك الجمعة بعد الغداء كنت عند أىمي (

% 41.33مبحكثات ) النساء المطمقات( عف السنكات التي حدث فييا الطبلؽ، فإجاب ما نسبتو أما فيما يتعمؽ بسؤاؿ الػ  8        
% بينت أف سنكات الطبلؽ 26.67( سنكات، في حيف أف ما نسبتو 3ػ 1كىي أعمى نسبة أف سنكات الطبلؽ كانت ما بيف )

قبؿ سنة مف الزكاج، أم لـ يتـ الزكاج  % أجابت بأف الطبلؽ حدث16( سنكات، بينما يأتي ما نسبتو 6ػ  4كانت ما بيف )
( 9ػ  7( نساء مطمقات، بينت أف سنكات طبلقيف كانت ما بيف )8% بكاقع )10.67السنة الكاممة، في حيف أف ما نسبتو 

ف ( نساء، كىي نسبة قميمة جدان مقارنة بسابقاتيا أف سنكات الطبلؽ كانت ما بي4% بكاقع )5.33سنكات، كيأتي أخيران ما نسبتو 
 ( سنكات فأكثر، كىذا يبيف لنا التنكع في سنكات الطبلؽ ما بيف أقؿ مف سنة كأكثر مف عشر سنكات. 10) 

 ما االسباب الدافعة لمطبلؽ مف كجية نظر النساء المطمقات في مدينة طبرؽ؟ التساؤؿ االكؿ :
 أسباب الطبلؽ مف كجية نظر النساء المطمقات.( يكضح  1جدكؿ ) 

 التكرار ة لحدكث الطالؽ االسباب المؤدي ـ
 النسبة المئكية  

 4% 3 االستعجاؿ في اختيار شريؾ الحياة  1

 2.67% 2 العقـ ) عدـ االنجاب( 2

 6.67% 5 انخفاض الدخؿ األسرم  3

 10.66% 8 الفكارؽ الثقافية كاالجتماعية بيف الزكجيف  4

 8% 6 الفكارؽ العمرية  5
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 13.33% 10 رتوبخؿ الزكج عمى بيتو كأفراد أس 6

 9.33% 7 سكء المعاممة )السب كالقذؼ كالضرب ( 7

 10.66% 8 زكاج األقارب  كحدكث أعاقة األطفاؿ 8

 6.67% 5 الغيرة الزائدة مف قبؿ أحد الزكجيف  9

 5.33% 4 عدـ االنسجاـ العاطفي كالتكافؽ الجنسي  10

 9.33% 7 مكاقع التكاصؿ االجتماعي  كالخيانة الزكجية  11

 4% 3 خركج المرأة لمعمؿ 12

 9.33% 7 إىماؿ المرأة لزكجيا كشؤكف بيتيا كعدـ التفاىـ فيما بينيما  13

  100 % 75 المجمكع  
( 13يتضح مف بيانات ىذا الجدكؿ األسباب المؤدية إلى الطبلؽ مف كجية نظر المطمقات، حيث تنكعت االسباب لتصؿ إلى )

% مف عينة البحث أف السبب في حدكث الطبلؽ ىك بخؿ الزكج عمى بيتو كأفراد أسرتو ،  13.33سبب، فقد بينت ما نسبتو 
    % مف أفراد عينة البحث كضحت أف السبب الرئيسي لحدكث الطبلؽ ىك العقـ 2.67كىي أعمى نسبة، في حيف ما نسبتو 

 المذككر أعبله. ) عدـ االنجاب(، كبقية األسباب تأرجحت بيف االعداد كالنسب المئكية حسب الجدكؿ

ػ نتيجة ىذا التساؤؿ أف دؿ عمى شيء فأنو يدؿ عمى تنكع كجيات نظر النساء المطمقات في تحديد السبب الرئيسي الذم  9
 أدل إلى حدكث الطبلؽ كبل حسب كجية نظرىا ما بيف الخيارات المذككرة في الجدكؿ أعبله . 
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كاالقتصادية الناتجة عف الطبلؽ مف كجية نظر النساء المطمقات في مدينة  اآلثار النفسية كاالجتماعيةالتساؤؿ الثاني : 
 طبرؽ؟

 آثار الطبلؽ مف كجية نظر النساء المطمقات.( يكضح  2جدكؿ ) 

 التكرار آثار الطالؽ  ـ
 النسبة المئكية  

  اآلثار النفسية                        أكالن 

 %6.67 5 العيش في فراغ دائـ  1

 10.67% 8 مف المجيكؿ المسيطر عمى حياتيا الخكؼ 2

 33.33% 25 زيادة المشاكؿ األسرية بعد الطالؽ  3

 29.33% 22 التفكير في المكت كاالنتحار 4

 20% 15 شعكرىا باأللـ لبعد أبنائيا عنيا 5

 100% 75 المجمكع 

 اآلثار االجتماعية                           ثانيان 

 46.67% 35 قاتيا االجتماعيةالطالؽ أضعؼ عال 1

 12% 9 تخشى أف يعرؼ الناس أنيا مطمقة 2

 20% 15 تتعرض لمضايقة مف الكسط االجتماعي الذم تعيش فيو 3

 17.33% 13 التردد في قياـ عالقة جديدة 4

 4% 3 العادات كالتقاليد البالية التي تحتاج إلى تغيير 5

 % 100 75 المجمكع  

 % اآلثار االقتصادية                       ثالثان 

 53.33% 40 شعكرىا بأنيا عبء عمى أسرتيا 1
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 13.33% 10 تعاني مف مشكالت مادية كبيرة  2

تتمنى أف تعيش مستقمة اقتصاديان ) بحصكليا عمى مرتب مف  3
 17.33% 13 الدكلة( حتى لك كاف راتب مطمقة

 16% 12 لـ يتغير كضعيا االقتصادم مع أسرتيا 4

  100 % 75 المجمكع  
يتضح مف بيانات ىذا الجدكؿ اآلثار الناتجة  عف الطبلؽ مف كجية نظر المطمقات،  ما بيف اآلثار النفسية كاالجتماعية 

( أمرأه مطمقة كىي أعمى نسبة، بينت بأف 25% بكاقع )33.33أف ما نسبتو  الجانب النفسيكاالقتصادية، حيث يتضح في 
 الجانب االجتماعي ية تمثمت زيادة المشاكؿ األسرية بعد الطبلؽ، بينيا كبيف أفراد أسرتيا، يقابميا فيتعاني مف ضغكطات نفس

( مطمقة، كىي أعمى نسبة أف ما تركو الطبلؽ مف أثر سيئ في حياتيا االجتماعية ىك أف 35% بكاقع )46.67ما نسبتو 
( مطمقة بينت في 40% بكاقع )53.33ما نسبتو  ب االقتصادمالجان الطبلؽ أضعؼ عبلقاتيا االجتماعية، في حيف يقابميا في

أنيا أصبحت عبء عمى أسرتيا في زيادة مصاريفيا المادية كخصكصان أذا كاف معاىا أطفاؿ ، بينما اآلثار األخرل في 
لجدكؿ المذككر الجكانب الثبلث جاءت متفاكتة كمتذبذبة بيف اإلعداد كالنسب المئكية حسب كجيات نظر النساء المطمقات في ا

  أعبله.

التساؤؿ  تأتي مف أف اآلثار السمبية التي أحدثيا الطبلؽ عمى النساء كانت كثيرة كمتعدد كمؤلمة نكعان ما، ما ػ نتيجة ىذا  10
نتج عنيا الشعكر باإلحباط كاالكتئاب كالعزلة كاالنطكاء، كىذا  أف دؿ عمى شيء فأنو يدؿ عمى تنكع كجيات نظر النساء 

ت في تحديد اآلثار الرئيسية كفؽ الجكانب الثبلث ) النفسية، االجتماعية، االقتصادية( كالتي سببت عائقان كبيران في المطمقا
 حياتيف المستقبمية. 
ىؿ يككف الطبلؽ حؿ مناسب عندما يتعذر استمرار الحياة الزكجية مف كجية نظر النساء المطمقات في التساؤؿ الثالث : 

 مدينة طبرؽ؟
 بأف الطبلؽ الحؿ االنسب لتعذر استمرار الحياة الزكجية .( يكضح  3جدكؿ )

 التكرار االتجاه  ـ
 النسبة المئكية  

 86.67 % 65 نعـ  1
  13.33% 10 ال  3
  100 %  75 المجمكع  

ألمثؿ عندما يتضح مف بيانات ىذا الجدكؿ كالذم يبيف مف خبللو كجية نظر النساء المطمقات في تبياف أف الطبلؽ ىك الحؿ ا
% مف مجمكع عينة البحث المختارة بػ)نعـ( أم يعتبر الحؿ 68.67تتعذر الحياة الزكجية بيف الزكجيف، حيث أجاب ما نسبتو 

نما )يزيد الطيف بمو (عمى حسب 13.33األمثؿ، بينما ما نسبتو  % منيف أجابف بػ ) ال( أم أف الطبلؽ ليس الحؿ األمثؿ كا 
 كجية نظر البعض منيف.
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أف دؿ عمى شيء فأنو يدؿ عمى تأييد كمكافقة نسبة كبيرة مف النساء المطمقات في أنيف رأيف بأف  ػ نتيجة ىذا التساؤؿ 11
ا نتج الطبلؽ ىك الحؿ األنسب لمتخمص مف حياتيف الزكجية التي كانت مميئة بالمشاحنات كالمشاجرات كالخبلفات األسرية، م

 عنيا استحالة العيش فييا. 
ىؿ التدخؿ الخارجي ألحد الطرفيف قد يككف سببان لحدكث الطبلؽ مف كجية نظر النساء المطمقات في مدينة ابع : التساؤؿ الر 

 طبرؽ؟
 ما لمتدخؿ الخارجي ألحد الطرفيف سببان لحدكث الطبلؽ .( يكضح  4جدكؿ )

 التكرار االتجاه  ـ
 النسبة المئكية  

 73.33 % 55 نعـ  1
 26.67 % 20 ال  3
  100 %  75  المجمكع 

ىذا الجدكؿ يكضح كجية نظر النساء المطمقات حكؿ ما يسببو التدخؿ الخارجي ) األىؿ، االقارب، االصدقاء( مف كقكع 
نياء الحياة الزكجية، حيث جاء ما نسبتو  % بينت أف التدخؿ الخارجي كخصكصان أىؿ الزكجيف بما فييما 73.33الطبلؽ كا 

% 26.67في أثارة المشاكؿ بشكؿ متكرر ما نتج عنيا حدكث الطبلؽ، بينما ما نسبتو  أسرتي يمعب دكران أساسيان كميمان 
 كضحت أف الطبلؽ كقع بعيدان عف التدخؿ الخارجي نيائي.

تدؿ عمى أف التدخؿ الخارجي مف أيف كاف مف االشخاص ذكم القرابة أك األصدقاء لعب دكر كبير  ػ نتيجة ىذا التساؤؿ 12
 ات ما نتج عنيا كقكع الطبلؽ.في خمؽ جك مف المشاحن

( أمرأه مطمقة بأنو في حاؿ كثرة الخبلفات كالمشكبلت بيف الزكجيف 40%  بكاقع )53.33ػ بينت الدراسة أف ما نسبتو  13
( أمرأه مطمقة 35% بكاقع ) 46.67يعتبر الطبلؽ حبلن إيجابيان لينعـ االطفاؿ باالستقرار كاليدكء النفسي، بينما ما نسبتو

 أف لمطبلؽ آثاران سمبية كخطيرة عمى حياة الطفؿ كيؤثر عمى نفسيتيـ عمى المدل القريب كالبعيد. كضحت ب

 خالصة نتائج الدراسة البحثية :
 أكالن: فيما يتعمؽ باألسباب الناتجة عف حدكث ظاىرة الطالؽ مف كجية نظر المطمقات بمدينة طبرؽ، فقد كانت كالتالي:

ضمف في معظميا إلى أسباب االستعجاؿ في اختيار شريؾ الحياة كعدـ التفاىـ بيف الزكجيف، كالتي تت أكالن: أسباب ذاتية:
كاالستيتار بالحياة الزكجية، كعدـ تحمؿ مسؤكلية كقمة فيـ كاجبات الزكج كضعؼ الشخصية، كالكراىية، الحسد، كسكء االختيار 

نما كاف ىمنا أف يككف ذا ماؿ كسمطة كنفكذ،  الصالح، كعدـ التكافؽ الجنسي بيف ال متمثؿ في عدـ اختيار الزكج زكجيف، كا 
 فضبلن عف التسرع في اتخاذ قرار الزكج كالطبلؽ بسبب صغر السف كالزكاج المبكر. 

عدـ أتاحو األسرة الفرصة أماـ الطرفيف باالنفراد مف أجؿ التعارؼ األكثر كاألعمؽ، عدـ مراعاة  ػ ثانيان: أسباب اجتماعية:
كاالجتماعي  بيف الزكجيف، أيضا اختبلؼ البيئة التي ينشأ فييا كبل الطرفيف مما ينتج عنو اختبلؼ جكىرم في  التكافؽ الثقافي

الشخصية كنظاـ الحياة، التداخبلت الخارجية مف قبؿ أىؿ كأصدقاء كأقارب الطرفيف في عبلقتيـ الزكجية ما نتج عنيا 



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

131 

ؽ في المستكل التعميمي لكبل الطرفيف ما بيف الشيادات العيميا الخبلفات، فالمشكبلت، فالتفكؾ، فحدكث الطبلؽ، الفار 
)الجامعية(، كالشيادات الدنيا ) االبتدائية( كالشعكر بالنقص، كذلؾ الفارؽ في السف )العمر(، كىذا ما يؤدم إلى قمة الكعي لدل 

يده كلـ يعي أف ىناؾ فركؽ بعض االزكاج بفارؽ السف فيطمب أف تككف زكجتو صغيرة في السف مف أجؿ أف يربييا عمى 
كاختبلفات جسدية كعقمية البد مف مراعاتيا عند االختيار الزكاجي، الفراغ العاطفي ما نتج عنو المجكء إلى مكاقع التكاصؿ 
االجتماعي كجمكس الزكج لفترات طكيمة عمى األنترنت دكف مراعاة لمحياة الزكجية كاألسرية، كما يؤدم بو إلى القياـ بعبلقات 

مة أخبلقيان ما ينتج عنيا  الخيانة الزكجية، الزكاج المبكر، الزكاج البديؿ، زكاج األقارب، تعدد الزكجات، تحيز الزكج إلى محر 
أمو كأخكاتو، النميمة التي تثير المشاكؿ كتفتح الباب لبث الشائعات كخصكصان االخبلقية منيا، الزكاج التقميدم، السكف مع أسرة 

 ليد كاختيار الزكجة مف قبؿ أـ العريس، السحر كالشعكذة.الزكج، العادات كالتقا

: تتمثؿ في الفقر كضغكط مالية كعدـ القدرة عمى تمبية االحتياجات االسرية، البطالة كقمة السيكلة كما ػ ثالثان: أسباب اقتصادية
تمعبو الظركؼ االقتصادية  ينتج عنيا مف مشاكؿ مادية، كحدكث ضغكط نفسية كخبلفات بيف الزكجيف، ناىيؾ عف الدكر الذم

الجيدة كخصكصان ظيكر ما يسمى ) بالفيزا( التي أدت إلى التسريع في اتخاذ قرار الزكاج ألبناء أسر كثيرة كلـ يراعي العمر 
( 17( عاـ بشاب يبمغ مف العمر )16فييا، حيث كانت معظـ الزيجات في سف  مبكرة مف بينيا زكاج فتاة تبمغ مف العمر )

ا ما سرحت بو " ص ، أ " المحامية بمحكمة طبرؽ الجزئية في مقابمة شخصية مع الباحثة،  كما ينتج عنو قطع عامان ، ىذ
  الحياة الزكجية بالطبلؽ.

ثانيان: فيما يتعمؽ بنتائج حدكث ظاىرة الطالؽ مف كجية نظر النساء المطمقات بمدينة طبرؽ عمى المرأة المطمقة جاءت 
 كالتالي:

 ممرأة المطمقة: جاءت النتائج كالتالي: أكالن: بالنسبة ل

عزكؼ المرأة المطمقة عف الزكاج مرة أخرل، كالعيش في فراغ عاطفي دائـ، سمككيا يمتاز  ػ عمى الصعيد الشخصي:1
بالعصبية كالتكتر، الخكؼ مف المجيكؿ المسيطر عمى حياتيا، كعدـ اطمئنانيا لمناس، كعدـ الثقة باألخريف بعد الطبلؽ، 

الدائـ في المكت كاالنتحار، كزيادة المشاكؿ األسرية، الخكؼ مف المستقبؿ كما يزعجنيا أكثر ىك بعد أكالدىا عف حياتيا  التفكير
 ما جعميا نادمة عمى أتخاذ قرار الطبلؽ .

التردد  ضعؼ العبلقات االجتماعية، خشيتيا مف معرفة الناس ليا أنيا مطمقة خكفان مف كبلميـ،  ػ عمى الصعيد االجتماعي: 2
في قياـ عبلقة جدية جديدة، كرة الكسط االجتماعي كالمجتمع الذم تعيش فيو، معاناتيا مع العادات كالتقاليد البالية مف كجية 
نظرة المرأة المطمقة، إضافة إلى معرفتيا بأنيا عقيـ ال تنجب األبناء كشعكرىا بالضياع كقمة الفرص المتكفرة لدييا في الزكاج 

 مرة أخرل.
: شعكرىا بأنيا عبء عمى أسرتيا بعد الطبلؽ خصكصان أذا كاف معاىا أطفاؿ، تعاني مف عمى  الصعيد االقتصادمػ  3

 مشكبلت مادية كبيرة بعد الطبلؽ، تتمنى أف تعيش مستقمة اقتصاديا، لـ يتغير كضعيا االقتصادم بعد الطبلؽ.
 ثانيان:  بالنسبة ألطفاؿ كأسرة المرأة المطمقة: 

عمى أنياء الحياة األسرية التي بدكرىا حدثت فييا خبلفات كمشاجرات كمشكبلت نتج عنيا التفكؾ كمف ثـ حدكث  يؤثر الطبلؽ
الطبلؽ، ىذه األسرة التي طمؽ فييا الزكجيف تؤثر تأثيران سمبيان مف حيث حياة األطفاؿ مف حيث تشردىـ كتربيتيـ بعيدان عف 
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ف الجك األسرم السميـ ، كتأثرىـ بالخبلفات المستمرة بيف األب كاألـ كأسرىما جك بعضيـ أذا فرقكا بيف األب كاألـ ، كبعيدان ع
مميء بالمشاحنات السمبية مما يكلد لدييما شعكرا بالحرماف مف العطؼ كالحناف كالدؼء األسرم كما ينتج عنو إصاباتيـ ببعض 

إلى أصابتيـ أيضا ببعض األمراض الصحية ، األمراض النفسية كاالجتماعية التي تؤثر عمى حياتيـ المستقبمية، إضافة 
كضعؼ مستكل تحصيميـ الدراسي،  يككنكا عرضة  لممشاكؿ كاالنحرافات السمككية كاألمراض االجتماعية  بشتى أنكاعيا 

 مستقببل.
 ثالثان:  بالنسبة لممجتمع الذم يقع كيكثر فيو الطالؽ:

ألف المشكمة تكمف في األسرة التي تعتبر المبنة األكلى في تشكيؿ يصاب كياف المجتمع بعدـ االستقرار كالزعزعة بنيانو،  
كتككيف المجتمع ، أضافة إلى انتشار الكثير مف المشكبلت االجتماعية كالصحية كالنفسية كاالقتصادية بسبب الطبلؽ التي في 

كاىؿ الزكج ما تسبب في ضعؼ غنى المجتمع عف كجكدىا كمنيا االنحراؼ األخبلقي كزيادة التكمفة االقتصادية التي تثقؿ 
إنتاجيتو في المجتمع، كانتشار األمراض كالضغكطات النفسية، كغيرىا. ىذا ما تحدثو ظاىرة الطبلؽ التي باتت مشكمة تؤرؽ 

 الصالح العاـ ألنيا في تزايد مستمر .
 

 ** التكصيات كالمقترحات :
 راسة البحثية كىي كاآلتي :ػىناؾ مجمكعة مف التكصيات كالمقترحات التي خرجت بيا الد     

 * أكالن: التكصيات:
في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة البحثية مف نتائج تبيف أف لنا  مشكمة الطبلؽ ما ليا مف  أسباب كما تؤديو مف نتائج     

 كآثار كأضرار مف كجية نظر المطمقات في مدينة طبرؽ، لذا تكصي الدراسة باآلتي : 
 ة، كمحاضرات تثقيفية لممقبميف عمى الزكاج قبؿ دخكليـ لمحياة الزكجية.ػ أعداد دكرات تدريبي 1
ػ تأىيؿ األسر في ليبيا عامة، كمدينة طبرؽ خاصة، عف طريؽ التعريؼ بالحياة الزكجية مف بداية العبلقة كاالدراؾ كالفيـ  2

مف التزامات ككاجبات كما ليما مف حقكؽ  الصحيح ليا مف الطرفيف، كالكعي الكامؿ بقيمة االرتباط، كما يترتب عمى كؿ منيما
 كامتيازات ، مف أجؿ نجاح الحياة الزكجية مستقببلن.

 ػ تكصي  الدراسة  الشباب المقبميف عمى الزكاج بأف تككف اختياراتيـ لشريؾ حياتيـ بطريقة صحيحة كسميمة. 3 
فاليـ، كأف يبتعدكا  كؿ البعد عف الصراعات ػ بعد انفصاؿ الطرفيف  تكصي الدراسة أف يضعكا في أكلى اىتماماتيـ  أط 4

 كالنزعات كالخبلفات الشخصية  ، الف الضرر الكحيد في ىذه المشكمة يقع عمى األطفاؿ.
 * ثانيان: المقترحات:

ػ أنشاء جمعية نسكية في كؿ مدينة أك بمدية أك منطقة، سكاءن عمى اإلطار العاـ أك إطار المجتمع الداخمي، مف خبلليا تعطي 1
 محاضرات كندكات تثقفية لمف يرغب في الحضكر مف كبل الجنسيف، سكاء كانكا متزكجيف أـ غير متزكجيف. 

ػ إجراءات دراسات مكثفة حكؿ الظكاىر االجتماعية المختمفة التي أصبحت تتطكر مف الظكاىر إلى المشاكؿ، كمف ثمة إلى 2
يا أك التخفيؼ مف حدة دراساتيا كمعالجتيا  ككضع الحمكؿ ل القضايا، كالتعرؼ عمى االسباب المؤدية إلى حدكثيا مف أجؿ

 انتشارىا .
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 نظرية المجاؿ في فيميا كتحمييا لمشخصية االنسانيةرؤية نقدية ل

 االزرؽ صالحالدكتكر/ مصطفى 

 قسـ التربية كعمـ النفس

 دمة:ػػػمق

اإلنسانية، كقد كاف ليذا  اختمفت النظريات النفسية كتعددت تفسيراتيا في فيـ كتحميؿ التنظيـ الديناميكي لمشخصية     
ة تأثيره الكاضح عمى الدراسات النظرية، مما أسيـ في زيادة التنكع المعرفي في التنكع كاالختبلؼ في فيـ كتحميؿ الشخصي

دراسات الشخصية كفي مجاالت البحث كالدراسة فييا فعندما يقكـ اإلنساف بأنشطة مختمفة كأنماط متنكعة مف السمكؾ فإف ذلؾ 
مو االجتماعي، كبالتالي أسيمت في بمكرة يتعامؿ مع المكاقؼ كالخبرات التي مرت بو كأثرت في تككينو النفسي كفي تفاع

شخصيتو كفي تكضيح مبلمح تكجياتيا. فالشخصية اإلنسانية ىي نتاج كحدة كمية لعدد مف الحقائؽ المرتبطة بعضيا بالبعض 
حيطة اآلخر تؤثر كتتأثر بنكع كتفاعبلت تمؾ الشخصية، كتشكؿ ىذه الكحدة السمكؾ الذم تتناغـ فيو إدراكات الذات كالبيئة الم

بالفرد الذم يحدث فيو السمكؾ، كلفيـ ىذا السمكؾ يتطمب التعمؽ في دراستو كمعرفة فيـ الشخصية كمحيطيا االجتماعي الذم 
نمت فيو تمؾ الشخصية كتأثرت بمككناتو الذاتية كاالجتماعية كعكامؿ التأثير كالتأثر المصاحبة لذات الفرد في بيئتو االجتماعية 

ف السمكؾ السكم أك ذلؾ ألف سمكؾ اإلنساف  كشخصيتو يتككف منف عكامؿ ذاتية كعكامؿ اجتماعية تتفاعؿ فيما بينيا لتككَّ
المضطرب الناتج عف طبيعة الشخصية ذاتيا. كبمعنى آخر أف الحالة النفسية التي يككف عمييا الفرد في المكاقؼ المختمفة التي 

ف مبلمح السمكؾ كنتائجو، كمف  يتعرض ليا في حياتو في زماف كمكاف محدديف ىي السبيؿ إلى معرفة تمؾ الشخصية ألنيا تككَّ
 ثـ يمكف دراسة ىذا السمكؾ كفيمو كتحميمو في إطار النظريات النفسية التي تيتـ بالشخصية االنسانية.

 -إشكالية البحث كفركضو:

منيا في فيـ كتفسير  تعددت النظريات العممية كتنكعت اتجاىاتيا بتنكع كجيات نظر مفكرييا، إذ أسيمت كؿ     
الشخصية اإلنسانية تفسيران مختمفان عف بعضيا مما كاف لو األثر الكاضح في زيادة التنكع المعرفي كفي تعدد النظريات النفسية 
كفي تنكع كاختبلؼ الدراسات ذاتيا خاصة دراسات الشخصية بصفة عامة، األمر الذم دفع الباحث لمتفكير في أسباب ىذه 

في شدة التنافس القائـ بينيا في فيـ كتحميؿ السمكؾ اإلنساني، كفي النتائج التي انتيت إلييا تمؾ التفسيرات االختبلفات، ك 
المصاحبة ليا لفيـ كتحميؿ السمكؾ اإلنساني، ال سيما كأنيا تدرس الشخصية اإلنسانية الكاحدة كتحمميا كتفسرىا بطرقيا المختمفة 

في الزماف كالمكاف. ىذا التنكع في الفيـ كالتحميؿ كاف مثار جدؿ كنقاش لدل كؿ المفكريف كبتكجياتيا المتعددة رغـ أنيا كاحدة 
كاطسف( كغيرىـ مف اتباع المدرسة السمككية ييتمكف بدراسة  -سكنر -أصحاب النظريات التقميدية كالحديثة، فيا ىك )بافكؼ

ه رغـ اختبلفيـ في بعض مف عناصره كسماتو، أما السمكؾ اإلنساني الضمني كالصريح كيتشابيكف في فيمو كتحميمو كتفسير 
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فريتمر( فيـ يختمفكف معيـ في فيـ كدراسة السمكؾ  -مكرفي -ككفكا -أصحاب كمفكرك  المدارس األخرل مثؿ ) ليفيف
ة عف اإلنساني كعدـ تجزئتو إلى عناصره األكلية، إذ يعتقدكف أف فصؿ السمكؾ كتجزئتو إلى مككناتو األساسية إلى أجزاء مستقم

بعضيا البعض في شكؿ كحدات جزئية ال يحقؽ أفكارىـ  كال يدفع بيـ إلى تحميؿ السمكؾ كفيمو، كليذا لـ يقكمكا بتحميؿ 
السمكؾ إلى عناصره الجزئية، كرأكا أف السمكؾ اإلنساني ال يمكف فصمو بمعزؿ عف محددات البيئة الطبيعة كاالجتماعية إذا 

 طر عامة يتأثر بمكاقؼ الفرد كظركؼ مكانو كزمانو.                                                                             اعتبركا أف السمكؾ مككف في شكؿ ا

كمف ىذا المنطؽ بدأت تدكر في ذىف الباحث افتراضات نظرية عف ما إذا كانت ىذه الرؤل كاألفكار أطر نظرية عامة 
سية ليا ما عمى النظريات النفسية األخرل مف مبادئ كقكانيف عامة ال يمكف تجاىميا؟ أـ ىي يمكف االعتماد عمييا كنظرية نف

اتجاىات فكرية ال تقؿ في مستكاىا عف مستكل النظريات النفسية األخرل، كخاصة فيي تتعامؿ مع مككنات البيئة في شكؿ 
لى دراسة السمكؾ اإلنساني في مجممو. كما أف ىذه مظاىر فيزيقية غيبيو غير طبيعية ال يمكف أف تصؿ في مستكاىا العممي إ

ال يمكف االعتماد عمييا كالكثكؽ في نتائجيا، كاعتبارىا ضمف إحدل النظريات النفسية التي تيتـ  -النظرية بحسب تقدير الباحث
ا بمقاييس السمكؾ بدراسة السمكؾ كفيمو، كذلؾ لصعكبة التثبت مف متغيراتيا كعدـ القدرة عمى التحكـ فييا، كصعكبة قياسي

كالتنبؤ بو، عبلكة عمى عدـ إمكانية إجرائيا لمدراسات التجريبية المقننو التي تخضع لشركط البحث العممي المعركفة التي تقـك 
بيا بعض النظريات النفسية األخرل في دراسة كفيـ الشخصية اإلنسانية، كعدـ قدرة األساليب اإلحصائية المستخدمة فييا عمى 

 رتباطات بيف المتغيرات التي ربما تستخدميا.اكتشاؼ اال

كلما كانت ىذه النظرية تييمؿ بعض الجكانب الميمة في دراسات الشخصية فإنيا عيدت نقطة عجز أساسية كضعؼ      
حث عممي في مرتكزاتيا النظرية، كقكانينيا العممية التي ال يمكف االعتماد عمييا في دراسات الشخصية، األمر الذم دفع البا

 لتقصي حقائقيا كاكتشاؼ مسمماتيا التي بنيت عمييا حقائقيا، كمف ثـ إعادة النظر في تقييميا كتقكيميا.

 كبناء عمى ذلؾ فقد أفترض الباحث في بحثو اآلتي :     

 تخضع النظرية العممية لشركط البحث المعركفة. -1
 بيا صحتيا.ترتكز النظرية العممية عمى عدد مف المسممات كالبراىيف التي تثبت  -2
 تتفؽ النظرية العممية مع الحقائؽ المكضكعية كترتبط باألحداث الكاقعية. -3
 تتميز النظرية العممية بإتساؽ فركضيا كبالتكامؿ كالتكافؽ في أجزائيا. -4
 تتسـ النظرية العممية بالبساطة كالكضكح في الشكؿ كالصياغة. -5
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 أىمية البحث:

كعات التي تثيرىا الدراسة كالبحث، إذ أف البحث العممي في مكضكع النظريات تأتي أىمية البحث منف أىمية المكض     
 النفسية ال يزاؿ متأخران جدان عف المكضكعات األخرل التي تدرسيا تمؾ النظريات نفسيا خاصة في البيئة العربية، إذ يمحظ

بت مف النظريات النفسية القائمة أك التيقف الباحثيف العرب كانشغاليـ بمكضكعات أخرل ال تمت بصمة إلى التحقؽ كالتث انزكاء
منيا أك إثارة الشككؾ حكليا مما حذا بالباحثيف إلى االستسبلـ ليا كالرضكخ لقكانينيا كلك كانت عمى حساب العمـك التي تبحثيا، 

ض العممية التي كىذه ىي األىمية العممية لمبحث العممي في جانبو النظرم. أما عمى المستكل العممي فإف التحقؽ مف الفرك 
تثيرىا النظريات النفسية أصبحت في حاجة ماسة الختبارىا كالتيقف مف صحتيا بيف الحيف كاآلخر، السيما كأف بعض النظريات 
في مختمؼ جكانب المعرفة العممية أصبحت مكضع شؾ كعجز أماـ تقدـ العمـك كظيكر المخترعات كاالكتشافات الجديدة التي 

ة التقدـ كالتطكر التقني كالعممي الحديث الذم يقيس القكانيف كيختبر الفركض بمقاييس جديدة جعمتيا عاجزة عف مبلحق
 كامكانيات عممية حديثة.

كلما كانت فركض تمؾ النظرية محؿ شؾ كضعؼ مف قبؿ الباحث فإف عدـ االعتماد عمييا كنظرية نفسية في تفسيرىا 
م يقتضي إبرازىا لكافة المشتغميف بالبحث العممي في مجاؿ الشخصية لمظكاىر النفسية اصبح ضركرة مف ضركريات العمـ الذ

حتى ال تؤثر تمؾ األفكار في آراء كتكجيات الباحثيف، كمف ثـي ضركرة إعادة التفكير في مجمؿ ما تطرحو نظرية المجاؿ مف 
ا تمبث أف تتضح مبلمح أخطائيا آراء قد تبدك لمباحث مف الكىمة األكلى إنيا عمى صدؽ كشأف النظريات النفسية األخرل ثـ م

 العممية كمما ازداد البحث فييا كالتعمؽ في جذكرىا الفكرية.

 -:أىداؼ البحث

 ييدؼ البحث العممي إلى فحص األسس النظرية التي بنيت عمييا النظرية افتراضاتيا األساسية. .1
س النظرية في ارتباطيا باألسس ييدؼ البحث العممي إلى التيقف مف معرفة مدل كجكد العبلقة القائمة بيف األس .2

 العممية لمبحث العممي.
 ييدؼ البحث العممي إلى معرفة كيفية استخداـ المفاىيـ النظرية كربطيا بالجكانب العممية لمشخصية االنسانية. .3
 ييدؼ البحث العممي إلى معرفة التكامؿ كالتكافؽ في أجزاء السمكؾ الكمي الذم تفترضو النظرية. .4
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 -كمنيجيتو: نكع البحث
تحقيقان ألىداؼ البحث فقد اعتمد الباحث في بحثو عمى البحث التشخيصي الذم يعني اكتشاؼ الحقائؽ العممية كتحميميا 
بيدؼ ايجاد العبلقات القائمة بينيا كتقكيـ مكقؼ النظرية العممية مف البحث الحالي مستخدمان في ذلؾ المنيج النقدم التقكيمي 

ذ أف المشكمة البحثية ىي التي تختار المنيج المناسب ليا كفقان لطبيعة مكضكع البحث كفركضو، كما أف الذم يتطمبو البحث، إ
قيمة أم بحث يتكقؼ عمى مقدار المشكبلت الجديدة اليامة التي يثيرىا بحث المشكمة األصمية )إبراىيـ كآخركف: ب ت، 

177.) 
 -مصطمحات كمفاىيـ البحث:

 :الرؤية النقدية- 
ية النقدية مف كجية نظر الباحث اتخاذ مكقؼ مختمؼ حياؿ مكضكع معيف يثير انتباه الباحث كيحدد اتجاىو تعنى الرؤ 

نحك ىدؼ كاضح يعتقد بصحتو كيستمـز السير نحكه لكشؼ حقيقتو بالكسائؿ التي تمكنو مف ذلؾ  إلثبات رؤياه النقدية بالطرؽ 
 العممية.

 النظرية:- 
ائؽ كالقكانيف كاألسس الثابتة التي تفسر الظكاىر النفسية كتكشؼ عف العالقات ىي إطار عاـ يضـ مجمكعة مف الحق

 السببية بيف المتغيرات.
 :المجاؿ الحيكم- 

ىك المجاؿ الذم يحيط بالشخصية االنسانية كينتج عنو كؿ الظركؼ كالمكاقؼ التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض في لحظة 
ني كيتأثر بيا مما ينتج عنو تأثيران سيككلكجيان كفيسيكلكجيان كفيزيقيان تتكامؿ مع بعضيا مكانية كزمانية محددة تؤثر في الفرد اإلنسا

 البعض في شكؿ تفاعبلت عامة تحدد المجاؿ كتخمؽ السمكؾ الكمي لمفرد     
 -الدراسات السابقة:

مف دراسات ذات عبلقة تعنى الدراسات السابقة في مجاالت البحث العممي كؿ ما يتناكلو الباحث في مجاؿ بحثو      
مباشرة أك غير مباشرة بمكضكع بحثو ييدؼ لتدعيـ الجانب النظرم كربطو بالجانب العممي، كما تعني االستفادة العممية مف 
ختيار العينات، كفي كيفية إختيار  االجراءات المتبعة التي يقـك بيا األخركف في كيفية تحديد أىداؼ الدراسة أك البحث كا 

ختيار أنسب األساليب االحصائية لتحميؿ البيانات، كمعرفة النتائج التي تكصؿ كتصميـ األدكا ت المستعممة في البحث، كا 
إلييا األخركف في خدمة مكضكع البحث، عبلكة عمى االستفادة مف التكصيات ذات العبلقة بالبحث كتكجيو الباحثيف الجدد 

مييـ عناء البحث كالتفكير فيو كتكفر ليـ الكقت كالجيد إلى االقتراحات التي ربما تككف مكضكعات جديدة تيٍسيؿ ع
 المناسبيف.

كفي ضكء ذلؾ فقد حاكؿ الباحث الحصكؿ عمى ما يمكف حصكلو مف دراسات تفيٌده في خدمة بحثو كتدعمو، إال أنو لـ 
فإنو ال تكجد  -يره كبحسب تقد -يتمكف مف العثكر إال عمى بعض المراجع كالمؤلفات العممية األخرل ذات العبلقة ببحثو، 

دراسات نظرية أك عممية ليا عبلقة تقييمية أك نقديو لمنظريات العممية التي يمكف التحقؽ منيا سكل بعض المكضكعات 
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المتناثرة التي ال تربطيا صمة بالنظريات المعتمدة في مجاؿ الدراسات النفسية، أك حتى في دراسات الشخصية االنسانية، 
حاكالتو المتكررة، استطاع أف يتغمب عمى الصعكبات التي كاجيتو كذلؾ باقتحاـ ىذا المجاؿ كمع إصرار الباحث في م

كخضكعو لمتقييـ العممي، كفتح الطريؽ أماـ الغير الستكشاؼ حقائؽ النظريات العممية التي جرت العادة لبلستسبلـ ليا 
 كالرضكخ لقكانينيا.

 : كظػائؼ النظريػة العػممية كخصائصػػيا 
مف الكظائؼ العممية األساسية التي يجب تكافرىا في النظرية العممية في أم مجاؿ مف مجاالت البحث العممي ,  ىناؾ عدد

 فظبل عف مجمكعة مف الخصائص العممية التي تميز النظرية عف غيرىا مف النظريات األخرل كفيما يمي تمؾ الكظائؼ :
النظرية كتمخيص كؿ البيانات كالمعمكمات في صكرة مترابطة  ـ المشاىدات كالمبلحظات العممية التي تعتمد عمييايتنظ -1

 ذات دالئؿ كاضحة كبصياغة عممية رصينة .
مساىمة الصياغة العممية التي يتـ تجميعيا في ضكء المعمكمات المقدمة لمتنبؤ باألحداث كالمكاقؼ التي يمكف دراستيا  -2

 أك التي لـ يتـ البحث فييا .
 النظريات العممية التي تثيرىا بعض األبحاث. مفلتنبؤات التي يمكف اشتقاقيا تشجيع الباحثيف عمى اختيار ا -3

 أما فيما يخص خصاص النظرية العممية فيمكف تكضيحيا في األتي :
 يجب أف تككف النظرية متسقة الفركض مف الداخؿ كمتكافقة مع بعضيا البعض  .1
 ة بالكاقع .يجب أف تككف خصائص النظرية العممية متفقة مع الحقائؽ كمرتبط .2
 يجب أف تتميز النظرية بالبساطة كالكضكح السيما في صياغتيا النظرية  .3
,  2001يا ) عبد ا كخميفة منيتحدد قبكؿ النظرية عمى مقدار الصدؽ كالشمكؿ الذل تمثمو باختيار فركضيا كالتيقف  .4

42 ). 
 : العالقات المتبادلة بيف النظرية كالبحث العممي 

المفاىيـ التي يضعيا الباحث العممي بيدؼ إعطاء معنى معيف لممعمكمات المكجكدة عف الظاىرة النظرية ىي نظاـ مف 
مكضكع البحث، كىي مشاعر الباحث في التنبؤ عف العبلقات لؤلحداث ك الظكاىر غير المبلحظة، كما أنيا تتضمف عدد 

كاالختبار كمنسجمة مع معتقدات الفرد كسمككو  مف الفركض المترابطة فيما بينيا كىذه الفركض البد أف تككف قابمة لمقياس
فالعبلقة بيف النظرية كالبحث العممي عبلقة دائمة  (24, 2000الظاىر بحيث تحقؽ ىدؼ البحث العممي ) عبدا ,

ر كمستمرة كىي في حاجة لمربط بيف االثنيف إذ أف الفركض العممية المنبثقة مف النظرية العممية ال تتحقؽ إال بعد االختبا
كالتجريب إلثبات قدرتيا التفسيرية أك التنبؤية عمى صدؽ داللتيا النظرية، كمعنى ىذا أف قيمة كؿ نظرية تتحدد بناء عمى 

باطات التي تتكلد عنيا كالتي يمكف اختبارىا بالصكرة التي تدعـ أك نمدل خصكبتيا في إتاحة أكبر قدر ممكف مف االست
كاستمرار أم نظرية عممية عمى قدرتيا في الصمكد اماـ التفسيرات التي تنتجيا تدحظ مثؿ تمؾ الفرضيات، كيتكقؼ نجاح 

 .(4: ب ت، ) عبدابكفاءة ككظيفية عالية )
 -االتجاىات النظرية في تفسير الظاىرة النفسية لمشخصية االنسانية: -

خارجية التي تتفاعؿ فيما بينيا يقصد بالظاىرة النفسية كؿ سمكؾ يصدر عف االنساف بفعؿ تصرفاتو كأفعالو الداخمية كال
 لتحدث السمكؾ الظاىرم بحيث يشعر بيا الفرد كيتأثر بنتائجيا.
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كقد اختمفت االتجاىات النظرية في تفسير الظاىرة النفسية بإختبلؼ االتجاىات الفكرية المتعددة في عمـ النفس إذ 
ذم يشمؿ جانب كاحدان أك أكثر مف جكانب نظرت بعض اتجاىات المدارس النفسية إلى الشخصية مف منظكر السمكؾ ال

الشخصية، بينما رأت بعض المدارس األخرل أف السمكؾ يتككف في مجممو مف عناصر مختمفة جسمية كعقمية كانفعالية 
كاجتماعية ال يمكف فصؿ تمؾ العكامؿ عف بعضيا ألنيا مرتبطة بالكائف االنساني الذم ال يمكف فصؿ قكاه المختمفة عف 

ض باعتباره مجمكع السمكؾ الذم يميزه عف غيره في الشخصية تمييزان كاضحان كىك أساس ىذه الشخصية التي بعضيا البع
يجب أف تيدرس كؿ عناصرىا كمقكماتيا، كال يكفي لتفسير تمؾ الشخصية عناصر محددة دكف األخرل، عبلكة عمى ذلؾ 

دراسة بعضيا بمعزؿ عف البعض األخر، كذلؾ لتأثر فإف السمكؾ الشخصي لئلنساف يشمؿ عكامؿ داخمية كخارجية ال يمكف 
كؿ منيما باألخر، كليذا السبب فقد اختمفت مدارس عمـ النفس في فيـ دراسة سمكؾ الشخصية االنسانية، كحتى تككف 
بعض مدارس عمـ النفس المختمفة أقرب إلى المنيج العممي في تفسيرىا لسمكؾ الشخصية رأت بأنيا ال تكتًؼ بالمظاىر 

طحية لمسمكؾ، ككاف عمييا أف تنظر إلى الشخصية االنسانية بنظرة شمكلية تتكامؿ فييا كؿ أطر الشخصية العامة في الس
تككينيا الجسمي كالنفسي كالعقمي .........الخ ككذلؾ ميكؿ الفرد كاتجاىاتو كقدراتو كاستعداداتو التي بدكنيا تصبح 

 شخصيتو غير ذات معنى.
 -يمكف دراسة الظاىرة النفسية مف عدة اتجاىات نظرية مختمفة يمكف تكضيحيا في اآلتي: كفي ضكء ىذا السياؽ فإنو

 -االتجاه التككيني: .1
يعد "فكنت" رائد المدرسة التككينية في دراسة الظاىرة النفسية إذ اىتـ بتحميؿ الخبرات الشعكرية كردىا إلى عناصرىا        

ت الفرد الذم يعتمد عمى الكقائع في تذكر الماضي القريب الذم يشعر بو األكلية عف طريؽ منيج التأمؿ الباطني في ذا
 (.15، ص1966الفرد بحيث يمكف تحميؿ الخبرات الشعكرية كردىا إلى عناصرىا األكلية )مراد: 

 -االتجاه الكظيفي كالمعرفي: -2
لفاعمة لمشخصية االنسانية مف جكف ديكم" المذاف أىتما بمظاىر الحياة العقمية ا –يتزعـ ىذا االتجاه " ككدكث      

الناحية الكظيفية في تكيفيا مع محيط البيئة االجتماعية كالمادية التي يعيشيا الفرد االنساني، كذلؾ لمتغمب عف المشكبلت 
 ( .21، 1974التي تكاجيو في الحياة )الزيني: 

عف المعمكمات كمجيزان ليا كمبتكران فييا، كبذلؾ أراد كتبمكر ىذا االتجاه مف فكرة اعتبار االنساف كائنان عاقبلن مفكران كباحثان 
تكجيو االنساف إلى احراز المعرفة كتحصيميا كحفظيا كاستخداميا في األنشطة الفعالة لديو، مؤكدان عمى الركابط القائمة بيف 

 أعماؿ االنساف كمياراتو العقمية كخبراتو السابقة.
ىذا االتجاه نشاط قصدم ييتـ بالذاكرة البشرية، كيصؼ الكائف  لقد أصبحت الظاىرة النفسية االنسانية في ضكء

العضكم بالنشط، إذ أنو مركب لتجييز المعمكمات كمعالجتيا، كبذلؾ يمكف فيـ العمميات العقمية االنسانية بصكرة أفضؿ إذ 
( 21، 1974)الزيني:  يمكف تحميؿ الشخصية كردىا إلى مككناتيا العقمية التي تستمـز حالة البحث في الشعكر االنساني

كىك بذلؾ يخالؼ االتجاه السمككي الذم يفتقد إلى ىذه الخاصية كيفسر الظاىرة االنسانية كالسمكؾ االنساني مف خبلؿ 
 (. 23، 2000االرتباط بيف المثير كاالستجابة. ) أبك حكيج: 

 -االتجاه السمككي: -3
لذم تبناه " كددكث كجكف( أنصار االتجاه الكظيفي في جاءت أفكار االتجاه السمككي كرد فعؿ لبلتجاه الكظيفي ا   

فيميـ لدراسة الحياة العقمية لمشخصية كلتبلفي القصكر القائـ في دراسة الشخصية بحسب منظرم ذاؾ االتجاه. كليذا رأل 
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حميؿ الحياة كثكرنداؾ( أصحاب اتجاه ىذه األفكار أف دراسة الحياة العقمية كحدىا ال تكؼ بمجرد ت –كؿ مف    ) كاطسكف 
الشعكرية لمفرد، كذلؾ لصعكبة معرفة ما يجرم في أعماؽ النفس البشرية بردىا إلى الحياة الشعكرية، كليذا ركز مؤيدك 
االتجاه السمككي عمى مبلحظة السمكؾ الظاىرم كالتصرفات المكضكعية لدراسة سمكؾ الشخص كما تبدك ظاىرة لؤلخريف، 

جراء فالشعكر الداخمي لمشخصية قد ال يع بر عف المظاىر الخارجية ليا، كلذلؾ اىتمت بالمبلحظة الخارجية لمسمكؾ كا 
 (.22،ص1974الدراسات التجريبية ليا كأداتيف ميمتيف معرفة كفيـ الشخصية االنسانية ) الزيني، 

يجاد العبلقات كقد اعتبر ىذا االتجاه أف الحياة النفسية تقـك عمى أسس سمككية يمكف تحميميا إلى عناصرىا األكلية كا  
 القائمة بيف المثير كاالستجابة، عبلكة عمى أىمية التكاب كالعقاب في تعمـ السمكؾ كفقان آلراء بعض أصحاب ىذا االتجاه.

النظريات السمككية التي تعتمد التجريب كالمكضكعية، رغـ أف كؿ منيا كالكاقع أف ىذا االتجاه يمثؿ أكثر مف نظرية مف 
. فنظرية االشراط السمككية تعطي أىمية لبلقتراف في تككيف االرتباطات بيف المثير كاالستجابة، صفات تميزىا عف األخرل

 2000بينما نظرية االشراط الكسيمية تيتـ بالثكاب كالعقاب ككسيمة لتعمـ السمكؾ كاالستجابة لممثير الطبيعي. ) أبك حكيج: 
،172   .) 

 -االتجاه التحميمي:-4
الفكرم إلى "فركيد" إذ رأل أف دراسة كفيـ الظاىرة النفسية االنسانية يجب أف تبدأ بدراسة الدكافع ينتسب ىذا االتجاه     

كاالنفعاالت البلشعكرية قبؿ دراسة الشعكر، كاعتبر أف دراسة البلشعكر ذك تأثير كاسع عمى الشعكر، كلذلؾ يجب التركيز 
سئكلة عف جميع االنحرافات النفسية في الشخصية، كاعتبر أف عميو كاالىتماـ بو ألنو يمثؿ كؿ الدكافع البلشعكرية الم

السمكؾ الشاذ ىك نتيجة الصراع القائـ بيف القكل الشعكرية كالقكل البلشعكرية داخؿ الشخصية، كما أنو حصيمة الدكافع 
لشعكر فإنو حصيمة الكعي األكلية المكبكتة في األفكار كالرغبات المؤلمة التي كيبتت في مراحؿ حياة الطفكلة المبكرة، أما ا

 كاالدراؾ لقكل البيئة المادية كاالجتماعية التي يحياىا الفرد.
كيرل" فركيد" مبتدع االتجاه التحميمي النفسي أف الشعكر كالبلشعكر مككنيف أساسييف في الشخصية ال يمكف اىماليما    

ة في نظاـ ديناميكي ينتج عنو الصراع بيف الرغبات كذلؾ لتصارع القكل المكبكتة في البلشعكر مع القكل الكامنة في الحيا
كالمطالب، كالبد مف ارضاء تمؾ القكل الكابتة كالمكبكتة معان لتككف محصمة ذلؾ السمكؾ التكيفي مع الحياة التي يحياىا 

الـ السمكؾ االنساف في بيئة التنشئة االجتماعية، كما يرل ىذا االتجاه أىمية الغرائز في بناء الشخصية كفي تحديد مع
االنساني كفي القكة الدافعة لمشخصية التي تمثؿ االىتماـ بالعبلقة بيف العمميات الجسمية كالعمميات النفسية المتكاممة في 
كحدة الشخصية، عبلكة عمى أىمية الكراثة كالنضج في تككيف الشخصية إلى جانب األىمية الحاسمة لمسنكات األكلى لمطفؿ 

 (.23، 2000ا. ) أبك حكيج: في تككيف شخصيتو كثباتي
كيصر ىذا االتجاه  عمى أف فيـ دراسة الظاىرة االنسانية خارج نطاؽ الشعكر كالبلشعكر ال يمكنَّنا مف معرفة    

شخصية االنساف كسمككو، كليذا فإف مفتاح الشخصية السكية أك المضطربة يكمف في معرفة كدراسة ىذيف المفيكميف مف 
كبذلؾ فقد أحدثت أفكاره ثكرة ميمة في معرفة كفيـ الشخصية االنسانية كاتبعيا تطكران جديدان في تغير حياة االنساف العاقمة، 

 (.24-21، 1974مجرل الدراسات النفسية السائدة في االتجاه العقمي الذم تبناه االتجاه الكظيفي. )الزيني 
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 -االتجاه الغرضي: -5
امو بالدكافع كاألغراض )االىداؼ( التي نادل بيا انصار المدرسة سمي ىذا  االتجاه بيذا االسـ نسبة إلى اىتم  

الغرضية في فيميـ لمظاىرة  االنسانية كيعتبر "ماكدكجؿ" مؤسس ىذه االتجاه الذم تناكؿ فيو الدكافع االساسية لمسمكؾ 
قمية بيدؼ االنتقاص أك االنساني، إذ جاءت أفكاره كرد فعؿ لبلتجاه الكظيفي الذم تبنى دراسة الشخصية مف الناحية الع

التقميؿ مف قيمة آراء منظرك االتجاه العقمي في فيميـ لسمكؾ كدراسة الشخصية كقد نادل "ماكدكجؿ" بدراسة الدكافع المسببة 
 لمسمكؾ االيجابي أك السمبي.

ب، إذ قسميا إلى كافترض في نظريتو كجكد عدة دكافع أساسية أىميا الغرائز الفطرية التي تدفع باتجاه السمكؾ المكتس  
ثبلث أبعاد ادراكية كانفعالية كنزكعية كميا ذات أسباب ىادفة لمسمكؾ، كقد تتعدؿ بالتعميـ كالخبرة في االطار الثقافي لممجتمع 
خاصة في جانبيا االدراكي كالنزكعي أما الجانب االنفعالي فقد ال يطرأ عميو أم تغيير يحدث، كلكنو يمتزج مع الغرائز 

 ي تدفع الشخصية إلى القياـ بأم سمكؾ يسمكو الفرد كيكجو سمككو.كالعكاطؼ الت
 –كىكذا فسر "ماكدكجؿ" دراسة الشخصية بتكامؿ العكاطؼ مع الكعي بالذات في فيـ الشخصية، كلذلؾ يستكجب   

رية التي دراسة تصرفات السمكؾ الذم يعترض الدكافع الفطرية كالمكتسبة كيبعدىا عف تحقيؽ االىداؼ الجكى -بحسب رأيو
 (.24، 1974تريدىا الشخصية االنسانية )الزيني، 

 االتجاه االنساني: -6
يرل ىذا االتجاه أف فيـ كدراسة الظاىرة النفسية لئلنساف يجب أف تبدأ مف االنساف ذاتو مف خبلؿ كصؼ سمككو 

ة السمكؾ الذم يقرر فعمو باعتباره كالعمؿ عمى تعديمو بالكيفية التي يراىا مناسبة لو. فاإلنساف ىك الذم يختار بإرادتو الحر 
ىك المسئكؿ األكؿ عف افعالو كتصرفاتو حياؿ األخريف، لذلؾ يستمـز اختيار السمكؾ الذم يحقؽ ذاتو برغبتو، فالسمكؾ ال 
يفرض عمى الفرد مف الخارج كما يراه االتجاه السمككي ألف االنساف مخير في اختياره لمسمكؾ الداخمي الذم يفعمو، كليس 

 (.      24، 2000يعتقده أصحاب االتجاه التحميمي في فيـ كتحميؿ السمكؾ الشخصي لئلنساف .) ) أبك حكيج:  كما
 االتجاه الفكرم لنظرية الجشطمت:  -7
يعني ىذا االتجاه كحدة التنظيـ الكمي الذم يتبعو منظرك  ىذا االتجاه الفكرم  في فيـ كدراسة السمكؾ اإلنساني،     

االتجاه إلى عدد مف عمماء النفس البارزيف أمثاؿ " كرت ليفف" " كيمر" " ككفكا" " مكركفي" " فتريتمر"  كتنتسب أفكار ىذا
الذيف رأك أف دراسة الشخصية االنسانية تتـ عبره ما يعرؼ بالمجاؿ الحيكم الذم يعيشو الفرد كيتأثر بو في حياتو، كفي ىذا 

يزيقية تككف محصمتو تككيف السمكؾ الذم يميز الشخصية عف غيرىا المجاؿ تنبعث منو قكل مؤثرة مادية كاجتماعية كف
كيشبو ىذا السمكؾ مف كجية نظر مؤيدك ىذا االتجاه االبرة المغناطيسية المكجكدة في مجاؿ مغناطيسي يتطمب معرفة 

 دقائؽ المجاؿ كمؤثراتو الفيزيقية كالفسيكلكجية كالسيككلكجية التي تشكؿ مجمؿ سمكؾ الشخصية.
يعتقد أصحاب ىذا االتجاه أف السمكؾ يتركب مف المكقؼ الكمي في شكؿ أجزاء منفصمة كمتصمة في آف كاحد، كىذه ك      

االجزاء محتفظة بخكاصيا الفردية. كلدراسة سمكؾ الشخصية يجب دراسة المكقؼ الكمي الذم يكٌكف االجزاء المتصمة بو، 
كم مجمكع األجزاء كأف أم تغير يحدث في الجزء يقابمو تغير في كأف الجزء ال يفيـ إال في  ضكء دراسة الكؿ الذم يسا

الكؿ كالعكس. كبذلؾ فإف فيـ الشخصية مف كجية نظر أصحاب ىذه االتجاه يعبر عف االطار المتكامؿ لمسمكؾ الجسمي 
فإف فيـ  كالنفسي كالعقمي كاالجتماعي بكامؿ خصائصو المتداخمة فيو كالتي تؤثر في المكقؼ الشامؿ لمسمكؾ، كليذا
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الشخصية االنسانية يعبر عف الحالة الكاممة لمسمكؾ بكافة عناصره كأجزائو المرتبطة بو في نظاـ ديناميكي تفاعمي بيف كؿ 
 (.57الكحدات الداخمة فيو ) الشرقاكم، ب ت، ص 

نفسية إنما ىك يتضح مما سبؽ أف اختبلؼ كجات نظر العمماء حكؿ تعدد االتجاىات النظرية في تفسيرىـ لمظاىرة ال   
سببو بعض االنتقادات التي كجيت إلى تمؾ التفسيرات التي ال تخمك مف بعض العيكب في فيـ كتحميؿ الشخصية االنسانية 
مما يجعؿ االعتماد عمى أم منيا غير كاؼ لتفسير أسباب الظاىرة إال ضمف تكامؿ النظريات كتكحدىا، كىذا يعني أف أم 

فسير تمؾ الظاىرة تفسيران شامبلن لمسمكؾ، فالعكامؿ الذاتية كاالجتماعية كالطبيعية كميا متشابكة اتجاه بمفرده يقؼ عاجزان عف ت
كمتفاعمة مع بعضيا البعض يصعب تفسير الظاىرة االنسانية مف زاكية كاحدة، لذلؾ فإف العكامؿ المسببة ليا متعددة 

 التفسيرات السببية المؤدية إلى معرفة السمكؾ كفيمو.كمختمفة كمتنكعة كلفيـ الظاىرة النفسية البد مف االىتماـ بكؿ 
 االسس النظرية التي اعتمدت عمييا نظرية المجاؿ في فيـ كتحميؿ الشخصية االنسانية ككيفية عمميا: 

يرل أصحاب نظرية المجاؿ كعمى رأسيـ منظرىـ " كرت ليفيف"، أف الشخصية االنسانية تنتج مف ظركؼ كؿ االحداث      
التي تتفاعؿ مع بعضيا البعض في لحظة زمنية معينة تحيط بالفرد االنساني، فينتج عنيا تأثيران سيككلكجيان محددان كالمكاقؼ 

يؤثر في المكقؼ الكمي الذم يتركب مف خصائص الفرد كبيئتو االجتماعية كالطبيعية فتنتج الشخصية السكية أك المضطربة 
قؼ التفاعمي الكمي يأتي ضمف ظركؼ المكاف كالزماف الذم يعيشو الفرد كىذا السمكؾ المصاحب لمفرع الذم يٌككنو المك 

كيتأثر بو، فظركؼ البيئة المكانية كعكامؿ زمف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ كميا أجزاء تحيط بالمجاؿ النفسي كتؤثر فيو 
لكمي كمف ثـ االنتقاؿ إلى األجزاء سمبيان أك إيجابيان، كلمعرفة طبيعة سمكؾ الفرد كشخصيتو يتطمب تحميؿ المكقؼ التفاعمي ا

المككنة ليذا المكقؼ، كالمكقؼ التفاعمي الكمي عند "ليفيف" يشمؿ مجاالت متعددة تخمؽ السمكؾ التفاعمي، منيا المجاؿ 
الفيزيقي كالمجاؿ السيككلكجي كالمجاؿ الفسيكلكجي التي تتكامؿ مع بعضيا البعض إلحداث السمكؾ الفردم لمشخصية 

بصكرة أكثر تكضيحان ييفصؿ "كرت ليفيف" الشخصية عف مجاالتيا المحيطة بيا بشكؿ مقفؿ تتضح مبلمحيا في االنسانية ك 
  -الرسـ اآلتي:
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 -المجاؿ الفيزيقي لمشخصية: .أ 

كىك يقع خارج مجاؿ الشخصية كبيئتيا الفسيكلكجية كالسيككلكجية، كىك يمثؿ جزءان مترابطان باألجزاء األخرل يؤثر في      
الشخصية، كيستطيع تغيير الكقائع النفسية في الفرد رغـ أنو غير نفسي، كذلؾ عف طريؽ خاصية النفاذ نحك اتجاه  مجاؿ

المجاؿ السيككلكجي الذم يطمؽ عميو حيز الحياة، كبحسب رؤية "ليفيف" أف المجاؿ الفيزيقي يككف قادران عمى تغيير مسار 
 االحداث في حيز الحياة.

 -شخصية:المجاؿ السيككلكجي لم .ب 
كىك يحتكم عمى الكقائع الممكنة لحيز الحياة كيككف قادران عمى تحديد سمكؾ الفرد رغـ ككنو خارج عف المجاؿ       

الفسيكلكجي لمشخصية، كلكنو متفاعؿ مع المجاؿ الفسيكلكجي ليا، كيككف قادران عمى أحداث التأثير فييا كيطمؽ عميو حيز 
 الحياة.

 -ة:المجاؿ الفسيكلكجي لمشخصي .ج 
كىك يقع ضمف المجاؿ السيككلكجي كيتأثر بو عبر خاصية النفاذ يؤثر كيتأثر بذلؾ الكؿ كلكنو خارج عف المجاؿ      

المجاؿ السيككلكجي( كمع  –السيككلكجي كمندمج فيو بكصفو كقائع كأحداث منفصمة كمتصمة مع الكؿ )المجاؿ الفيزيقي 
كلكجي نظامان داخميان لمشخصية يتككف مف ثبلثة مناطؽ أك أنظمة داخمية تقع ذلؾ فيك مندمج فيو، كيكجد داخؿ المجاؿ الفسي

كسط ىذا المجاؿ يطمؽ عمييا النظاـ الحركي كالنظاـ االدراكي كيجمع بينيما نظاـ ثالث يسميو النظاـ الحركي االدراكي 
النظمة عبر خاصية النفاذ التي لمشخصية يعمؿ كؿ منيـ ككحدة مستقمة عف غيره رغـ كجكد التفاعؿ المتبادؿ بيف ىذه ا

يتصكرىا كمع بقية االجزاء األخرل المككنة لحيز الحياة السيككلكجية كالفيزيقية. كتتشابؾ كؿ االجزاء المحيطة بالشخصية 
االنسانية فيما بينيا بحيث تستطيع التأثير في بقية األجزاء األخرل، فأم كاقعة أك حدث يحدث في منطقة محددة مف ىذا 

قابمو تأثير كتأثر في المنطقة األخرل، كيتحدد عمؽ التأثير في األجزاء أك المناطؽ األخرل عمى صبلبة الحدكد الكؿ ي
الفاصمة بيف األجزاء المختمفة كعمى خصائص السطح الخارجي لتمؾ األجزاء، ككذلؾ عمى عدد المناطؽ المكجكدة بيف 

 أجزاء التفاعؿ في المحيط الكمي.
 تطيع نظرية المجاؿ أف تعمؿ عمميا كما يتصكرىا "كرت ليفيف" مع الشخصية االنسانية.كبيذه الكيفية تس    
 كلزيادة تكضيح الفكرة االساسية في طريقة عمؿ تمؾ النظرية بحسب "كرت ليفيف" ليا فإنيا تعمؿ باالتي:    
 -ؿ( كعكامؿ المكاف ) الطقسالمستقب -الحاضر –تشمؿ البيئة الفيزيقية أك المجاؿ الفيزيقي عكامؿ الزماف ) الماضي .1

كظركؼ الحياة المختمفة مادية كغير مادية بصفة عامة( كتككف منفصمة عف البيئة السيككلكجية لمشخصية يحيط  –المناخ 
بيا غبلؼ خارجي منفصؿ عف البيئة السيككلكجية كالفسيكلكجية لمشخصية، كلكنيا متصمة باألحداث كالكقائع التي تؤثر في 

 اصية النفاذ التي تمتمكيا.البيئتيف عبر خ
يشمؿ حيز الحياة ) المجاؿ السيككلكجي كالمجاؿ الفسيكلكجي معان( أم البيئة الشخصية لمفرد مع البيئة السيككلكجية  .2

 لممجاؿ الذم يحيط بو كيككف في تفاعؿ دائـ كؿ منيما يؤثر في األخر.
تمايزة تحيط بالشخصية االنسانية تعرؼ بالنظاـ ينقسـ المجاؿ الفسيكلكجي أم البيئة الشخصية لمفرد إلى مناطؽ م .3

 الحركي كالنظاـ االدراكي المتفاعميف فيما بينيما في نظاـ ثالث ديناميكي جديد يسمى النظاـ الحركي االدراكي لمشخصية.
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 تتشابؾ كؿ االجزاء المنفصمة عف بعضيا البعض في شكؿ عاـ لمشخصية عبر خاصية النفاذ ) التأثير كالتأثر( التي .4
تمتمكيا كؿ االجزاء رغـ انفصاليا عف بعضيا كما ييظير في عممية التحميؿ بحيث يستطيع كؿ جزء التأثير في الجزء الذم 

 يتصؿ بو مباشرة.
بيذا الشكؿ التحميمي صاغ "كيرت ليفيف" أفكار نظريتو المجالية في شكؿ جديد مختمؼ عمف سبقكه مف عمماء النفس       

ية المجاؿ في محاكلة إلثبات أفكاره الجديدة لمرد عمى خصكمو في تبلفي العيكب التي أكجدتيا األخريف أطمؽ عمييا نظر 
 النظريات النفسية األخرل.

 جكانب الضعؼ كالقصكر النقدم المكجو لمنظرية:
يتو إف المتأمؿ في أفكار نظرية المجاؿ لذل "كيرت لييفف" يدرؾ تمامان مدل العجز كالضعؼ الذم يحيط بقصكر نظر     

التي تبناىا في فيـ كتحميؿ الشخصية االنسانية، خاصة كأنو اعتمد عمييا في تفسير الظكاىر النفسية إذ اعتبر أف الظكاىر 
النفسية كالظكاىر الطبيعية تخضع لعكامؿ مختمفة مف بينيا العكامؿ الفيزيقية التي تشمؿ مظاىر الحياة الغيبية كعكامؿ 

ر كالمستقبؿ كظركؼ المكاف كالطقس كالمناخ كما يحيط بينيما مف حرارة كبركدة كضكء الزماف المرتبطة بالماضي كالحاض
كصكت كغيرىا مف العكامؿ التي يصعب اجراء الدراسات التجريبية عمييا اك التحكـ في متغيراتيا حيف اعداد التجارب 

أدكات القياس نفسيا في الكقت الراىف المعممية عمى الظكاىر النفسية، عبلكة عمى ذلؾ صعكبة قياس تمؾ المتغيرات كعجز 
عف قياس تمؾ المتغيرات كالتثبت مف صحتيا كاختبار فركضيا كاخضاعيا لمتحميؿ العممي أك االحصائي إليجاد أم عبلقة 

 كاقعية تربط أسس النظرية العممية بمجاالتيا التطبيقية.
ال تصؿ إلى مستكل  –بحسب تقديره  –إال أنيا  كرغـ صحة تمؾ األفكار في بعض مف جكانبيا مف كجية نظر الباحث     

النظريات النفسية األخرل التي تعتمد في األساس عمى المسممات كالبراىيف الدالة عمى اثبات صدقيا كصحة افتراضاتيا، 
ثابتة التي كقياس متغيراتيا كخضكعيا لمتجريب العممي. فالنظرية التي ال تعتمد عمى الحقائؽ المكضكعية كالقكانيف العممية ال

عادة قياسيا كصدقيا كالتثبت مف متغيراتيا بعد خضكعيا لمتجريب العممي ال تصمح أف تككف نظرية  يمكف التثبت منيا كا 
 عممية تفسر ظكاىر االنساف كحالتو النفسية.

كقكانينيا كأدلة كمع إيماف الباحث أف الظكاىر الطبيعية تختمؼ عف الظكاىر النفسية في صدقيا كتباثيا كفي مسمماتيا      
البرىنة عمييا كصعكبة تطبيقيا عمى االنساف إال أف العمـ الحديث استطاع بفضؿ جيكد العمماء ابتكار أجيزة حديثة في 
خضاعيا لمتجريب كالتحميؿ كاستنتاج الحقائؽ كالقكانيف التي تفسرىا بغية الكصكؿ إلى  قيس الكثير مف الظكاىر النفسية كا 

ذا مف ناحية  كمف ناحية أخرل فإف النظرية التي ال تخدـ الجكانب العممية التطبيقية كترتبط بيا الحقائؽ التي تحكميا ى
ستككف مثار جدؿ كشؾ بيف العمماء كستنتيي في النياية إلى أفكار غير قابمة لمتطبيؽ ال تكجد ليا أدلة تسندىا أك براىيف 

ضعيفة يشكبيا الشؾ كعدـ اليقيف، كحينئذ ستككف نتائجيا  تثبتيا كتدافع عنيا، خاصة حينما تككف منطمقاتيا األساسية
 كمقدماتيا خاطئة ال تخدـ البحث العممي كال تضيؼ إليو شيئان مما يبتغيو.

كبحسب تقدير الباحث فإف ىذه األفكار النظرية ال تصؿ في مستكاىا العممي إلى مستكل النظريات النفسية األخرل       
ثبات األدلة التي كلذلؾ يعدىا ضمف االتجاىات  الفكرية التي لف تصؿ إلى مستكل النظرية العممية في كشؼ حقائؽ العمـ كا 

 تدعمو.
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 -النتائج التي تكصؿ إلييا البحث:

مف خبلؿ دراسة كعرض االفكار النظرية التي انتيت إلييا نظرية المجاؿ الحيكم لدل كرت ليفيف في فيميا كتحميميا       
صؿ البحث إلى عدد مف  األفكار النقدية التي تعد نقاط ضعؼ كقصكر في أسس النظرية المجالية لمشخصية االنسانية تك 

 -كالتي يمكف إجماليا في اآلتي:
تأثرت نظرية المجاؿ بآراء انشتايف الطبيعية التي كانت سائدة في ذلؾ الكقت إذ كانت تنظر إلى األجساـ الدقيقة بأنيا ال  .1

 تنافر مما دفع "كرت ليفيف" لتطبيؽ تمؾ األفكار عمى نظريتو النفسية.نيائية كتتأثر بقكل الجذب كال
اعتمد "ليفيف" في نظريتو عمى دراسة عمـ الميكانيكا كالطكبكغرافيا كمبادئ الرياضيات التي تيدرس الحيز اليندسي عف  .2

رجية بحكاؼ أخرل مثيمو طريؽ مفاىيـ داخمية كخارجية تتحرؾ داخؿ حدكد الحيز ضمف دكائر متداخمة تحتؾ حكافيا الخا
ليا في الحيز الحيكم، كاستمد مف تمؾ االفكار معمكماتو التي أراد أف يطبقيا عمى دراسة الظكاىر النفسية لمشخصية 

 االنسانية.
فيسرت نظرية المجاؿ العبلقات االنسانية التي تحدث في الشخصية عبر مجاالتيا الكمية بالتفسير الميكانيكي الذم يتنبأ  .3

 الحداث قبؿ كقكعيا بناء عمى خصائص األجساـ المرتبطة بأجزائيا الكمية في نظريات العمـك التطبيقية.بكقكع ا
 –استخدـ "كيرت ليفيف" في نظريتو مفاىيـ متعددة اعتقد أنيا تتفؽ مع الكائف االنساني مثؿ مفاىيـ الكميات المكجية  .4

ىا مف المفاىيـ التي ال ترتبط في كثير مف جكانبيا بالسمكؾ المناطؽ الثانكية كغير  -الحيز الحيكم –الحكاجز  -التكافؤ
 االنساني.

عبر "ليفيف" عف النشاط السيككلكجي االنساني برسـك كأشكاؿ تكضيحية رياضية بدالن مف التعبيرات التي تتفؽ مع  .5
 النظريات النفسية لمشخصية االنسانية.

لحديث في عمـ الطبيعة الذم يحمؿ النظرية الذرية كيردىا إلى اعتمد "كرت ليفيف" في تفسير نظريتو عمى فكرة التفكير ا .6
 عناصرىا الطبيعية ليطبقيا عمى الظكاىر النفسية كالعبلقات االنسانية.

إف االفكار التي اعتمدىا "كيرت ليفيف" في تفسير نظريتو غير كافية كغير مقنعة لتفسير السمكؾ االنساني في مكاقؼ   .7
محبان لمعمـك الرياضية كالطبيعية كبذلؾ استيكتو فكرة ارتباط المجاؿ الفيزيقي باإلدراكات الحركية الحياة إذ أنو كاف شغكفان ك 

 لمنشاط االنساني بحيث صاغ نظريتو عمى ىذا النحك.
افترضت نظرية "ليفيف" افتراضات غير كاقعية فسرت االستعدادات كالميكؿ الشخصية بأنيا مستقمة في جكىرىا عف الكؿ  .8

 ميا بمسؤكلية اثبات السمكؾ.كمع ذلؾ الز 
كصفت نظرية المجاؿ الشخصية بأنيا تنظيـ ميكانيكي كمي بيف االجزاء المختمفة فييا، تقـك العبلقات بيف األجزاء فييا  .9

 عمى حكاجز صماء قد ال تتأثر بالمجاؿ الذم يحيط بيا مما يجعميا غير حقيقية.
ا جزئيتو إلى أجزاء مختمفة بقصد فيمو كدراستو ألنيا أغفمت أك أخطأت نظرية المجاؿ في فيميا لمسمكؾ االنساني حينم .10

 تغافمت العبلقات القائمة بيف األجزاء المتصمة مع بعضيا التي تتغير في حالة عزليا عف الكؿ.
اعتقدت نظرية المجاؿ انبعاث قكة مؤثرة بيف األجزاء المنفصمة في الحيز الكمي لمشخصية ليا قدرة النفاذ إلى كؿ  .11

 ء المحيطة بالشخصية االنسانية قادرة عمى تجاكز الحدكد الصماء بيف األجزاء المختمفة.  االجزا
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 -التكصيات:

كجكب دراسة السمكؾ االنساني دراسة مكضكعية تستند عمى الحقائؽ العممية في البحث العممي كتتخمص مف المفاىيـ  .1
 فكارىا.الغيبية التي استخدمتيا نظرية المجاؿ في التدليؿ عمى صحة أ

 كجكب ربط الدراسات النظرية بمياديف الدراسة العممية إلثبات حقائؽ النظرية العممية في عبلقتيا بالدراسات التطبيقية. .2
تكجيو الباحثيف لفحص األسس العممية التي تبنى عمييا النظريات ال سيما التقميدية  مسمماتيا كقكانينيا، كالتأكد مف  .3

 فركضيا كأدكات قياسيا.
الباحثيف كالعمماء البتكار كتطكير أدكات قياس جديدة الختبار الفركض خاصة في الدراسات التجريبية لمتأكد مف تكجيو  .4

 صحتيا.
 -االقتراحات:

إخضاع كؿ النظريات العممية لمبحث كالتجريب كالتقييـ العممي في كؿ فترة زمنية لمتأكد مف األسس العممية  .1
 . كالفركض كأدكات القياس المستخدمة فييا
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 معمكمات في تنشيط القطاع السياحيأىمية نظـ ال

                                                    نعيمة بشير األزرؽ . أ
 ر كساـ عبداهلل النجاأ.

 السياحة  الدراسات قسـ
              جامعة طرابمس                /اآلدابكمية                                                                                         

                           

 المقدمة : -1

ـ المعمكمات تكضح ىذه الدراسة مدل أىمية نظـ المعمكمات السياحية كدكرىا في تفعيؿ النشاط السياحي حيث تعتبر نظ
السمة األبرز مف سمات القرف الكاحد ك العشريف ,حيث بدأت المعمكمات تنتقؿ بسرعة مف الشكؿ المطبكع إلي الشكؿ االلكتركني 
الرقمي مف خبلؿ قكاعد البيانات المعدة كالمرتبطة بتكنكلكجيا المعمكمات المتطكرة حيث أف االستخداـ المشترؾ لنظـ الحاسبات 

 نظـ االتصاالت الحديثة كتكنكلكجيا المعمكمات لو دكر ىاـ كفعاؿ في تطكير منظمات كمؤسسات األعماؿ الحديثة.االلكتركنية ك 

كيضع العالـ السياحة عمي رأس األكلكيات بكصفيا قاطرة التنمية االقتصادية ،ألنيا صناعة كثيفة العمؿ كمدرة لمدخؿ     
)جكف تزيت خدمات المكممة لمقطاع السياحي ككما يتكقع عالـ المستقبميات كباعثة عمي نمك كركاج العشرات مف الصناعات كال

األمريكي، إف اقتصاد العالـ تقكده ثبلث صناعات خدمية ىي )االتصاالت ، كتكنكلكجيا المعمكمات، كصناعة السفر  (1)(
خدمات السياحية حيث تتيح لمستخدمييا كالسياحة ( كبالتالي فإف نظـ المعمكمات السياحية يمكف استغبلليا بشكؿ جيد في تنشيط ال

 مف كافة أرجاء العالـ الكصكؿ ليذه الخدمات بسيكلة ككفاءة عالية  بما يساىـ بمردكد اقتصادم  عمى الدكؿ.

 مشكمة الدراسة :-2

بحث كتحميؿ آليات سبؿ ىيكمة كتنظيـ  نظـ المعمكمات السياحية لما ليا دكر كبير يساىـ بشكؿ فعاؿ في ازدىار 
شيط القطاع السياحي حيث أف التحدم الذم تكاجيو المنظمات السياحية عدـ تكفر بيانات مكثقة كشاممة الكتركنيا كعدـ كتن

 .االىتماـ برصد ميزانية خاصة لمتطمبات ىذه العممية كىك مف أحد أسباب رككد كعدـ تطكر السياحة

 

 

                                                           
 )5.1ص، 2003:الناشر مطابع الكالء الحديثة، مصر، ( ماىر عبد الخالؽ السيسي : "صناعة السياحة " 
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 أسباب دراسة المشكمة : -3

سياحية ليا دكر كبير في تنشيط ك تطكير السياحة مف خبلؿ تكفير قاعدة بيانات االعتقاد بأف نظـ المعمكمات ال    
كمعمكمات مركزية خاصة بالقطاع السياحي مدعكمة مف قبؿ الييئات الحككمية الرسمية، كعدـ كجكد ىذه القاعدة المعمكماتية 

 لسياحي لمدكلة.المركزية يحد مف فاعمية النشاط السياحي ، كسبب مف اسباب عدـ زيادة االقباؿ ا

 مظاىر مشكمة الدراسة : -4

 قمة كجكد أنظمة معمكماتية سياحية تعتمد عمييا المؤسسات كالشركات السياحية في تسيير عمميا . .1
عدـ كجكد قاعدة بيانات معمكماتية مركزية لدل كزارة السياحة مربكطة مع الييئات كالمؤسسات الحككمية األخرل مما  .2

 ة اإللكتركنية .يعطؿ مشركع إنشاء الحككم
قمة كجكد مكاقع سياحية إلكتركنية تساىـ في التركيج السياحي لمدكلة عبر شبكة المعمكمات الدكلية )اإلنترنت ( حيث أف  .3

المعمكمات المتكفرة في المكاقع الحالية ليست دقيقة كال كافية كما أنيا لـ تسيـ بشكؿ فعاؿ في ابراز ما تتمتع بو ببلدنا 
 ية . مف إمكانيات سياح

 أىمية الدراسة : -5

 التعرؼ عمى الدكر الذم تقـك بو نظـ المعمكمات السياحية في رفع مستكل الخدمات السياحية . .1
 تكفير نظاـ معمكمات سياحي لكي يؤدم إلي تطكير النشاط السياحي في ليبيا .2
يف األسكاؽ المحمية كالعالمية لمتركيج الفعاؿ الربط بيف السياحة المحمية كالسياحة العالمية، كأىمية نظـ المعمكمات في التكاصؿ ب .3

 لمدكلة سياحيا.
 أىداؼ الدراسة : -6

 إبراز أىمية نظـ المعمكمات السياحة كدكرىا الفعاؿ في تنشيط القطاع السياحي في الدكلة .  .1
 التعريؼ بمتطمبات النظاـ المعمكماتي السياحي كسبؿ نجاحو .  .2
ة تكجد فييا كافة الميارات كالقدرات الكافية لتقـك بعممية التركيج لممناطؽ السياحية تكفير مراكز نظـ معمكمات سياحية متطكر  .3

 بالدكلة .
 منيجية الدراسة : -7

 اعتمد الباحث عمى المنيج الكصفي التحميمي.
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 المصطمحات المستخدمة في الدراسة :   -8

 المعمكمات : -
ي نكع مف المعرفة الناتجة عف عمميات تشغيمية لخدمة أغراض ىي البيانات المجيزة في شكؿ منظـ كمفيد كبالتالي في   

 معينة.

 :نظاـ المعمكمات -
ىك طريقة منظمة لتجييز المعمكمات عف الماضي كالحاضر كالمستقبؿ فيما يتعمؽ بالبيئة الداخمية كالبيئة الخارجية لممنظمة فيك  

ا بمعمكمات عف النماذج المرغكبة في الكقت المناسب مما يدعـ عمميات التخطيط كالرقابة كعمميات التشغيؿ بالمنظمة فيزكدى
يساعد عمى اتخاذ القرارات المناسبة كالرشيدة كلكي تستطيع المنظمة اتخاذ قرارات حاسمة كعممية كقابمة لمتنفيذ البد أف تككف مبنية 

 (1.)عمى معمكمات صحيحة كدقيقة كمكثكؽ فييا 

 كالظكاىر الطبيعية التي تنتج عف إقامة السائحيف طالما أف ىذه اإلقامة ال"ىي المجمكع الكمي لمعبلقات    السياحة : -
 (2.)تؤدم الى إقامة دائمة أك ترتبط بعمؿ مأجكر" 

 السائح : -
ىك الشخص الذم سافر خارج محؿ إقامتو ألم سبب غير الكسب المادم أك الدراسة سكاء كاف داخؿ بمده "السائح المحمي" أك    

 (3) ( ساعة ك إف قمت عف ذلؾ أصبح متنزىا.24"السائح األجنبي" كلفترة تزيد عف )داخؿ بمد غير بمده 
 القطاع السياحي : -

حيث يصؼ قطاع السياحة بأنو قطاع عريض  يؼ قطاع السياحة،ة السياحة األمريكي مف أشمؿ تعار يعد تعريؼ مجمس سياس  
ف خبلؿ السفر سكاء كاف ىذا السفر بقصد الراحة أك أداء يشتمؿ عمي مجمكعة متنكعة مف الصناعات تنتج السمع التي تشترل م

 (4)كىذه الصناعات يطمؽ عمييا باختصار صناعة أسباب الراحة كالمتعة . الكظائؼ أك األعماؿ، أك أم مقاصد أخرم،

 مجمكعة المقكمات السياحية المختمفة منيا : طبيعية ، ثقافية تاريخية ، كأثرية ، دينية ،المنتج السياحي : " -
رياضية ، عبلجية ، اجتماعية ، كحضارية حديثة باإلضافة إلى كافة الخدمات كالتسييبلت السياحية المختمفة مف 

 (5.) كسائؿ نقؿ بأنكاعو كأماكف اإلقامة

                                                           
 .39، ص1993مطبعة الدار الجماىيرية، مصراتة،  –بشير التكيرقي، نظـ المعمكمات الفعالة مبادئ كتطبيقات - (2)
 . 22، ص  1997ماىر عبد العزيز تكفيؽ، صناعة السياحة، دار زىراف عماف األردف (2)

 .34، ص2001زيع كالطباعة د. نعيـ الظاىر، سراب الياس ، مبادئ السياحة ،دار المسيرة لمنشر كالتك  (3)

 .129،ص1993د. عادؿ محمد خير، المخاطبة التشريعية لمنشاط السياحي كالفندقي، تكزيع دار النيضة (5)
 .29، ص2004سعيد البطكطي، "شركات كككاالت السفر "الناشر مكتبة األنجمك المصرية -(6)



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

151 

نظاـ المعمكمات :ىك عبارة عف مجمكعة مف األنشطة كاإلجراءات كاألعماؿ كالعمميات كالمناىج        نظاـ المعمكمات :  -9
 سائؿ التقنية التي تطبؽ عمى مصادر المعمكمات، أك أشياء مادية أخرل لمكصكؿ إلى ىدؼ أك أىداؼ محدكدة . كالك 

 مككنات نظـ المعمكمات :
 . ( نمكذج لنظاـ المعمكمات يكضح أىـ مكارده كأىـ أنشطتيا1يكضح الشكؿ )    

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1شكؿ )

 نمكذج مككنات نظاـ المعمكمات)المصدر الباحثيف(
 

 (1) أىمية نظـ المعمكمات :-10
بالرغـ مف أىمية نظـ المعمكمات لجميع المنظمات إال أف أىميتيا تبرز بشكؿ كاضح في المنشآت الكبيرة المعقدة التركيب     

 كيمكف لنظـ المعمكمات أف تحقؽ ما يمي : 
 سبة في الكقت المناسب .تمكف اإلدارة مف اتخاذ القرارات عمى أساس رشيد مف خبلؿ تقديـ المعمكمات المنا .1
 تجنب اإلدارة الكقكع في أخطاء التخطيط  كتنظيـ كتخصيص األعماؿ .  .2
 تسيـ في تحقيؽ أفضؿ استثمار لمبيانات المتاحة . .3
 تعمؿ عمى تحديد كقياس العبلقات بيف المتغيرات كاستخداميا في التنبؤ .  .4

                                                           
 (

1
   25،ص 2005أكادٌمٌة الدراسات العلٌا طرابلس سنة  –رسالة ماجستٌر  -ً تطوٌر النشاط السٌاحًنظم المعلومات السٌاحٌة ودورها ف –(  حسن سالم محمد عكٌش  

 الموارد الب رية موارد البرمجيات

 موارد

لمعداتا  

 موارد

 البيانات

 

 موارد ال بكات

 الرقابة على  داء الن ام

مدخالت 

من موارد 

 البيانات

 تخ ين موارد البيانات

المخرجات 

من 

 منتجات

ت ويل 

البيانات 

إلى 
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غيرىا مف البيانات المتخصصة لتعطي في النياية صكرة كاممة تحقيؽ  التكامؿ بيف البيانات التسكيؽ  كاإلنتاج كالتمكيؿ ك  .5
 لئلدارة .

 تكفير المعمكمات بأقؿ قدر مف االزدكاجية حيث تتكحد جية نشر كتكزيع المعمكمات  .6
 تقمؿ مف الكقت المستغرؽ في اتخاذ القرارات حيث ال يرسؿ لمراكز اتخاذ القرارات إال القدر البلـز مف المعمكمات . .7
 االستفادة مف األجيزة االلكتركنية في تحميؿ كعرض كحفظ المعمكمات . تتيح فرصة .8

 نظـ المعمكمات السياحية :-11

تعتبر نظـ المعمكمات السياحية مف أىـ النظـ السياحية التي يجب االىتماـ بيا لككنيا العامؿ األىـ في عممية تحديد      
 ضع السياحي كأثر السياحة عمى اقتصاد الببلد . الخصائص السياحية كتعكس الصكرة الحقيقية عف كاقع الك 

فنظـ المعمكمات السياحية ىي حصيمة كؿ البيانات المتعمقة بقطاع السياحة كالمنتج السياحي، مثؿ أعداد السياح الداخميف      
يانات المتعمقة بالحركة كمعدؿ المبيت، كالحجكزات، كأعداد المنشآت السياحية، كغيرىا مف الب كمعدؿ اإلنفاؽ، كالخارجيف لمبمد،

السياحية كالمنتج السياحي حيث تخضع ىذه البيانات إلى المعالجة كعمميات قد تككف اقتصادية كرياضية اليدؼ منيا التكصؿ 
إلى المعمكمات الضركرية التي تعكس كاقع الحركة السياحية في البمد المضيؼ، إضافة إلى أىمية ىذه المعمكمات في العممية 

 التخطيط السياحي، كذلؾ األمر بالنسبة لمتركيج السياحي .اإلدارية ك 

فعممية اإلدارة السياحية قائمة عمى المعمكمات السياحية التي البد مف تكافرىا بشكؿ منظـ كدقيؽ إضافة إلى إمكانية      
ىداؼ المرجكة في عممية استخداميا بشكؿ صحيح األمر الذم يؤدم بالنتيجة إلى عممية اختيار القرار الصحيح الذم يحقؽ األ

 التنشيط ك التطكير السياحي كتحقيؽ التنمية السياحية لمببلد . 

 أنكاع نظـ المعمكمات السياحية : -12
 نظـ معالجة األحداث :  -1

كىي نظـ تتكلى تسجيؿ األحداث كتفاصيؿ األنشطة اليكمية لؤلعماؿ السياحية، كنسب األشغاؿ، كدفع الركاتب، كالنفقات       
، كتزكيد اإلدارة السياحية اليك  مية، كأية أنشطة تفصيمية أخرل، أف ميمة ىذه األنشطة تنحصر في تسجيؿ البيانات يكما بيـك

 بمعمكمات دكرية عف أنشطة المشركع بصكرة مفصمة . 

 نظـ أتمتة المكاتب :  -2
دؼ زيادة اإلنتاجية، كتحسيف فاعمية كىي تعني استخداـ الحاسكب لتكممة الكاجبات في المكاتب السياحية اإلدارية بي       

االتصاالت كالمعمكمات داخؿ المكتب كبيف المكتب كالبيئة الداخمية كالخارجية مثؿ استخداـ برامج معالجة الكممات كالبريد 
النظـ  تطبيقات متقدمة ليذه االلكتركني لؤلفراد كالمؤسسات  كالشركات السياحية كاالتصاؿ مف خبلؿ البريد االلكتركني، كظيكر
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كرقية )مكاتب المستقبؿ( كاستخداماتيا في الفنادؽ ك الشركات السياحية الكبيرة الرائدة في ىذا  المف خبلؿ ما يعرؼ بالمكاتب ا
 المجاؿ بالذات . 

 نظـ المعمكمات التنفيذية:  -3
العمميات الرئيسية المساندة في كىي نظـ تستخدـ في تزكيد اإلدارة السياحية العميا بخبلصة )تقارير مكجزة( عف األنشطة ك       

المشركع، كتستخدـ بصكرة كاسعة األشكاؿ البيانية كاإلحصائية كغيرىا مف أساليب العرض المرئي كالبياني لعرض المعمكمات 
 بصكرة ممخصة كمكتفة كتمكف برمجيات ىذه األنظمة المستفيديف مف تحديث المعمكمات المخزنة بشكؿ دكرم . 

 :  نظـ مساندة القرارات -4
كىي عبارة عف حزمة مف أدكات الحاسكب التي تسمح لصانعي القرار في المؤسسات السياحية كالفندقية مف التعامؿ       

المبني بصكرة مباشرة مع الحاسكب لخمؽ معمكمات مفيدة كمؤثرة في عممية صنع القرارات كتيدؼ ىذه النظـ في تحسيف فعالية 
بحجـ المبيعات لممشاريع السياحية كاالستثمارات كخدمات المؤتمرات  بالتنبؤالمتعمقة عممية اتخاذ القرارات مثؿ القرارات 

 كالحفبلت  
 أىمية استخداـ نظـ المعمكمات في القطاع السياحي :  -13

يتأثر النشاط السياحي تأثيرا كبيرا بنظـ المعمكمات، كتعد نظـ المعمكمات اليـك العمكد الفقرم لصناعة السياحة، كيعكس 
 تخداميا مزايا كثيرة منيا : اس
 تمكف مف الكصكؿ إلى كـ كبير مف المعمكمات كالحصكؿ عمى معمكمات دقيقة . .1
 كسيمة جيدة لتحسيف الصكرة السياحية . .2
كالتخطيط لمرحبلت السياحية باالعتماد عمييا كىذا األمر  باإلعدادقياـ أعداد كبيرة مف المسافريف في جميع أنحاء العالـ  .3

 د مف المعمكمات لمساعدتيـ عمى اتخاذ قرار السفر.يتطمب العدي
 اعتماد صناعة السياحة عمى تكنكلكجيا المعمكمات في العديد مف مراحؿ العمؿ السياحي . .4
 إقناع كجذب السائحيف مف خبلؿ المعمكمات الحقيقية كالمحدثة دائما . .5
 مستيدفة .تحسيف األنشطة كالخدمات السياحية كزيادة جاذبيتيا لمفئات السكقية ال .6
كجكد تكنكلكجيا المعمكمات يدعـ نظـ المعمكمات السياحية كالفندقية مف ناحية كضع الخطط كسياسات اإلدارة كالتسعير  .7

 كمكاجية األزمات السياحية الطارئة .
 دعـ االتجاىات الحديثة لمسياحة. .8
 المساعدة في رسـ السياسات المالية لشركات السياحة كالفنادؽ .  .9

 يا المعمكمات كاالتصاالت حافزان لتطكير القدرة التنافسية لصناعة السياحة .تعتبر تكنكلكج .10
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 نظـ المعمكمات السياحية في ليبيا : -14

بمكجب المتطمبات التنظيمية كالقانكنية إلنشاء قاعدة البيانات كالمعمكمات السياحية نقترح كأكلكية لتغطية القطاع السياحي       
 كاء إنشاء مركز المعمكمات بحيث يتكلى المياـ التالية : كالتراث الكطني عمى حد س

 تجميع كافة المعمكمات اإلحصائية بشكؿ مباشر أك عف طريؽ الييئات ك األجيزة العامة كالخاصة األخرل كتنسيقيا . -
 أعداد كاقتراح السياسة السياحية . -
 تخطيط القطاع السياحي .  -
 الرصد كالمراقبة .  -
 كالصكر كالشرائح كاألشرطة المرئية المتعمقة بتنشيط كتركيج السياحة كالتراث الكطني . تجميع كتنسيؽ المطبكعات -
االتصاؿ المستمر بالمكاتب كاألقساـ العاممة بالكزارة كالجيات األخرل العاممة بقطاع السػػػػياحة كتكفيػر المعمكمػات   -

كاجباتيا كاختصاصاتيا بشكؿ ية في القياـ بالمنتظمة في حينيا مف حيث الكمية كالنكعية لمساعدة المكاتب المعن
 .فعاؿ

 إدارة كتحديث قاعدة البيانات كالمعمكمات السياحية بشكؿ منتظـ . -
 باإلضافة إلى االختصاصات الكاردة إنشاء مركز التكثيؽ كالمعمكمات السياحية . -
 قاعدة البيانات كالمعمكمات السياحية . -
مف ناحية كالنكعية عمى حد سكاء بمثابة شركط أساسية كضركرية لمتخطيط الفعاؿ  كتعتبر البيانات اإلحصائية المكثقة      

 كالمراقبة في القطاع السياحي حيث تعتبر قاعدة البيانات اإلحصائية المطبقة حاليا غير كافية.

المحمي في كؿ منطقة ك  كمف أجؿ تكفير القػاعدة العممية كالعممية لمتخطيط المحمي فإف تكحيد المفاىيـ كالقياسات لمحكـ      
أىمية كجكد قكاعد بيانات لكؿ منطقة يصبح أمرا ضركريا ك أف مضمكف قكاعد البيانات المحمية يجب أف تبنى عمى القياسات 

 االستراتيجيةكالتعريفات الدكلية المتفؽ عمييا كتستيدؼ التكصيات كالمقترحات المتعمقة بالسياسة السياحية كاألىداؼ كالمبادرات 
 اندة لذلؾ كما ىك الحاؿ في الخطة الكطنية لمتنمية السياحية تكفر أساس أك قاعدة سميمة بالنسبة لبلتي :المس

 . تطكير المنتجعات السياحية كالتراثية 
 . تكسيع القاعدة التسكيقية 
 . زيادة حجـ التدفقات مف الزكار كالسياح 
 . زيادة معدؿ اإلنفاؽ اليكمي 
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 ىيكمي لممعمكمات لتسييؿ اآلتي : سكؼ يقتضي األمر كضع إطار اتيجيةاالستر كلتحقيؽ ىذه األىداؼ 

 كضع السياسة السياحية . -
 تخطيط المنتج السياحي . -
 تخطيط المكارد البشرية . -
 التسكيؽ السياحي . -
 التنظيـ السياحي . -
 تقييـ القطاع السياحي كمراقبتو . -

كافية مف حيث النطاؽ كمكثقة كيعتمد عمييا كمتكفرة في  كمف الضركرم أف تككف المعمكمات المطمكبة ألداء ىذه المياـ
 حينيا كالحاؿ ليس كذلؾ في ليبيا في الكقت الحالي .

 مقترح نظـ المعمكمات السياحية :-15
يقترح  الباحثاف اعداد نظاـ معمكمات سياحي داخؿ ليبيا يمكف االستفادة منو في كزارة السياحة بالتنسيؽ مع مركز         

ت السياحي بالكزارة  كذك عبلقة متبادلة كمتصمة مع جميع أجزاء النظاـ ك اإلدارات ك األجيزة كالييئات كجميع ما المعمكما
يتصؿ مباشرة بكزارة السياحة كمشاركة المعمكمات المستمرة لمحفاظ عمى الحداثة كالديمكمة كتنشيطا لمسياحة كالمعمكمات 

 السياحية كاالتي:ػ 
عية سياحية في  المناطؽ تككف قادرة عمى جمع المعمكمات عف كؿ األنػػػػػػػػشطة الكائنة في النطاؽ إنشاء مراكز معمكمات فر  -1

 اإلدارم الػػكاقعة بو تعتبر حمقة الػكصؿ مع مػراكز المعمكمات بكزارة السياحة.
ة بالنظاـ كتحميميا كتقديميا إلى اإلدارات الفرعية بكزارة السياحة مسئكلة عف جمع المعمكمات المتعمقة بالبيئة الخارجية المتعمق -2

 ( الذم يكضح الييكؿ التنظيمي لكزارة السياحة . 2مركز المعمكمات . ) الشكؿ 
تمثؿ كؿ أجزاء النظاـ أنظمة فرعية لمنظاـ الكمي كيستسقى منو المعمكمات البلزمة كالمطمكبة لخدمة النظاـ كمف خبلؿ ما  -3

كف مسئكال ن عف تحميؿ البيانات كتبكيبيا لتصبح معمكمات نيائية يمكف االعتماد تقدـ فإف مركز المعمكمات بكزارة السياحة يك
 عمييا كيكٌكف مف خبلليا قاعدة لمبيانات السياحية بميبيا .

 يقترح الباحثاف أف يتككف النظاـ المعمكماتي السياحي مف األجزاء التالية:
درة، اإلقامة، األعداد القادمة ، األعداد المغادرة، تأشيرات معمكمات تتعمؽ باإلجراءات القانكنية " طريؽ الكصكؿ كالمغا  (1

 قانكنية، تأمينات صحية، التمقيح ضد األمراض،.....الخ" كيتـ التنسيؽ فيو مع كزارة الداخمية كالصحة.
 معمكمات تتعمؽ بالجكانب الديمغرافية :ػ   (2

 (.GISالمعمكمات الجغرافية )المساحة ػ أعداد السكاف " ذككر، إناث " خرائط المدف باستخداـ نظـ 
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 معمكمات تختص بالمعالـ األثرية :ػ (3
المرشديف  -مكاقعيا ،نكعية اآلثار المكجكدة فييا" ػ المدف التاريخية القديمةػ األماكف السياحية الصحراكية كالثقافية  المتاحؼ"

 السياحييف ػ عددىـ ػ بياناتيـ.
 كيتـ التنسيؽ فيو مع كزارة الثقافة .

 -ات خاصة بالبيئة :معمكم (4

 البيئة الداخمية ك الخارجية "المناخ كأحكاؿ الطقس، الغابات ،األنيار، الصحارم، المحميات الطبيعية.........الخ".       
 :-معمكمات خاصة بالمعامبلت المصرفية  5) 

ثمارات كيتـ التنسيؽ فيو مع كزارة أسعار العمبلت ػ أساليب التمكيؿ كالحجز ػ البنكؾ ػ أسعار تحكيؿ العممة ػاالست        
 المالية.

 -( معمكمات خاصة بالفنادؽ كالمطاعـ كخدمات التسمية كالترفيو : 6

 الفنادؽ كأنكاعيا: كدرجاتيا كالمكقع، كاألسعار، الخدمات التي تقدميا، كطرؽ الحجز. -
 المطاعـ كأنكاعيا: مكاقعيا، أسعارىا، خدماتيا. -
 مبلىي األطفاؿ كالمصائؼ . السينما، المسارح، خدمات التسمية كالترفيو : دكر -

 -( معمكمات خاصة بالمكصبلت كالنقؿ :7

 طرؽ الدفع. النقؿ الجكم: ،مكاعيد الطائرات ،أسعار التذاكر،طرؽ الحجز، -
 النقؿ البرم:القطارات، الحافبلت السياحية، تأجير السيارات الخاصة،األسعار . -

 الكصكؿ كالمغادرة، خطكط السير، المكانئ.ػ النقؿ البحرم : البكاخر، أكقات 
 كيتـ التنسيؽ فيو مع كزارة النقؿ كالمكاصبلت

 - :معمكمات تختص بالشركات كالتشاركيات كالمكاتب السياحية (  8

 استخراج التراخيص. –العناكيف ػ األسعار ػ الخدمات المقدمة 
 -معمكمات خاصة بالشباب كالرياضة : 9)

 السعة(-المكقع–المبلعب كالصاالت الرياضية )االسـ المنشآت الرياضية مثؿ 
 مكاعيد الدكرات الرياضية كأماكف إقامتيا كطرؽ الحجز كأماكف اإلقامة .

 -( معمكمات تسكيؽ سياحي :10
 األسكاؽ كالمحبلت التجارية)المكاف كالبضائع كاألسعار كطرؽ الدفع( -
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 ميرجاف غات السياحي ،ميرجاف غدامس، ميرجاف الشعر الشعبي .الميرجانات السنكية المقامة في المكاسـ السياحية مثؿ  -
 المعارض السياحية المقامة كمكاعيدىا كطبيعتيا كطريقة الحجز كالمشاركة . -
 -معمكمات خاصة بالمستشفيات كالصيدليات :  (11

 أرقاـ اليكاتؼ .-العناكيف ػ التخصصات المتكفرة 
 -معمكمات خاص بالشؤكف اإلدارية :  (12
 البيانات الشخصية كالكظيفية كالمالية (المكظفيف ) -
 المراسبلت الصادرة كالكاردة -

 -معمكمات خاصة باالتصاالت :  (13
مقاىي االنترنت ،أماكف تكفر شفرات اتصاؿ سياحية، مكاتب البريد  .   (14

 
 

 ( المصدر الباحثيف2شكؿ )
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 النتائج : -16

مكمات مركزم خاص بالقطاع السياحي في ليبيا ،كىك ما أدل إلى عدـ تفعيؿ مف خبلؿ الدراسة تبيف عدـ كجكد نظاـ مع .1
 ىذا القطاع بشكؿ يتناسب مع اإلمكانيات السياحية الضخمة التي تتمتع بيا ليبيا .

تحتاج قمة المكاقع اإللكتركنية السياحية التي تيتـ بالتركيج لممكاقع السياحية في الدكلة الميبية ، كما أف المكاقع المكجكدة  .2
ظيارىا لمعالـ بشكؿ جميؿ .  إلى تطكير ك تحديث حتى تتمكف مف عكس صكرة ليبيا السياحية كا 

 تكجد خطط عامة بعيدة المدل لتنمية نظاـ المعمكمات السياحي كخدماتيا ،كلكف لـ يتـ تنفيذىا بعد أك البدء في تنفيذىا . .3
بسبب االفتقار لعنصر المعمكمات ألنو يمٌكف المستثمريف  االستثمار السياحي في ليبيا غير مشجع التشجيع الكافي كىذا .4

 مف التقييـ السميـ لمدخكؿ في االستثمار أـ ال .
عمميان في مجاؿ نظـ المعمكمات ،مما أدل إلى عدـ كجكد نظـ معمكمات في أغمب  .5 قمة الككادر البشرية المؤىمة تأىيبل ن

 المؤسسات السياحية .
 السياحية عف المدف ك المناطؽ السياحية كال يتـ العمؿ عمى تطكيرىا . ال يكجد اىتماـ كبير بالمعمكمات .6
ال تكفر نظـ المعمكمات السياحية المطبقة حاليا في ليبيا معمكمات دقيقة حديثة ك فعالة لمف يرغب في الحصكؿ عمييا  .7

 في أم كقت .
 ال يكجد برنامج الكتشاؼ نقاط الضعؼ بالخدمات ك المكارد السياحية . .8
عي مف قبؿ المسؤكليف بأىمية نظاـ المعمكمات كمكرد اقتصادم متطكر يساىـ في رفع مستكل معيشة المكاطنيف قمة الك  .9

 ك التنمية االقتصادية لمببلد .
قمة االعتماد عمى تكنكلكجيا المعمكمات في أغمب الشركات ك المؤسسات السياحية حاليا، كيظير ذلؾ مف خبلؿ عدـ  .10

جيد ك قمة تكفر كسائؿ اتصاالت مثؿ االنترنت في أغمب ىذه المؤسسات ، كما أف  كجكد شبكات حاسكب مجيزة بشكؿ
 بعض ىذه الشركات ال تممؾ إال مكاقع عمى اإلنترنت لمتعريؼ بنشاط الشركة كالخدمات التي تكفرىا لمسياح . 

 شاط السياحي .قمة المراكز المعمكماتية السياحية التي تتكفر فييا أنظمة معمكماتية متطكرة حسب حاجة الن .11
ليس بإمكاف نظـ المعمكمات السياحية المطبقة حاليا في المناطؽ السياحية في ليبيا التأثير في جذب السياح ك االنتفاع  .12

 مف الخدمات المقدمة .  
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 التكصيات : -17

بكزارة السياحة  العمؿ عمى إنشاء قاعدة بيانات مركزية في كزارة السياحية ،تككف نكاة إلنشاء نظاـ معمكمات متكامؿ .1
 يساىـ في النيكض بالقطاع السياحي لممساىمة في بناء اقتصاد ينافس الدكؿ المجاكرة .

العمؿ عمى ربط ىذا النظاـ بأنظمة مماثمة في الكزارات األخرل في الدكلة ، لبناء نظاـ معمكمات حديث ك متطكر  .2
اإلدارات المختمفة بكافة المعمكمات التي يربط جميع مؤسسات الدكلة ،بحيث يزكد متخذم القرارات كالسائح ك 

 يحتاجكنيا.
التركيز ك االىتماـ بالمكارد البشرية بمجاؿ المعمكمات مف خبلؿ دعميا ماديا ك معنكيا لدعـ الحركة السياحية ك  .3

 تنمية الخبرات ك الكفاءات العممية في المجاؿ السياحي .
مككناتو الكتشاؼ نقاط الضعؼ فيو كالتغمب عمييا مف  ضركرة النظر في النظاـ المعمكماتي المستخدـ ك تحميؿ .4

 خبلؿ تحديثو ك العمؿ عمى مكاكبتو لمتطكرات الحديثة.
العمؿ عمى تطكير ميارات المكظفيف بكزارة السياحة ك المؤسسات السياحية ،كذلؾ بتكفير دكرات تدريبية في مجاؿ  .5

تيـ التقنية لكي يساىـ في بناء كتطكير النشاط نظـ المعمكمات ك تكنكلكجيا المعمكمات كذلؾ لمرفع مف ميارا
 السياحي بشكؿ يتناسب مع التطكر السريع المكجكد في العالـ .

تكفير ميزانية لدعـ المؤسسات السياحية التابعة لمكزارة ،كذلؾ لتطكير األنظمة المكجكدة لدييا كتصميـ مكاقعيا  .6
 سياحيا لكي تعمؿ عمى جذب السياح مف جميع دكؿ العالـ .

االستعانة بتجارب كخبرات دكؿ العالـ في مجاؿ الحككمة االلكتركنية كعقد المؤتمرات ككرش العمؿ ، لنشر مفيـك  .7
 السياحة االلكتركنية كدكرىا في تنشيط المكاقع السياحية ك الدعاية ليا .

ستفادة مف األنظمة تكفير األجيزة ك المعدات كمتطمبات ىامة لنظـ المعمكمات السياحية ،لمكصكؿ لمعالمية ك اال .8
 السياحية العالمية بالدكؿ المتقدمة .  

التركيز عمى تنشيط السياحة الميبية مف خبلؿ إقامة المعارض كالميرجانات كخمؽ نشاط تسكيقي ييدؼ مف خبللو  .9
 التركيج لممكارد السياحية في ليبيا .

مى ليبيا كما تممكو مف مكركث ك إمكانيات تطكير مكقع كزارة السياحة ليككف بكابة لدكؿ العالـ لمدخكؿ كالتعرؼ ع .10
سياحية كتزكيده بخرائط االلكتركنية تفاعمية تكجد بيا المعالـ السياحية لمدكلة ك الطرؽ كأىـ الفنادؽ.... كاالستفادة 

 مف الخبرات في مجاؿ نظـ المعمكمات.  
كل ثقافة المعمكمات حسب  ضركرة إدراؾ المسئكليف بأىمية نظـ المعمكمات كأساس، مف خبللو إلى رفع مست .11

 حاجة النشاط السياحي .
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العمؿ عمى إنشاء مراكز لممعمكمات في مختمؼ المؤسسات الحككمية ،بالتنسيؽ مع كزارة التخطيط حتى يكػٌكف  .12
 قاعدة صمبة لبناء نظاـ معمكماتي شامؿ يسيـ في  بناء الحككمة االلكتركنية .   

  قائمة المصادر ك المراجع: -18

 لعربية :الكتب ا-

 ؼ 1993-مصراتو  -مطبع دارالجماىيرية -نظـ المعمكمات الفعالة -بشيرعمي التكيرقي .1
 ؼ. 2004األردف(  -مؤسسة الكراؽ لمنشر )عماف -التسكيؽ السياحي مدخؿ استراتيجي -حميد عبد النبي الطائي .2
 ؼ.2008 -الطبعة األكلى -يةالجامعة األردن -ماجستير إدارة عامة -نظـ المعمكمات التسكيقية -زيد منير عيكم .3
-الطبعة األكلى -مؤسسة الكراؽ لمنشر ك التكزيع )عماف )األردف( –نظـ معمكمات اإلدارية  -سميـ إبراىيـ الحسينة .4

 ؼ. 1998
 ؼ. 2001 -اإلسكندرية -الدار الجامعية –نظـ المعمكمات اإلدارية  -إبراىيـ سمطاف –سكنيا البكرم  .5
 ؼ. 2011-عماف ،األردف -المعيد الدكلي لمتدريب –اإلدارية  نظـ المعمكمات –شاكر القضاة  .6
 ؼ. 1999 –نظـ المعمكمات اإلدارية ك الحاسبات اآللية  –طارؽ طو  .7
 2002-المكتبة العصرية المتطكرة –األسس ك المبادئ  –نظـ المعمكمات اإلدارية  -عبد الحميد عبد الفتاح المغربي .8

 ؼ.
 ؼ. 1997-الطبعة األكلى  -اإلسكندرية، مصر-اضر المستقبؿ"السياحة"الماضي الح-غادة عمي حمكد .9

 ؼ . 2002-مصر –مطبعة الكالء الحديثة  -شركات السياحة كككاالت السفر -ماىر عبد الخالؽ السيسي .10
-الطبعة األكلى -البياطش سنتر لمنشر كالتكزيع -المحميات الطبيعية كالجذب السياحي -محمد يسرل إبراىيـ دعيس .11

 ؼ. 2001
 ؼ. 2003-اإلسكندرية -دار الجامعة الجديدة -جبلؿ إبراىيـ –محمد الكردم  مناؿ .12
 ؼ . 1997-اإلسكندرية-مؤسسة الثقافة الجامعية -اقتصاديات السياحة -نبيؿ الركبي .13
 ؼ . 2003-الطبعة األكلى -صناعة السياحة بيف النضرية ك التطبيؽ -يسرل دعبيس .14

 الرسائؿ العممية : -

رسالة ماجستير أكاديمية  -نظـ المعمكمات السياحية كدكرىا في تطكير النشاط السياحي -حسف محمد سالـ عكيش .1
 ؼ . 2005-طرابمس  -الدراسات العميا

رسالة ماجستير باألكاديمية الدراسات  -شبكة االنترنت كدكرىا في التسكيؽ السياحي –محمد جبلؿ عمر الفرجاني  .2
 ؼ. 2003طرابمس  -العميا
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-طرابمس  -رسالة  ماجستير بأكاديمية الدراسات العميا –نظـ  اإلدارية المشاكؿ ك الحمكؿ  –عمي مفتاح الحسيني  .3
 ؼ . 1999

 -الدكريات العممية : -

 ؼ .2004المجمة المبيبة لممعمكمات كالتكثيؽ ،طرابمس، .1

 ـ . 1428المخطط العاـ لتنمية السياحية ،الممخص التنفيذم ، .2

 ؼ .2004اإلدارة االلكتركنية ،المجمة الميبية لممعمكمات كالتكثيؽ ،طرابمس،حناف الصادؽ بيزاف ،المعمكمات كحتمية  .3
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 اجتماعية مف حياة القبائؿ العربية بالعراؽ زمف بني أميةجكانب 

 فلاير امحمد أبك زبيدة  أ.                                                        

 كػػميػة اآلداب -جػػػػامػػػػعػة طػػػػرابمػػػس

 شعبة الكسيط -قسـ التاريخ كاآلثار

 :المقدمة

كاف العراؽ منزال لمقبائؿ العربية الكافدة مف ببلد العرب كالقادميف مع الفتكحات، كأصبح العراؽ مركز ثقؿ اجتماعي 
مبت أخبار الحركب كسياسي منذ أكاخر العيد الراشدم، كبات العراؽ بؤرة تكتر سياسي دائمة طيمة العيد األمكم. كقد غ

كالثكرات عمى تاريخ العراؽ األمكم كيعالج ىذا البحث جانبا ميما مف جكانب اجتماعية مف حياة القبائؿ العربية في العراؽ 
 خبلؿ العيد األمكم.

كقد كاجيت الباحثة بعض الصعكبات المتعمقة ببعض النكاحي االجتماعية كالتي كجدت بيا بعض المشاؽ في عممية  
يي ليست باألمر الييف؛ فعمى الباحث استقراء كتب األدب كاألنساب كالتراجـ الطبقات لئللماـ بجكانب المكضكع البحث ف

 لمحصكؿ عمى مقتطفات لرسـ صكرة عف حياتيـ االجتماعية. 

لككفة كالبصرة ىذه الحياة المتغيرة فحياة البداكة في شبو الجزيرة العربية غير حياة المدينة في كنؼ مدف حديثة البناء مثؿ ا
كغيرىما. ككذلؾ البيئة المحيطة بيذه القبائؿ العربية. باإلضافة إلى ذلؾ فاف عقمية البدك تختمؼ عنيا في المدف الحضرية 

 مما شكؿ منعطؼ كجكدم أثر عمى جميع جكانب الحياة ألىؿ العراؽ السياسية كاالقتصادية.

مع العراقي ككؿ، فالحياة االجتماعية ىي أساس لكؿ مجتمع كىدؼ الدراسة التسميط الضكء عمى تطكر أكضاع المجت  
كتؤثر باإليجاب أك بالسمب عمى حياة الفرد كالمجتمع. كىي دراسة دقيقة تحتاج إلى مزيدان مف البحث كالدراسة إلبراز 

 خفاياىا كمكنكناتيا في تاريخ العرب بشكؿ خاص كتاريخ المسمميف بشكؿ عاـ.

إلمكاف سبر غكر حياة عرب العراؽ كدراستيا عمى الرغـ مف محدكدية الدراسات القديمة كقد حاكلت الباحثة بقدر ا  
التي تدرس ىذه الجكانب ما عدا تمؾ الحديثة التي ظيرت مؤخران لتزيؿ بعض الغمكض عمى مثؿ ىذه الدراسات، كما 

الكالة في العراؽ، ككذلؾ ما يدكر عرجت الباحثة عمى دراسة بعض الجكانب السياسية الخاصة بخمفاء بني أمية كعبلقتيـ ب
حكؿ أكضاع العراؽ المالية كسبؿ تطكير ىذا القطر ماليان، كعبلقة كالة العراؽ األمكييف بأىؿ البمد كما قدمكه مف أجميـ إف 
كانكا كالة جيديف ساعدكىـ عمى تخطي محنيـ كمشاكميـ الخاصة كالعامة، كىؿ كاف الكالة سبب كجيو في قياـ بعض 

ذات الطابع االجتماعي كتأثير كؿ ذلؾ عمى مقر الخبلفة في دمشؽ؟. كؿ ىذه األسئمة كغيرىا تحتاج إلى إجابة الثكرات 
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سكؼ تحاكؿ الباحثة اإلجابة عنيا بقدر اإلمكاف مف خبلؿ البحث كالتقصي كاستخداـ أسمكب البحث التحميؿ التاريخي 
 سبلمي. لممكضكعات كمقارنتيا بعضيا ببعض مع باقي مصادر البحث اإل

نبذة مختصرة عف التككيف السياسي كاالقتصادم  المبحث األكؿكقد تـ تقسيـ المكضكع لثبلث مباحث: يتناكؿ 
المبحث كاالجتماعي في العراؽ خبلؿ العيد األمكم؛ كتمييد لدراسة جكانب مف الحياة االجتماعية التي خصصت لو 

عراقي، كعف ككيؼ تأثرت العبلقات االجتماعية بالسياسة كتجمى كتحدثت عف أثر السياسة عمى المجتمع العربي ال الثاني
بعض مظاىر اجتماعية كأثر التمدف  المبحث الثالثذلؾ في التحالفات كالمصاىرات بيف القبائؿ العربية. كما تضمف 

 كالحضارة فييا كالدكير كالقصكر، كالمبلبس كالطعاـ. 

 قتصادم في العصر األمكم: التككيف االجتماعي كالسياسي ك اال -المبحث األكؿ

المتاف تأسستا في عيد الخميفة عمر بف الخطاب، كبات ؛ كاف العراؽ العربي محددا جغرافيا في مدينتي البصرة كالككفة
مجتمعا  كتككف بالعراؽ .، فييما استقرت القبائؿ العربية بعد فتح العراؽ، كاتخذت منيما مكطنا كمقاما1يطمؽ عمييـ العراقييف

في إطار مدينتي البصرة كالككفة، كىذا ال يعني أف بقية مدف العراؽ القديمة  د،مف قبائؿ العربية القيسية كاليمنية جدي ايطقبميا خم
 2 .خبلؿ العيديف الراشدم كاألمكمظمت البصرة كالككفة مركز الثقؿ القبمي العربي كالسياسي فقد  لـ يستكطنيا العرب

كما جاء في كصؼ النسير بف  ثكر العجمي أحد أشراؼ بكر بف كائؿ  بالعراؽقرار الستاالعربية  كقد فضمت بعض القبائؿ
. 3الشاـ حنطة كشعيرا كديباجا كحريرا كفضة كذىبا ككقرا كنسبا" الف العراؽ أكثر مف ،العراؽ" بأنو ليس الشاـ عكضا عف العراؽ

فالككفة  -حسب رأيي -ألسباب اقتصادية البصرة ؛  مدينةعف التي رغبت القبائؿ العربية االستيطاف فييا الككفة مدينة خاصة 
تتميز بطيب ىكائيا الفرات نير مف تقع عمى الجانب الشرقي ك  ،كادأغنى أراضي العراؽ السَّ كبيا  ،خصبة كثيرةالراضي األبيا 

لمشرب، كيغمب عمى  ذات مناخ متقمب بيف الحار كالبارد،تقؿ فييا المياه العذبة الصالحةبينما كانت البصرة  .4كمائيا العذب
غمب أفكاف  5.تربتيا السباخ المالحة لقربيا مف البحر مما يقمؿ مف جكدة أراضييا لمزراعة، فضبل عف الصحراء المحيطة بيا

يا مف تميـ كبكر بف كائؿ كأخبلط مف قيس كقمة مف عبد قيس كقبيمة اليمنية الكحيدة ىي أزد عماف، كسكنكىا ىؤالء نيساك

                                                           
 .57، دار الفكر، بيركت، د ت، ص3ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، ج  1
 .331-295، ص3ج ،2، مج 1993ينظر فيما يتعمؽ بتمصير البصرة كالككفة . الطبرم، تاريخ األمـ كالممكؾ، بيركت، مؤسسة عز الديف،  2
 .180، ص1، مج 1986ابف األعثـ، كاب الفتكح، بيركت، دار الكتاب العممية ،  3
 .58، 1961االصطخرم، المسالؾ كالممالؾ، تحقيؽ محمد جابر، القاىرة، دار القمـ،  4
 .310-309، ص1960القزكيني، آثار الببلد كأخبار العباد، بيركت، دار صادر،  5
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. فيما سكف الككفة القبائؿ اليمنية كبعض بكر كتميـ 1تيـ البدكيةمتيا لطبيعكاءكلى في الجاىمية كمكاطنيـ األجمعيا لقربيا مف م
 . 3جمجمة العرببغمب البيكتات العربية حتى كصفيا الخميفة عمر بف الخطاب أ، ككاف بيا 2كأخبلط مف قيس

ذلؾ دفع فتو كاستبدادىـ السياسات ك بسبب فاف،الخميفة عثماف بف ع تأزمت العبلقة أىؿ العراؽ بالخبلفة في عيد
باب الفكضى السياسية ـ ( 655  \ىػ 34تو سنة ) الفتنة التي أكدت بحيافكانت ببعض أىؿ العراؽ لثكرة ضده كالخركج عميو. 

ية التي عاف منيا طيمة حكـ الخميفة الراشدم األخير عمي بف أبي طالب. فقد عاش العراؽ في العيد الراشدم حركب أىم
مكقعة ، كالثانية مع أىؿ الشاـ في ـ (657\ىػ36سنة )  عصفت بو، فاألكلى بيف أىؿ البصرة كالككفة بسبب مكقعة الجمؿ

تركت تمؾ الحركب كالفتف ندكب في الخكارج. ضد في أكاخر السنة نيركاف  معركة، ثـ خاض ـ (657\ىػ37سنة )  صفيف
انتماءات مذىبية كتيارات مختمفة، خمفت تمكـ األحداث ك  -قائما إلى يكمنا ىذا زاؿال -المجتمع العراقي كانقساما سياسيا عميقا 

بات ىناؾ جماعات عثمانية كأخرل عمكية كثانية خارجية فضبل عف مكاليف لؤلمكييف  سياسيا،كانتيت كحدة المجتمع العراقي 
  4 .في العراؽ غير ظاىرييف بسبب العداء المستفحؿ بعد صفيف

تارة أخرل. كقد حرص خمفاء بني أمية عمى تطكيع  كاالستبلـبمراحؿ مف االنتفاض تارة كالطاعة مر العراؽ األمكم 
يات حينا، كالمدارة كامتصاص العرب العراؽ بكسائؿ عدة تفنف الخميفة معاكية بف أبي سفياف في استخدميا، كالعطاء كالك

ة تمتعكا بكفاءة كالمقدرة الاستعاف الخميفة معاكية بكما كغضبيـ كأحقادىـ عميو تارة أخرل، كتمكيح بالقكة بيف حيف كاألخر. 
السياسية أسيمكا في تسكيف العراؽ طيمة حكمو، كنجحكا في تحقيؽ نكعا مف االستقرار السياسي كاالقتصادم خاصة فترة كالية 

ائـ مع الدكلة األمكية. كلـ زياد بف أبيو. كانت سياسة معاكية تجاه العراؽ قد أجمت الحرب ضده، كلـ تنجح في إنياء التكتر الد
تجدد  .يستطع معاكية إيجاد تكائـ بيف أىؿ العراؽ عامة كبيف تقبؿ ككنو خميفة ليـ أك القبكؿ بابنو يزيد ككلي لمعيد مف بعده

عبلف خبلفة يزيد ابنو، الذم مزؽ بسياسة العنؼ كالقتؿ بالنسيج العراقي  المعارضة العراقية لمحكـ األمكم بمجرد كفاتو كا 
ضربة مكجعة ـ( 679ػ/ى60) ما تبقى مف صبلت بيف العراقييف كبني أمية، فكانت مكقعة كرببلء كمقتؿ الحسيف سنة انقطعت ك 

 5تمقيا أنصار آؿ البيت خاصة كأىؿ العراؽ عامة.

كر ما بيف حرب أىمية قبمية بيف تميـ كب ،ذلؾ الكقت مف حكـ بني أمية ليعيش تجاربو السياسية خاصة ذخرج العراؽ من
ؿ آلفيما عاشت الككفة تجربة حكـ خاصة بزعامة المختار بف عبيد ا الثقفي مكالية  .كىجمات الخكارج مف جية ،في البصرة

                                                           
 .300، 299، ص1952، 2، ج8د العمي،" خطط البصرة: دراسات أكلية مستمدة مف المصادر األكربية"، بغداد، مج ينظر أيضا صالح أحم 1
 .76ص، 1967عف المصادر التاريخية كاألثرية خاصة في العصر األمكم، بغداد، دار الجميكرية، ينظر كاظـ الجنابي، تخطيط مدينة الككفة،  2
 .193، ص1990، بيركت، منشكرات دار كمكتبة اليبلؿ، 6ابف عبد ربو، العقد الفريد، مج  3
. كينظر سيؼ بف عمر، 5، ج3مج  -4، ج2ينظر في أحداث الفتنة حتى عيد الخميفة عمي بف أبي طالب . الطبرم، تاريخ األمـ كالممكؾ، مج  4

 .1984الفتنة ككقعة الجمؿ ، جمع كتصنيؼ، أحمد راتب عرمكش، بيركت، دار النفائس، 
 . 1، ج4، ؽ 1979تحقيؽ فرانتس شتاينر،  بيركت،  ؼ،أنساب األشرا، الببلذرم .ترجمة معاكية بف أبي سفياف كابنو يزيد كترجمة زياد بف أبيوينظر  5
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 ةسمطة آؿ الزبير. الذيف فشمكا أيضا في إيجاد قاعدة ثابتة كمكاليتحت العراؽ لفترة مف الزمف  كقع، ثـ بف أبي طالب عمي
ألمكم مف جديد، كبدأت ايفة عبد الممؾ بف مركاف سنة في إعادة العراؽ لمحظيرة البيت الخمحتى نحج  ؽ.لحكميـ في العرا
كثكر ابف  إلى أخرللـ ييدأ فييا األخير مف ثكرة  ،مراحؿ العبلقة السياسية بيف العراؽ كخمفاء بني أميةمف مرحمة أخرل 

بلستخداـ القكة كأسمكب سياسي في حكـ ل مركاف خمفاء بنياألشعث كالخكارج كابف الميمب فضبل عف ثكرات آؿ البيت. كماؿ 
غمب األكقات المدارة أكغابت في  .ة خمفاء آؿ مركافالالحجاج بف يكسؼ كأحد ابرز مستخدميو مف كالكالي العراؽ لمع اسـ 

 .  1شعرة معاكية في ىذه العبلقة المتكترة منذ البدء أصبلك 

ىذه تكزيعيا ل جديدةنظـ  فأكجدبل بسبب ثركات الببلد المفتكحة، شيد عيد الخميفة عمر بف الخطاب تطكرا اقتصاديا ىائ
التي  فضبل عف المكارد اإلضافية كغنائـ كالفيء كاألسبلب 2.ىك المعاش األساسي لكؿ عائمة عربية ؛متمثمة في العطاءالثركات 

العطاء أك بالسماح ليـ بالخركج  قد طالب البصريكف الخميفة عمر بف الخطاب أما زيادتيـ في، تتأتي مف الفتكحات في الشرؽ
لمغزك لببلد فارس لتحسيف أكضاعيـ المادية لزيادة الدخؿ المالي كعائدات الفتكحات مف خراج كجزية مف األقاليـ المفتكحة. فقد 

ب كانت البصرة تشكك مف قمة مكاردىا االقتصادية بسبب طبيعة أراضييا غير صالحة لمزراعة، مف جية ثانية مف ىجرة األعرا
 . 3الدائمة إلييا لقربيا مف بادية العرب

أف الفتكحات خارج العراؽ كاف أحد ألسباب مادية محضة كىيمنة سياسية كأف األمكاؿ المتدفقة مف الفتكحات كاف ليا أثر 
اف عمى األكضاع المعيشية كالعبلقات السياسية في األمصار، فقد جنح عرب العراؽ لترؼ كالبذخ خاصة في عيد الخميفة عثم

بف عفاف الذم سمح ليـ بذلؾ كلـ يتشدد عمييـ كسمفو الخميفة عمر، إال أف رككد حركة الفتكحات في أكاخر عيده كتزايد ضغط 
اليجرات ليس عمى البصرة فقط ، فقد عانت الككفة ىي األخرل مف تزايد ىجرات إلييا كعجز اقتصاد المدينة عمى استيعابيـ 

المعارضة السياسية التي سخرت ضد الخبلفة ككالتيا مف قريش المستبدة بالماؿ كالسمطة زمف كتغطية احتياجاتيـ. فككنكا كقكد 
 4الخميفة عثماف بف عفاف.

شيدت معايير منح العطاء بعض التغيرات في ظؿ الخبلفة األمكية خبلفا لما كاف عميو في العد الراشدم، الذم سف فيو 
بة مف النبي )ص(، أصبح يمنح كيقطع كيزيد في العطاء بقدر الكالء السياسي القرا -الجياد  -العطاء كفؽ المعايير السابقة

                                                           
 .5، ج3، تاريخ األمـ كالممكؾ، مج الطبرم 1
 .183، ص 19،  55د، عزريؼ المعايطة، " دكاكيف العطاء في األمصار، في صدر اإلسبلـ" ، مجمة المؤرخ العربي، بغدا 2
  .79، ص3، ج2الطبرم، تاريخ األمـ كالممكؾ، مج  3

. إبراىيـ بيضكف، " الفتكح كمشكمة األرض"، مجمة الفكر 54،ص1949عبد العزيز الدكرم، مقدمة في تاريخ صدر اإلسبلـ، بغداد، مطبعة المعارؼ،  4
 .9-8، ص1982، 28، ع4العربي، بيركت، س 
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كبات العطاء كالماؿ كسيمة سياسية لترغيب تارة كلترىيب تارة برع الخميفة معاكية بف أبي سفياف ككالتو في  1لمبيت األمكم،
لسمع كالطاعة التي فرضيا عبيد ا بف زياد ، كقد تفرض ليـ زيادة مالية أىؿ ا2استخدميا لتطكيع القبائؿ العربية العراقية

. كقد استمر المركانييف في انتيج نفس سياسة أسبلفيـ السفانييف في العطاء 3لبعض الككفييف عقب مقتؿ الحسيف بف عمي
 .4في العراؽ ـمقابؿ الكالء، لمحفاظ عمى نكع مف االستقرار السياسي الياش لسمطاني

لمحصكؿ عمى دخؿ ثابت خاص بيـ ال يربطيـ  في الزراعة يـكاستثمار أمكالألراضي بدأ اىتماـ عرب العراؽ بممكية ا
، شيد العيد األمكم تكسع في إقطاع األراضي ألسباب سياسة الستمالة المعارضيف 5بالدكلة في مرحمة مبكرة مف العيد الراشدم

كتبعو ككالتو فقد كاف الكالي زياد بف أبيو كابنو  6سكاء بغرض االنتفاع أك التمميؾ، كقد كاف الخميفة معاكية صاحب ىذه السياسة
كابنو مف بعده عبيد ا قد منحا األراضي ألشراؼ العراؽ كمكافأة لمخدمات التي قدمكىا لمدكلة األمكية. كنجد في المصادر أف 

مقابؿ تعرض ، كفي ال7خمفاء آؿ مركاف ككالتيـ تكسعكا في إقطاع األراضي كيبات كعطايا خاصة لممكاليف ليـ في العراؽ
، زادت ىذه 8أمبلؾ كأراضي المعارضيف لمحكـ األمكم لممصادرة منذ معاكية ابف أبي سفياف كتمنح لآلخريف مكاليف لو

 . 9المصادرات لؤلمكاؿ كاألراضي في العيد المركاني

باستثمار أمكاليـ فييا،  مف المكارد المالية اليامة خاصة في العيد األمكم، التي اعتمد عمييا أىؿ العراؽالتجارة كما كانت 
تجارم بيف البادية كبمداف المشرؽ، سكاء بقياـ أىؿ العراؽ  طخاصة أىؿ البصرة التي بحكـ مكقعيا البحرم سيؿ ليا قياـ بنشا

                                                           
، 1، ج4ؽأنساب األشراؼ، . الببلذرم، 234ص، 1944شرح كتعميؽ أحمد حسف، بيركت، دار الكتب العممية،  ،3ب، جالصكلي، أدب الكتَّا 1

 .14ص
 .14،191، ص1،ج4الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 2
بناء إياس بف سعد . كقد عبر أحد أ200، ص5ج، 1996شتكتكارت،  -فرانتس شتاينر،  بيركت تحقيؽ إحساف عباس، ك الببلذرم، أنساب األشراؼ، 3

تف ىزال. فقاؿ: كا لئف أمكت  مف أشراؼ تميـ البصرة عف ىذه عبلقة العطاء كالعطايا بالكالء لمسمطة األمكية بقكلو ألبيو: " كا لئف تركت السمطاف لتيكَّ
 مؤمنا ميزكال أحب إٌلي مف أمكت منافقا سمينا". المصدر كالصفحة نفسيما.

 .37، ص4، ج1978التاريخ، بيركت، دار الفكر، ابف األثير، الكامؿ في  4
 .7، ص1974، 20عبد العزيز الدكرم، " نشأة اإلقطاع في المجتمعات اإلسبلمية"، مجمة المجمع العممي العراقي، بغداد، مج  5
 .200-199ص، 1، ج7، ؽ، 1997بيركت، الشركة المتحدة لمتكزيع،  ػتحقيؽ رمزم، البعمبكي، الببلذرم، أنساب األشراؼ،  6
كر نظاـ ممكية األرض في . محمد نصر ا. تط492، 486-483ص، 1992تحقيؽ عبد األمير مينا، بيركت، دار اقرأ، الببلذرم، فتكح البمداف،  7

 .178ص، 1982: نمكذج أراضي السكاد، بيركت، دار الحداثة، اإلسبلـ
 .363، ص2ج، 1986 تحقيؽ ناجي حسف، بيركت، عالـ الكتب،ابف الكمبي، جميرة النسب،  8
ي طالب كىك صادر الخميفة عبد الممؾ بف مركاف أمبلؾ إبراىيـ بف األشتر لدكره المعادم لمدكلة األمكية فقد كاف أبكه أحد أنصار الخميفة عمي بف أب 9

، الككيت، دائرة المطبكعات كالنشر، تحقيؽ محمد حميد اقائد جيش المختار الثقفي كمصعب بف الزبير فيما بعد. ابف الزبير، كتاب الذخائر كالتحؼ،
، 6، ج3فيركز بف حصف لدكره في ثكرة ابف األشعث. الطبرم، تاريخ األمـ كالممكؾ، مج  مكلى. كصادر الحجاج أراضي كأمبلؾ ال208ص ،1959

 .492. كصادر يزيد بف عبد الممؾ أراضي كأمبلؾ يزيد بف الميمب. الببلذرم. فتكح البمداف، ص503-502ص
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. بالرغـ مف كجكد 1ككاف البعض يستمؼ مف بيت الماؿ لتجارة ببعض السمع .بأنفسيـ بيذا النشاط أك عف غممانيـ كككبلء
 .  لمصادر إلعماؿ التجارية إال أنيا ال تذكر حجـ ىذه التجارة كعائداتيا كتفاصيؿ كافية عنيامؤشرات في ا

 أثر الحياة السياسية عمى العالقات االجتماعية بالمجتمع العراقي: –المبحث الثاني 

ر الحياة تعتبر العبلقات االجتماعية مجاال ىاما لمعرفة مدل التطكرات التي طرأت عمى أم مجتمع، كمدل تأثي
المدنية الجديدة عمى عبلقات القبائؿ العربية المستقرة بالعراؽ، كقد تركت السياسة كتعقيداتيا أثر عمى حياة الناس االجتماعية، 

 خاصة كمصر مثؿ العراؽ الذم مثؿ بؤرة التكتر السياسي الدائـ في تاريخ الدكلة األمكية.  

ت أكثر تكافبل كقكة في بداية العيد الراشدم، فقد اتخذت القبائؿ العراقية إذ نظرنا لمحياة االجتماعية القبمية عامة كان
بمختمؼ ميكليا السياسية مكقؼ مكحد مف الخميفة عثماف بف عفاف عندما نفى جماعة مف معارضتيف عمى سياسية كالتو 

 . 2بالعراؽ، كلـ تتكتر العبلقات القبمية في العراؽ إال بعد الفتنة الكبرل

ت االجتماعية تتعدل حدكد القبيمة كتتجاكز الخبلفات القبمية المذىبية كالسياسية. مثاؿ عمى ذلؾ الصداقة كانت العبلقا
الفريدة كالحميمة التي جمعت بيف شرفيف مف الككفة ىما شبت بف ربعي كىك عمكم الميكؿ كالييثـ بف األسكد الذم كاف عثماني 

البصرة عمى عبلقة كطيدة بسيد ربيعة البصرة  شقيؽ بف ثكر، رغـ التكتر . كما كاف األحنؼ بف قيس سيد تميـ 3كأمكم اليكل
القبمي كالتنافس الدائـ بيف القبمتيف زمف بني أمية، ككاف ليذه العبلقة الحسنة دكرىا في تيدئة إم تكتر سياسي أك قبمي ينشأ بيف 

ييف تميما كبكرا" 4سىٌناةه قبمتيف ربيعة كتميـ في البصرة، كقد كصؼ األحنؼ ذلؾ بقكلو: " أنا كشقيؽ مي  ، كقد الـ أشراؼ 5بيف الحَّ
سىكة رجبل مشنعا مقداما فمـ أكف آمنا  سىكة بف عتَّاب فقاؿ: " إف حى تميـ األحنؼ لجزعو عمى كفاتو أكثر مف كفاة احد أشرافيا حى

أف يجر عمى قكمو جريرة تسكءىـ، ككاف شقيؽ رجبل ميًسنَّا حميما ركينا إف حدث كؼَّ قكمو".
 كمف صكر العبلقات االجتماعية 6

التحديات كالمنافسات بيف أشراؼ القبائؿ العربية، كخاصة داخؿ أطار قبيمة كاحدة كالمنافسة التي كانت بيف عمرك بف األىتـ 
كاألحنؼ بف قيس، الذم كاف يحرص عمى إحراج األحنؼ أماـ الناس في مكاقؼ كثيرة خاصة بعد تكليو رئاسة قبيمتو فأرسؿ لو 
                                                           
1 . جماؿ جكدة، 196ص، 1953بغداد، مطبعة المعارؼ، صالح أحمد العمي، التنظيمات االجتماعية كاالقتصادية في البصرة في القرف األكؿ،  رينظ 

كأنباء . ابف خمكاف، كفيات األعياف، 112-110ص، 1989عماف، دار البشير لمنشر، األكضاع االجتماعية كاالقتصادية لممكالي في صدر اإلسبلـ، 
.78، ص7، ج4يخ األمـ كالممكؾ، مج. الطبرم، تار 283-282، ص6ج، 1978لزماف، تحقيؽ إحساف عباس، بيركت، دار صادر، أىؿ ا  

 .4، ج2يخ األمـ كالممكؾ، مجتار ينظر في أحداث الفتنة . الطبرم،  2
لسبلح كمو إال اليركاة كالحجر" الببلذرم، أنساب كقد أرسؿ شبث إلى الييثـ عند كفاتو" أني لـ أندـ عمى قتاؿ معاكية يكـ صفيف، كلقد قاتمت با 3

 . 340، ص2ج . 1974تحقيؽ باقر المحمكدم، بيركت، مؤسسة األعممي لممطبكعات، ، األشراؼ
 . 227، ص13مج ، 1955بيركت، دار صادر، لساف العرب،  ،المىسٌناة: التراب المرتفع عؿ األرض فيصير كالحاجز. ابف منظكر 4
 .126، ص1، ج7األشراؼ، ؽالببلذرم، أنساب  5
 .126، ص1، ج7الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 6



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

168 

ىـ يسألو عف مكانة أبيو في قبيمة تميـ فتنبو األحنؼ أف مرسمو عمر بف األىتـ فأجابو بكؿ ثقة: " كاف أكسطيـ لـ يسٌدىـ أحد
كلـ يتخمؼ عنيـ لو صرمة } القطيع مف األبؿ لـ يبمغ العاميف{ يمنح منيا كيقرم، كلـ يكف اىتـ سبلحا} إم كثير السبلح 

 .1يعرض بكالد عمرك بف األىتـ{

تكثر المنافسة الشخصية بيف أشراؼ القبائؿ في اتخذ بعضيـ مكاقؼ سياسية مخالفة لمنافسييـ، كمكقؼ الحتات بف زيد كقد  
المجاشعي ك زيد بف جبمة في مكقع الجمؿ فقد أيدا كعشيرتيما السيدة عائشة نكية في األحنؼ كمكقفو المؤيد لمخميفة عمي بف 

إطار القبيمة لتمتد مع أشراؼ القبائؿ األخرل داخؿ المدينة الكاحدة، كالتي كانت بيف كأحياف أخرل تتعدل المنافسة  2أبي طالب.
األحنؼ بف قيس سيد تميـ كالمنذر بف الجاركد سيد عبد قيس الذم كاف يحسد األحنؼ عمى مكانتو في مجمس الخميفة معاكية 

المنافسة التي كانت بيف أسماء بف خارجة سيد . أك 3اآلؼ درىـ  ليدخمو قبمو 4بف أبي سفياف فرشا يكما حاجب معاكية ب 
فزارة الككفة كمحمد بف عمير بف زرارة التميمي عندما اقنع الحجاج بمصاىرة أسماء في ابنتو ىند فرد عميو أسماء بتحريض 

 .4الحجاج عمى مصاىرتو ىك اآلخر

شرافيا كاستمر الضعؼ بتزايد نفكذ الدكلة أما العيد األمكم فقد شيد بداية سطكة الدكلة المركزية كتضعضع قكة قبيمة كأ  
كال سيما في العيد المركاني، الذم شيد ميؿ أشراؼ القبائؿ العراقية لتقديـ مصالحيـ الخاصة كالتخمي عف التزاماتيـ القبمية تجاه 

الذم ىجا الكالي أفراد قبيمتيـ خاصة. فبرز مبدأ جديد عبر عنو األحنؼ بف قيس في حادثة الشاعر يزيد بف المفرغ الحميرم 
. ككثيرة ىي المكاقؼ التي 5عبيد ا بف زياد كاستجار بو فقاؿ لو : " كاف الرجؿ يجير عمى عشيرتو، أما عف السمطاف فبل"

تتخمى فييا القبمية كأشرافيا عف أحد أفراد بسبب قكة السمطة األمكية كحادثة أسر جماعة مف شيعة عمي بف أبي طالب بقيادة 
كقد يضطر سيد  6كندم بالككفة كتسميـ  رؤساء  قبائميـ لكالي زياد بف أبيو ليقتمكا في مرج العذراء بالشاـ. حيجر بف عدم ال

القبيمة إلى اتخاذ مكقؼ حاـز مف أحد أشراؼ قبيمتو إذا كاف يعرض فعمو أمف كسبلمة القبيمة كميا لمضرر خاصة مع السمطة 
السدكسي عندما عمـ  الكالي عبيد بف  زياد أف يرل رأم الخكارج فاضطر األمكية، كمكقؼ شقيؽ بف ثكر مف اليتات بف ثكر 

شقيؽ لمدفاع عنو، بأنو مكذكب عميو كلكف ابف زياد أحرجو بأف نساء بكر مف أخبرنو، فاضطر شقيؽ أف يطمب منو الخركج 
ؼ األحنؼ بف قيس مكقفا كفي مكقؼ مشابو كق 7ليس مف ديار بكر بؿ مف البصرة كميا، فتخمص مف مسئكليتو أماـ الدكلة.

                                                           
". المبرد، كاف عمرك بف األىتـ يدفع ألؼ درىـ لمف يسفو األحنؼ، فمـ يرد عميو األحنؼ فقاؿ:" يا سكأتاه كا ما يمنعو مف جكابي إال ىكاني عميو 1

 .79-78، ص3ج نيضة، د ت، تحقيؽ السيد شحاتو، مصر، دار الالكامؿ في المغة كاألدب، 
 .130، ص1، ج7الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 2
 .30ص ، 1ج ،  4الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 3
 . 334-33، ص20مج ، 1959بيركت، دار الثقافة، األصفياني، كتاب األغاني،  4
 .349، ص2ابف خمكاف، كفيات األعياف، ج  5
 .145-129ص ،5، ج3يخ األمـ كالممكؾ، مجالطبرم، تار  6
 .391، ص 1، ج  4الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 7
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ٍزء بف معاكية عندما اختمس أمكاال أثناء كاليتو بالفرات، كقد عاتبو عمو لقطع صمة الرحـ كلكف األحنؼ  صارما مف عمو جى
 تمسؾ باألمانة كالحفاظ عمى أمكاؿ المسمميف كاعتبرىا أىـ مف صمة الدـ. 

إيجار أحد  مف أفرادىا عمى سمطاف بني أمية، فقد  كلـ يعكد في مقدكر أشراؼ العراؽ خاصة في الحقبة المركانية
اىتزت مكانة فئة األشراؼ بسبب الضربات التي تمقاىا مف خمفاء الدكلة األمكية ككالتيا، خاصة أياـ الكالي الحجاج بف يكسؼ 

ميو الحجاج كلـ فعمى سبيؿ المثاؿ: فقد تخاذؿ سيد فزارة الككفة أسماء بف خارجة في حماية خالد بف عَّتاب عندما غضب ع
يستطع أم شريؼ عراقي حمايتو، فأضطر إلى طمب حماية زفر بف الحارث الكبلبي مف أشراؼ الشاـ فتحصؿ لو عف عفك مف 

كيبدك أف لجكء أىؿ العراؽ ألشراؼ الشاـ بات أمرا معتادا، فقد اضطر الفرزدؽ ألستعطؼ   1الخميفة عبد الممؾ بف مركاف.
اـ لتكسط عند الخميفة ىشاـ بف عبد الممؾ لئلطبلؽ سراحو، بعد أف تخمت عنو قبيمتو تميـ سعيد بف األبرش مف أشراؼ الش

 . 2كأشرافيا بسبب ىجائو لصاحب شرطة البصرة فسجنو

بالرغـ مف أف سطكة القبيمة شيدت تراجعت مع تسرب ركح التمدف قياـ الدكلة بأعباء كانت تقع عمى عاتؽ األشراؼ 
استمركا في قياـ بكاجباتيـ االجتماعية تجاه قبائميـ كقضاء الحكائج أك تقديـ اإلعانات المالية في السابؽ إال أف األشراؼ 

،أك عقد مجالس لنظر في منازعات 3لممحتاجيف مف عطائو كاألحنؼ فخيرىـ ما بيف ألفيف أك درىميف فدفع دراىميف كدفعكا مثمو
 4عؿ شريؼ تميـ الككفة ضرار بف القعقاع بف زرراة الككفيمنازعات التي تحدث بيف أبناء القبيمة، أك تحمؿ ديات القتمى كما ف

أك فض الحركب األىمية القبمية في البادية كعقد المصالحات فقد تدخؿ أسماء بف خارجة لصالح قبيمتو بني عامر عند الخميفة 
رغـ مف تفرقيـ بيف المدف كقد يتضمف أشراؼ القبيمة الكاحدة معا بال 5عبد الممؾ لحكايتيا مف غارات قبيمة بني كمب كقضاعة.

فقد تدخؿ سيد تميـ الككفة محمد بف عمير مف آؿ زرارة لمساندة األحنؼ بف قيس أما مالؾ بف مسمع سيد ربيعة البصرة في 
حادثة قتؿ جماعة مف ربيعة قتميـ عبد ا بف خاـز التميمي، فتعمد مالؾ إبقائيـ فترة طكيمة عمى بابو فغضب محمد كأظير 
                                                           

.كقد سجؿ أسماء بف خارجة مكقفو في أبيات تدؿ عمى تخكفو مف الحجاج  رغـ مصاىرتو لو 162-160، ص17، كتاب األغاني، مج ياألصفيان 1
 فقاؿ مخاطبا ابنو مالؾ الذم طمب منو تدخؿ لصالح ابف عتَّاب: 

ٍكـ ال تيعىن   أبنىي فزارة اجً  ...كا شىيخي جَّ ما لي كما لزيارة الحى  
ييٍمقي الرؤكس شىكاخبى األكداج ...شبَّيتو شيبيبلن غداة لقيتو   

رىاحي شىميكؿي غير ذيات ًمزاجً  ...تجرم الدماءي عمى النىٌطاعى كأنيا   
مست عف األزكاج ...يا ليت ىندان أصبحت مرمكسة  أك ليتيا جى  

 .200-199، ص1972: دارسة في السياسة كاالجتماع، بيركت، دار الثقافة، في العصر األمكمعكف شريؼ قاسـ شعر البصرة  2
 .112-110، ص1، ج7الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 3
 .333، ص3ج، 1963القاىرة، المؤسسة، المصرية العامة، ابف قتيبة، عيكف األخبار،  4
ء بف خارجة يقكؿ في قضاء الحكائج:" ما أحب أف أرد أحد عف حاجة، فأنو ال . ككاف أسما148-146، ص19األصفياني، كتاب األغاني، مج  5

 . 139، ص8، ج 3يخمك مف أف يككف كريما فأصكنو، أك لئيما فأصكف منو نفسي". ابف قتيبة، عيكف األخبار، مج 
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.  كقد يمجأ أشراؼ القبائؿ في المدف 1ابف خاـز فقاؿ مالؾ: " أف في رأسؾ نعرة لك ساكنتني البمد لطيرتيا عنؾ "تأيده لعمؿ 
لقبائميـ في البادية في لتقديـ العكف كما فعؿ األحنؼ عندما عجز عف سدد دية مسعكد سيد األزد الذم قتؿ في بداية الحرب 

 .2اكية إليقاؼ الحرب فأعانكه عمييااألىمية في البصرة زمف الخميفة يزيد بف مع

كقد يمجأ بعض أىؿ العراؽ ألشراؼ قبائؿ مدينيـ لتكسط لصالحيـ في مجالس القضاء كعبد األعمى بف عبد ا بف عامر 
كقد رفض بعض القضاء قبكؿ شيادة األشراؼ لصالح أبناء قبائميـ  3مف أشراؼ قريش أك إلى عبد ا بف عيرير النخعي،

بف معاكية كالذم برر ذلؾ بقكلو: " ... فأف الشريؼ بالعراؽ إذا نابت أحدا منيـ نائبة أتى سيد قكمو، شيد لو  كقاضي إياس
حاكلت سمطة الدكلة األمكية كمؤسساتيا ككالة . 4كشفع، فقد كنت أرسمت لعبد األعمى بف عبد ا بف عامر إال يأتيني بشيادة "

ائؿ كربط ىذه الفئة بمصالح الدكلة السياسية، إال أف العبلقة القبمية كاالجتماعية القضاء كالشرط الحد مف سمطة أشراؼ القب
ظمت متماسكة كأف أصابيا الكىف في فترات قكة سمطة الدكلة، كلكف سرعاف ما تستعيد القبيمة كأشراؼ زماـ األمكر في حاالت 

 ضعؼ الدكلة كأزماتيا السياسية. 

كأف خضعت لمتيذيب في بعض النكاحي في العيد األمكم بالعراؽ. حاضرة ؾ مع ذلظمت الحياة االجتماعية القبمية 
مظاىر المجالس المف بيف ىذه ككاف بسبب التمدف كمظاىر الترؼ كالحياة الحضارية، الذم ستبمغ أكجيا في العيد العباسي. 

 تفصيؿ في المبحث التالي. االجتماعية، القصكر كالدكير، المبلبس كاألزياء، الطعاـ كالشراب، كالتي سنتناكليا بال

 مظاىر اجتماعية في حياة العرب في العراؽ:  -المبحث الثالث

بدأ العراؽ القبمي األمكم يشيد التحضر كالتمدف جكانب حياتيـ االجتماعية كالمعيشية، انعكست مظاىر ىذا التحكؿ 
 اىمي كصدر اإلسبلـ.  في المجالس االجتماعية التي بدأت تشيد متغيرات عما كانت عميو في العصر الج

 : المجالس االجتماعية .1
كانت المجالس الجتماعية الخاصة كالعامة إحدل أىـ مجاالت التكاصؿ االجتماعي في المجتمع القبمي، كاستمر ىذا 
التقميد حتى بعد استقراىـ في العراؽ خبلؿ العيد الراشدم، كتطكرت المجالس مع تطكر الحياة المدنية، كقد تنكعت ىذه 

                                                           
 .119، ص1، ج 7الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 1
 .53، ص1961تى نياية القرف الثاني اليجرم، دمشؽ، دار الفكر، ح في البصرة األدبيةأحمد بف كماؿ زكي، الحياة  2
 .290، ص1ج ،1988تحقيؽ ناجي حسف، عالـ الكتب، ابف الكمبي، نسب معد كاليمف الكبير، 3
. كاف تكبة بف نمر الحميرم قاضي الفسطاط 356، ص1ج تحقيؽ مصطفى المراغي، بيركت، عالـ الكتب، د ت، ككيع. أخبار القضاة،  4

خاصة في تمؾ الفترة التي ، ( في عيد الخميفة ىشاـ بف عبد الممؾ ال يقبؿ شيادة األشراؼ أيضا كال شيادة مضرم عمى يماني أك العكسػى123ة)سن
، 1987بيركت، مؤسسة الكتب الثقافية، ، تياقضامصر ك تاريخ كالة  ،شيدت بركز العصبيات القبمية يقكؿ: نرىـ إلى عشائيـ يصمحكا بينيـ". الكندم

 .  260ص
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الس كأخذت أشكاؿ مختمفة منيا المساحات الكاسعة  المحيطة بالمدف خارج خطط القبائؿ، كالكيناسة بالككفة يخرج إلييما المج
. كما كانت الجبانات كالصحارم مجاال لعقد المجالس العامة التي يحضرىا عدد كبير 1الناس بالخيكؿ لتبادؿ أطراؼ الحديث

 3كفي البصرة كاف المربد القريب مف البادية سكؽ لئلبؿ، 2عامة أفراد القبيمة. لحؿ إشكاؿ أك لتشاكر في قضايا عامة تيـ
كممتقى الشعراء كعامة الناس بو كىك يشبو سكؽ عكاظ في الجاىمية مف حيث عقد مباريات كمنافسات بيف شعراء القبائؿ 

أبي سبرة الفكائد التي تعكد عمى المرء  كقد كصفو الجاركد بف 4العربية كبو سباقات لمخيؿ التي تجرم مرة كمرتيف في الشير.
عند ارتياد المربد " إنو يطرد الفكر، كيجمك البصر كيجمب الخير، كيجمع بيف ربيعة كمضر". المذاف فرقتيـ السياسة كالنزاعات 

فتو عمى القبمية داخؿ خطط البصرة في العيد األمكم. كما كاف المساجد مف ابرز مجالس االجتماعية العامة كال تقصره كظي
  5الحياة الدينية كخاصة المساجد الجامعة في المدف بيا يحضر القصصييف لؤلخبار كالسيرة.

أباف عيد عثماف بف عفاف أنشئت كؿ قبيمة في الككفة مجالس خاصة لضيافة عابرم السبيؿ كالكافديف الجدد عمى   
عمى ىذه الظاىرة، كيبدك أف ىذه كانت نقطة استقطب  المدينة، فأمر الخميفة عثماف بف عفاف بأنشاء دار ضيافة عامة لمقضاء

فضبل عف مجالس السمر التي كانت تعد بالميؿ كيحضرىا األشراؼ كالعامة منذ    6لممعارضيف عمى كالة عثماف كسياستو.
 7ي أمية.العيد الراشدم، إال أف الكالي زياد ابف أبيو قد منعيا خكفا مف تحكليا إلى اجتماعات سياسية تعمؿ ضد سمطة بن

 8كفرض الكالي زياد عمى أشراؼ القـك خاصة االجتماع لديو في دار األمارة بشكؿ دائـ يكميا، كخصص كراسي في مجمسو،
لربما لربط األشراؼ بالدكلة كحتى ال يتآمركا عمييا. كقد اتصؼ  9كقدـ ليـ طعاـ الغذاء كالعشاء، كعقد ليـ مجمس لمسمر عنده،

مقارنة بمجمس بشر  10الشعراء منعا إلثارة النعرات العصبية بيف القبائؿ العربية في العرؽ.اتصؼ مجمسو بالجدية كمنع تبارم 
بف مركاف في العيد المركاني الذم كاف مجاؿ لتنافس الشعراء كجرير كالفرزدؽ كاألخطؿ ككيثير عزة كأعشى شيباف كأيمف بف 

مجالس األدبية في العراؽ زمف بني أمية، كقد كاف خريـ كسراقة البارقي كغيرىـ. ككصؼ الجاحظ مجمسو بأنو مف أرحب ال
                                                           

، 2ج فقد كاف عمرك بف معد كرب يحادث خالد بف الصقيب عف بطكالتو في الجاىمية حتى مغيب الشمس بالكناسة. المربد، الكامؿ في المغة كاألدب.  1
 .209-208ص

 .408-400ص، 1986الككيت، مؤسسة الككيت لمتقدـ العممي، ىشاـ جعيط، الككفة نشأة المدينة العربية اإلسبلمية،  2
 .393 -392ص، 1946بغداد، مكتبة المثنى، ياقكت الحمكم، كتاب المشترؾ كضعا كالمفترؽ صقعا،  3
. ربح في أحد ىذه السباقات عركة بف أدية أحد زعماء الخكارج. فمياكزف، 8، ص1962ابف الغمبلس، كالة البصرة كمتسممكىا، بغداد، مطبعة البصرم،  4

 . 63ص، 1976لبدكم، الككيت، ككالة المطبكعات، ترجمة عبد الرحمف االخكارج كالشيعة، 
 .342-341صشرح كتعميؽ عمي أبك ممحـ، بيركت، دار كمكتبة اليبلؿ، د ت، الجاحظ، البخبلء،  5
 .197-196، ص1، ج4الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 6
 .447، ص4، ج2الطبرم، تاريخ األمـ كالممكؾ، مج 7
 .200، ص1، ج4الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 8
 .242، ص1، ج4الببلذرم، المصدر نفسو ؽ 9

 . 317-315ص، 1959القاىرة، دار المعارؼ،  ،: السياسي كاالقتصادم كاالجتماعيعمي حسني الخربكطمي، تاريخ العراؽ في ظؿ الحكـ األمكم 10
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أما مجمس الحجاج كاف يحضره أيضا  1يغرم بيف الفرزدؽ كجرير كيعقد المنافرات بينيما بحضكر أشراؼ قبائؿ البصرة كالككفة.
أطباؽ أيضا األشراؼ كالشعراء كيعقده في دار األمارة في فصؿ الصيؼ كالصيؼ في حديقة قصره حكلو األشراؼ يدار عمييـ ب

 . 2الرطب، مع ذلؾ اتسـ مجمسو بالجدية كالكقار

 3في أكاخر العيد األمكم شيد مجمس الكالي عمر بف ىبيرة حضكر أشراؼ القبائؿ العربية بجانب كبار رؤساء المكالي،
اؿ تآمر األمر الذم مستبعد في العيديف الراشدم كاألمكم قبكؿ العرب الجمكس مع مكالييـ في مجمس كاحد، عمى سبيؿ المث

  4أشراؼ الككفة عمى المختار الثقفي بسبب تقريبو لممكالي كالسماح ليـ حضكر مجمسو كرككب الخيؿ.

ككاف لكؿ قبيمة مجمسيا يضـ كبائيا كأشرافيا لمنظر في شؤكف قبائميـ، كيذكر ابف قتيبة في ىذا الشأف أف ضرار بف 
غذل كيصمي ركعتيف ثـ يحكـ بيف المتنازعيف كيتحمؿ الديات مف القعقاع بف معبد بف زرارة كاف ال يحضر مجمس قكمو حتى يت

إلى جانب ذلؾ كاف كؿ شريؼ مجمسو الخاص في داره كتنكعت أىداؼ عقدىا بتنكع شخصية  5مالو كأبمو كفؽ التقميد العربي.
مكم قريب الشبو أصحابيا ككفؽ ركح عصرىـ ، فمجمس الجاركد بف أبي سبرة اليذلي الذم عاش خبلؿ العصريف الراشدم كاأل

بمجالس العرب في الجاىمية،  فكاف مجمس ضيافة ك طعاـ، يتبارل فيو ىك ابف الحارث في نكادر األدب، كغرائب الشعر 
، كمجمس ببلؿ بف أبي بردة مزارا 7بينما كاف مجمس الميمب بف أبي صفرة منتدل لمحكماء كالشعراء 6بحضكر أشراؼ البصرة.

مف أىـ المجالس في  -عاش في العيد المركاني  -كمجمس سمـ بف قتيبة بف مسمـ الباىمي 8اية.لمشعراء كالركاة كحماد الرك 
. كمجمس سميـ بف سعد بف جابر الككفي مآبا لمشعراء كالمغنييف 9البصرة كاف يجتمع إليو أشراؼ البصرة ككاف ذا عمـ كمعرفة

الضيافة كاإلجارة حتى مجيء الحجاج بف يكسؼ الثقفي  كأعشى ىمداف كأحمد بف حمداف النصيبني المغني، ككاف سمـ ذا كثير
 10ألؼ درىـ. 70فضيؽ عمى أىؿ الككفة مكاردىـ المالية فباع دار ضيافتو إلى عتَّاب بف كرقة ب

                                                           
 .425الجاحظ، البخبلء، ص 1
 . 317-315عمي حسني الخربكطمي، المرجع السابؽ، ص 2
 .163كضاع االجتماعية كاالقتصادية لممكالي في صدر اإلسبلـ، صجماؿ جكدة، األ 3
 .334-332، ص6، ج3الطبرم، تاريخ األمـ كالممكؾ، مج 4
. تدخؿ الكالي زياد بف أبيو في بعض دكر األشراؼ حاكؿ تنظيـ مياميـ في مؤسسات الدكلة كالعرافة 333، ص3، ج1ابف قتيبة، عيكف األخبار، مج  5

 . 236، ص1،ج 4ء، كالشرط، كالقضاة كما كقرر مقدر محدد لمديات. الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽكالعرافة كالذم يكزع العطا
 .71الجاحظ،البخبلء، ص 6
 .34-32، ص1979نافع العبكد، آؿ الميمب بف أبي صفرة: كدرىـ في التاريخ حتى منتصؼ القرف الرابع اليجرم، بغداد، مطبعة الجامعة،  7
 .381الجاحظ،المصدر السابؽ، ص 8
 .577، ص3، ج2الببلذرم، أنساب األشراؼ، مخطكط مصكر، ؽ 9

 .256 -255ف ص1، ج7الببلذرم، المصدر نفسو، ؽ 10
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كلنتكقؼ قميبل عند ظاىرة مجالس الغناء في مجالس أىؿ العراؽ في العيد األمكم، كالتي لـ تككف شائعة خبلؿ الفترة 
يد األمكم إال في الحجاز، كلكنيا عمى ما يبدك أنيا انتقمت إليو خبلؿ الفترة المركانييف. فقد كاف فقياء العراؽ السفانية مف الع

يعيبكف عمى أىؿ الحجاز كفقيائيا إجازة الغناء في المجالس، كقد عزل الخربكطمي تأخر انتشار الغناء في العراؽ ؛ النشغاؿ 
كعمؿ الزبيدم ذلؾ بتطكر االقتصادم  1يـ ركح التصكؼ الزىد في بداية العيد األمكم.أىمو بالفتكحات كالسياسة، كما غمبت عمي

 .2االقتصادم كاالجتماعي كالترؼ المادم فماؿ الناس لميك كالغناء

في العيد  3أما يكسؼ خميؼ برره باالختبلط االجتماعي مع الفرس، كأف أكؿ ما شاع في الككفة الغناء الفارسي. 
كالطرب سرية ، فمف بيف مغني العراؽ األقؿ شيرة أحمد النصيبى كاف الكالي عبيد ا بف زياد السفياني كانت مجالس الغناء 

ثـ شاع غناء  5كما كاف كالد قتيبة بف مسمـ البصرم ينادـ الخميفة يزيد بف معاكية كيغني لو في مجالس الطرب.4ينادمو سرا،
مع مف الككفة حنيف الذم كاف يعقد مجالس لمطرب يحضرىا في العيد المركاني ككاف قريب مف الحداء إال أنو أرؽ منو كل

أشراؼ الككفة فجمع ثركة منيا حتى قيؿ لو: " أنت تغني مف خمسيف سنة ما تركت لكريـ ماال كال دارا كال عقارا إال أتيت 
د كصفو ككاف حنيف يغني في مجمس الكالي بشر بف مركاف صاحب شراب كطرب بحضكر شمة مف أشراؼ الككفة كق 6عميو".

الشعبي ىذا المجمس بأف بشر كاف يرتدم غبللة صفراء رقيقة في مجمس فرش أصفر كعمى رأسو إكميؿ مف الريحاف كىك يستمع 
ازدىرت مجالس الغناء بانتقاؿ المغني سريج الحجازم إلى الككفة فكاف يعقد مجالس طربو في دار عامر  7إللحاف حنيف.

   8.الشعبي أحد فقياء الككفة كأشراؼ مذحج

غدت الككفة في أكاخر الدكلة األمكية أصبحت تكرد المغنيات لقصكر الشاـ، كظيرت بالككفة دكير لميك كدار ابف ىبلؿ 
كدار ابف راميف التي  9الذم يمتمؾ مجمكعة مف الجكارم المغنيات يقصدىا بعض أشراؼ كأثرياء الككفة ذكم الميكؿ البلىية.

    10مكم كبداية الحكـ العباسي.اشتيرت ىي األخرل في أكاخر الحكـ األ

                                                           
 .323، 322عمي حسني الخربكطمي، تاريخ العراؽ في ظؿ الحكـ األمكم، ص 1
 .133ص، 1970العالمية،  القاىرة، المطبعةمحمد حسيف الزبيدم، الحياة االجتماعية بالككفة خبلؿ القرف األكؿ اليجرم،  2
 . 227يكسؼ خميؼ، حياة الشعر في الككفة إلى نياية القرف الثاني اليجرم، د ـ، د ف ، د ت، ص 3
 .317، 315عمي حسني الخربكطمي، تاريخ العراؽ في ظؿ الحكـ األمكم، ص 4
 .299-298، ص1، ج4الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 5
 .95سابقا، ص فر، طرابمس، مركز جياد الميبييالعمرم، مسالؾ األمصار، مخطكط مصك  6
 .173، ص5الببلذرم، انساب األشراؼ، ج  7
 .317، 315عمي حسني الخربكطمي، تاريخ العراؽ في ظؿ الحكـ األمكم، ص 8
 .209-208يكسؼ خميؼ، حياة الشعر في الككفة إلى نياية القرف الثاني اليجرم، ص 9

 .48، ص15االصفياني، كتاب األغاني، مج  10
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ر كالقصكر:  .2  الدكي
كانت القبائؿ العربية في العراؽ تنتمي إلى بيئات اجتماعية مختمفة منيا الحضرية التي ألفت اإلقامة في الدكير 

فارىـ كالقصكر، كأخرل بدكية اعتادت عمى حياة التنقؿ كالسكف في الخياـ المصنكعة مف كبر اإلبؿ التي يسيؿ حمميا في أس
 الدائمة.

اصه كانت الدكير تبنى بالككفة خبلؿ عيد الخميفة عمر بف الخطاب مف   . 2كالتي تيدـ ثـ يعاد بناؤىا 1القصب، أىٍخصى
كقد بنى كالي الككفة سعد بت أبي كقاص قصره مف القصب كاتخذ لو بابا خشبيا، فأمر الخميفة عمر بف الخطاب بإحراقو 

، كلكف مع مركر الكقت شيد بناء الدكير في عيده بعض التطكر، ففي 3ؼ التي اتسـ بيا عيدهلمحفاظ عمى ركح البساطة كالتقش
كالية المغيرة بف شعبة سمح ألىؿ الككفة بالبناء بالمًَّبفى مف غير ارتفاع في البناء كلـ يكف لو غرؼ؛ بعد الحريؽ الذم اشتعؿ 

جرات، ككانت المكاد المستخدمة في البناء مف الخشب . ثـ تطكرت إلى حجرة أك ثبلث ح4في أخصاص القصب في البصرة 
كالطيف كالغير مكمفة ماديا. ككاف عمييـ االلتزاـ بشركط البناء التي حددىا الخميفة عمر كىي تعريض الحيطاف كالتقريب بيف 

 . 5الخشب كعدـ ارتفاع البناء مراعاة لحرمات الجيراف

مى المستكل المعيشي فشاع بيف المترفيف كاألثرياء بناء بيكتيـ شيد عيد الخميفة عثماف بف عفاف تطكرات عديدة ع
رٌ  كيذكر ياقكت أف دكير أىؿ الككفة ظمت  9كدار طمحة بف عبيد ا بالككفة. 8، كبناء السقؼ مف السىاجى 7كتزينيا بالجىصَّ 6باآلجي

                                                                                                                                                                                           

لعبة الشطرنج كىي تسمية فكرية ىندية شاعت في البصرة عندما سائؿ عنيا الفقو الحسف البصرم أجازىا عمى إال يحمؼ  أيضامف مجالس التسمية 
 . 153، ص4، ج 2ؽ، 1938القدس ، مطبعة القدس الجامعية، عمييا. الببلذرم، أنساب األشراؼ، 

الذم يتكفر بكثرة عمى ضفاؼ الفرات، كيستعمؿ لبناء األككاخ . محمد عمي نصر ا، تطكر نظاـ  أىٍخصىاصه القصب: كىي تصنع مف قصب البردم 1
اصه الخيص   70الممكية في اإلسبلـ، ص   . 26، ص7بىٍيته مف شجر أىك قىصىبو ". ابف منظكر، لساف العرب، مج  كجاء في لساف العرب" أىٍخصى

 .491، ص4ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، مج  2
 .391-390الببلذرم، فتكح البمداف، ص 3
 .491، ص4ياقكت الحمكم، المصدر السابؽ، مج  4
 .312، ص3، ج1. كراجع أيضا ابف قتيبة، عيكف األخبار، مج 332، ص4، ج2الطبرم، تاريخ األمـ كالممكؾ، مج  5
  . 352، ص3ابف منظكر، لساف العرب، ج ٍت بيًنيى بيا". اآلجير: "القىٍرمىدي كالًقٍرًميدي حجارة ليا خيركؽه يكقد عمييا حتى ًإذا نىًضجى  6
اصةي المكضعي الذم ييعمؿ بو الًجص  كجىصَّصى الح 7 : "معركؼ الذم ييٍطمى بو كىك معرب ... كرجؿ جىصَّاصه صانع لمًجٌص كالجىصَّ ائطى كغىيره الجىصَّ

"   . 10، ص7ج مابف منظكر، لساف العرب،  طبله بالًجٌص كمكاف جيصاًجصه أىبيضي مستكو
8 اته كال يىٍنبيتي إال بالًيٍند كييٍجمىب منيا إلى غيرىا . كقاؿ ا  ةه كجمعييا ساجى ر الكاحدةي ساجى ٍربه عظيـه مف الشَّجى : "ضى شىبه أسكدي السىاجى لزمخشرم : السَّاجي : خى

زيفه ييجمىبي مف اليند كال تكاد األرضي تيبًميو كالجمع ًسيجافه كنارو كنيرافو . كقا الزَّبيدم، تاج  ؿ بعضيـ : السَّاجي : ييشبو اآلًبنيكسن كىك أقؿ  سكادان منو".رى
.1438ص ،  1،ج  العركس مف جكاىر القامكس http://www.alwarraq.com 

قكؼ المنازؿ . كيذكر برىاف الديف دلك أف س14-13ص، 1980تحقيؽ كليـ ممكرد، بيركت، دار الكتاب الجديد، اليعقكبي، مشاكمة الناس لزمانيـ،  9
 . 21، ص2ج ، 1989بيركت، دار الفارابي، كانت تبنى مف سعؼ النخيؿ. برىاف الديف دلك، جزيرة العرب قبؿ اإلسبلـ، 
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يكت مف اآلجير، ككانت أكثرىا دكير قبيمة مراد لفترة طكيمة بدكف أبكاب حتى العيد األمكم ففي كالية زياد ابف أبيو بنك أبكاب الب
. كيرل ىشاـ جعيط أف أشراؼ القبائؿ ىـ أكؿ مف استخدـ اآلجير في بناء بيكتيـ في أياـ زياد بف أبيو بدال 1المذحجية كالخزرج

أحد أشراؼ الككفة مالؾ بف  . فقد كانت دار3، كصنعكا ليا نكافذ عمى ىيئة شبابيؾ2مف المًَّبفى كتعددت الطكابؽ كزخرفت بالمىبلَّطي 
ٌر، .  4بف أسماء بف خارجة دار فخمة كسىرَّية في خطة بني أسد مبنية بالجصَّ كاآلجي

كيبدك أف بعض أىؿ الككفة ظمت أخصاص القصب حتى عيد الخميفة معاكية ابف أبي سفياف فقد ادعى عبد ا بف 
ـ( ابف أخت معاكية تقدر 679-678 \ق59-58ف أـ الحكـ ) الزبير األسدم أف داره التي ىدميا كالي الككفة عبد الرحمف ب

بمائة ألؼ درىـ، فتعجب معاكية مف قكلو: " ما أعمـ بالككفة دران أنفؽ عمييا ىذا القدر"، كسانده المنذر بف الجاركد فقاؿ: " أني 
كسألني أف ابتاع بيا  ألؼ درىـ أعطاني عشريفلـ آبو لنفقتو عمى داره مبمغيا، كلكني لما دخمت الككفة كأردت الخركج عنيا، 

ان مف البصرة ! درىـ ألؼ مائة نفقتيا سائر يككف أف لحقيؽ درىـ ألؼ بعشريف ساج ليا اشترل داران  إف: معاكية فقاؿففعمت،  سىاجى
 إال ىي كما داره، ألعرؼ إني كا أكذب؟ عندكـ الشيخيف أم: ليـ قاؿ ثـ جمسائو، عمى معاكية أقبؿ خرجا فمما بيا، لو كأمر

كيتضح مف النص أف بعض أىؿ العراؽ  .5"منو يعجبكف فجعمكا فننخدع، كيخادعكننا فنسمع، يقكلكف كلكنيـ ،قصب خصاص
قد بدكا فعبل في استخداـ الساج في بناء بيكتيـ في عيد الخميفة معاكية بف أبي سفياف، الذم يكرد مف اليند إلى ميناء البصرة 

. فيما اعتاد البعض بناء بيكتيـ بجذكع النخؿ فقد طمب ربيعة بف عسؿ أحد أشراؼ تميـ التجارم، إال أف سعره كاف غالي
 أك فرسخيف في فرسخاف: قاؿ دارؾ؟ ككـ: قاؿ جذع، ألؼ عشر بأثني البصرة مف الخميفة معاكية أف يعينو في بناء داره "

  6" .!دارؾ؟ في البصرة أـ بالبصرة فدارؾ: قاؿ أكثر،

ة فقد مرت بمرحمة األخصاص كمدينة الككفة في العيد الراشدم، ثـ بنيت بالطيف كالمًَّبفى كغطي أما الدكير في البصر 
سقفيا بالعشب في كالية أبي مكسى األشعرل، كظمت أغمب الدكير مبنية مف الطيف ككانت تتساقط في ساحات المنازؿ كالطرؽ 

كير بتنظيؼ أفنية منازليـ مف الركاـ كعدـ إلقائيا في عند ىطكؿ األمطار حتى العيد األمكم فأمر زياد بف أبيو أىؿ الد
ٌر كالسىاجى شائعان  الطرقات، كقاـ بشراء العبيد لتنظيؼ شكارع البصرة، كفي زمف عبيد ا بف زياد كاف بناء بيكت بالجصَّ كاآلجي

ماؿ كؿ دكير األشراؼ التي ىدمت عند فقد أمر الخميفة يزيد بف معاكية كالي البصرة عبيد ا بف زياد أف يبني عمى نفقة بيت ال
                                                           

 .491، ص4ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، مج  1
  . 406، ص7ابف منظكر، لساف العرب، مج بو الحائط".  المىبلَّطي: "الذم يمميط بالطيف ... طىبله كالًمبلط الطيف الذم ييجعؿ بيف سافىًي الًبناء كييٍممىطي  2
 .291-290ىشاـ جعيط، الككفة نشأة المدينة اإلسبلمية، ص  3

4 ككاف ييكل جارية فقيرة تعيش في خص فقاؿ أبيات: . 161-160،ص17األصفياني، كتاب األغاني، مج   
ا يجاكرىا ... بدالن بدارم في بني أسىدي   يا ليت لٌي خيصَّ

ٌر كالكىًمػػدي الخيص    فيو تىقىر  أعينينيا ... خيػػػػػػػػػػػػري مف اآلجي
 .245، ص14األصفياني، كتاب األغاني، مج  5
 . 45، ص1، ج4الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 6



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

176 

حكؿ   -عمى ما يبدك -فيذا يؤكد أف مكاقع بيكت أشراؼ القبائؿ العربية في البصرة ككذلؾ في الككفة 1تكسيعو لمسجد البصرة.
المسجد كدار األمارة في مركز المدينة في العد الراشدم، كقد تحصؿ بعض األشراؼ عمى خطط خاصة ليـ حكليما مف 

عمر بف الخطاب فربما لحاجة الخبلفة؛ ألف يككنكا تحت إشرافيا كحاجتيا ىـ ليككنكا بالقرب مف مكقع صناعة القرار الخميفة 
 2السياسي في مدينتيـ، ففي الككفة كانت دار سميماف الباىمي كجرير بف عبد ا البجمي كغيره كميا قريبة مف دار اإلمارة.

  3بيؿ المثاؿ قريبة مف دار األمارة كما كانت دكير بني مسمع أشراؼ ربيعة.ككذلؾ في البصرة كانت دار األحنؼ عمى س

مع تحسف األكضاع المادية في عيد الخميفة عثماف بف عفاف برزت ظاىرة جديدة كىي بناء القصكر في ضكاحي مدينة البصرة 
بالزاكية بيف الحدائؽ كأشجار كقصر أنس بف مالؾ الذم بني في أطراؼ البصرة  4كقصر أكس بف ثعمبة احد أشراؼ ربيعة،

كقصر النعماف 6كيذكر منيا قصر مقاتؿ بف حساف مف أشراؼ تميـ في الككفة، كزاد عدد القصكر في العيد األمكم 5النخيؿ.
 8كاألبيض قصر عبد ا بف نافع مف أشراؼ ثقيؼ قي ضيعتو بالبطيحة بالبصرة، 7بف صيباف الراسبي مف أشراؼ البصرة،

كىناؾ مف بنى قصره في األمصار المفتكحة كطمحة الطمحات كىك مف 9لمغيرة بف الميمب في شماؿ المربد،كقصر ضمرة بف ا
    10أشراؼ قريش كأثرياء البصرة فقد كاف لو قصكر في أماكف عدة منيا قصره في بيخارل كقصكر في أنحاء متفرقة مف البمداف.

ألشراؼ األثرياء في البصرة كالككفة حيث المساحات كنت ىذه القصكر تبنى في أطراؼ المدف في ضياع يممكيا ا
الشاسعة لمتكسع في البناء فضبل عف إحاطتيا بالبساتيف كالحدائؽ، كلعؿ ىذا يفسر المقكلة السائدة " األطراؼ منازؿ األشراؼ". 

ف البيكت شرقية كالبساتيف كذكر يزيد بف الميمب مف سادة أزد  البصرة أف أفضؿ مكاقع بناء الدكير بيف الماء كالسكؽ كأف تكك  11
كقد كانت دكير قصكر األشراؼ محاطة بمظاىر الترؼ كالثراء فأف شريؼ تميـ خالد بف صفكاف بف األىتـ مثبل كصؼ 12غربية.

ر األشراؼ ال تخمك مف أدكات داره بأنيا غرفة كاسعة تفتح أبكابيا في حديقة مميئة بأنكاع شتى مف الرياحيف كالزىكر، كما أف دكي 

                                                           
 . 159-158، ص3ابف األعثـ، الفتكح، مج  1
 .311-310ص، 1891ليدف، مطبعة بريؿ ، اليعقكبي، البمداف،  2
 .292-288مي، " خطط البصرة دراسة أكلية مستمدة مف المصادر األكربية"، صصالح أحمد الع 3
 .523، ص3ابف الكمبي، جميرة النسب، ج  4
 .292-288صالح أحمد العمي، " خطط البصرة دراسة أكلية مستمدة مف المصادر األكربية"، ص 5
 .250 -249، ص1ابف الكمبي، جميرة النسب، ج  6
 .478الببلذرم، الفتكح، ص 7
 .478الببلذرم، المصدر نفسو، ص 8
 . 178-177، ص1973، 1يكسؼ ناصر العمي، " أسكاؽ البصرة في القرنيف الثالث كالرابع لميجرة " ، مجمة الخميج العربي، البصرة، ع 9

 . 70 -69، ص7ابف عساكر، تيذيب تاريخ دمشؽ، ج  10
 . 598، ص2ج ،1961بيركت، منشكرات مكتبة الحياة،  ك محاكرات الشعراء كالبمغاء،األصبياني، محاضرات األدباء،  11
 . 312، ص3، ج 1ابف قتيبة، عيكف األخبار، مج  12
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. كما اعتبرت ممكية الدكير استثمار جيد فسئؿ األحنؼ 1ب، كفي أفنيتيا الكاسعة تعقد مجالس المناظرة بيف العمماء كاألدباءالطر 
  2عف" أم الماؿ أبقى كأكفى، فقاؿ: المساكف كاألرضكف }إم األراضي{.

 المالبس كاألزياء:  .3
ف ألنيا تتماشى مع الظركؼ المناخية التي يعيش فييا كانت المبلبس تمثؿ البيئة االجتماعية التي ينتمي إلييا اإلنسا

كنكعية المكاد األكلية الداخمة في صناعتيا، كأيضا تبرز المستكل المعيشي كالمادم لئلنساف، فزم البدكم مثبل يتسـ بالبساطة 
كيتناسب مع بيئتو الصحراكية التي يعيش فييا، كالمكاد المصنكعة منيا مف المنتجات الرعكية المتكفرة. بينما نجد الحضرم 

 تتعدد اختياراتو بالنسبة لممبلبس كتتنكع المكاد المصنكعة منيا كيدخؿ في بعضيا الخامات الغالية األثماف كالحرير كغيره. 
بمظاىر التكاضع في المباس كالمساكاة بيف مختمؼ الفئات االجتماعية الفقيرة كقد حرص النبي )ص( عمى التمسؾ 

مف الحيرة مكفكفة بالحرير  3كالثرية، فكبخ األشعث بف قيس سيد قبيمة كندة عندما حضر كقكمو مجمسو بعد إسبلميـ في جيبب
كيبدك أف األشعث بف قيس حرص عمى تشبو  .4فقاؿ ليـ: " ألـ تسممكا؟ . قالكا بمى، قاؿ: فما باؿ ىذا الحرير في أعناقكـ"

مة   6قديمة. 5بالخميفة أبك بكر الصديؽ فمبس ًشمى

كلكف مظاىر الترؼ كالميؿ إلى الحياة الرغدة الحت مف جديدة بعد الفتكحات كنممس بكادر ىذا التأثير عمى مبلبس بعض 
عرض الخميفة عمر بف الخطاب عنيـ كقاؿ: " ألقكا عنكـ كثياب العجـ فا 7المقاتميف الذيف قدمكا المدينة كعمييـ أقبية الديباج

ي ثياب أىؿ النار فألقكىا كلبسكا ثيابيـ، كقالكا: إنما أردنا أف نريؾ الذم أفاء ا عمينا. قاؿ فبل تشبَّكا بيـ في لباس فإنو ليـ ف
بف فرقد مف أشراؼ سيميـ يدعكه كأىؿ كفي ركاية أخرل أف الخميفة عمر بف الخطاب أرسؿ إلى عتبة  8الدنيا كلكـ في اآلخرة".

، كألقكا 1كاتزركا  9أما بعد فارتدكاالبصرة إلى االلتزاـ بالتقاليد العربية في المباس كغيرىا مف مظاىر الحياة االجتماعية بقكلو: " 

                                                           
 . 41أحمد كماؿ زكي، الحياة األدبية في البصرة إلى نياية الثاني اليجرم، ص 1
 .600، ص2األصبياني، محاضرات األدباء، ج  2
د رشدم، المبلبس العربية كتطكرىا في العيكد اإلسبلمية، بغداد، كزارة التعميـ العالي صبيحة رشيجيبب: جمع جبة ثكب مفصؿ مخيط كلو أكماـ،  3

 .57، ص1980كالبحث العممي، 
 .70 -69، ص3، ج2الطبرم، تاريخ األمـ كالممكؾ، مج  4
 .62-61: ثكب مف الكبر . محمد حسيف الزبيدم، الحياة االجتماعية كاالقتصادية في القرف األكؿ اليجرم، صًشمىمة 5

 .9-8، ص1، ج4الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 6

صبيحة رشيد رشدم، المبلبس : جمع قباء مف المبلبس الخارجية فارسية األصؿ تحت اإلبط بصكرة منحرفة، ككانت لو أكماـ ضيقة كقصيرة. أقبية 7
مف الحرير، كاف األكاسرة يكسكنيا أشراؼ القبائؿ العربية  . كىي مف مبلبس األثرياء كاألمراء تصنع56-55 العربية كتطكرىا في العيكد اإلسبلمية، ص

 . 98،ص 2استرضاء ليـ. برىاف الديف دلك. جزيرة العرب قبؿ اإلسبلـ، ج 
 . 432 ، ص5الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 8

ي مف المصادر في العصر العباساألردية: نكع مف المبلحؼ يمتحؼ بو الرجؿ حكؿ جسده. صبلح حسيف العبيدم، المبلبس العربية اإلسبلمية  9
 . 21، صالتاريخية كاألثرية



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

178 

عميكـ بالعربية، كتمعددكا ، كألقكا الخفاؼ، كارمكا باألغراض، كاقطعكا الركب، كانزكا عمى الخيؿ نزكان، ك 3، كانتعمكا2السراكيبلت
ياكـ كالتنعـ فإف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ نيى عف الحرير، إال ما كاف ىكذا كىكذا: ثبلث  كاخشكشنكا، كككنكا إخكانان، كا 

 .4أصابع، كأربع أصابع

ببلد المشرؽ،  شيد العيد األمكم تطكرات في مستكل الحياة االقتصادية كاالجتماعية فكثرت البضائع المختمفة مف    
كتعددت أنماط المبلبس كتكفرىا في األسكاؽ. فقد كاف الخميفة معاكية بف أبي سفياف أكؿ مف أظير مظاىر الترؼ مف الخمفاء 

باليمف كمصر كاإلسكندرية كالرىا كتشبو بو عمالو في  7كعمؿ لو الطراز 6كالكشي 5فاتخذ الدكاب بالسركج كلبس الخز
تميز خمفاء بنك مركاف بمبس األصفر كاألحمر كحرمكا  9الخز عبد ا بف عامر كالي البصرة. ككاف أكؿ مف لبس 8األمصار.

كيبدك أف أشراؼ القبائؿ  10غيرىـ مف ارتدائيا في حضرتيـ، كما نسب لمخميفة ىشاـ بف عبد الممؾ الخز األخضر اليشامي.
درىـ يستدينكف قبؿ 2000بعضيـ مف ذكم العطاء المرتفع إم اىتمكا باقتناء المبلبس الغالية، فقد لحظ الكالي زياد بف أبيو أف 

نياية العاـ فكؽ عطائيـ كاستغرب ذلؾ فقيؿ لو: " ذىب بأمكاؿ الناس في الكسكة. فصدر قميصو كجمس فيو فصدر الناس 
  11ثيابيـ، ككاف الرجؿ ينشؽ ثكبو يمقيو... ككاف زياد يرقع ثكبو لئبل يستحي الناس مف ترقيع أثكابيـ".

                                                                                                                                                                                           
اإلزار: قطعة قماش كبير تمؼ عمى أسفؿ البدف كبمؼ بو أعبله، كيعقد عند المحـز عقدة يسمى مكضعيا ) المحجزة (، كيختمؼ طكؿ اإلزار مف  1

. صبيحة رشيد رشدم، المبلبس العربية كتطكرىا في شخص إلى شخص أخر كيصنع مف أنسجة عديدة كالصكؼ كمنيا القماش الرخيص يسمى الفكطة
. ككاف المترفكف يمبسكف إزارىـ إلى ما بعد الكعبيف كقد نيى الرسكؿ )ص( عف ذلؾ كاعتبره ضربا مف الخيبلء، كقد عرؼ عف 54العيكد اإلسبلمية، ص

 . 50 -49، ص1966، 13ة المجمع العممي العراقي، بغداد، مج القرشييف بإرخاء اإلزار. صالح أحمد العمي، " األلبسة في القرف األكؿ اليجرم"، مجم
د السركاؿ: فارسي مشتؽ مف ) شمكار( ككاف مستعمبل منذ العيكد اإلسبلمية األكلى. ، صبيحة رشيد رشدم، المبلبس العربية كتطكرىا في العيك  2

 .48اإلسبلمية، ص
المدبكغة الغميظة، ككانت شائعة بيف البدك. أما النعاؿ فيي تصنع أيضا مف الجمكد  تصنع الخفاؼ مف جمكد البقرمف لباس القدـ، الخؼ كالنعاؿ:  3

 . 100، ص2كلكنيا رقيقة ، ككانت شائعة بيف الحضر كاألشراؼ. برىاف الديف دلك، جزيرة العرب قبؿ اإلسبلـ، ج 
 .433 -432، ص 5الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 4
مف الصكؼ بألكاف مختمفة. صبلح حسيف العبيدم، المبلبس العربية اإلسبلمية في العصر العباسي مف  الخز: قماش مف الحرير منسكج كلحمتو 5

 . 25المصادر التاريخية كاألثرية، ص 
في بية الكشي: ىك خمط لكف بمكف أخر كىي مف مبلبس أىؿ اليمف الغالية، كاشتير العراؽ أيضا بصناعتيا. صالح أحمد العمي، " ألكاف المبلبس العر  6

 . 104 -97، ص1975، 26العيكد اإلسبلمية األكلى "، مجمة المجمع العممي العراقي، بغداد، مج 
رطة الطراز: معربة فارسية كمعناىا في األصؿ التطريز كمف ثـ دلت عمى الرداء المحمي بأشغاؿ التطريز المتشابكة كخاصة الرداء المزيف باألش 7

 .41ك أم شخص مف األعياف. صبيحة رشيد رشدم، المبلبس العربية كتطكرىا في العيكد اإلسبلمية، صالمطرزة عمييا كتابات يرتديو الحاكـ أ
 . 17- 16اليعقكبي، مشاكمة الناس لزمانيـ، ص  8
 .88، ص8ج ، 1966بيركت، دار المعارؼ، ابف كثير، البداية كالنياية،  9

 .211ص ، 1959د حميد ا ، الككيت، دائرة المطبكعات كالنشر، تحقيؽ محمالقاضي الرشيد بف الزبير، كتاب الذخائر كالتحؼ،  10
 .203 -202ص، 1987بيركت، دار الكتب العممية، أبك ىبلؿ العسكرم، األكائؿ،  11
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كر المصادر أنماطا مختمفة مف المبلبس ارتداىا أشراؼ البصرة كتنكعت قيمتيا المادية كفؽ قدرات أصحابيا المالية تذ
. كتميزت أزياء األشراؼ في العيد األمكم بأنيا خميط بيف البساطة كالترؼ، ككاف يقاؿ: " ال يسكد الرجؿ حتى ال يبالي بأم 

، بينما حرص 2لمخميفة معاكية في الشاـ زيا بسيطا ييسمى " البت " وتميـ أثناء زيارتارتدل األحنؼ بف قيس سيد  1ثكبيو ظير".
. كتجدر 3حرص سيد عبد قيس المنذر بف الجاركد العبدم عمى التزيف كالخركج في أبيى المبلبس فاعتقد الناس أنو األحنؼ

قد حـر مف تكلى المناصب اإلدارية في عيد اإلشارة إلى األحنؼ لـ يكف مف ذكم األمكاؿ رغـ سيادتو لقبيمة كبيرة كتميـ، ف
الخميفة معاكية نظرا لمكاقفو السياسية المكالية لمخميفة عمي بف أبي طالب؛ فقد أعتاد أف يمبس ثكبا كاحدا لمدة طكيمة فقيؿ لو: " 

أما تمٌؿ لبسو؟. فقاؿ: ريٌب مممكؿو ال يستطاع فراقو".
لزبيريف لمبصرة فقد شكىد في كلـ تتحسف أحكالو المالية إال في أياـ حكـ ا 4

 . 8مف خز 7كعمامة 6مف خز كمقطعة مف يمنة 5البصرة مرتدا مطرفا

بالرغـ مف أف أحكاؿ بعض األشراؼ المالية كانت جيدة في العيد األمكم إال أف يحف بعضيـ لمزم العربي البسيط كالخشف التي 
كعندما سئؿ عف ذلؾ قاؿ: " أكره إف أقكؿ زىدا فأزكي نفسي،  9ألفكه البعض في البادية؛ فقد لبس قتيبة بف مسمـ مدرعة صكؼ

  10أك أقكؿ فقرا فأشكك ربي".

في منازليـ كالمىطىاًرؼى في مجالس األمراء، 1كاف أشراؼ البصرة يرتدكف األكسية
كمف مبلبس أشراؼ البصرة الغالية  2

ضرمية لبسيا عبد الحميد بف سييؿ بف عكؼ كالنعاؿ الح 5كالرداء العمرم 4كالمبطف القكىي، 3الغالية الثمف القمصاف الرقيقة

                                                           
 .108، 1األصبياني، محاضرات األدباء، ج  1
 .50اإلسبلمية، صمف الصكؼ كالكبر. صبيحة رشيد رشدم، المبلبس العربية كتطكرىا في العيكد  غميظثكب  البت: 2
 .108، ص 1، ج 7الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 3
 .137، ص 1، ج 7الببلذرم، المصدر نفسو، ؽ 4

5 .213 ص، 9 جم، العرب لساف ،منظكر ابف. أىعبلـ لو خزٌ  مف مربع ثكب كقيؿ أىٍعبلـ ليا ميرىبَّعة خز مف أىٍرًدية كىي المىطاًرؼً كالجمع مطرؼ:    

ع ضرب مف الثياب كالمقطعات بركد عمييا كشي مقطع. صالح أحمد العمي، " ألكاف المبلبس العربية في العيكد اإلسبلمية مقطعة مف يمنة: القط 6
اليمنة مع أنكاع المبلبس الشائعة بيف الناس. ابف  االسـ. كيبدك أنيا نكع مف المبلبس اليمنية األصؿ كقد كرد ت عند ابف قتيبة بيذا 100األكلى "، ص 

 .82، ص1947اب األشربة، تحقيؽ محمد كرد عمي، دمشؽ، مطبكعات المجمع العممي العربي، قتيبة، كت
. ككاف يفضمكف العمائـ 123، ص1العمامة: مف لباس الرأس ككاف أشراؼ العرب في الجاىمية تصبغ عمائميا بالزعفراف. ابف دريد، األشتقاؽ، ج  7

العرب. صبلح حسيف العبيدم، المبلبس العربية اإلسبلمية في العصر العباسي مف المصادر  الميراة صفراء المكف نسبة إلى مدينة ميراة في ببلد
. ككانت العرب إذا سكدكا الرجؿ عممكه بعمامة حمراء. صالح أحمد العمي، "ألكاف المبلبس العربية في العيكد اإلسبلمية 15التاريخية كاألثرية، ص 

 .91-90األكلى "، ص
8 . 97، ص7رل، ج ابف سعد، الطبقات الكب   

 .179-178، ص 1، ج 1965بيركت، دار صادر، كـر البستاني،  تحقيؽ  مدرعة: جبة مشقكقة المقدـ تككف عادة مف الصكؼ. الكشاء، المكشى، 9
 .301، ص3، ج1ابف قتيبة، عيكف األخبار، مج  10
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ٌز أنفؽ عميو ماال كثيران فتعجب منو  6عندما أراد خطبة ىند بنت الميمب بف أبي صفرة. كظير سمـ بف قتيبة في البصرة بثكب خى
   7إشراؼ البصرة عند رؤيتو.

يرىا، ككاف عمرك بف حريث القرشي يمبس حرص أشراؼ الككفة عمى ارتداء المبلبس الفاخرة كالغالية كالىخٌز كالكتاف كغ     
ٌز المضاعؼ كيعتني بمظيره حتى أف أحد األعراب ظنو سيد القـك فأراد أف يسألو الماؿ فقاؿ:" إف كنت تريد  مبلبس مف الخى

زذ فيك حاضر كأف كنت تريد النقد فعميؾ بصاحب البرذكف . كما نصح 9األشيب ... فقاؿ مف ىك؟ قاؿ أسماء بف خارجة" 8الخى
 . 10عمرك ىذا الحجاج بمبس الكتاف ألنو صحي لمبدف

 11كيرل العمي أف الكتاف مف مبلبس األثرياء كال نعرؼ مصدره فالعمي ينفى أف يككف الكتاف المصرم ىك المتداكؿ في العراؽ،
إال أف الكمبي يذكر أف ميرة بف عمرك مف أشراؼ تميـ كاف ييتاجر في الكتاف،

سو بكثرة حتى غمب كيذكر الببلذرم أنو كاف يمب 12
عميو اسـ ميرة الكتاف. 

ظير في الككفة كلـ ير أحد لبسو غير شمر بف ذم الجكشف في أكؿ  14كيذكر الببلذرم أف الطيمساف13
األمر، كلكنو أصبح متداكؿ كأدخؿ عميو بعض التطكير فقد كاف عبد ا بف يزيد الخطمي عامؿ خراج الككفة يمبس طيمسانا بو 

                                                                                                                                                                                           
 . 63، ص1مج ، 1978بيركت، دار الفكر، األكسية: ىي األثكاب. ابف ًسيده، المخصَّص،  1
 .298، ص3، ج1ابف قتيبة، عيكف األخبار، مج  2
في القمصاف: مف المبلبس الداخمية قد تككف قصيرة أك طكيمة كفؽ ركح العصر كما شاع بيف أىمو. صبيحة رشيد رشدم، المبلبس العربية كتطكرىا  3

 .47العيكد اإلسبلمية، ص
 . 179-178، ص1ج ف. الكشاء، المكشى،كىًرٍماىف الكاقعة بيف فارس كًسجٍستَّاالقكىي: ثكب ابيض المكف منسكب إلى قيكًىستاف، كىي بمد ب 4
. جاء في نص 49الرداء: مف المبلبس الخارجية تككف في العادة ممكنة. صبيحة رشيد رشدم، المبلبس العربية كتطكرىا في العيكد اإلسبلمية، ص 5

ر مف أشراؼ قريش البصرة يرسميا إلى أبناء الصحابة بالمدينة، كيبدك أنيا  ذات جكدة لمببلذرم الثياب المعمرية كقد كاف عمر بف عبيد ا بف معم
 .112، ص 5نسبت لو أك ألبيو حتى أف عبد ا بف عمر قاؿ:" جزل ا مف أفشى ىذه الثياب بالمدينة خيران". الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ

 . 76 -75، ص6ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج  6
 . 577، ص3، ج 2مخطكط مصكر، القسـ أنساب األشراؼ، ذرم، الببل 7

8 .51، ص13البرذكف: الخيؿ عظيمة الحجـ. ابف منظكر، لساف العرب، مج    

 .283-282، ص 5الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 9
 .83-82صتحقيؽ سامي العاني، بغداد، مطبعة العاني، د ت، الزبير بف بكار، األخبار المكفقيات،  10
 .172 -164ح أحمد العمي، التنظيمات االجتماعية كاالقتصادية في البصرة في القرف األكؿ اليجرم، ص صال 11
 .263-262، ص1ابف الكمبي، جميرة النسب، ج  12
 .308، ص1، ج 7الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 13
بس فارسي يكضع فكؽ الكتؼ أك ي. كيقاؿ ل179-178، ص1الطيمساف: كساء مدكر أخضر، ال أسفؿ لو مصنكع مف الصكؼ. الكشاء المكشى، ج  14

رشدم، الرأس كيتدلى عمى الجبيف فيغطي نصؼ الرأس كقد لبسو الفقياء كالقضاة اقتداء بالرسكؿ ص كتطكر كظيرت أنكاع منو بالديباج. صبيحة رشيد 
 .60المبلبس العربية كتطكرىا في العيكد اإلسبلمية، ص
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. كتبيف 5اشتيرت في العراؽ 4كالكرابيس 3كيذكر ابف قتيبة أف ىناؾ أنكاعا أخرل مف مبلبس كالحبرات2ب.كخاتـ ذى 1الديباج
كتبيف المصادر أف الحيرة لعبت دكرا كبيرا في تطكير المبلبس كارتقائيا في الككفة، ككاف يصنع بيا الرقـ ىك نكع مف الكشي أك 

كيبدك أف صناعة المبلبس مربحة في العيد األمكم فقد  7الممؾ.  كقد اشتيرت صناعتو في عيد الخميفة ىشاـ بف عبد 6الخز.
أما عف  8فقد استثمار حكيـ بف سعيد بف ثكر أحد أشراؼ بني عامر أمكالو في صناعة المبلبس " النمط" كىي ثياب المصبكغة.

اليمنية تبمغ  9البردمنيا. كىي في المجمؿ غالية الثمف ف ةعف أسعار المبلبس فأنيا تتكقؼ عمى جكدة الصنع كالمكاد المصنع
فباعو  12درىـ، كأف أنس بف مالؾ كسا محمد بف سريف برنسا1000درىـ كانت لتميـ الدارم  11كبمغ سعر حمة 10درىـ، 100

  13درىـ.500في سكؽ البصرة ب

كانت ىذه لمحة عف أنكاع المبلبس كأسعارىا كتطكرىا مع تطكر الحياة المعيشية كاالقتصادية كالحضارية، كيبلحظ 
التحكؿ في نمط المعيشة كتأثرىا بالحياة المترفة كالمدنية بالعراؽ زمف أمية ، كنستشؼ أنيا تنكعت مف حيث المكاد الخاـ مدل 

ة كأف كمفة أسعارىا أيضا ارتفعت كفؽ كمفة المكاد الخاـ كالزينة المضافة إلييا، كما تأثرىا باألزياء العراقية بأزياء اليمنية كالحيري
مؿ الصكرة الحياة المعيشية إال بالحديث عف عنصر أخر كىك الطعاـ كالشراب، كما لحقيا مف تنكع كتأثر الفارسية. كال تكت

 بشعكب الببلد المفتكحة. 

                                                           
. كالديباج تعنى المذىب. 262، ص 2التزيف، كالديباج أيضا ضرب مف الثياب. ابف منظكر، لساف العرب، مج الديباج: فارسي معرب كتعنى النقش ك  1

 .76، ص1ص، مج ابف ًسده، المخصَّ 
2   .273، ص5الببلذرم، أنساب األشراؼ، ج  

الكتاف أك القطف كيككف بمكنيا حمرة ضاربة الثياب لمرسكؿ )ص(، كتصنع مف  أحبالحبرات: نكع مف البرد اليمنية كىي مكشية كمزينة، ككانت مف  3
 .21-20 -15إلى السكاد. صبلح العبيدم، المبلبس العربية اإلسبلمية في العصر العباسي، ص 

 .195، ص6الكرابيس: ثكب فارسي مصنكع مف القطف. ابف منظكر، لساف العرب، مج  4
 .83-82ابف قتيبة، كتاب األشربة، ص 5
 .311-310، ص2، مج األصفياني، كتاب األغاني 6
 .21-20اليعقكبي، مشاكمة الناس لزمانيـ، ص 7
 .362، ص2ابف الكمبي، جميرة النسب، ج  8
، 2ـ، جالبرد: كىي أثكاب يمانية ذات ألكاف، كاف أثرياء العرب يرتدكنيا كذاعت شيرتيا في الجاىمية. برىاف الديف دلك، جزيرة العرب قبؿ اإلسبل 9

 .94-96ص
 .252-251بيدم، الحياة االجتماعية كاالقتصادية في الككفة في القرف األكؿ اليجرم، صمحمد حسيف الز  10
 .93، ص5ج مالحمة: الحمة ثكباف ًإزار كرداء. ابف منظكر، لساف العرب،  11
ٌز برنس: ىك ثكب رأسو منو ممتزؽ بو سكاء كانت جبة أك غيرىا كالبرنس مف مبلبس الرأس كاف النساؾ يمبسكنيا في صدر اإل 12 سبلـ كقماشيا مف الخى

 .59كألكانيا غامقة. صبيحة رشيد رشدم، المبلبس العربية كتطكرىا في العيكد اإلسبلمية، ص
 .83-82ابف قتيبة، كتاب األشربة، ص 13
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 الطعاـ كالشراب: .4
يعتبر الطعاـ كالشراب مف المظاىر االجتماعية اإلسراع تأثرا بالحياة االقتصادية كالحضارية التي يعيشيا الفرد، 

ذا التأثير يتكجب عمينا إعطاء فكرة بسيطة عف أنكاع الطعاـ كالشراب السائد في العيد الراشدم لمقارنتو كلمكقكؼ عمى مدل ى
بما طرأ عميو مف تغير في العيد األمكم. أف أطعمة العرب في صدر اإلسبلـ كانت امتدادا لما كانت عميو في العصر الجاىمي 

 إذ يغمب عمييا البساطة كالخمك مف التمكيف. 
عاـ العرب في صدر اإلسبلـ يتكقؼ عمى حالة المادية لمفرد: فيناؾ طعاـ الفقراء كمتكسطي الحاؿ التمر كاف ط

كالسمف كالخبز، كاف المحـ طعاـ األثرياء سكاء في البادية أك الحكاضر، كالطعاـ الجيد مف الخبز القمح كالتمر كالزبيب، كقد 
كلكف 1القمح المنخكؿ، كالخبز الخشف المصنكع مف الشعير طعاـ العامة.  عرؼ األثرياء لكنا مف الخبز سيمى الرقاؽ يصنع مف

كلكف ما لبث أف تغير أثر الفتكحات لمبمداف المجاكرة؛ فبدأ التأثير بأنماط المعيشة المترفة، مما دفع بالخميفة عمر بف الخطاب 1
   2أف مف عرب األمصار أف يتمسككا بخشكنة مأكميـ كنمط حياتيـ القاسية.

فة عمر بف الخطاب في بداية الفتكحات أف ال يتطمع المسمميف عمى أصناؼ الطعاـ الفارسي المترؼ فقد صنع حرص الخمي
أف  أردتخمط الطعاـ الذم صنعو ىرمكزاف لممسمميف فقاؿ لو " إنؾ تفسده، ىذا حمك كىذا حامض، فقاؿ عمر رضي ا عنو: 

ثر العرب العراؽ بالطعاـ الفارسي ككره كفد البصرة طعاـ الخميفة الخشف كلكف ما لبث أف أ 3".فأكمكاتفسد عمي المسمميف فدخمكا 
ككاف أحد إشراؼ ثقيؼ البصرة  حفص بف أبي العاص  4الخشف المككف مف الخبز كالزيت أك السمف كالمبف كربما بعض القديد،
عنيا شعرىا، كآمر أتراني أعجز عف أف آمر بشاة يمقى " العاص الثقفي يحضر الطعاـ مع الخميفة عمر كال يأكؿ فقاؿ لو: 

بدقيؽ ينخؿ في خرقة ثـ آمر بو فيخبز خبزان رقاقان كآمر بصاع مف زيت فيقذؼ في سعف، ثـ يصب عميو الماء فيصبح كأنو دـ 
غزاؿ؟ فقاؿ: إني ألراؾ عالمان بطيب الطعاـ كرخي العيش، فقاؿ: أجؿ كالذم نفسي بيده لكال أف تنتقص حسناتي لشاركتكـ في 

 5."ليف عيشكـ
العرب لـ تكف تعرؼ األلكاف إنما كاف طعاميا المحـ يطبخ بالماء كالممح حتى عيد الخميفة معاكية بف أبي سفياف أف 

كشيد طعاـ العرب في العراؽ زمف بني أمية تنكعا كتأثرا كاضحا باأللكاف الطعاـ الفارسية، 6فاتخذ األلكاف المختمفة مف الطعاـ .
 كآدابو مع االحتفاظ بالعادات العربية.  كاكتسبكا كذلؾ عاداتيـ في طرؽ األكؿ

                                                           
-147، ص1981، 13نجمة الصباغ، " جكانب مف الحياة االجتماعية في عصر الرسالة اإلسبلمية "، مجمة آداب الرافديف، جامعة المكصؿ، ع  1

148. 
 . 376، ص5الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ  2
 . 87، ص3ج ق، 1393تحقيؽ فييـ محمد شمتكت، جدة، دار األصفياني، ابف شبة، تاريخ المدينة المنكرة،  3
 .379-377، ص5الببلذرم، المصدر السابؽ، ؽ  4
 .378، ص5الببلذرم، أنساب األشراؼ ، ؽ  5
 . 386، ص1ج ، 1983بيركت، دار الكتب، العممية، ف مستطرؼ، األبشييي، المستطرؼ في كؿ ف 6



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

183 

، كما شاع بيف 2الحمكة الفارسية 1فقد اشترطت زكجة عبد ا بف عامر كالي البصرة أف يعؽ مكلدكىا بألؼ خكاف مف الفالكدج
ؼ كما يضر . كأصبحكا عمى دارية بما يتفؽ مف ألكاف الطعاـ كما يختم4كالجكزنيؽ 3أىؿ الككفة حمكيات فارسية أخرل كالمكزنيؽ

يضر بصحة الجسد، فقد حضر نعيـ بف عمرك بف األىتـ مف أشراؼ عبد قيس البصرة مجمسا لمخميفة معاكية بف أبي سفياف 
فسأليـ عف ما يفضمكف غذاء كطمب عبد الرحمف بف حساف بف ثابت األنصارم السمؾ كشراب السكيؽ، فقاؿ نعيـ" إف السكيؽ 

ككانكا عمى معرفة بأجكد أنكاع األطعمة كاألشربة فقد سأؿ زياد بف أبيو  5لسمؾ".مع الصحناة مضرطة لآلكميف كبئس المطعـ ا
. كعف أجكد الشراب فأجابو الحارث بف بدر ذاكر أصناؼ مف الشراب منيا برة 7كالزبد 6عف أطيب الطعاـ قيؿ لو ثمرًنٍرًسيافي 

. أما األحنؼ فرأل أف الخمر أطيب الشراب 12، كنطفة مسرقانية11كسكرة سكسية 10، كسمنة عنبرية،9، كأقطة غنكنة8طاسارية
  13ألف" مف أحمت لو ال يتعدىا إلى غيرىا كمف حرمت عميو تناكليا".

كاستفياـ الحجاج بف يكسؼ مف الحكـ بف المنذر بف الجاركد عف نكعية شرابو لصفاء لكنو كاعتقد أنو مف شرب المبف فأجابو  " 
. كما سأؿ الحجاج عمرك بف حريث القرشي الككفي عف طعامو 1ؿ في الشتاء"الدَّقؿ في الصيؼ، كنبيذ العس 14مف شرب نبيذ

 .2عندما رأم صحة بدنو كصفاء لكنو فقاؿ لو مف: " لباب البر، كصغار المعز، كادىف خاـ البنفسج ، كالبس الكتاف"

                                                           
 .593الفالكدج: حمكاء فارسية تصنع مف الدقيؽ كالماء كالعسؿ. لكيس معمكؼ، المنجد في المغة العربية، ص 1
 .111ابف الزبير، كتاب الذخائر كالتحؼ، ص 2
. لـ تجد الباحثة الجكزنيؽ تفسير كلعميا نفس الحمكاء 408، ص5ساف العرب، مج المكزنيؽ: حمكاء تشبو القطائؼ تؤدـ بالدىف كالمكز.ابف منظكر، ل 3

 كتصنع بالجكز بدال عف المكز. 
 .227، 6الفريد، ج  دابف عبد ربو، العق 4
 .224الزبير بف بكار، األخبار المكفقيات، ص  5

6 .256، 4مج بيركت، دار كمكتبة الحياة، د ت،  العركس، ثمرًنٍرًسياف: أجكد أنكاع التمكر بالككفة كيخمط بالزبدة. الزَّبيدم، تاج    

 .137، ص7الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ  7
 مكاف لـ نجد لو تكضيح في كتب البمداف.. طاسارية نسبة 55، ص4برة طاسارية: شراب يصنع مف القمح. .ابف منظكر، لساف العرب، مج  8
.غنكية نسبة لبني غنكة 257، ص7كيصنع مف ألباف اإلبؿ. ابف منظكر، لساف العرب، مج  أقطة غنكنة:المبف المخيض يضبخ ثـ يترؾ حتى يمصؿ 9

 مف قبيمة ىكازف.
 . عنبرية نسبة لبني عنبر مف قبيمة تميـ219، ص13سمنة عنبرية: زبدة لبف البقر أك المعز. ابف منظكر، لساف العرب، مج  10
. سكسية 374-373، ص4الخمر المعتصر مف العنب. ابف منظكر، لساف العرب، مج سكرة سكسية: شراب يتخذ مف التمر أك اآلس كىك أيضا  11

 نسبة لمدنية السكس المشيكرة بخكزستاف. 
ماء نير مسرقاف في خكزستاف أك نسبة لقرية و . قد يقصد ب335، ص9نطفة مسرقانية: نطفة ىي الماء الصافي. ابف منظكر، لساف العرب، مج  12

 . 126ف ص45الرطب ذا جكدة عالية يصنع منو شراب يحمؿ نفس االسـ.  ياقكت الحمكم، معجـ البمداف، مج مسرقاف المشيكرة بنكع مف 
 .387-386، ص1، ؽ 1967كغرر الفكائد كذرر القبلئد، تحقيؽ محمد أبك الفضؿ، بيركت، دار الكتاب العربي،  الشريؼ المرتضى، األمالي 13
. كيضيؼ ابف دريد أنو سمي 511، ص3ؾ حتى يفكر كيصبح مسكرا. ابف منظكر، لساف العرب، مج نبيذ: شراب يصنع مف التمر أك الزبيب كيتر  14

 .253، ص1مج  بغداد، مكتبة المثنى، د ت، نبيذ ألف  التمر يمقى في الجٌر كيترؾ مف منبكذا فترة طكيمة. ابف دريد، جميرة المغة،



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

184 

عيد المركاني  مقارنة تعدد ألكاف طعاـ عرب العراؽ فأصبحت أكثر تنكعا مع تطكر الحياة المعيشية، كالسٌيما في ال  
بالعيد السفياني، كنبلحظ الفرؽ بيف طعاـ الكالي العراؽ زمف معاكية بف أبي سفياف زياد بف أبيو كطعاـ كالي العراؽ الحجاج بف 

يأكؿ عمييا في الغداء 3يكسؼ  زمف عبد الممؾ بف مركاف؛ فطعاـ زياد كاف مككنا مف المبف كالخبز كالتمر يكضع عمى األنطاع،
كيتككف مف عشرة ألكاف سمكة مشكية طرية 4شاء أشراؼ القبائؿ العربية في مجمسو. بنما كاف طعاـ الحجاج يكضع في خكافكالع

 .  7ك يدار بو عمى المكائد6، كاف يحمؿ عمة محفَّة5كأرزة بسكر
د أكلـ يكما كليمة كبيرة كيبدك أف الحجاج كاف يتشبو بالفرس في طعاميـ كيحاكؿ إظيار قدراتو في مجارتيـ في حياة الترؼ فق

فسئؿ أحد مكالي ممكؾ الفرس زاداف" ىؿ عمؿ كسرل مثميا؟. فاستعفاه، فاقسـ عميو فقاؿ: أكلـ عبده عند كسرل فأقاـ عمى 
رؤكس الناس ألؼ كصيفة كفي يد كؿ كاحدة أبريؽ مف ذىب. فقاؿ الحجاج: أؼ كا ما تركت فارس لمف بعدىا مف الممكؾ 

  8مف شرفا". 
بيف األثرياء في البصرة اتخذ الخبازيف كالطياة لتقديـ أطباؽ متنكعة مف الطعاـ عمى مكائدىـ، فقد كاف لعبد  كشاع

كنظرا لبراعة الخبازيف  10تشبو صاحبتيا. 9الرحمف بف أبي بىٍكرةى مف أثرياء مكالي ثقيؼ ثبلثة خبازيف كال يأتيو أحد منيـ بثريدة
راء فقد مدح ريحاف بف عجبلف طمحة الطمحات مف أشراؼ قريش كطمب منو مقابؿ في صنع الطعاـ حتى أصبحكا مطمب الشع

يبدك أف أغمب الخبازيف ك الطياة مف المكالي فقد كاف  11مدحو غبلمو الخباز، كبرذكيو الكرد، كقصره في بخارل فأعطاه.

                                                                                                                                                                                           
 .246، ص5الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 1
 . 83-82األخبار المكفقيات، صالزبير بف بكار،  2
 .9، ص12دـ ىك الجمد المدبكغ أحمر المكف. المصدر نفسو، مج . كاأل357، ص8ابف منظكر، لساف العرب، مج االنطاع: فرش مف األدـ .  3
 .146، ص13ابف منظكر، لساف العرب، مج الخكاف: فارسي معرب المادة التي يؤكؿ عمييا.  4

5
ـٌ  بالفتح كاألىٍرزي   نىٍكبىر شجري :  كييضى . كيبدك أنو حبات الصنكبر تخمط مع السكر كتقدـ كنكع مف 3664 ص ، 1 ج،  العركس تاجالزَّبيدم،  . الصَّ

 الحمكيات. 

محفَّة: سرير يحمؿ عميو المريض كالمسافر؛ كقد سمي بذلؾ ألف الخشب يحيط بالقاعدة فييا جميع جكانبو. لكيس معمكؼ، المنجد في المغة ،  6
 .141ص

 . 12، ص5ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج 7
 .387، ص1االبشييي، المستطرؼ في كؿ فف مستظرؼ، ج  8

9 نما أىرادى اثريدة: ثىًريدىةن دىًسمةن مف الثَّريد . كفي الحديث : فىٍضؿي عائِّشةى عمى النِّسىاًء كفىٍضؿ الثًَّريًد عمى سائر الطَّعىاـ قيؿ ل  لٌطعىاـ ـ ييًرٍد عىٍيفى الثًَّريد كاً 
بيدم، تاج العركس، ج  .1910، ص1المٌتخذى مف المٍَّحـ كالثَّريد معان ألىفَّ الثًَّريد غالبان ال يككف ًإاٌل مف لىٍحـ . الزَّ  

 .172-171محمد نصر ا ، تطكر نظاـ ممكية األرض في اإلسبلـ، ص 10
 .70-69، ص7ابف عساكر، تيذيب تاريخ دمشؽ، ج  11
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ل تأثر طعاـ عرب العراؽ كقد يفسر ذلؾ مد 1صاحب مطبخ الحجاج بف يكسؼ مف مكالي بني تميـ يدعى مغيرة بف رستـ،
 بالطعاـ الفارسي. 

كيتضح رقي الطعاـ كأسمكب تقديمو في مائدة عبد األعمى بف عبد ا بف عامر مف أشراؼ قريش البصرة، ككاف 
يحضر طعامو أشراؼ البصرة منذ الصباح فيجالسيـ كيسمع أخبار المدينة كيحدثيـ بأخر األخبار لديو، ثـ يدعك بمكائد الطعاـ 

 –ـ كؿ جارية كأميات أبنائو مائدتيا، ثـ يقبؿ خبازه كيسألو عف قائمة الغداء كيطمب منو أف يصؼ قائمة الطعاـ لضيكفو فتقد
، ثـ يكضع عمى 2حتى يحبس كؿ منيـ نفسو عمبل المكف المفضؿ لديو، كيقدـ أكال األلطاؼ -كما يحدث اليـك في المطاعـ

كبيرة، ككاف ال يأكؿ مع ضيكفو حتى يشبعكا. كحضر أعرابي طعاـ عبد  3فنةالمائدة ثريد مف الحمص كالفمفؿ الحار في ج
األعمى فكصؼ لو الخباز ما في مطبخو ـ ألكاف الطعاـ كأصنافو فقاؿ لو: " أصالحؾ ا تأمر غبلمؾ يسقيني ماء، فقد شبعت 

   4مف كصؼ ىذا الخباز".

أعدىا ليزيد بف الميمب احتفاال بكاليتو لمدينة البصرة بأنو أعد  ككصؼ خالد بف صفكاف بف األىتـ مائدة غداء في حديقة منزلو
كفي ركاية أخرة كصؼ خالد ىذا مائدة  5لو خبز األرز المحمص  كسمكة كبيرة الحجـ كرطب طازج مقطقكؼ مف بستانو.

اجة سمينة لصديقو حفص بف معاكية أعدت ليما لمغذاء في بستانو بأف فييا رقاقا مف بر ميساف كرطب مف حمكف، كدج
أطعـ عثماف بف مطرؼ أحد أشراؼ البصرة الكالي أسد بف عبد ا القسرم في خراساف مائدة فاخرة بيا أصناؼ مف 6محمرة.

  7الطعاـ مف البارد إلى الحار.

كقد يتنافس األثرياء فيما بينيـ في تقديـ المكائد لمناس، خاصة بيف أشراؼ قريش في العراؽ فقد جرل بيف  عبد الممؾ 
بف بشر بف مركاف كخالد بف الكليد بف عقبة بف معيط منافسة في إطعاـ الناس بالككفة ، كدخؿ في المنافسة المغيرة بف الحارث 

عمى األنطاع مع  9الذم سكف الككفة متأخرا فكاف أكثرىـ طعاما خاصا كعاما ككانت مائدتو أفضميـ، قدـ الحيس8المخزكمي 

                                                           
 .218، ص1، ج7راؼ، ؽ الببلذرم، أنساب األش 1
 .317، ص9األلطاؼ: أنكاع الطعاـ الطريفة. ابف منظكر، لساف العرب، مج  2
 .357، ص8جفنة: أعظـ ما يككف مف القصاع. ابف منظكر،المصدر نفسو، مج  3
 . 228، ص6ابف عبد ربو، العقد الفريد، ج  4
 .41-40ثاني اليجرم، صأحمد كماؿ زكي، الحياة األدبية في البصرة إلى نياية القرف ال 5
 .271، ص1، ج 7الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 6
 . 357، ص2ابف الكمبي، جميرة النسب، ج  7
 .271، 5ؽأنساب األشراؼ، كاف مقيـ في المدينة كيطعـ الناس فييا قبؿ انتقالو لمككفة. الببلذرم،  8
 .61، ص6الحيس: خميط التمر كالسمف. ابف منظكر، لساف العرب، مج  9
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يرة بف الحارث المخزكمي ينحر كؿ يـك جزكرا كفي كؿ جمعة جزكريف، ككاف يطكؼ بيف ككاف المغ2في الجفاف. 1لحـ الجزكر
  3بيف الناس بالثريد كاعتبر الناس طعامو فتنة فقد كاف إبراىيـ بف ىشاـ المخزكمي " إذا مر بثريد المغيرة أمسؾ عمى أنفو...".

 الخاتمة:
لمدارة كاالمتيازات كالمكاسب المالية كالكالء مقابؿ اتسـ الحكـ األمكم بالعراؽ بمبلمح سياسية بارزة، فكاف عيد ا

 بمبادئو السياسية المعادية لو.  االمصمحة لمف كاف مكالي لو، كالتيديد بالعنؼ كالقتؿ، كالحرماف بالعطاء لمف ظؿ متمسك

بيمة في عاش العراؽ في ظؿ سياسة دكلة األمكية اليادفة إلى إحبلؿ مؤسساتيا اإلدارية كالسياسية محؿ سمطة الق
المجتمع العراقي القبمي، كالحفاظ عمى استقراره السياسي النسبي طيمة حكـ الخميفة معاكية بف أبي سفياف. سرعاف ما غرؽ 

الحكـ األمكم  تالعراؽ في فكضى سياسية بكفاتو استمرت سنكات حتى تمكف الخميفة عبد الممؾ مف استعادة العراؽ كتثبي
اجيا الحجاج بف يكسؼ الثقفي كالمصادرات المالية كالتجمير في الثغكر فانتفاض العراؽ الحديد كالنار التي انتي ةبسياس

 أكثر مف مرة خبلؿ الفترة المركانية.

تركت السياسة آثارىا العميقة عمى الحياة االجتماعية بالعراؽ منذ أحداث الفتنة كمكقعتي الجمؿ كصفيف في العيد 
ير ألكؿ مرة تصنيؼ مذىبي كسياسي سكاء كانكا شيعة أك خكارج. أكجدت الراشدم، كرسمت مبلمح سياسية جديدة؛ فظ

 شرخا سياسيا كاجتماعيا في العبلقات االجتماعية، كاستغمت الدكلة األمكية ىذا الشرخ لتقكية نفكذىا داخؿ العراؽ. 

بحكـ االختبلط مع شعكب  كشفت دراسة المستكل المعيشي عف مدل الترؼ الذم بدأ يزحؼ عمى حياة القبائؿ العربية بالعراؽ
 ببلد المفتكحة بالمشرؽ، كالسيما في العيد المركاني عمى مستكل بناء الديكر كالقصكر كالمبلبس كألكاف الطعاـ كالشراب. 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .134، ص5الجزكر: ىك الجمؿ. ابف منظكر،  المصدر نفسو ؽ 1
 .246-245، ص5الببلذرم، أنساب األشراؼ، ؽ 2
 .187، ص25، ج1988ابف منظكر، مختصر تاريخ دمشؽ البف عساكر، تحقيؽ مأمكف الصاغرم، دمشؽ، دار الفكر،  3
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 الدكريات: -ثالثا
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نجمة الصباغ، " جكانب مف الحياة االجتماعية في عصر الرسالة اإلسبلمية "، مجمة آداب الرافديف، جامعة المكصؿ،  .8
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 ـ1952-1924النقابية في تكنس  –النشاط السياسي لمحركة العمالية 

 حمد جمعة محمد مساعدأ
 قسـ التاريخ -كمية اآلداب

 جامعة طرابمس
 مقدمة:

ناقضػػات المكجػػكدة بػػيف الفئػػة يعتبػػر ظيػػكر الحركػػة العماليػػة التكنسػػية عمػػى مسػػرح األحػػداث السياسػػية فػػي تػػكنس نتيجػػة لمت     
مػػف جانػػب الشػػركات الرأسػػمالية  لبلسػػتغبلؿالعماليػػة التكنسػػية كفئػػة العمػػاؿ األكركبيػػيف ، حيػػث تعرضػػت الفئػػة العماليػػة التكنسػػية 

، الفرنسية كاألكركبية العاممة في تكنس، كمنافسة الفئة العمالية األكركبية التي تحظػى برعايػة سػمطات الحمايػة الفرنسػية مػف جيػة
فأصبحت المطالبة بتحسيف األجكر، كتكفير بيئة صحية لمعمؿ عمبل سياسػيا كمف الشركات الفرنسية كاألكركبية مف جية أخرل، 

 في نظر سمطات الحماية الفرنسية بتكنس .
ؿ إلػى العمػؿ النقابية في تكنس مف المطالبة بالحقكؽ المشركعة لمعمػا–إف إشكالية ىذا البحث تتناكؿ تطكر الحركة العمالية     

 ـ. 1952-1924السياسي المطالب باالستقبلؿ إلى جانب األحزاب السياسية التكنسية في الفترة مف سنة 
 

 ـ . 1925 – 1924ظيكر جامعة عمكـ العممة التكنسييف أكالن : 
 

طػػػالييف عمػػػى العمػػػاؿ تفضػػػؿ العمػػػاؿ الفرنسػػػييف أك اإلي كانػػػت الشػػػركات الرأسػػػمالية الفرنسػػػية كاألكركبيػػػة العاممػػػة فػػػي تػػػكنس،   
التكنسػػييف سػػكاء فػػي أحقيػػة العمػػؿ أك فػػي حجػػـ األجػػكر فكػػاف العمػػاؿ التكنسػػيكف يتقاضػػكف أجػػكران أقػػؿ مػػف األجػػكر التػػي يتحصػػؿ 

ـ فػي  1911ظيػرت الحركػة العماليػة التكنسػية بدايػة مػف سػنة  فرقػةبسػبب ىػذه الت، ك  (1)عمييا العماؿ األجانب في نفػس المينػة 
عتبرت ىػذه الشركة النقؿ الفرنسية عمى إثر حادثة التراـ التي تعرض ليا أحد األطفاؿ التكنسييف ، حيث  شكؿ إضراب كمقاطعة

الحادثة نقطة البداية لظيكر الحركة العمالية التكنسية بشكؿ منظـ إذ تكاثفت جماىير العماؿ مع أعضاء حركة الشباب التكنسػي 
مطالػب العمػاؿ  الشػباب التكنسػي ، كقد قدـ عمي باش حانبػو أبػرز أعضػاء حركػة في تمؾ الفترةالتكنسية الممثمة لمحركة الكطنية 

المطالب حكؿ المطالبة بالمساكاة في األجكر بيف العامؿ التكنسي كالعامؿ الفرنسي ، تمؾ لشركة التراـ الفرنسية ، حيث تمحكرت 
لعمػاؿ التكنسػيكف بطػرد العمػاؿ اإليطػالييف مػف كالسماح بتشػغيؿ أكبػر عػدد مػف العمػاؿ التكنسػييف فػي ىػذه الشػركة ، كمػا طالػب ا

 . (2)شركة التراـ الفرنسية 

                                                           
1
) ، منشكرات الجامعة التكنسية ،  2األعمى لمتربية ، سمسمة التاريخ كالجغرافيا ، ـ عمي المحجكبي : الحركة الكطنية التكنسية بيف الحربيف ، المعيد (

. 118-117، ص  1986  

 
2 ، ) د . ت  2طباعة والنشر ، ط، دار المعارف لل 0391-0391الحركة الوطنٌة التونسٌة رؤٌة شعبٌة قومٌة جدٌدة الطاىر عبدا :  - 

.  160-158، ص  2110لنشر الجامعً ، تونس ، ، مركز ا0391-0880شعب أبً ، تونس نضال ؛ عبد الكريـ عزيز :  55-54، ص (   



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

192 

تخمػك مػف التكجيػات السياسػية الصػريحة إال أف كقػكؼ حركػة الشػباب التكنسػي إلػى كانػت كعمى الػرغـ مػف أف تمػؾ المطالػب     
تيـ بإنيػاء اإلضػراب ، كقامػت بقمػع جانب إضراب العماؿ أعتبر عمبلن سياسيان فرفضت السمطات الفرنسية مطالػب العمػاؿ كطػالب

، بعػد ىػذه الحادثػة اسػتمرت أكضػاع العمػاؿ التكنسػييف عمػى حاليػا رغػـ محاكلػة  (1)حركة الشباب التكنسػي كنفػت أبػرز أعضػائيا
          النقابػػػػات الفرنسػػػػية دمػػػػج العمػػػػاؿ التكنسػػػػييف فػػػػي صػػػػمب النقابػػػػة العامػػػػة فػػػػي بػػػػاريس التػػػػي تعػػػػرؼ باسػػػػـ الجامعػػػػة العامػػػػة لمشػػػػغؿ 

(C . G . T   كبعػد انضػماـ العمػاؿ التكنسػييف لمنقابػات التػي أسسػيا العمػاؿ الفرنسػيكف فػي تػكنس تبػيف ليػـ عػدـ المسػاكاة . )
بيػػنيـ كبػػيف الفئػػة العماليػػة األكركبيػػة التػػي كانػػت تحظػػى بكامػػؿ حقكقيػػا. كفػػي ظػػؿ ىػػذا الكاقػػع فقػػد اسػػتكجب عمػػى الفئػػة العماليػػة 

كتحديػػد أىػػدافيا ككسػػائميا لتحقيػػؽ طمكحػػات العمػػاؿ التكنسػػييف فػػي المسػػاكاة ، كتػػكفير فػػرص  التكنسػػية ضػػركرة تنظػػيـ صػػفكفيا ،
عمؿ مبلئمة . كعمى ىذا األساس ظير في عشرينات القػرف العشػريف حركػة عماليػة إصػبلحية بزعامػة محمػد عمػي الحػامي سػنة 

السػيئة التػي كػانكا يعيشػكف فييػا ، كتحسػيف . ىدفت ىذه الحركة إلى تخمػيص طبقػة العمػاؿ التكنسػييف مػف األكضػاع  ـ  1924
 .(2)في جميع الميف المختمفة تكنسية حياتيـ االجتماعية كاالقتصادية كالسياسية عف طريؽ تككينيـ لنقابات عمالية 

كلتحقيػػؽ ىػػذه األىػػداؼ أسػػس محمػػد عمػػي الحػػامي جمعيػػة التعػػاكف االقتصػػادم بمسػػاعدة كػػؿ مػػف الحبيػػب جاكحػػده ، 
. كقػػػد حػػػددت أىػػػداؼ ىػػػذه الجمعيػػػة فػػػي االجتمػػػاع ( 3)لطػػػاىر بكتكريػػػة ، كالطػػػاىر صػػػفر ، كالطػػػاىر الحػػػداد كالعربػػػي مػػػامي ، كا

ـ . حيث أنتخب الطيب بف مصطفى رئيسان لمجمعية ، كعضػكية  1924يكنيك سنة  29في  التأسيسي بقاعة الجمعية الخمدكنية
مػاع عمػى ضػركرة تحسػيف كرفػع األكضػاع المعيشػية لمعمػاؿ كؿ مف محمكد بكرقيبة ، ك عثماف الكعاؾ . كقد نص فػي ىػذا االجت

التكنسػػييف ، ككسػػر االحتكػػار عمػػى السػػمع المسػػتكردة حتػػى تكػػكف فػػي متنػػاكؿ الجميػػع ، كالعمػػؿ عمػػى نشػػر المبػػادئ االقتصػػادية 

                                                           

1 ، ) رسالة دكتوورا   0391-0880السٌاسة العقابٌة المسلطة على الوطنٌٌن التونسٌٌن فً عهد االستعمار الفرنسً  :خميس العرفاكم  - 

. 184ص  ، 2111ة ، جامعة تونس األولى ، عٌغٌر منشورة ( ، قسم التارٌخ ، كلٌة العلوم اإلنسانٌة واالجتما  

 ترجع أصوول  للوى بلودة الحاموة قورب مدٌنوة قوابس ، تلقوى تعلٌمو  األول فوً الكتاتٌوب ًوم عمول حمواال  فوً السوو   ، 1928-1894محمد عمي الحامي  

وطنً مبكورا  حٌوث كوان لو  اتصوال بحركوة موارس محمود علوً الحوامً العمول الوة سائ  لدى قنصل النمسوا بتوونس . العامة بتونس ، و تحصل على وظٌف

م وهنوا  التحو  بالعمول كسوائ   0300الشباب التونسً ، وكان ل  دور فً نقل بعض الموؤن مون توونس للوى طورابلس خوالل الغوزو اإلٌطوالً للٌبٌوا سونة 

م  0308الحرب العالمٌوة األولوى . وفوً سونة خاص لدى الضابط التركً أنور باشا الذي حمل  مع  للى تركٌا ، ومكن  من العمل بمعمل السٌارات خالل 

السوتكمال راف  محمد علً الحامً أنور باشا للى ألمانٌا وهنا  عمول فوً مصونع للسوٌارات فوً الوقوت الوذي توابع فٌو  تعلٌمو  بعحودى الجامعوات األلمانٌوة 

اد للوى توونس وأسوس جامعوة عمووم العملوة التونسوٌٌن ، م ، وفً نفس السنة ع 0321دراست  حٌث تحصل على شهادة الدكتورا  فً العلوم السٌاسٌة سنة 

حمود علوً وبسبب نشاط هذ  الجامعة فً المجال العمالً والسٌاسً تم قمعها من قبل سلطات الحماٌة الفرنسٌة فتم نفً أبورز قادتهوا خوارج توونس وكوان م

حمووادي السوواحلً    م . 0328بحووادث سووٌارة سوونة  وفاتوو  م حٌووث هوواجر للووى السووعودٌة و عموول كسووائ  أجوورة حتووى 0329الحووامً علووى رأسووهم سوونة 

الحبٌوب بورقٌبوة وكفاحو  مون أجول اإلسوتقالل وبنواء الدولوة الدولوة العصورٌة  المجاهد األكبر الحبٌب بورقٌبوة وكفاحو  مون أجول االسوتقالل وبنواء

. ( 8-9، ص  2110، تونس ،  22دد " ، المجلة الصادقٌة ، الع 2111-0310العصرٌة   

2 . 57، ص  1987العمال التونسٌون وظهور الحركة النقابٌة ، دار بوسالمة للطباعة والنشر ، تونس ،  لحداد :الطاىر ا -   

 . 43-42المصدر نفسو ، ص  -3
  ـ ، بيدؼ تكسيع معارؼ طمبة جامع الزيتكنة ، عف طريؽ تدريسيـ العمكـ التي ال تكجد في مناىج الدراسة  0831الخمدكنية سنة تأسست الجمعية

 . بالجامع
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مػػة التكنسػػية ذات الحديثػػة بػػيف العمػػاؿ ، كاالىتمػػاـ بتعمػػيميـ فػػي مختمػػؼ فػػركع العمػػـك الصػػناعية كالزراعيػػة حتػػى تصػػبح اليػػد العام
 .( 1)قيمة إنتاجية عالية تستطيع مف خبلليا تكفير األجر المناسب ليا 

ـ كاف تحػديان صػريحان لسػمطات الحمايػة  1924إف تأسيس محمد عمي الحامي كرفاقو لجمعية التعاكف االقتصادم سنة 
ـ الػػذم يمنػػع انتخػػاب التكنسػػييف فػػي  1884سػػنة  عنيػػا الفرنسػػية التػػي منعػػت تكػػكيف النقابػػات المحميػػة بمكجػػب القػػانكف الصػػادر

 . (2)النقابات العمالية المحمية 
ـ قيػػاـ إضػػراب عمػػالي فػػي  1924كقبػػؿ بػػدء عمػػؿ جمعيػػة التعػػاكف االقتصػػادم عمػػى المسػػتكل العمػػالي شػػيدت سػػنة 

بمحمػػد عمػػي  رصػػيؼ تػػكنس البحػػرم حيػػث طالػػب العمػػاؿ التكنسػػيكف بزيػػادة أجػػكرىـ المتدنيػػة ، كقػػد كػػاف ليػػؤالء العمػػاؿ اتصػػاؿ
الحامي كجماعتو ، الذم انضـ إلييـ كأخذ ينظـ اإلضراب ، كيكجو العماؿ حتى ال يقعكا في مخالفات قانكنيػة ، كقػد أجػؿ محمػد 
عمي الحامي العمؿ بجمعية التعاكف االقتصادم كأخذ في المقابؿ يشرؼ عمى تككيف نقابات عمالية تكنسية مستقمة عػف النقابػات 

ـ كػػػكف العمػػػاؿ  1924ديسػػػمبر سػػػنة  3، كبتػػػاريخ   (3)دينػػػة تػػػكنس ، كصػػػفاقس ، كقفصػػػة ، كبنػػػزرت الفرنسػػػية فػػػي كػػػؿ مػػػف م
انتخب محمد عمي الحػامي كاتػب ف ، ( C . G . T . Tالتكنسيكف برئاسة محمد عمي الحامي جامعة عمـك العممة التكنسييف ) 

ان لممػػاؿ بمسػػاعدة بشػػير الجػػكدم ، بينمػػا تػػكلى مختػػار عػػاـ لمجامعػػة ، بمعاكنػػة كػػبلن مػػف إبػػراىيـ بػػف عمػػر ، كمحمػػد بػػف قػػدكر أمينػػ
العيارم ، كمحمكد الكبػادم ، كمحمػد الغنكشػي ، كالطػاىر الحػداد ميمػة بػث الػدعكة ، كالبشػير الفػالح ، كأحمػد الػدرعي ، كمحمػد 

 . (4)الدخبلكم أعضاء لممراقبة 
ة التكنسػػية داخػػؿ نقابػػة كاحػػدة لمجابيػػة عسػػؼ كبطػػش ككػػاف اليػػدؼ مػػف إنشػػاء ىػػذه النقابػػة ىػػك تكحيػػد كتنظػػيـ الحركػػة العماليػػ   

. كعمى الرغـ مف نفي محمد عمػي الحػامي فػي اجتمػاع فنػدؽ  (5)االستغبللييف األجانب ، كلمدفاع عف مصالح العماؿ التكنسييف 
كعي ـ مػػع نػػكاب نقابػػات العمػػاؿ فػػي تػػكنس عبلقػػة ىػػذه الحركػػة بػػأم نشػػاط سياسػػي فػػي تػػكنس ، إال أف الػػ 1925الحريػػر سػػنة 

الكطني بيف فئات العماؿ التكنسييف بدأ يظير ك نمػتمس ذلػؾ مػف خػبلؿ ردكد فعػؿ العمػاؿ التكنسػييف فػي إضػراب عمػاؿ رصػيؼ 
ـ حيف طالب مدير المحافظة الفرنسي مف العماؿ التكنسييف الذىاب إلى مرسػيميا إذا أرادكا أجػكران أكثػر ، فػرد  1924تكنس سنة 

قائبلن: )) لقد ذىبنا لمرسيميا كاشتغمنا بيا ، كلما ظير ليؤالء االستغناء عنا قالكا لنا ليػذىب كػؿ  عميو العامؿ ) حمكدة الزغكاني (
 .  (6)فإذا كنت تحسف صنعان فأمر أف يذىب كؿ األجانب مف ىنا إلى بمدانيـ ((  …أجنبي إلى ببلده 

اطيػػا بالحركػػة الكطنيػػة مػػا ذكػػره محمػػد عمػػي كلعػػؿ أبػػرز التصػػريحات التػػي تػػدؿ عمػػى تطػػكر الحركػػة العماليػػة فػػي تػػكنس كارتب   
( كاتػب اتحػاد النقابػات الفرنسػية فػي تػكنس المتعمػؽ بانقسػاـ النقابػات فػي تػكنس إلػػى  Durelالحػامي ردان عمػى اعتػراض دكراؿ ) 

شعكب ، فكؿ فرنسيػة كتكنسية ، فرد عميو محمد عمي الحامي بالقكؿ : )) إف النظاـ النقابي خاضع في كؿ بمداف العالـ لنظاـ ال

                                                           
1 . 27، ص  1974الطميعة ، بيركت ، الطاىر عبدا : تاريخ الحركة النقابية في تكنس ، دار    

 203الطاىر الحداد : المصدر السابؽ ، ص  2
3 .63-60بلمات ، تكنس ، )د.ت (، ص سالـ الحداد : الحركة النقابية في تكنس بيف االستقبللية كالتبعية ، مطبعة ع   
4 . 1999ة الكطنية ، تكنس ، ، المعيد األعمى لتاريخ الحرك 25-24الحركة الكطنية التكنسية ، الكثيقة  سمسمة كثائؽ   
5

. 241ص   1981 ، دار بوسالمة للطباعة والتوزٌع ، تونس ، 1924-1881أضواء على تارٌخ تونس  حاج عثماف الشريؼ : البشير بف ال   
 . 64الطاىر الحداد : المصدر السابؽ ، ص  6
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أمة تشكؿ في أرضيا نظامان كامبلن ثـ ينضـ إلى العالمية . كلماذا ال تعتبر تكنس شعبان مف الشعكب كما ىي فػي الكاقػع مادامػت 
 .( 1)لـ تكف ترابان فرنسيان (( 

لعػػاـ لمجامعػػة ( الكاتػػب ا Jouhaux)          أمػػاـ ىػػذا التطػػكر فػػي الحركػػة العماليػػة التكنسػػية اسػػتدعى األمػػر قػػدـك جكىػػك   
العامة لمشغؿ الفرنسية لكي يتعرؼ عمى الكضع الجديد في تكنس عمى إثر انفصاؿ العماؿ التكنسييف عف النقابة الفرنسية ، كقػد 

التكنسية كممثميػا محمػد عمػي الحػامي ، حيػث عػرض مختػار العيػارم أمػاـ جكىػك  تـ عقد اجتماع بينو كبيف قادة الحركة العمالية
فػػػػي تػػػػكنس مػػػػف تفريػػػػؽ فػػػػي المعاممػػػػة بػػػػيف العمػػػػاؿ الفرنسػػػػييف كالتكنسػػػػييف كسػػػػكء أكضػػػػاعيـ االجتماعيػػػػة  حقػػػػائؽ كضػػػػع العمػػػػاؿ

العمػاؿ التكنسػييف فػي إنشػاء نقابػة مسػتقمة  كاالقتصادية بسبب ضعؼ األجكر، كقد دافع مختار العيارم عػف كطنيتػو ، كعػف حػؽ
 . (2)باعتبارىـ تكنسييف يقيمكف عمى أرض تكنسية 

مػػاـ الحركػػة العماليػة بالجانػػب السياسػي كارتباطيػا بػػالحزب الدسػتكرم التكنسػػي عػف طريػؽ انضػػماـ بعػض أعضػػائو كنظػران الىت   
، جاءت أكلى الضربات لمحركة العمالية التكنسية مف العمالي  –لمنشاط النقابي البارزيف كالطاىر الحداد ، كأحمد تكفيؽ المدني 

ؿ الػػذم كػػاف يمثػػؿ الحػػزب االشػػتراكي الفرنسػػي فػػي تػػكنس ، ك الػػذم تدعمػػو النقابػػات جانػػب اتحػػاد النقابػػات الفرنسػػية كممثميػػا دكرا
الفرنسػػية فػػي فرنسػػا كتػػكنس ، لػػذلؾ عػػارض بشػػدة تكػػكيف نقابػػات تكنسػػية مسػػتقمة حتػػى ال تضػػعؼ قػػكة العمػػاؿ المسػػاندة لمحػػزب 

 . (3)االشتراكي الفرنسي 
المعمريف الفرنسييف كأصػحاب رؤكس األمػكاؿ بتػكنس كعمػى رأسػيـ ار كبكما القت الحركة العمالية التكنسية العداء مف جانب    

( الذم التقى مع محمد عمي الحامي عمى إثر إضراب عمػاؿ  Compana)                 كامبانامدينة تكنس مدير محافظة 
ات عماليػة فييػا ، حتػى ال ميناء تكنس ، ك أكد لػو بػأف تػكنس جػزء ال يتجػزأ مػف التػراب الفرنسػي لػذا لػف ييسػمح لكػـ بتأسػيس نقابػ

. كاسػػتمر ىجػػـك المعمػػريف الفرنسػػييف ، ك أصػػحاب  (4)تتحػػكؿ تمػػؾ النقابػػات إلػػى عمػػؿ سياسػػي ييػػدد الكجػػكد الفرنسػػي فػػي تػػكنس 
رؤكس األمػكاؿ لمحركػة العماليػػة التكنسػية عمػػى صػفحات الجرائػػد االسػتعمارية . حيػث اتييمػػت الحركػة العماليػػة التكنسػية بانتسػػابيا 

. جػاءت ىػذه االتيامػات عمػى صػفحات جريػدة  (5)لشيكعية التػي أخػذت تنتشػر فػي المسػتعمرات الفرنسػية فػي تمػؾ الفتػرة لمحركة ا
( المتحدثة باسـ االتحادية كالشعبة االشتراكية الفرنسية ، حيػث صػكرت مشػركع جامعػة  Tunis Socialisteتكنس االشتراكية ) 

، كالقػػائمكف بيػذه الجمعيػػة يسػعكف إلػػى لعػػب  اؿي سيقضػػى بػػو عمػى كحػػدة العمػعمػـك العممػػة التكنسػية بأنػػو مشػركع كطنػػي إسػبلم
 .  (6)دكر سياسي تحت اسـ نقابات العماؿ 

كالمستكطنيف ك أصحاب رؤكس األمكاؿ ضد الحركة العمالية التكنسية ، حيػث رأت  اؿكقد تحالفت األحزاب الفرنسية مع العم   
ر لمنضػػػاؿ الػػػكطني ضػػػد الكجػػػكد الفرنسػػػي ، كعمػػػى رأس تمػػػؾ األحػػػزاب الحػػػزب تمػػػؾ األحػػػزاب فػػػي الحركػػػة العماليػػػة أنيػػػا مصػػػد

                                                           
 . 126-125، ص  السابؽالمصدر الطاىر الحداد:  1
 . 81-80سالـ الحداد : المرجع السابؽ ، ص  2
 . 125الطاىر الحداد : المصدر السابؽ ، ص  3
 . 258البشير بف الحاج عثماف الشريؼ : المرجع السابؽ ، ص  4
، المجمع التونسً للعلوم واآلداب والفنون ، بٌت  1934-1904الشابً عبد الحمٌد   جذور الحركة الوطنٌة التونسٌة عمي المحجكبي :  5

 .  404-403، ص  1999الحكمة ، قرطاج ، 

 . 129الطاىر الحداد : المصدر السابؽ ، ص  6
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االشتراكي الفرنسي ، كاألحزاب االسػتعمارية الفرنسػية األخػرل ، التػي دعػت لئلسػراع فػي القضػاء عمػى الحركػة العماليػة التكنسػية 
 .(1)عف طريؽ اتحاد العماؿ ككحدتيـ ، كباسـ فرض سمطة الحماية بالقكة 

فػي عضػكية النقابػات ، كبػذلؾ  سػكاف تػكنسـ . الذم يمنع انتخػاب  1884زب االشتراكي الفرنسي بتطبيؽ قانكف كما طالب الح
 .( 2)تنتيي فكرة تأسيس النقابات التكنسية المستقمة 

ة ، أما عف مكقؼ الحزب الشيكعي الفرنسي كجمعية اتحاد الشغؿ الفرنسي ذات النزعة الشيكعية مػف الحركػة العماليػة التكنسػي   
 . (3)فقد دعما الحركة العمالية التكنسية كسانداىا بسبب اشتراكيما في العداء لمسياسة الفرنسية العامة 

كبسػػػبب التعػػػاطؼ بػػػيف الحركػػػة العماليػػػة كالحػػػزب الشػػػيكعي الفرنسػػػي ، اتيمػػػت السػػػمطات الفرنسػػػية الحركػػػة العماليػػػة التكنسػػػية    
 La)             ا . جاء ىذا االتياـ عمى صػفحات جريػدة الػدبيش ككلكنيػاؿ بالنزعة الشيكعية كحاربتيا مف أجؿ القضاء عميي

Depeche  جامعػػة عمػػـك العممػػة التكنسػػية تخمػػط بػػيف  …))      ـ ببػػاريس ، حيػػث ذكػػرت أف :  1925ينػػاير سػػنة  31( فػػي
نيا تحمؿ شارة مكسكك النقابية كالشيكعية كالكطنية مجتمعة، فمنحذر  . (4)((  النقابية كالشيكعية ، كا 

سػػعت سػػمطات الحمايػػة الفرنسػػية فػػي تػػكنس لفصػػؿ دعػػـ الحػػزب الدسػػتكرم التكنسػػي لمحركػػة العماليػػة التكنسػػية ، حيػػث انخػػدع    
أعضاء المجنة التنفيذية لمحزب الدستكرم التكنسػي ، بػأقكاؿ المقػيـ العػاـ الفرنسػي لكسػياف سػاف ، الػذم أكضػح ليػـ بػأف مطػالبيـ 

حككمػػة الفرنسػػية بسػػبب خشػػيتيا مػػف الحركػػة العماليػػة ، التػػي تحػػـك حكليػػا شػػبو االتصػػاؿ بػػالحزب السياسػػية ريفضػػت مػػف قبػػؿ ال
 .  (5)الشيكعي 

( لمدسػتكرييف بػبعض اإلصػبلحات فػي مقابػؿ تخمػييـ  Adoard Herrioىذا كقد لكح رئيس الحككمػة الفرنسػية ادكارد ىيػرك )    
ـ . بإشػراؼ دكراؿ  1925فبراير سنة  21الحركة العمالية في اجتماع عف الحركة العمالية ، كقد نجحت ىذه السياسة في عزؿ 

كاتب عاـ اتحاد النقابات الفرنسػية كضػـ االجتمػاع مػف الجانػب التكنسػي ، ممثمػي حػزب اإلصػبلح ، كأعضػاء المجمػس الكبيػر ، 
غ يتضػػمف مقاكمػػة الحركػػػة كقػػد قيػػرر فػػي ىػػذا االجتمػػػاع إصػػدار بػػبل كأعضػػاء مػػف المجنػػة التنفيذيػػة لمحػػزب الدسػػػتكرم التكنسػػي،

 .( 6)العمالية في تكنس ، كالعمؿ عمى إقناع العماؿ بفائدة االنضماـ إلى النقابات الفرنسية 
أحمد الصافي المتحػدث باسػـ الحػزب  فككدليؿ عمى تخمي الحزب الدستكرم التكنسي عف دعمو لمحركة العمالية ، أعم

 حزب الدستكرم التكنسي ، كأكد عمى المطالب الدستكرية .، بأنو ال يكجد أم ارتباط بيف الحزب الشيكعي كال
كما صرح أحمد الصافي بالقكؿ : )) إننا نعمـ أف تكنس بكصفيا بمدان صغيران ال يمكف أف تككف مستقمة ، كبالعكس مف 

 . (7)ذلؾ فإف مصمحتنا أف نبقى في ظؿ الحماية الفرنسية (( 
                                                           

 . 262-261البشير بف الحاج عثماف الشريؼ : المرجع السابؽ ، ص  1
 . 203الطاىر الحداد : المصدر السابؽ ، ص  2
، ص   2110ما يجب أف تعرؼ عف تاريخ تكنس ، تعريب محمد الشاكش ، كمحمد عجينة ، دار سراس لمنشر ، تكنس،محمد اليادم الشريؼ :  3

118 . 
 . 205الطاىر الحداد : المصدر السابؽ ، ص  4
 . 101-100سالـ الحداد : المرجع السابؽ ، ص  5

6 عمي المحجكبي : جذكر الحركة الكطنية   … . 101الـ الحداد : المرجع السابؽ ، ص ؛ س 412-410المرجع السابؽ ، ص   

7 . 527، ص  1986، ترجمة حمادم الساحمي ، الشركة التكنسية لمتكزيع ، تكنس ،  1956-1881أحمد القصاب : تاريخ تكنس المعاصر    
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ـ  1925نػػكفمبر سػػنة  12العػػاـ الفرنسػػي يػػـك الخمػػيس  نائػػبالتكنسػػية نشػػر العمػػى إثػػر تخمػػي الجميػػع عػػف الحركػػة العماليػػة    
)       قضية المؤامرة ضد أمف الدكلة الداخمي ، المنسكبة ألعضاء جامعة عمـك العممة التكنسية ، بعد أف ضمكا إلييـ فندكرم 

Finidori لكؿ مف محمد عمي الحامي ، كالمختػار  كجاءت أحكاـ المحكمة بالنفي،  ( ممثؿ الحزب الشيكعي الفرنسي في تكنس
العيارم ، كفنػدكرم لمػدة عشػر سػنكات  مػف التػراب الفرنسػي كتكابعػو ، كعمػى محمػد الغنكشػي ، كمحمػد الكبػادم ، كعمػي القػركم   

 .( 1)لمدة خمس سنكات 
جػػو محمػػد عمػػي ـ حيػػث انتشػػر المنفيػػكف فػػي األقطػػار العربيػػة ، فتك  1925نػػكفمبر سػػنة  28كتػػـ تنفيػػذ ىػػذا الحكػػـ يػػـك 

. كبػذلؾ خمػدت الحركػة العماليػة فػي تػكنس ، إال أف  (2)ـ  1928الحامي إلى السعكدية التي لقى فييا حتفو بحػادث سػيارة سػنة 
قاعػػدتيا كانػػت قػػد أسسػػت عػػف طريػػؽ األفكػػار التػػي رسػػخت فػػي ذىػػف العمػػاؿ الػػذيف سػػيقكدكف العمػػؿ النقػػابي فػػي الثبلثينيػػات بعػػد 

 ـ . 1934نسي الجديد سنة ظيكر الحزب الدستكرم التك 
 

 :ـ 1938-1932انبعاث الحركة العمالية ثانيان : 
ـ بعػد نفػى أبػرز أعضػائيا خػارج تػكنس . كعمػى  1932-1925امتدت فترة خمكد الحركػة العماليػة التكنسػية مػف سػنة  

الحمايػة حريػة تأسػيس  ـ الػذم أقػرت بمكجبػو حككمػة 1932نكفمبر سػنة  12إثر إصدار البام أحمد بف عمي األمر المؤرخ في 
النقابػػات التكنسػػية ، كتحديػػد سػػاعات العمػػؿ بثمػػاني سػػاعات فػػي اليػػـك  ، تأسسػػت نقابػػات عماليػػة تكنسػػية بػػالمكانئ ، كفػػي بعػػض 
الصناعات المحمية التقميدية كصناعة الشاشية كالعطكر ، كقد استطاعت ىذه النقابات العمؿ بحريػة أكثػر بعػد تػكلي أرمػاف قيػكف 

 (Armand Guillon  )ـ  حيث تأسست جامعة عمالية برئاسة عمي القػركم كبمسػاعدة  1936بتكنس سنة  كظيفة المقيـ العاـ
ـ ، كتعتبر ىذه الجامعة إحياء لجامعة عمـك العممة التكنسػية التػي أنشػأىا محمػد عمػي  1936محمد الغنكشي كالطاىر بف سالـ 

 . (3)ـ 1924الحامي سنة 

لتكنسػػػييف الثانيػػػة فػػػي العمػػػؿ عمػػػى اسػػػتقطاب العمػػػاؿ التكنسػػػييف فػػػي كافػػػة القطاعػػػات العماليػػػة أخػػػذت جامعػػػة عمػػػـك العممػػػة ا   
كدعػػكتيـ لبلنضػػماـ إلييػػا ، كمػػا قػػادت ىػػذه الجامعػػة مظػػاىرات العمػػاؿ أثنػػاء مطػػالبتيـ بزيػػادة األجػػكر كتحديػػد سػػاعات العمػػؿ ، 

ليػة العػامميف بيػا ، كالػدفاع عػف المصػالح الماديػة لمعمػاؿ كأحقية العطؿ السنكية ، كممارسة العمؿ النقابي داخؿ المؤسسػات العما
كقػد                                        .  (4)التكنسييف التي تتعارض مػع مصػالح الرأسػمالييف األجانػب المقيمػيف فػي تػكنس

                                                           
 . 213الطاىر الحداد : المصدر السابؽ ، ص  1

2   . 125-121سالـ الحداد : المرجع السابؽ ،  ص  

 
وأًوور  علووى الووبالد العربٌووة ، معهوود الدراسووات العربٌووة  1878  مووؤتمر بوورلٌن ؛ محمػػد مصػػطفى صػػفكت :  141د ، المرجػػع السػػابؽ ، ص سػػالـ الحػػدا 3

 . 16، ص   1957العالٌة ، مطبعة الرسالة ، ) د . م ( 

4 عمي المحجكبي :جذكر الحركة الكطنية   … . 134-129، المرجع السابؽ ، ص    
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 -ؿ منػاجـ الفكسػفات بػالمتمكم بدأت جامعة عمـك العممػة التكنسييف الثانية في العمػؿ النقػابي عػف طريػؽ قيادتيػا إلضػرابات عمػا
ـ كالتي راح ضحيتيا عشركف عامبلن تكنسػيان ، كثبلثػكف جريحػان بسػبب إطػبلؽ  1937مارس سنػة  5-4يكمي  -في مدينة قفصة

 .( 1)سمطات الحماية الفرنسية النار عمى المتظاىريف 

كسػػمطات الحمايػػة الفرنسػػية . إال أف العمػػػؿ  كرغػػـ ىػػذا الصػػداـ الػػدمكم بػػيف العمػػاؿ التكنسػػييف بزعامػػػة جامعػػة عمػػـك العممػػة   
النقابي استمر حيث استطاعت جامعة العماؿ التكنسييف ضـ خمسو كأربعػيف نقابػة تكنسػية أساسػية إلييػا رغػـ اليجػـك الػذم قادتػو 

ابػػػات ـ فقػػػد اتيمػػػت النق 1937ضػػػدىا النقابػػػات الفرنسػػػية التػػػي كانػػػت تضػػػـ مائػػػة كسػػػبعان كثمػػػانيف نقابػػػة فرنسػػػية فػػػي تػػػكنس سػػػنة 
الفرنسية جامعة العماؿ التكنسػييف بأنيػا ال تيػتـ بمصػالح العمػاؿ ، بػؿ أنيػا تفضػؿ العمػؿ السياسػي إلػى جانػب الحػزب الدسػتكرم 

 ( .  C . G . T)          الجديد ، كما كقؼ ضدىا الشيكعيكف المنضمكف إلى الكحدة العامة لمشغؿ 

اليػة التكنسػية فػي ىػذه الفتػرة فػإف الحػزب لػـ يبػد مسػاندتو لمحركػة أما عف عبلقػة الحػزب الدسػتكرم الجديػد بالحركػة العم
العمالية في البدايػة ، بػؿ فضػؿ بعػض عناصػره كمحمػكد المػاطرم محابػاة النقابػات كاألحػزاب اليسػارية الفرنسػية المككنػة لحككمػة 

. إال أف مكقػؼ  (2)م الجديػد الجبية الشعبية بفرنسا بيدؼ الحصكؿ عمى بعض المطالػب التػي كػاف يػدعك إلييػا الحػزب الدسػتكر 
الحزب الدستكرم الجديد قد تغير اتجاه الحركة العمالية خصكصان بعد فشؿ الجبية الشعبية في الحفاظ عمى السمطة فػي فرنسػا ، 

 ـ مؤتمران أعمف فيو تأييده لئلضرابات العمالية كتشجيع انفصاؿ النقابػات التكنسػية عػف 1937فعقد الحزب الدستكرم الجديد سنة 
. كمػػا أعمػػف الحػػزب عػػف تػػأليؼ ىيئػػة نقابيػػة لجامعػػة عمػػـك العممػػة التكنسػػييف بزعامػػة ( 3)النقابػػات الفرنسػػية المكجػػكدة فػػي تػػكنس 

ـ كتخػػتص ىػػذه الييئػػة فػػي التنسػػيؽ بػػيف جامعػػة عمػػـك  1937يكنيػػك سػػنة  21بمقاسػػـ القنػػاكم ، كمسػػاعدة محمػػد الغنكشػػي فػػي 
 .  (4)د في مجاؿ تنظيـ اإلضرابات كاالحتجاجات المساندة لممطالب الكطنية العممة التكنسييف كالحزب الدستكرم الجدي

كعمػػى الػػرغـ مػػف قيػػاـ الكحػػدة بػػيف الحركػػة العماليػػة التكنسػػية كالحػػزب الدسػػتكرم الجديػػد فػػي نضػػاليما الػػكطني ، إال أف  
كم ) العمػؿ النقػابي بعيػدان عػف السياسػة ( الخبلؼ ظير بيف القيادتيف بسبب الشعار الذم رفعو زعيـ الحركة العمالية بمقاسـ القنا

. كما لـ تقبؿ جامعة عمـك العممة التكنسييف  (5)بحجة المحافظة عمى النقابة التكنسية الناشئة مف قمع سمطات الحماية الفرنسية 
لكػي يسػتخدميا تدخؿ الحزب الدستكرم الجديد في شؤكنيا الداخمية ، حيث كاف الحزب يسعى لمراقبة جميع المنظمػات التكنسػية 

                                                           
 . 70، ص االستقاللٌة فً المغرب العربً ، دار الطباعة المغربٌة ، ) د . ت (  الحركاتعبلؿ الفاسي :  1
 . 132-130الحركة الكطنية ..، المرجع السابؽ ، ص  عمي المحجكبي : جذكر 2

3 نجلوو المصورٌة ، ) ة األ  المغرب العربً دراسة فً تارٌخ  الحدٌث وأوضاع  المعاصرة ، تونس ، الجزائر ، المغرب األقصى ، مكتبو العقػادصبلح  

. 364، ص د . ت (   

 . 174-169سالـ الحداد : المرجع السابؽ ، ص  4
5 . 492، ص  1990، بيركت  4، ج  2عبد الكىاب الكيالي : مكسكعة السياسة ، ط    
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كأداة يضغط بيا عمى سمطات الحماية الفرنسية لتحقيؽ المطالب الكطنية ، كما أف الحزب كاف يرل ضركرة تحقيؽ كحدة كطنية 
ضد نظاـ الحماية الفرنسية لمكصكؿ إلى االسػتقبلؿ . كنػتج عػف ىػذا الخػبلؼ بػيف العمػالييف كالدسػتكرييف رفػض الحركػة العماليػة 

ـ ، كرفضػػػت القيػػػادة العماليػػػة  1937ت مدينػػػة بنػػػزرت التػػػي دعػػػى إلييػػػا الحػػػزب الدسػػػتكرم الجديػػػد سػػػنة المكافقػػػة عمػػػى إضػػػرابا
ـ الػػذم دعػػى إليػػو الحػػزب الدسػػتكرم الجديػػد لمتنديػػد بالعسػػؼ المسػػمط مػػف قبػػؿ  1937نػػكفمبر سػػنة  20المشػػاركة فػػي إضػػراب 

ـ عمػػى إثػػر  1938ة العماليػػة مػػف أحػػداث بنػػزرت سػػنة السػػمطات الفرنسػػية عمػػى الػػكطنييف بػػالمغرب كالجزائػػر ، كمػػا تبػػرأت القيػػاد
إبعاد سمطات الحماية الفرنسية لحسف النكرم رئيس الشعبة الدستكرية ببنػزرت بػدعكل أنػو جزائػرم األصػؿ ، كقػد قتػؿ خػبلؿ ىػذه 

 .  (1)األحداث ستة عماؿ كجرح حكالي عشريف عامبلن تكنسيان 

زب الدستكرم عمى احتكاء الحركة العمالية التكنسػية بػالقكة حيػث اقػتحـ ثبلثػكف كعمى إثر الخبلؼ العمالي الدستكرم عمؿ الح   
ـ  1938شخصان مف النقابة كالشعبة الدسػتكرية ببنػزرت التابعػة لمحػزب الدسػتكرم الجديػد مػؤتمر الجامعػة العماليػة التكنسػية سػنة 

يكسػػؼ ، كالمنجػػي سػػميـ ، كبػػذلؾ ظيػػر انقسػػاـ فػػي كانتخبػػكا مكتبػػان جديػػدان لمجامعػػة برئاسػػة اليػػادم نػػكيرة ، كمسػػاعدة صػػالح بػػف 
الحركػػة العماليػػة التكنسػػية األكؿ برئاسػػة بمقاسػػـ القنػػاكم الػػذم تتبعػػو معظػػـ النقابػػات األساسػػية التكنسػػية ، كالثػػاني برئاسػػة اليػػادم 

 . (2)نكيرة الذم يتبعو االتحاد المحمي لنقابات بنزرت كالتابع لمحزب الدستكرم الجديد 

ع االنقسػػامي لمحركػػػة العماليػػػة التكنسػػية تػػػدخمت سػػػمطات الحمايػػة الفرنسػػػية كقامػػػت بحػػؿ نقابػػػات عمػػػاؿ فػػي ىػػػذا الكضػػػ 
بنزرت ، كمنعت اليادم نكيرة مف عقد االجتماعات العامة ، كرغـ ذلؾ استمرت سياسة الحزب الدستكرم الجديد في العمؿ عمى 

لحركػػة لػػدعـ الحركػة الكطنيػػة التػي يمثميػػا الحػزب الدسػػتكرم الجديػػد احتػكاء الحركػػة العماليػة التكنسػػية ، كاسػتغبلؿ إمكانيػػات ىػذه ا
ـ . كأمػػاـ ىػػػذا الكضػػع انضػػـ عػػػدد كبيػػر مػػف النقابػػػات التابعػػة لجامعػػة عمػػػـك العممػػة التكنسػػية إلػػػى اتحػػاد النقابػػػات  1934منػػذ 

ا ستسػيـ فػي تطػكر الحركػة الكطنيػة ، لكنيػ( 3)ـ  1938الفرنسية ، كبذلؾ انتيت التجربة النقابية العماليػة الثانيػة فػي تػكنس سػنة 
 ـ . 1946التكنسية بعد انتياء الحرب العالمية الثانية بتأسيس االتحاد العاـ التكنسي لمشغؿ سنة 

 ـ : 1946تأسيس االتحاد العاـ التكنسي لمشغؿ ثالثان : 
 

زب الدسػتكرم الجديػد الػذم إف أكضاع الحركة العماليػة التكنسػية بعػد الحػرب العالميػة الثانيػة ، تػدخؿ ضػمف نشػاط الحػ 
ـ . حيػث قػاـ صػالح بػف يكسػؼ زعػيـ الحػزب الدسػتكرم الجديػد بعػد  1946عمؿ عمى الكقػكؼ إلػى جانػب مطالػب العمػاؿ سػنة 

                                                           
1 . 135-134عمي المحجكبي : جذكر الحركة الكطنية ..، المرجع السابؽ ، ص    

 . 179-177سالـ الحداد : المرجع السابؽ ، ص  2
 . 136عمي المحجكبي : المرجع نفسو ، ص  3
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سفر بكرقيبة إلى مصر ، بتككيف فركع لمحزب في جميع الببلد التكنسية ، كعمى تنظيـ نقابات الفبلحيف تحت اسػـ االتحػاد العػاـ 
 .( 1)ات التجار كالحرفييف ، تحت اسـ االتحاد العاـ لمصناعة كالتجارة لمفبلحة ، كنقاب

إلى جانب ذلؾ حاكلت النقابة العامة لمعماؿ الفرنسية إحياء العمؿ النقابي في تػكنس بعػد نيايػة الحػرب العالميػة الثانيػة 
الفرنسػػييف ، ممػػا أدل إلػػى انخػػراط العمػػاؿ ، فقامػػت برفػػع شػػعار المسػػاكاة التامػػة فػػي الحقػػكؽ كالكاجبػػات بػػيف العمػػاؿ التكنسػػييف ، ك 

التكنسييػػػف فػػي ىػػذه النقابػػة ، إال أنيػػـ اكتشػػفكا بعػػد ذلػػؾ أنيػػـ لػػف يسػػتطيعكا الكصػػػكؿ إلػػى حقػػكقيـ عػػف طريػػؽ النقابػػة الفرنسػػية ، 
ث تػـ فييػا االتفػاؽ فقامكا باالنفصػاؿ عنيا ، كعقدكا مؤتمران عماليػان بقاعػة الجمعيػة الخمدكنيػة التػي يشػرؼ عمييػا الصػادقيكف ، حيػ

 . . برئاسة فرحات حشاد  (2)ـ 1946عمى إنشاء االتحاد العاـ التكنسي لمشغؿ سنة 
إف دراسة الحركة العمالية في تكنس بعػد الحػرب العالميػة الثانيػة مرتبطػة بنشػاط فرحػات حشػاد المتحػدث الرسػمي باسػـ 

كف االتحػػاد التكنسػػي لمشػػغؿ شػػيكعيان ، أك عنصػػريان ، فػػدعا االتحػػاد العػػاـ التكنسػػي لمشػػغؿ ، إذ عمػػؿ فرحػػات حشػػاد عمػػى أال يكػػ
. لقػد ضػـ االتحػاد التكنسػي لمشػغؿ  (3)العماؿ الفرنسييف لمػدخكؿ فػي االتحػاد بشػرط االعتػراؼ بالطػابع التكنسػي المحمػي لبلتحػاد 
فاصػبح بػذلؾ القػكة المحركػة  ـ . 1946أغمب الفئات العمالية في تكنس ، إذ انخرط فيو مائة كخمسكف ألفان عند إنشائو في سنة 

 . (4)لمعماؿ في تكنس ، بسبب التنظيـ المحكـ الدقيؽ ، كالمستكل الفكرم المرتفع لقادتو مف الناحية السياسية كالنقابية 

باإلضػػافة إلػػى األىػػداؼ التػػي قػػاـ عمػػى أساسػػيا االتحػػاد التكنسػػي لمشػػغؿ، كالتػػي عبػػر عنيػػا بكػػؿ كضػػكح فرحػػات حشػػاد 
ؿ عمػػى العامػػؿ التكنسػػي أف يحصػػؿ عمػػى حقكقػػو ، مادامػػت بػػبلده تحػػت تصػػرؼ األجنبػػي، كغيػػر مسػػتقمة ، الػػذم رأل أنػػو يسػػتحي

 .( 5)فربط حشاد استقبلؿ العماؿ باستقبلؿ الكطف 

                                                           
1  2طباعة والنشور ، ط، دار المعارف لل 0391-0391الحركة الوطنٌة التونسٌة رؤٌة شعبٌة قومٌة جدٌدة  الطاىر عبدا : الحركة الكطنية التكنسية ، 

. 74، ص ، ) د . ت (   

 . 492-491عبد الكىاب الكيالي : المرجع السابؽ ، ص  2
 ولد فً قرٌة العباسٌة بجزٌرة قرقنة المقابلة لمدٌنة صفاقس من عائلوة فقٌورة ٌوزاول أفرادهوا صوٌد السوم  ، زاول تعلٌمو  1952-1910فرحات حشػاد  

، ًوم بمدرسة عربٌة فرنسٌة حٌث تحصل على الشهادة االبتدائٌة ، ًم توقوف عون الدراسوة وتوجو  للوى العمول منوذ سون الرابعوة عشورة فوً مٌنواء صوفاقس 

م وكانوت تابعوة للنقابوة الفرنسوٌة ببوارٌس ،  1919عمل فً الشركة التونسٌة للنقل البري ومن خاللها أنضوم للوى النقابوة العاموة للعموال التوً تنسسوت سونة 

ة ، وبسوبب نشواط م االتحواد العوام التونسوً للشوغل الوذي قواد النضوال العموالً والووطنً فوً توونس للوى جانوب الحركوة الوطنٌوة السٌاسوٌ 1946أسس سونة 

-99سوالم الحوداد   المرجوع السواب  ، ص  م . 1952فرحات حشاد العمالً والسٌاسً تم اغتٌال  على ٌد منظمة فرنسٌة لرهابٌة تدعى الٌد الحمراء سونة 

   . 211-219؛ البشٌر بن الحاج عًمان الشرٌف   المرجع الساب  ، ص  11

 
 . 610أحمد القصاب : المرجع السابؽ ، ص  3
 . 32-29، ص  1968عمر سعيداف : فرحات حشاد بطؿ الكفاح القكمي كاالجتماعي ، سكسة ،  4

 . 84ص  . 1954تونس الًائرة ، المطبعة العالمٌة ، القاهرة ،  عمي البميكاف : ا  5
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لػػـ تخػػػؿ مطالػػب االتحػػػاد التكنسػػي لمشػػػغؿ مػػف الصػػػبغة السياسػػية كذلػػػؾ الرتبػػاط المشػػػاكؿ االقتصػػادية كاالجتماعيػػػة بالكضػػػع    
تحػػػػاد العػػػػاـ التكنسػػػػي لمشػػػػغؿ شػػػػعارات سياسػػػػية تطالػػػػب بتحريػػػػر الػػػػببلد ، كتمبيػػػػة حقػػػػكؽ العمػػػػاؿ االقتصػػػػادية السياسػػػػي فرفػػػػع اال

. حيػػث يػػرل االتحػػاد أف تحقيػػؽ العدالػػة االجتماعيػػة بػػيف فئػػات العمػػاؿ فػػي نطػػاؽ الكضػػع السياسػػي الػػذم تعيشػػو  (1)كاالجتماعيػػة 
. كمػػف ىػػذا المنطمػػؽ طالػػب  (2)ؤكف االجتماعيػػة كاالقتصػػادية تػػكنس فػػي ىػػذه الفتػػرة غيػػر ممكػػف ألف السياسػػة مسػػيطرة عمػػى الشػػ

االتحاد العاـ التكنسي لمشغؿ سمطات الحماية الفرنسية إرجاع السيادة التكنسية كاممػة ، كتمكيف المكاطنيف التكنسييف مف ممارسػة 
السياسػػية كاالجتماعيػػة لمشػػعب جميػػع السػػمطات ، كمػػا طالػػب االتحػػاد بإنشػػاء نظػػاـ نيػػابي ديمقراطػػي قػػائـ عمػػى تحقيػػؽ المطالػػب 

 .  (3)التكنسي ، باإلضافة إلى مطالبتو بتمثيؿ مختمؼ الطبقات العمالية كالشعبية التمثيؿ المناسب 

أمػػاـ ىػػذه المطالػػب العماليػػة الكطنيػػة عممػػت سػػمطات الحمايػػة الفرنسػػية عمػػى ضػػرب القػػكة العماليػػة التكنسػػية فاغتنمػػت فرصػػة    
ـ بمحطػة قطػار صػفاقس فياجمػت  1948دعػا إليػو االتحػاد العػاـ التكنسػي لمشػغؿ فػي ينػاير سػنة  اإلضراب العمالي العػاـ الػذم

القكات الفرنسية المتظاىريف مما أدل إلى قتؿ ثبلثيف كجرح مائة كخمسيف عامبلن ، باإلضػافة إلػى اعتقػاؿ عػدد كبيػر مػف العمػاؿ 
شركة ) بكتنفيؿ ( الزراعية ، كفي مدينة باجة ، كما طبؽ حكـ . ك تجددت المصادمات بيف العماؿ التكنسييف كالقكات الفرنسية ب

مػف  ليجمػاتاإلعداـ عمػى بعػض العمػاؿ التكنسػييف فػي منطقػة النفيضػػة كجبػؿ الجمػكد . كتعػرض االتحػاد العػاـ التكنسػي لمشػغؿ 
 . (4)العمؿ السياسي قبؿ الشيكعييف الفرنسييف الذيف اتيمكه بتقسيـ الطبقة العمالية كاالبتعاد عف العمؿ النقابي إلى

كرغـ ذلؾ استطاع االتحاد العاـ التكنسي لمشغؿ مكاصمة الكفاح العمالي كالكطني إلى جانػب الحػزب الدسػتكرم الجديػد 
الػػذم سػػاند ىػػذا االتحػػاد دكف أف يحػػاكؿ ضػػمو إليػػو ، كىػػك دليػػؿ عمػػى تطػػكر الحركػػة الكطنيػػة التكنسػػية التػػي أدركػػت أف الكفػػػاح 

. كفػػي ىػػذا اإلطػػػار كانػػت العبلقػػة بػػيف االتحػػاد العػػاـ التكنسػػي ( 5)ؿ طبقػػات كفئػػات المجتمػػع التكنسػػي الػػكطني يجػػب أف يشػػمؿ كػػػ
لمشػػغؿ كالحػػزب الدسػػتكرم الجديػػد عبلقػػة تكامميػػة فػػي الكفػػاح مػػف أجػػؿ االسػػتقبلؿ ، أثبتػػت ىػػذه العبلقػػػة جػػدكاىا مػػف خػػبلؿ تنفيػػذ 

كرقيبة مػف فرحػات حشػاد فصػؿ االتحػاد العػاـ التكنسػي لمشغػػؿ عػف أكامر الحزب التي تدعك إلى اإلضراب ، كما طمػب الحبيب ب
 C)      ( ، كاالنخراط في النقابة الدكلية العالمية لمنقابات الحرة F . S . Mالجامعة النقابية العالميػة ذات النزعة الشيكعية ) 

. L . S . L العػاـ التكنسػي لمشػغؿ نضػالو الػكطني إلػى  . ككاصػؿ االتحػاد (6)( التػي تضػـ نقابػات الكاليػات المتحػدة األمريكيػة
                                                           

 . 202الطاىر عبد ا ، المرجع السابؽ ، ص  1
 . 85-84عمي البميكاف : المصدر السابؽ ، ص  2
 . 92-91، ص السابؽالمصدر كاف :عمي البمي 3
 . 492الكىاب الكيالي ، المرجع السابؽ ، ص  دعب 4

5 ة للتوزٌوع ، توونس المعمرون الفرنسٌون وحركة الشباب التونسً ، تعرٌب محمد مزالً ، والبشٌر بن سالمة ، الشوركة التونسوٌ: شارؿ اندرم جكلياف  

. 205-204، ص  ، ) د . ت (   

6 . 610لقصاب : المرجع السابؽ ، ص ؛ أحمد ا 35ص  .ساب   مرجع عمر سعيداف :   
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جانب الحزب الدستكرم الجديد حيث كاف أعضاء االتحاد كعمى رأسػيـ فرحػات حشػاد حاضػريف فػي المػؤتمر الػذم عقػده الحػزب 
ـ حيػػث أصػػدر ىػػذا المػػؤتمر ميثاقػػان كطنيػػان أعمػػف فيػػو عػػف سػػقكط نظػػاـ الحمايػػة  1946أغسػػطس سػػنة  23الدسػػتكرم الجديػػد فػػي 

 .  (1)، كتأكيد صفة تكنس العربية  الفرنسية

ـ صػػرح فرحػػات حشػػاد أف  1947كػػاف لبلتحػػاد العػػاـ التكنسػػي لمشػػغؿ دكره النضػػالي النقػػابي خػػارج تػػكنس ففػػي مػػارس سػػنة    
مصير عماؿ شماؿ أفريقيا كاحد ألنيـ يعػانكف مػف نفػس الصػعكبات ، كيناضػمكف ضػد نفػس الخصػـك لػذا دعػا حشػاد العمػاؿ فػي 

 .( 2)رب لبلنضماـ إلى اتحادات جيكية مركزية ، كتككيف كحدة نقابية بشماؿ أفريقية تجمع بيف تمؾ االتحادات الجزائر كالمغ

ـ  1951سػػػنة  فرانسيسػػػكككمػػػا شػػػارؾ فرحػػػات حشػػػاد فػػػي المػػػؤتمر السػػػنكم لمنظمػػػة العمػػػؿ األمريكيػػػة فػػػي مدينػػػة سػػػاف  
كة أىػداؼ نقابيػػة كطنيػة حيػػث تػـ التعريػػؼ بالقضػية التكنسػػية بصػفتو أحػد أعضػػاء المنظمػة النقابيػػة الحػرة  ، ككانػػت ليػذه المشػػار 

 .(3)ـ  1881كما يعانيو العماؿ التكنسيكف في ظؿ الحماية الفرنسية المفركضة منذ سنة 

ـ عمػػى إثػػر اشػػتداد المقاكمػػة  1952كظيػػر دكر االتحػػاد العػػاـ التكنسػػي لمشػػغؿ فػػي الكفػػاح الػػكطني بعػػد حػػكادث سػػنة  
ل التكنسػػية كاتخاذىػػا طابعػػان مسػػمحان ، فتقػػدمت حككمػػة الحمايػػة الفرنسػػية بمشػػركع إصػػبلحي قدمػػو المقػػيـ الكطنيػػة فػػي المػػدف كالقػػر 

( إلػى البػام محمػد األمػيف الػذم عرضػو بػدكره عمػى لجنػة تتكػكف مػف أربعػيف  De Hautecloqueالعاـ بتكنس دم ىكتكمكؾ ) 
ك االتحػػاد العػػاـ التكنسػػي لمفبلحػػة كالصػػناعة كالتجػػارة ،  كطنيػػان شػػممت مختمػػؼ المنظمػػات الكطنيػػة كػػالحزب الدسػػتكرم الجديػػد ،

 (4)كاالتحاد العاـ التكنسي لمشغؿ ، كقد ترأس ىذه المجنة فرحات حشاد ، كأكصت ىذه المجنة برفض مشركع اإلصبلحات نيائيان 
لفرنسػية المسػمحة عمػى . ىذا كقد حممت الحركة العمالية برئاسة فرحات حشاد راية النضاؿ الػكطني فػي أعقػاب االعتػداءات ا (4)

لقػػاء القػػبض عمػػى الحبيػػب بكرقيبػػة كنفيػػو إلػػى إحػػدل الجػػزر الصػػغيرة قػػرب سػػاحؿ تػػكنس الجنػػكبي ، فقػػاـ  الػػكطنييف التكنسػػييف كا 
 . (5)ـ  1952االتحاد التكنسي لمشغؿ بتنظيـ المظاىرات كاإلضرابات الشعبية في الجنكب التكنسي ما بيف يناير كديسمبر سنة 

. 
                                                           
1 . 42-41، ص  2002، تكنس ،  28دد البشير العريبي : " مع حشاد " ، المجمة الصادقية ، الع   

2  69) د . ت ( ، ص  ية ، بيػركت ،عبد الحميد اإلبراىيمي : المغرب العربي في مفترؽ الطرؽ في ظؿ التحكالت العالمية ، مركز دراسات الكحدة العرب 
. 

3 . 432ميكاف : المصدر السابؽ ، ص عمي الب   

 . 106-104؛ الطاىر عبد ا : المرجع السابؽ ، ص  635أحمد القصاب : المرجع السابؽ ، ص  4
5 المغرب الكبٌر جبلؿ يحي :   – ؛ 302، ص   0380، بٌروت ،  9العربٌة ، ج  العصور الحدًٌة وهجوم االستعمار ، دار النهضة   

. 101الطاىر عبدا : المرجع السابؽ ، ص    
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ألعمػػاؿ القمعيػػة المسػػمحة التػػي قامػػت بيػػا سػػمطات الحمايػػة الفرنسػػية ضػػد الػػكطنييف التكنسػػييف شػػكؿ فرحػػات حشػػاد كبازديػػاد ا   
أحمد المسػتيرم ، كالطيػب المييػرم حيػث نسػؽ مػف خبللػو العمػؿ الػكطني مػع مػف  تنظيمان سياسيان سريان تحت رئاستو ، كبمساعدة

 . (1)األعماؿ اإلرىابية  تبقى مف قيادات الحزب الدستكرم الجديد لمجابية ىذه

أماـ ىذا الدكر البارز لمحركػة العمالية التكنسية في النضاؿ الكطني عممت السمطات الفرنسػية عمػى إنيػػاء خطػر ىػذه الحركػة    
ـ ، كعمػػى  1952عػػف طريػػؽ إضػػعافيا بػػالقبض عمػػى أبػػرز عناصػػػر الحػػزب الدسػػتكرم الجديػػد المتحػػالفيف مػػع ىػػذه الحركػػة سػػنة 

) اليػػػد الحمػػػراء ( بإشػػػػراؼ النقيػػػب فيػػػات )    ب بكرقيبػػػة ، كمػػػا قامػػػت بتكػػػكيف منظمػػػة إرىابيػػػة سػػػرية تعػػػرؼ باسػػػـ رأسػػػيـ الحبيػػػ
Fillette  ( كالعقيد مرسي ، )Mercier  كضمت أعضاء مف حزب التجمع الفرنسي ، كمشاركة رجاؿ الشػرطة الفرنسػية فػي ، )

ككػػاف الغػػرض مػف تأسػػيس ىػذه المنظمػػة ىػػك القيػاـ باغتيػػاؿ األعضػػاء  .( 2)تػكنس ، كأعضػػاء فػي اإلدارة االسػػتعمارية فػػي تػكنس 
البػػارزيف فػػي العمػػؿ الػػكطني التكنسػػي ، حيػػث نجحػػت ىػػذه المنظمػػة فػػي اغتيػػاؿ فرحػػات حشػػػاد قبػػؿ سػػفره إلػػى نيكيػػكرؾ لحضػػكر 

ء اإلرىابيػػة فرحػػات ـ . كاعتبػػرت منظمػػة اليػػد الحمػػرا 1952عػػرض القضػػية التكنسػػية عمػػى الجمعيػػػة العامػػة لؤلمػػـ المتحػػدة سػػنة 
ـ كقد حممت عميو الجريدة االستعمارية األسبكعية التي تصػدر في تكنس المعركفػة  1952حشاد منبعان لمنضاؿ المسمح بعد سنة 

ـ حرضػػت عمػى اغتيػاؿ  1952باسـ باريس ، كالتي كاف يػديرىا أعضػاء اليػد الحمػراء فػي عددىػػا الصػادر أكاخػر نػكفمبر  سػنة 
جػػاء فػػي مقاليػػا: )) عمػػى القػػراء أف ينفػػذكا مػػا ىػػك ضػػركرم فػػي حػػؽ ذلػػؾ الشػػخص ، كيقكمػػكا بمػػا تقتضػػيو فرحػػػات حشػػػاد حيػػث 

ـ برصػاص منظمػة اليػد  1952ديسػمبر سػنة  5. كبعد أسبكع مف ذلػؾ المقػاؿ اغتيػؿ فرحػات حشػاد يػـك الجمعػة  (3)الرجكلة (( 
.كعمػى الػرغـ مػف فقػداف العمػؿ الػكطني مناضػبلن كبيػران  (4)سرادس إلػى مكتبػو بمدينػة تػكنمدينػة الحمراء بينما كاف في طريقو مػف 

مثػػؿ فرحػػات حشػػاد ، إال أف النضػػاؿ العمػػالي الػػكطني اسػػتمر برئاسػػة أحمػػد بػػف صػػالح الػػذم تػػكلى رئاسػػة االتحػػاد العػػاـ التكنسػػي 
 .  (5)لمشغؿ كما مثؿ نكرم بكدالي االتحاد التكنسي لمشغؿ في الييئة اإلدارية العالمية لمنقابات الحرة 

كرغـ الظركؼ التي مرت بيا الحركة الكطنية التكنسية عمى المستكل السياسي كالعمالي مػف قمػع ، كاعتقػاؿ ، كاغتيػاؿ  
ـ إلجبػار سػمطات الحمايػة  1954-1952فقد استمرت المقاكمة في تكنس عمى أشدىا حيث اتخذت طريؽ الثكرة المسمحة سػنة 

                                                           
1 . 431-430عمي البميكاف : المصدر السابؽ ، ص    

2 . 51، ص  2002تكنس ، 28ة ، العددحمادم الساحمي : " حقائؽ حكؿ استشياد فرحات حشاد " المجمة الصادقي   

 . 493عبد الكىاب الكيالي : المرجع السابؽ ، ص  3
4 ؛ حمادم الساحمي : " ذكرل مركر خمسيف عمى انطبلؽ معركة التحرير الحاسمة  53-52المرجع السابؽ ، ص حمادم الساحمي :   -  …   ، "

. 15المرجع السابؽ ، ص   

5 ص  العربٌة ، بٌروت ،   ) د . ت ( .المغرب العربً فً مفتر  الطر  فً ظل التحوالت العالمٌة ، مركـز دراسات الوحدة عبدالحميد اإلبراىيمي :  
. 96؛ عمي البميكاف : المصدر السابؽ ، ص  159ص   
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 1956مػارس سػنة  20التي أدت في النياية إلى حصكؿ تكنس عمػى اسػتقبلليا فػي الفرنسة عمى الرجكع إلى مائدة المفاكضات 
 .( 1)ـ 

ـ مرحمة مف مراحؿ التطكر السياسي بتكنس ، بمفيـك  1924مثمت الحركة العمالية التكنسية منذ ظيكرىا كتنظيـ سنة  
دمت ىػذه الحركػة دعمػان لمحركػة الكطنيػة متكامؿ يػربط بػيف الكفػاح الػكطني السياسػي  كالكفػاح االجتمػاعي كاالقتصػادم ، حيػث قػ

بتكلييػػا الػػدفاع عػػػف   -خصكصػػان عنػػدما كػػاف المناضػػمكف السياسػػيكف التكنسػػيكف رىػػف االعتقػػاؿ  -التكنسػػية فػػي أكقػػات الشػػدة  
النتقػاؿ المطالب الكطنية في الداخؿ كالخارج كىك ما أسيـ في تطكر الفئة العمالية التكنسية كانسجاميا مع الحركة الدستكرية ، كا
 بيا مف مطالب محدكدة تتعمؽ بتحسيف األجكر ، ك إيجاد فرص العمؿ إلى مطالب سياسية تنادم بالحرية كاالستقبلؿ .

  :المصادر كالمراجع

 :اكال: المصادر

 . 1999، المعيد األعمى لتاريخ الحركة الكطنية ، تكنس ،  25-24سمسمة كثائؽ الحركة الكطنية التكنسية ، الكثيقة  -1
 الطاىر الحداد :العماؿ التكنسيكف كظيكر الحركة النقابية ، دار بكسبلمة لمطباعة كالنشر ، تكنس ، - 1 -2
 . 84. ص  1954عمي البميكاف : ا تكنس الثائرة ، المطبعة العالمية ، القاىرة ،  -3
 عبلؿ الفاسي : الحركات االستقبللية في المغرب العربي ، دار الطباعة المغربية ، ) د . ت ( -4

 يا : المراجعثان

عبدالحميػػد اإلبراىيمػػي : المغػػرب العربػػي فػػي مفتػػرؽ الطػػرؽ فػػي ظػػؿ التحػػكالت العالميػػة ، مركػػػز دراسػػات الكحػػدة  -1
 العربية ، بيركت ،) د . ت ( .

 2002تكنس ، 28حمادم الساحمي : " حقائؽ حكؿ استشياد فرحات حشاد " المجمة الصادقية ، العدد -2

، بيػػركت ،  3صػػكر الحديثػػة كىجػػـك االسػػتعمار ، دار النيضػػة العربيػػة ، ج الع –جػػبلؿ يحػػي : المغػػرب الكبيػػر  -3
1981   

 . 1968فرحات حشاد بطؿ الكفاح الكطني كاالجتماعي، سكسة ،  عمر سعيداف : -4

 . 42-41، ص  2002، تكنس ،  28البشير العريبي : " مع حشاد " ، المجمة الصادقية ، العدد  -5

لعربػػي فػػي مفتػػرؽ الطػػرؽ فػػي ظػػؿ التحػػكالت العالميػػة ، مركػػز دراسػػات الكحػػدة عبػػد الحميػػد اإلبراىيمػػي : المغػػرب ا -6
 العربية ، بيركت ، ) د . ت (

                                                           
 138-132محمد اليادم الشريؼ : المرجع السابؽ ، ص  1
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شارؿ اندرم جكلياف : المعمركف الفرنسيكف كحركة الشباب التكنسي ، تعريب محمد مزالي ، كالبشير بف سػبلمة ،  -7
 الشركة التكنسية لمتكزيع ، تكنس ، ) د . ت (  

 .  1954نس الثائرة ، المطبعة العالمية ، القاىرة ، عمي البميكاف : تك  -8

،  1956-1930الطاىر عبدا : الحركة الكطنية التكنسية ، الحركة الكطنية التكنسية رؤية شعبية قكمية جديدة  -9
 2دار المعارؼ لمطباعة كالنشر ، ط

نس ، الجزائػر ، المغػرب صبلح العقاد : المغرب العربي دراسة في تاريخو الحديث كأكضاعو المعاصػرة ، تػك  -10
 األقصى ، مكتبة األنجمك المصرية ، ) د . ت (  .

 .  1990، بيركت  4، ج  2عبد الكىاب الكيالي : مكسكعة السياسة ، ط  -11

كأثره عمى الببلد العربية ، معيد الدراسات العربية العالية ،  1878محمد مصطفى صفكت : : مؤتمر برليف  -12
 1957مطبعة الرسالة ، ) د . ـ ( 

، ترجمة حمادم الساحمي ، الشركة التكنسية لمتكزيع  1956-1881أحمد القصاب : تاريخ تكنس المعاصر  -13
 1986، تكنس ، 

، المجمع التكنسي  1934-1904عمي المحجكبي : الشابي عبد الحميد : جذكر الحركة الكطنية التكنسية  -14
 .  1999لمعمـك كاآلداب كالفنكف ، بيت الحكمة ، قرطاج ، 

د اليادم الشريؼ : ما يجب أف تعرؼ عف تاريخ تكنس ، تعريب محمد الشاكش ، كمحمد عجينة ، محم -15
 .  2001دار سراس لمنشر ، تكنس،

عمي المحجكبي : الحركة الكطنية التكنسية بيف الحربيف ، المعيد األعمػى لمتربيػة ، سمسػمة التػاريخ كالجغرافيػا  -16
 1986، منشكرات الجامعة التكنسية ،  2، ـ

، دار المعارؼ  1956-1930طاىر عبدا : الحركة الكطنية التكنسية رؤية شعبية قكمية جديدة ال -17
 ، ) د . ت ( .  2لمطباعة كالنشر ، ط

 .  2001، مركز النشر الجامعي ، تكنس ، 1956-1881عبد الكريـ عزيز : نضاؿ شعب أبي ، تكنس  -18

-1881ييف التكنسييف في عيد االستعمار الفرنسػي خميس العرفاكم : السياسة العقابية المسمطة عمى الكطن -19
، ) رسػػػالة دكتػػػكراه غيػػػر منشػػػكرة ( ، قسػػػـ التػػػاريخ ، كميػػػة العمػػػـك اإلنسػػػانية كاالجتماعيػػػة ، جامعػػػة تػػػكنس  1956

 .  2000األكلى ، 



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

205 

ب حمادم الساحمي : المجاىد األكبر الحبيب بكرقيبة ككفاحو مف أجؿ االستقبلؿ كبناء الدكلة العصرية الحبي -20
،  22" ، المجمػػة الصػػادقية ، العػػدد  2000-1901بكرقيبػػة ككفاحػػو مػػف أجػػؿ اإلسػػتقبلؿ كبنػػاء الدكلػػة العصػػرية 

 ( . 8-3، ص  2001تكنس ، 

 1974الطاىر عبدا : تاريخ الحركة النقابية في تكنس ، دار الطميعة ، بيركت ،  -21

 تبعية ، مطبعة عبلمات ، تكنس ، )د.ت (سالـ الحداد : الحركة النقابية في تكنس بيف االستقبللية كال  -22

، دار بكسػػػبلمة لمطباعػػػة  1924-1881البشػػػير بػػػف الحػػػاج عثمػػػاف الشػػػريؼ :  أضػػػكاء عمػػػى تػػػاريخ تػػػكنس  -23
   1981 كالتكزيع ، تكنس ،
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(  1940ػ1934لميبيا ) كاليتو فترة خالؿ بالبك لو ركج الذم كالحضرم العمراني التطكر: طرابمس مدينة  

 

الدكتكر: مصطفى رجب عمي يكنس   

 أستاذ التاريخ السياسي كاالجتماعي المعاصر

:المقدمة  

اإليطالي )كىي منطقة كانت حتى ذلؾ الحيف تخضع لمسيطرة العسكرية( بمدان يعاني مف  لقد كانت ليبيا حتى حقبة االستعمار

لممستعمرة  الرئيس النسيج الحضرم كالمعمارم لممركز عمى جميع األصعدة بما في ذلؾ مجاؿ البنية التحتية. إف نمط تأخر

يمكف اعتباره كلحد كبير خجكالن، كذلؾ إذا  كاف بعضو امتدادان أيضان لما كاف قائما في العيكد السابقة،اإليطالية طرابمس، كالذم 

ا با لمستعمرات األكركبية المجاكرة ماتـ مقارنتو ليس فحسب بالتقدـ العمراني الذم كانت تشيده دكؿ أكركبا أنذاؾ، كلكف أيضن

                                                                   لميبيا. 

بيد أف مدينة طرابمس عرفت في ظؿ حككمة ايتالك بالبكتطكران جذريان مف التجديد المعمارم كالحضرم، كذلؾ مف خبلؿ نشاط 

كنظران لكثافة  عمى الطراز األكركبي الحديث أنذاؾ.إنشاء مدينة جديدة رض لغكالتجميؿ مكثؼ مف عمميات البناء كالترميـ 

التعمير كمقداراإلضافات التي عرفتيا ىذه المدينة تحت إدارة بالبك، أصبحت ىذه األخيرة، حسب الكثيريف، مدينة استعمارية ذك 

عف تقييـ إيجابي لسياسة البناء كالتخطيط الحضرم المؤرخ اإليطالي الشييرأنجمك ديؿ بككا، حمة معمارية رائعة. فمف جانبو يعبر 

خبلؿ فترة كالية بالبك، جانب كبير مف مدينة طرابمس تـ إعادة » لمحاكـ اإليطالي التي نفذت في طرابمس، حيث يبلحظ أنو

                                     .1«تصميمو أكتعديمو

ش التاريخي، عمى تناكؿ التطكر المعمارم كالحضرم الذم شيدتو ىذه المدينة لذلؾ تركزت ىذه الدراسة مف خبلؿ التحميؿ كالنقا

.اليدؼ مف ىذه الدراسة؛ ىك عمى 1940إلى العاـ  1934إباف فترة حكـ بالبك لميبيا. الفترة التاريخية محددة ممتدة مف العاـ 

التأىيؿ كالتجميؿ كالتحديث التي ركجت ليا كجو التحديد التحقيؽ كالتمحيص كبشفافية في السياسة المعمارية كأعماؿ إعادة 

كقامت بتمكلييا الحككمة الفاشية في عاصمة المستعمرة الشماؿ أفريقية. اذ تـ بناء أحياء سكنية كاممة جديدة، كترميـ المباني 

                                                           
1
 A. Del Boca, Gli italiani in Libia dal fascismo a Gheddafi, Roma - Bari, Laterza, 1991, p.246, nota 42. 
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مياه كشبكات الصرؼ التاريخية كاآلثرية، كبناء الفنادؽ كالمدارس كالمستشفيات كالمباني االدارية كالصناعية العامة كقنكات ال

اليائؿ  المعاصرة لمحقبة( التطكر الصحي..الخ، ففي غضكف بضع سنكات فقط، فإف مشاىدة )السيما مف خبلؿ بعض الصكر

بالتقدـ، الذم شيده النسيج المعمارم كالحضرم داخؿ  في مجاالت مثؿ التخطيط الحضرم كالبناء، يمكف أف يغرس فقط الشعكر

                                                                          ثينيات القرف الماضي.المدينة الطرابمسية في ثبل

                                                                :مخطط تحديث المدينة القديمة

أساسييف: المدينة القديمة، كالمدينة الجديدة  اعيفكانت مدينة طرابمس مدينة ذات جاذبية كبيرة، حيث تـ تقسيميا إلى قط       

كمثؿ مدف أخرل يرجع تاريخ إنشاء معظـ بشبكة طرقيا كحدائقيا. البمدة القديمة كانت محاطة بأسكار، كمنطقة مخصصة ليا، 

المحيطة بيا النكاة  مبانييا إلى ما قبؿ الثكرة الصناعية، كانت تتميز بشكارع ضيقة كمتعرجة، كتمثؿ المباني الحمراء كاألسكاؽ

مككنة في تصميميا المعمارم مف خمس مناطؽ رئيسية ىي: ككشة  األخيرةالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية لممدينة. ىذه 

صفار، البمدية، باب البحر، الحارة الكبيرة كحكمة غرياف، ىذه األحياء كاف يسكنيا بعضان مف العرب كالجاليات األجنبية 

كبذلؾ يشكؿ ىذاف الجزءاف المتميزاف مجمع المدينة: طرابمس، بأجزائيا القديمة كالحديثة،  .1كدية كاألكركبيةاألخرل، مثؿ اليي

يمكف أف يطمؽ عمييا "المدينة المزدكجة" أك"المدينة المستعمرة". ىذا المفيـك كاف يطمؽ عمى تمؾ المدف التي تنتمي إلى البمداف 

      لمستعمركف في تمؾ المناطؽ عمى بناء مدف جديدة إلى جانب المدف القديمة.النامية الخاضعة لبلستعمار، حيث حرص ا

لقد كانت مدينة طرابمس في بداية حقبة حككمة ايتالك بالبك، صغيرة جدنا، مقارنة بالمدف االستعمارية األخرل الكاقعة          

، عند بداية االحتبلؿ اإليطاليالعاصمة طرابمس، األبيض المتكسط، كالقاىرة أك الجزائر أك تكنس. كانت  عمى ضفاؼ البحر

عمى عكس مدينتي تكنس  2«لصيد األسماؾ كرسةكم ،يكسكىا الغبار عسةبمثابة قرية تركية نا» ،كما أبرز المؤرخ سيجرم

لمببلد في كانت تمثؿ أك باألحرل تجسد الصكرة العامة كمع ذلؾ، ليس باإلمكاف أف النعتبر مدينة طرابمس  كالجزائر الكبيرتيف.

تمؾ الفترة، لذلؾ فإف النمكذج األكثر ببلغة لمنسيج الحضرم كالتنفيذ المعمارم الذم تـ تنفيذه مف قبؿ السمطات االستعمارية 

                                          .اإليطالية في مستعمرتيا الشماؿ أفريقيو كاف مركزاى بشكؿ أساسي في مدينة طرابمس

                                                           
1
٣ُُِٔى أٗظٍ:     

؛  ق٤ٖٓ ذح٤ًٍ، جُكحُس جالؾطٔحػ٤س ُٔى٣٘س ؽٍجذِّ ك٢ 29ـ54ّ، ص، 1988ىجٌ جُؼٍذ٤س ٌُِطحخ، ؽٍجذِّ، ض٤ٓ٤ٍ ذٖ ٠ْٞٓ، جُٔؿطٔغ جُؼٍذ٢ ج٤ُِر٢، جُ

.11ـ53ّ، ص،2009، جًٍُُٔ جُٞؽ٢٘ ُِٔكلٞظحش ٝجُىٌجْحش جُطح٣ٌه٤س، ؽٍجذِّ، 1911ـ 1835جُؼٜى جُؼػٔح٢ٗ جُػح٢ٗ   
2
 C.G.Segrè, Italo Balbo: una vita fascista, Bologna, Mulino, 1988, p.369. 
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ة البناء كالتخطيط العمراني التي اتبعتيا ىذه حككمة، في األقاليـ الميبية األخرل بشكؿ عاـ كمدينة طرابمس بشكؿ سياسإف      

خاص، تـ تنفيذىا عمى كجو الحصر مف قبؿ العديد مف الميندسيف اإليطالييف الذيف تـ جمبيـ خصيصان مف إيطاليا. في حيف 

داخؿ المدينة بشقييا القديـ كالجديد، كاف بعضيا تابع لمقطاع العاـ كأخرل  ىذه المشاريع فإف المؤسسات التي تكلت تنفيذ

لمقطاع الخاص كبإشراؼ كمتابعة مديرية األشغاؿ العامة، المتألفة مف المكتب الفني لبمدية طرابمس، ككاسا دم ريسبارميك 

                                     .1( كىيئة الفنادؽ كالسياحة في ليبيااالدخار)صندكؽ 

التجديد الجدرم لمدينة طرابمس كذلؾ مف خبلؿ فرضو آراء دقيقة حكؿ كيفية تخطيط  ىك لقد كانت خطة الحاكـ بالبك    

أعماؿ البناء كالترميـ داخؿ المدينة كبالتالي فقد كاف ىذا األخير يقـك بمناقشة الميندسيف المعمارييف عمى كؿ التفاصيؿ، التي 

صغيرة لعمميات التخطيط الحضرم المزمع تنفيذىا في المدينة. باإلمكاف تككيف فكرة عف الصكرة التي كاف عند البعض  قد تبدك

يتخيميا بالبك في ذىنو في ىذا الصدد، كذلؾ مع مراعاة بعض العكامؿ المحددة، فعمى كجو الخصكص، كعمى عكس خطط 

ميبيا كاف يرفض الخطط أك المشاريع الضخمة المبالغ فييا مكسكليني المتعمقة بمكضكع التخطيط الحضرم، فإف الحاكـ العاـ ل

أك تمؾ التي تتسـ بالطابع الزخرفي بشكؿ مفرط. ففي رسالة مكجية مف قبؿ بالبك إلى الميندس المعمارم اإليطالي المعركؼ 

كالمخرجات المتعمقة ، قاـ الحاكـ اإليطالي بتكضيح سبب رفضو لمعديد مف التفاصيؿ 1935يكنيك  2أرماندك براسيني بتاريخ 

بمشركع تشييد مبنى كاسا دم ريسبارميك )مبنى مصرؼ ليبيا المركزم في الكقت الحالي( الذم كاف يشرؼ عمى تنفيذه 

الميندس براسيني، حيث كاف ىذا المشركع، في كاقع األمر، يتضمف استخداـ العديد مف مادة الرخاـ بيدؼ تزييف المبنى، كىك 

ساءةالتبدير المفرط  أعتبره بالبك نكع مفا م التصرؼ تجاه أمكاؿ المستعمرة. فيذا األمر، حسب رأيو، كاف سيترؾ انطباع  كا 

عمى المبنى لغرض إنياء إجراءاتيـ  سمبي لدل العمبلء السيما مف المكاطنيف الميبييف الفقراء، الذيف سيترددكف مستقببلن 

                .2مكضعيا كبشكؿ مبالغ فيو في غيرالمصرفية، حكؿ مسألة إىدار أمكاؿ البمد مف خبلؿ انفاقيا 

ليبدأ مباشرة عممو في التخطيط كالبناء، ، 1934منذ منتصؼ شير يناير مف عاـ بالبك، متصرفان كالممؾ، استقر في المدينة 

تغييرات  مج األخيرلقد شممت براحيث شممت خططو تغييرات كبيرة كتنفيذ األشغاؿ العامة داخؿ المدنية بشقييا القديـ كالجديد. 

فقد قاـ المكتب التنفيذم لبمدية طرابمس، الذم شكمتو لجنة برئاسة الميندس ؼ. دم فكستك، كالذم جكىرية داخؿ ىذه المدينة، 

                                                           
1
 Cfr. ASC, MAI, b. 114, fasc. 2.3, Varianti al piano regolatore di Tripoli; C. Segrè, op. cit., pp.366-370; S. 

Libycus, Due anni di Governo del maresciallo Balbo in Libia, Tripoli, Maggi, 1936, p. 37. 

1984, p.329. Vallardi, ,Milano, Italo Balboi, p.370; G.B.Guerr, op. cit.C.G.Segrè,  
2
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عينو بالبك نفسو في فبراير مف ذات العاـ ، كبمكافقة مكتب األصكؿ األثرية، بتنفيذ خطة شاممة لمترميـ كالتحديث كالتجديد 

كاف مف شأنو أف يعيد انعاش طرابمس التركية )المدينة القديمة( التي تآكمت مبانييا بفعؿ اإلىماؿ مع ، ىذا األمر قديمةلممدينة ال

تجديد اثنيف مف األحياء ، عمى تنفيذ خطة بيدؼ ترميـ ك 1934/35بيف  عكؼ ىذا المكتب في الفترة ما. لقد 1مركر الزمف

المرتبطة ، كتنسيؽ األزقة ي المركزم( كالحارة الصغيرة، ككبلىما يقع داخؿ المدينة القديمةالمفصمية بالمدينة، الحارة الكبيرة )الح

كتمؾ المتفرعة منيا، بينما تـ ترميـ كتنظيـ كبصفة نيائية العديد مف المباني الكاقعة في منطقة ساحة الباز كبنؾ ركما،  بيا

نشاء القنكات الرئيسية التي تستقبؿ باقي القنكات إعادة ت. كما قاـ ىذا الجياز ب2كتزكيدىا بالخدمات الحديثة نظيـ المجارم كا 

المجارم الرئيسية، إضافة إلى ىيكمة كتنسيؽ كرصؼ كتعبيد الشكارع الرئيسية عمى نمط  الثانكية المؤدية إلى الشكارع أك

بذلؾ العديد مف الشكارع لقد أصبحت حضارم حديث، إلى درجة تجعؿ أعماؿ النظافة فييا يتـ بكؿ سيكلة كبطريقة حديثة. 

(، كما أنو بفضؿ أعماؿ إدارة البمدية تحكلت كشارع الباب الجديد كشارع دم أنجمكالقديمة كالشكارع الضيقة كالمتعرجة معبدة )

مساحات شاسعة مف األراضي المحيطة بالمدينة كداخميا، كالتي كانت في السابؽ بفعؿ سقكط األمطار تشكؿ مستنقعات تجمع 

حيث أضحت تساىـ ىي االخرل في منح الزائر القادـ إلى المدينة عبر البحر، كىك مدخؿ الميناء،  قذرة، إلى حدائؽ،المياه ال

مف مناظر السكاحؿ اإليطالية الساحرة أنذاؾ، حيث كاف ىناؾ كيمكمتراف  يختمؼ كثيران عف أم منظر منظراي بييجا جميبل ال

السيما  لحدائؽ، ففي كؿ مكاف أك مكضع كاف يكجد ركضة مزكدة باألشجاركنصؼ مف سكاحؿ الككرنيش المشجرة تحيط بيا ا

كما قامت إدارة البمدية بتركيب تماثيؿ تذكارية كفنية كأقكاس كبيرة كنكافير كحنفيات  .3النخيؿ أضافة إلى مقاعد لمجمكس

مارككس أكريميكس  نة القكس الركماني، ىذا فضبلن عف قياـ إدارة البمدية بترميـ كصياالعاـ مف قبؿ السكاف لبلستخداـمخصصة 

                                    .1634شمالي المدينة، الذم تـ إنشاؤه في عاـ  المنصكب في حي باب البحر

ضركرية مف  ، كانت تعتبر5إف األعماؿ المنفذة في المدينة القديمة مف قبؿ حككمة بالبك، كما تؤكد ذلؾ كثيقة معاصرة

حية كالحضرية، ففي مناسبات عديدة، في الكاقع، تـ التأكيد عمى أف أكلئؾ الذيف أشرفكا عمى ىذه األعماؿ الناحيتيف الص

كاجيكا، باإلضافة إلى المشكمة المرتبطة بالجانب الفمكمكرم التقميدم لممدينة، مسألة الجانب البيئي كالصحي. كاف الخكؼ السائد 

                                                           
1

 .  189.188، ص، 1970، وجٌ جُطرحػس جُكى٣ػس، ؽٍجذِّ، 1870ـ 1970ذِى٣س ؽٍجذِّ ك٢ ٓحتس ػحّ، 
2
 ACNT, pacco.69, fasc. 2/3, Il rinnovamento della città di Tripoli negli anni XII-XII. 

3
 ACNT, pacco.69, fasc. 2/3, Il rinnovamento della città di Tripoli negli anni XII-XII. 

4
 S. Libycus, op. cit., p. 37. 

5
 ACNT, op. cit., ibidem 
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بو المدينة كاف سيتـ قمبو أك تحريفو بسبب التغييرات المزمع تنفيذىا مف  لذم تتميزالذم نشأ، يكمف في فكرة أف النمط القديـ ا

خبلؿ الخطة التجديدية لممدينة كالتي كانت تستدعي الحاجة تزكيدىا بخدمات صحية كحضرية حديثة، األمر الذم قد يؤذم إلى 

التقرير الحككمي ذم الصمة في كقت الحؽ عكس ما تغيير مبلمحيا التقميدية بأكمميا. كمع ذلؾ، فقد أظيرت نتائج الدراسة ك 

كاف يخشى أك متكقع، حيث كاف مف الممكف التكفيؽ، في الكقت نفسو، بيف األمريف المذيف أظيرتا الحاجة عمى أنيما ال غنى 

رابمس عنيما، كىما الجانب الصحي )البيئي( كالجانب الحضرم المعمارم الذم يتميز بو دائمنا تصميـ أك تخطيط مدينة ط

                   القديمة.

عمى التنافس مع كؿ تمؾ  تمكنت المدينة القديمة مف الحفاظ عمى بصمتيا التقميدية، فقد أصبحت حين قادرعمى ىذا النحك 

 غـ مف شكميا اليندسي الجديد، إال أنيا ظمتلر اب، فاألحياء األخرل التي كانت مكجكدة في طرابمس اإليطالية الكبيرة الرائعة

أسكاقيا القديمة، حيث صدل أصكات الحرؼ ك كأزقتيا الضيقة المميئة بالظبلؿ  تحتفظ بشكميا كطابعيا المحمي بمداخميا

             .المباني التي كانت في تنافر كتناقض مع الحضارة كالمدنية خبلؿ تمؾ الفترةمستبعدةن بذلؾ  كالصناعات التقميدية،

                                                                                              :التنمية الحضرية كالدعاية  

طرابمس، قامت حككمة بالبك بالتخطيط لبناء مدينة حديثة عمى النمط أك مدينة كفقنا لمخطة الحضرية ل                        

 حيث كانت تشمؿ ىذه المخططات، كالتي تعكس مقدارالقديمة،  عف نظيرتيا المدينة الطراز األكركبي، مع اختبلؼ كبير

التنمية الحضرية األكثر صمة، البدء في تشييد أحياء سكنية كتجارية كانت تعرؼ باسـ " التشيتا دم جارديني" )مدينة 

الصادرة بمكجب قانكف شير  . لقد تـ اعتماد الخطة الرئيسية لبناء ىذا الحي نتيجة لتعميمات الحاكـ العاـ ايتالك بالبكالحدائؽ(

، حيث تضمنت ىذه التعميمات دمج المنطقة الحضرية الجديدة ضمف بما كاف يعرؼ باسـ الجدار 1934نكفمبر مف عاـ 

الباحث الميمكدم عمكرة، حسب ك  .1بف عاشكر )شارع( اإليطالي أك "سكر الككردكف" ، بما في ذلؾ المنطقة الشمالية مف فيالي

التقديرات، كنسبة مئكية، إلى أف المباني التي تـ  تـ شغؿ مساحة محدكدة مف ىذه المنطقة، حيث تشير ،1952فأنو حتى عاـ 

اإليطالي، كالتي لـ تتجاكز  ٪ مف المساحة الكمية لممنطقة الكاقعة داخؿ الجدار 50شغميا مف قبؿ السكاف لـ تتجاكز أكثر مف 

                                                           
1
 ACNT, Il governo della Libia, fasc.12, Piani regolatori dei centri urbani capi luoghi di Libia: provincia di 

Tripolitania, 1935/37. 
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.                 1نسمة 40.000يقرب مف  مساحة تكفي الستيعاب ماىكتار، ككفقان لمخطة التنظيمية فيي  3000 مساحتيا 

                                                         

ىذه الخطة، تـ بناء مباني رئيسية أخرل، بعضيا يتميز بتفاصيؿ الطراز الفاشي، في حيف أف البعض اآلخر  كعمى أثر        

كمف األمثمة عمى ذلؾ مبنى أك ، الشرقي اإلسبلمي في التفاصيؿ الداخمية كفي الجانب الخارجيمستكحى مف الطراز الفينيقي 

حاليان( ،  يميا )عمر المختارشالشعب فيما بعد(، كمبنى الكالية في ككرسك سي الحاكـ العاـ لميبيا )قصرالممؾ كقصر قصر

ماف االجتماعي، كمبنى المستشفى الرئيسي، كمبنى كمقربنؾ ركما، كمقر كاسا دم ريسبارميك)صندكؽ االدخار(، كمقر الض

النماذج المعمارية المتعمقة بتشييد بعض الفنادؽ كفندقي الكداف كالميارم، كيتميز  . كما اعطيت مساحة أيضان إلى2األكقاؼ

. كتمتاز كاجية كبلىما بطراز معمارم شرقي، يضاؼ إليو تفاصيؿ التصميمات الداخمية لممباني، كالنافكرات كالبرؾ كالفناءات

ىذيف الفندقيف بمختمؼ العناصر المميزة لممدنية كالحضارة العربية كالمنارات كالقباب، ىذا فضبلن عف كجكد الحمامات التركية 

 ، كاألقبية المفتكحة أك المشرعة عمى الفناءات الداخمية. فعمى سبيؿ المثاؿ، كاف فندؽ الكداف، كالذم ال يزاؿ مكجكدنا حتى اليـك

في ىندستو الداخمية )مف خبلؿ المبلحظة المباشرة( مف العديد مف غرؼ النـك كالقاعات المخصصة لبلحتفاالت  يتألؼ

االجتماعية كالرسمية، مثؿ القاعة الرئيسية المخصصة لممعارض، ككذلؾ صالة المائدة الخضراء، ىذا فضبلن عف كجكد 

لقد أصبح ىذاف المبنياف، بفضؿ طرازىما المعمارم الجميؿ، أحد  .3المطاعـ كالممرات كالشرفات كالنكافير كالممقؼ اليكائي

الكجيات المفضمة لمسياح مف جميع أنحاء العالـ، حيث زاد عدد ىؤالء الذيف بدأكا في زيارة ليبيا أثناء فترة بالبك بشكؿ ممحكظ 

سائح في عاـ  8000الي عدد السياح مقارنة بالزمف الذم سبؽ ىذه الحقبة االستعمارية. ككفقنا لممؤرخ جكيرم، فقد بمغ إجم

  28.304المؤرخ فيكارم إلى أف عدد السياح كاف قد بمغ عددىـ إلى  ؛ في حيف يشير1935في عاـ   40.000ك  1933

                                                           
1
، ٓ٘شٌٞجش ًٍُٓ 3، 1835ـ 1950ٞو١ ػٌٔٞز، جُططٌٞ جُؼٍٔج٢ٗ ٝجُٔؼٔح١ٌ ك٢ ٤ُر٤ح، ػٖٔ أذكحظ ٓإضٍٔ جُطح٣ٌف قٍٞ جُٔؿطٔغ ج٤ُِر٢ ػ٢ِ ج٤ُِٔ 

 .975ـ 991، ص، 2005ؾٜحو ج٤ُِر٤٤ٖ ُِىٌجْحش جُطح٣ٌه٤س، ؽٍجذِّ،
2
ٓغ ٗوَ جُِٓطس ئ٠ُ جُٔحٌشحٍ ذحُرٞ ذظلطٚ جُكحًْ جُؼحّ ، ٝجُشؾ( ًحٕ ٓوٍ جُكٌٞٓس ٣وغ ك٢ جُٓحذن ك٢ ٓؿٔغ ٖٓ جُٔرح٢ٗ ك٢ ك٤ح٢ُ و٣ال ْر٤حؾ٤ح )شحٌع 

أػٔحٍ جُؿى٣ى ٤ُِر٤ح، أّْ ٓر٠٘ ٓهظض ُِكٌٞٓس، ٝجُٔؼٍٝف ذحْْ "هظٍ جُكحًْ جُؼحّ"، ج١ًُ طٔٔٚ جُٜٔ٘ىِ جُٔؼٔح١ٌ جإل٣طح٢ُ و١ كحْٝطٞ ٝجٗطٜص 

ج،  34ك٢ ٓى٣٘س ؽٍجذِّ، ق٤ع ٣رِؾ جٌضلحػٚ قٞج٢ُ ، ٝج١ًُ ٣ٔػَ أقى أْٛ جُٔرح٢ٗ جُكى٣ػس 1935ضش٤ىٙ ك٢ أًطٞذٍ ٖٓ ػحّ  ًٍ ٣ٝطحُق جُٔر٠٘ ك٢ ذ٘حتٚ جٝ ٓط

     ٌٓحضد ق٤ٌٓٞس ٓطؼىوز.                                                                                                         ضظ٤ٔٔٚ جُىجن٠ِ ٖٓ جٌذغ ؽٞجذن ضؼْ 

                                                                          

                                                                                                                                                                           ٣ُُِٔى أٗظٍ:

     

G. Bucciante, Lo sviluppo edilizio della Libia, Tripoli, 1937, p.3; G.B.Guerri, op. cit., p. 308.  
3
 C. G. Segrè,  op. cit., p.366; S. Libycus, op. cit., pp.26.27; G. Bucciante, op. cit., p. 6.  

 .309ص،  . ٝ ٤ُر٤ح ك٢ ٓحتس ػحّ،9ـ11( ص، 1937)أًطٞذٍ  1ٝأٗظٍ أ٣ؼحً: ٤ُر٤ح جُٔظٌٞز 
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لى 1933في عاـ  . كبيذا الخصكص، يؤكد أيضان المؤرخ اإليطالي أنجمك ديؿ بككا عمى الجانب 19381في عاـ  43.763، كا 

لقد أصبح بناء الفنادؽ الكبيرة كفندقي الكداف كالميارم، عمى سبيؿ المثاؿ، كجية » بناء ىذه الفنادؽ بقكلو:السياحي التجارم ل

                                  .2«مفضمة لمسائحيف، كتجسيد العامؿ الرئيسي في جذب السياح إلى المستعمرة شماؿ أفريقيو

                     

ت البناء المذككرة أعبله، أكلت الحككمة االنشاط السياحي، فإلى جانب عممي ت أعماؿ أخرل بيدؼ تشجيعلقد أضيف           

اإليطالية االىتماـ أيضان بمجاؿ العركض المتحفية في المدينة، فمف خبلؿ التكجو الجديد ليذه الحككمة كانت ىناؾ برامج إعادة 

، كالذم 1934المختمفة، مثؿ المتحؼ الكبلسيكي الذم تـ تجديده في عاـ ىيكمة كبناء متاحؼ متخصصة في الفترات التاريخية 

 ، حيث قامت ىذه األخيرة بترميمو ككذلؾ إجراء بعض التغيرات الجكىريو عميو.1919يعكد تاريخ إنشائو في األساس إلى عاـ 

يكنيك فيعاـ  20الصادر في  11277كما قامت ىذه الحككمة، كبتكجييات مف الحاكـ بالبك )بمكجب المرسـك الحككمي رقـ 

عمى التعبير عف الجانب  متحؼ طرابمس الطبيعي، كالذم كاف يمثؿ النمكذج األكثر تكامبلن، كالقادر (، بتأسيس1936

الحضرم في إطاره التاريخي، فقد تـ بيذا الصرح، كعمى غرار سياسة تشييد الفنادؽ كفندقي الكداف كالميارم، كضع نمكذج 

. 3سية لسياسة بالبك في المستعمرة المطمة عمى البحر المتكسطيمستقببلن مقصد سياحي ضمف األكلكيات الرئمثالي لجعؿ ليبيا 

لقد تـ تقسيـ المتحؼ الطبيعي، الذم ىيمف عميو الجانب الكبلسيكي كالطابع الركماني، إلى أجنحة كغرؼ تضـ العديد مف 

مجمكعة مف المعركضات لممكتشفات كالمقي األثرية المنقكلة، مثؿ ى االكتشافات األثرية. ككانت تشمؿ مقتنيات ىذا المتحؼ عم

الفخار كالعمبلت المعدنية كالزجاج كالمنحكتات كنقكش التيتية كلكحات فسيفسائية كتماثيؿ كشكاىد مف القبكر كنمادج حيكانية 

تمؾ التي  يت داخؿ المنطقة، أكالتي أجر  لكجية التي عثر عمييا في الحفرياتك محنطة ألصناؼ مف الحيكانات كالمكاد الجي

كانت قد جمعت مف مناطؽ مختمفة مف الببلد، كالتي يعكد تاريخيا إلى فترات زمنية متفاكتة كمختمفة، ال سيما الحقبتيف 

الركمانية كالبيزنطية. كما تـ في ىذا المتحؼ تخصيص قسـ لممعركضات التي كانت تمثؿ الحياة االجتماعية في الببلد، كالتي 

                                                           
1
G.B.Guerri, op. cit., p. 31; E. Vicari, Ente turistico alberghiero della Libia, in «Gliannalidell’Africaitaliana»,V,

n. 4, 1942, pp. 958-975.   
2
 A. Del Boca, op. cit., p.246, nota 42. 

3
 Cfr. ACNT, fasc.6, Istituzione del museo libico di storia naturale; A. Desio, Il Museo libico di storia naturale, 

Tripoli 1937, pp.1-5. 
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. كنستشؼ مف فكرة الحككمة اإليطالية في تطكير ىذه المتاحؼ، بأنيا كانت تعكس سياسة ىذه 1كفقان لتاريخيا الزمنيعرضت 

السمطات  األخيرة الدعائية المتعمقة باالىتماـ الخاص بالتراث الثقافي كالطبيعي في ليبيا، كليككف شاىدان  ػ مف كجية نظر

                       الفاشية ػ عمى الحضارة اإلنسانية.

كالنمك الحضرم، الذم شيدتو ليبيا خبلؿ حقبة ايتالك بالبك، قامت الحككمة اإليطالية بتنفيذ  كاالنتعاشكفي مناخ مف التفاؤؿ 

كانت ىذه المسألة لقد . 1926مشركع تجديد كتحديث معرض طرابمس الدكلي، كالذم يعكد تاريخ بنائو في األساس إلى عاـ 

طبلؽ أعماؿ ىذا المعرض كانت تيدؼ،  عاية الفاشية التي كصمت إلييا سياسة بالبكبمثابة ذركة الد الحضرية، ففكرة تجديد كا 

عف نجاح الفاشية في عممية تحديث المدف الميبية الكبيرة، كال سيما طرابمس، كمف ناحية أخرل، كاف  مف ناحية، إلى التعبير

السمطات  ماعي، كذلؾ بهغية تبرير كجكدىا االستعمارم، فمف كجية نظرالمقصكد مف كرائيا أيضان االىتماـ بالجانب االجت

بؿ أيضان كانت تعتبرىا كأحد ، دخؿ في نطاؽ سياسة استقطاب المشاركة الخارجية فحسبلـ تاإليطالية، فاف ىذه التظاىرة 

يبييف ليذا المعرض، كاالحتفاء مشاريع الخدمات االجتماعية لمسكاف المحمييف، بدليؿ حرص ىذه السمطات عمى تنظيـ زيارات لم

                          .2بيـ، ىذا فضبلن عف تخصيص أجنحة مف ىذا المعرض لغرض عرض صناعاتيـ الحرفية التقميدية

:التكسع الحضرم لمعاصمة           

ي ذلؾ ترتيب الشكارع الرئيسية في طرابمس "بالبك" الجديدة، شيدت المدينة زيادة مكازية في أنشطة مكتب األشغاؿ العامة، بما ف

الفرعية بأسمكب حضرم حديث، ككفقان لممصادر)الكثائؽ( المعاصرة، ككتمبية لبلحتياجات التي تفرضيا الحياة  كالثانكية أك

المتبعة مف ىذا المكتب تيدؼ إلى رصؼ الشكارع كاألرصفة، كبناء شبكات الصرؼ الصحي  الحديثة، كانت ىذه التدابير

األمطار في األحياء الطرفية، كتركيب الشبكات الكيربائية، باإلضافة إلى إنشاء بعض الحدائؽ الصغيرة كالممرات إلخبلء مياه 

ع الرئيسية؛ كككرسك ار لمشك  . كاألمثمة عمى ذلؾ مستكحاة مف شكاىد كنمادج 3المتناسقة في العديد مف ىذه الشكارع كاألحياء

                                                           
1
 Ibidem. 

2
  S. Libycus, op. cit., pp.22.23. 

ٝأٗظٍ أ٣ؼحً:   

.211.210، ص،2008، ٝ ٓكٔى جُٔلط٢، جأل٣حّ جُطٍجذ٤ِٓس، ٓؿِّ جُػوحكس جُؼحٓس، ؽٍجذِّ، 16ـ20( ص، 1937)أًطٞذٍ  ٤ُ1ر٤ح جُٔظٌٞز   
3
 ASC, MAI, b.114, fasc.2.3.sfac.3/5, Variante al piano regolatore di Tripoli; si vedano anche G.Bucciante, op. cit., 

pp. 3-5; S. Libycus, op. cit., p.38. 

 أٗظٍ أ٣ؼح:ً  

 309.303.  ذِى٣س ؽٍجذِّ ك٢ ٓحتس ػحّ، ص، 
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(، شارع مانزكني )شارع سيشيميا )عمر المختار حاليان(، ميداف إيطا ليا )ميداف السرايا(، ميداف الكاتدرائية )ميداف الجزائر اليـك

المأمكف حاليان(، شارع فيتكريك مانكيمي)شارع العزيزية(، كشارع لكمبارديا، كشارع مارككني، كشارع التسيك)ميزراف(، كجادة 

كالتي تحكلت تسميتيا فيما بعد كحتى ىذه المحظة الى اسـ  مارتيني كالكاجية البحرية التي كاف يطمؽ عمييا أسـ الككنت فكلبي

                                                                                                               شارع الشط.

       

لصكر المتاحة في ذلؾ الكقت، يبلحظ أف مف خبلؿ المبلحظة كالتحميؿ الدقيؽ لممشاريع المرئية بشكؿ مباشر أك مف خبلؿ اك 

ىذه الشكارع اتسمت مف حيث ترتيبيا كتنظيميا ككذلؾ مف جانب تسمياتيا بالطابع اإليطالي الصرؼ. فمف كاقع ىذه المشاريع، 

فيما يتعمؽ  لخطة تميز األحياء اإليطالية عف تمؾ العربية، خاصةن  تـ ترتيب الشكارع الرئيسية كشكارع المناطؽ المحيطة بيا كفقان 

لى حد  بتمؾ األحياء التي تقع في كسط المدينة أك في المناطؽ التي تكجد فييا مبافو مرتفعة. كيبعث ىذا األمر إلى األذىاف، كا 

ما، النظاـ الحضرم المستكحى مف النمكذج الذم ثـ تجسيده عمى طكؿ الشكارع الرئيسية في ركما الفاشية، فقد كاف لمككرنيش 

                                                                  .كمتناسؽ ة بيذه المباني ارتفاع  متجانسكالجدراف المحيط

                                                             

اني السكنية. ففي الفترة التطكر التدريجي لقطاع البناء المذككر أعبله، تـ التركيز أيضان عمى مشاريع تشييد المبجانب إلى 

، قامت الحككمة اإليطالية بعممية بناء المساكف الشعبية داخؿ المدينة، خصص معظميا 1937ك1936الممتدة بيف عامي 

كاف يعرؼ بمدينة التشيتا دم  لصالح السكاف اإليطالييف، كالمساكف التي تـ تشييدىا في منطقة بف عاشكر، المتاخمة لما

كحدة مف ىذه الكحدات السكنية،  16ائؽ(، كالتي بدكرىا تميزت بجمالية معمارية متجانسة، حيث تـ منح جيرديني )مدينة الحد

إقامة لمعماؿ الفاشييف، ككذلؾ المحاربيف القدامى. كما تـ أيضاي، كذلؾ تحت اإلشراؼ التنفيذم إلدارة البمدية، بناء مساكف  كمقار

كحدة سكنية عمى الطراز المعمارم الشرقي،  43تككف المشركع في مجممو مف شعبية إضافية في منطقة زاكية الدىماني، إذ ي

بنيت ضمف مجمكعات، كؿ كاحدة منيا تقع في مبنى مستقؿ يتككف مف أربع كحدات، حيث كانت جميعيا تقع عمى جكانب 

مطبخ، في حيف أف األزقة الداخمية كلـ تطؿ عمى الشكارع الرئيسية، كتتألؼ بعض منازؿ ىذه الكحدات مف ثبلث غرؼ ك 

اإليطالية الرسمية، تعتبر مف ضمف المنازؿ الصحية كالبلئقة  كاف يضـ غرفة كاحدة فقط، كما أنيا كفقان لممصادر البعض اآلخر
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                                                                                                 .1كالحديثة خبلؿ تمؾ الفترة

لقد كاصمت الحككمة اإليطالية سياسة بناء العديد مف المساكف العامة أيضان في مناطؽ أخرل كذلؾ عمى طراز نظيراتيا    

المذككرة أعبله، مثؿ القرية البدكية في منطقة تاجكراء المخصصة لمعرب الميبييف. ىذا المشركع كاف  يضـ أيضان مجمكعة مف 

. كما كاف المجمع السكني الذم تـ 2لصحية كدكاكيف كمحبلت تجارية كمسجد كمقاىيالخدمات االجتماعية كمرافؽ الرعاية ا

تشييده في منطقة شارع الصريـ مف بيف مشاريع أخرل اندرجت ضمف سياسة بناء المساكف الشعبية في مدينة طرابمس، كىك 

         .3منزؿ 112دكلة، بمغت حكالي يتألؼ في ىيكمو المعمارم مف منطقة سكنية تـ بنائيا لتككف منازؿ لمعماؿ كمكظفي ال

مؿ )كبشكؿ عاـ تتككف ىذه كحدات سكنية أخرل، عمى نظاـ الف ، تـ بناء ثمانيمقر المارشاؿ بالبك كفي طرابمس الجديدة،     

مف  ميـ الراقي كالجميؿ، كالتي أضفت،صالتي أعتبرت مف المنازاؿ ذات التالمنازؿ مف ثبلث غرؼ نـك كمطبخ كممر كحماـ(، ك 

كجية نظر األسمكب المعمارم، الطابع الحضرم اإليطالي عمى المدينة. لقد قاـ المكتب التنفيذم لبمدية طرابمس، المتألؼ مف 

         .4تسعة أعضاء أغمبيـ مف الميندسيف اإليطالييف برئاسة الميندس دم فاكستك، بتكلي ميمة تنفيذ أعماؿ ىذا المشركع

                                                                                

لمدينة طرابمس المدرجة في مراحميا شممت أيضاي خطة لتفعيؿ المرافؽ فمسفة الحاكـ العاـ بالبك تجاه قضية التكسع الحضرم إف 

ات ىذه الحككمة فيما يتعمؽ بتنظيـ الخدمية، كذلؾ مف خبلؿ جعؿ طرابمس مركزنا اجتماعيان كاقتصاديان لمبمد بأسره. فكفقان لتكجيي

، كدائما تحت 1935مف عاـ  المنطقة التي تـ تخصيصيا إلنشاء األسكاؽ العامة، قاـ المكتب التنفيذم لمبمدية في أكتكبر

إشراؼ الميندس المعمارم اإليطالي دم فاكستك، ببناء حي الصناعات التقميدية "سكؽ المهشير" كالتي بمغت تكاليؼ تشييده 

. في مجممو تضمف المشركع )سكؽ ككرش حرفية( مجمكعة مف الدكاكيف كالحكانيت كالمقاىي، 5ليرا إيطالية 500.000ي  حكال

ككذلؾ مجمكعة مف األجنحة أك الصبلت التي كانت تيستخدـ كمقار لمبحكث كاجتماعات الصناع كالحرفييف، فضبلن عف 

كالمعاصرة في ذلؾ الكقت. داخؿ ىذا السكؽ كاف ىناؾ أيضا مدرسة جمع المنتجات الحرفية المحمية القديمة تخصيص أماكف ل

                                                           
1
 ACNT, Il Governo della Libia, fasc.1-3, Costruzione di case popolari per metropolitani in Sciara ben asciur e 

Zauiet Dhmani il 1935/37; ASC, MAI, b.114. fasc.2.3, Varianti al piano regolatore di Tripoli. 
2
 C. G. Segrè, op. cit., p. 371; S. Libycus, op. cit., p.12; E. Scarin, L’insediamento umano nella Libia occidentale, 

Verona 1940, p.187. 
3
 ACNT, Il Governo della Libia, fasc. 3.4, D.L. 14.7.1937, n.1560.  

4
 ACNT, Il Governo della Libia, fasc. 4-6, Costruzione di case popolari per metropolitani in Sciara ben asciur e 

Zauiet Dhmani il 1935/37; S. Libycus, op. cit., p.39. 
5
 ذِى٣س ؽٍجذِّ ك٢ ٓحتس ػحّ، ص، .316.317 
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حرفة صناعة الفخار، حيث أككمت ميمة إدارة المدرستيف إلى معمميف لمتدريب عمى مختصة لتدريب الصاغة، كأخرل خاصة 

ؿ السكؽ تدارمف . كمف جانب أخر فقد كانت طبيعة العمؿ كعمميات البيع كالشراء داخ1إيطالييف متخصصيف في ىذا القطاع

االختصاصات،  قبؿ مجمكعة مف الصناع كالتجار العرب ككذلؾ الييكد، حيث شممت ىذه العمميات العديد مف الميارات أك

مثؿ؛ المنسكجات، كغزؿ الحرير كالصكؼ كالقطف، ككذلؾ التطريز بخيكط الفضة عمى الصفحات الجمدية، ىذا باإلضافة إلى 

.2ينة كمصنكعات السجاد، مثؿ تمؾ المنسكجة مف القش )الحصيرة(الثم صياغة المعادف النفيسة أك  

لقد تـ إدراج ىذا المشركع في سياؽ األسكاؽ التقميدية بيدؼ الحفاظ عمى البصمة العربية المميزة لمنطقة حي المشير، كيقع ىذا 

(، اإلسباني عمى منحدر ب السكؽ، الذم ال يزاؿ قائما حتى يـك الناس ىذا، بالقرب مف القصر يازا إيطاليا )ميداف السرايا اليـك

كيعتبر مف بيف المشاريع المعمارية التي تشيد عمى أعماؿ التجديد الحضرم التي قامت بيا الحككمة اإليطالية تحت إشراؼ 

ث، عف اإلبداع كالجماؿ المعمارم الحدي بأنو يمثؿ أقصى تعبير . كيتضح أك يبدك لمف يزكر كيشاىد سكؽ المشير3ايتالك بالبك

مع مبانيو المزخرفة، التي تتخمميا القباب كالنكافير كاألعمدة، كالتي تتكافؽ دائمنا مع مميزات الطراز الشرقي جنبنا إلى جنب مع 

التنسيؽ لمدينة طرابمس، أم تمؾ  ألكاف كلمسات البحر المتكسط، كما يشكؿ أيضان ىذا الصرح المعمارم عنصرنا مف عناصر

                           شماؿ إفريقيا كالتي أعطاىا اإليطاليكف بصمة حضرية فاشية بامتياز. المدينة الكاقعة عمى ساحؿ

                                                                                                               :استنتاجات

إذا كاف مف كراء برنامج البناء االستعمارم في كبرل مدف أقميـ طرابمس ىذا البحث في مجممو كاف محاكلة لمعرفة ما      

البنية التحتية لمببلد مف أجؿ نكع مف السياسة  كاف بالبك ييدؼ إلى تطكير حقان  مشاىد فاشية لمتباىي، أك مجرد دعاية أك

ما إذا كاف  بات المرافؽ االجتماعية، أكالمستنيرة النابعة مف االلتزاـ الشخصي بغية التطكير كالتحديث، كذلؾ كجزان مف متطم

التطكير الحضرم كالمعمارم لممستعمرة اإليطالية، الغرض الكحيد مف كراءه ىك زيادة التأكيد عمى السمطة الفاشية، كمكسكليني 

ؼ أف الحاجة في أفريقيا كالبحر األبيض المتكسط، بؿ كلتحسيف صكرة الفاشية اإليطالية، كزعيميا في العالـ أجمع. فمف المعرك 

يطاليا نفسيا، كانت حاضرة جيدان لدل بالبك كفي عممو السياسي. بالتأكيد، كاف  إلى إقناع الدكؿ المتنافسة، ككذلؾ مكسكليني كا 
                                                           

1
 ASC, MAI, b.1950, fasc.1, Fornitura ScuolaـBottega di ceramica, maggio 1937; B. Spadaro, Una colonia italiana, 

Firenze, Le Monnier, 2013, pp.96.98. 
2
 S. Libycus, op.cit., pp.31.32؛  

 :ٝأٗظٍ أ٣ؼحً 

 ذِى٣س ؽٍجذِّ ك٢ ٓحتس ػحّ، ص، .316.317
3
 .309ٗلّ جٍُٔؾغ، ص،  
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ىناؾ ميارة إدارية كبيرة لدل ىذا األخير، كما كاف عممو ممفتان كمثمرنا، كربما كاف سيككف أكثر إذا سمح الكقت كاألحداث لمحاكـ 

بإكماؿ سياستو، التي ركج ليا. لقد ظير التزاـ الحاكـ العاـ لميبيا ايتالك بالبك بإدارة المستعمرة في فعاليتو ككفاءتو كدقتو الفاشي 

ا  عمى كجو التحديد في مشركع البناء الذم قاـ بتطكيره بعناية داخؿ مدينة طرابمس، في كاقع األمر، ىذا المشركع كاف منظمن

يقة كمكجية؛ ىذا يشير إلى كجكد أىداؼ إضافية، تختمؼ عف الدعاية السياسية الفاشية بشكؿ جيد ككضع كفؽ خطط دق

كحدىا. كمع ذلؾ فمف ناحية، يمكف لممرء أف يفترض أف ىناؾ خطة لتطكير بناء عاصمة أقميـ طرابمس كأنو كاف التطمع ألف 

. كلكف، مف ناحية أخرل، يمكننا أف نفيـ بأف خطة 1«بكاف إفريقيا»تصبح، كما كصفيا مراسبلن أمريكيان معاصران لتمؾ الحقبة، 

عادة الييكمة لمبنى التحتية لممدينة، ىذه كانت تيدؼ أيضان إلى تغذية الدعاية الفاشية كتحفيز القدرة التنافسية، مع الدكؿ  البناء كا 

               األكركبية االستعمارية األخرل المتنافسة فيما بينيا، السيما فرنسا. 

، كانت تيدؼ في جزء كبير منيا، إلى 2ة بالبك الحضرية، كفقنا لبعض المؤرخيف أمثاؿ سيجرم ك بكتشانتي كليبيككسخطإف 

تغذية الدعاية الفاشية في الخارج، لذا فقد كاف الغرض مف عمميات البناء كمقدار اإلضافة العمرانية في طرابمس قبؿ كؿ شيء 

تكل الحداثة الذم كصمت إليو إيطاليا في مستعمرتيا المطمة عمى البحر المتكسط، ىك إظيار لمبمداف المستعمرة المتنافسة مس

ا بيدؼ ضماف الخدمات المدنية كاالقتصادية. كفقا ليؤالء المؤرخيف،  فإف بالبك نجح بالفعؿ في كلكف ىذا كاف مرتبطنا أيضن

الميبية كبناء المباني خارج األراضي اإليطالية الحصكؿ عمى الدعـ مف السمطات اإليطالية في ركما، لتنفيذ خطط تجديد المدف 

انطبلقان مف العاصمة طرابمس. يمكف القكؿ أف التطكير العمراني كتحسيف البناء الذم قامت بو حككمة بالبك في طرابمس، كاف 

مثؿ تكنس كالجزائر ييدؼ بالفعؿ إلى جعؿ ىذه المدينة قادرة عمى المنافسة مع العكاصـ االستعمارية األخرل لمساحؿ األفريقي، 

كالقاىرة. عبلكة عمى ذلؾ، ال يمكف اعتبار ىذا العامؿ بمعزؿ عف التقدـ الحضرم الحديث، الذم شيدتو مدف أكركبا، بما في 

ىناؾ أيضا عنصر ميـ آخر في ىذه المسألة أال كىك الجانب ذلؾ مدف إيطاليا مكسكليني، منذ العقكد األكلى لمقرف الماضي. 

ة في جعؿ ليبيا في المستقبؿ ػ كما يرل المؤرخيف سيجرم كديؿ بككا ػ كجية سياحية كمقصد لمسياح محكران السياحي، فالفكر 

فرضية الجانب السياحي التجارم  استبعاديمكف في أم حاؿ مف األحكاؿ  رئسيا أك باألحرل مف أكلكيات سياسة بالبك، كبذلؾ ال

نشاء المباني ا                        لذم قاـ بو بالبك في طرابمس خبلؿ فترة كاليتو لميبيا.البحت مف كراء التخطيط العمراني كا 

                                                           
1
 Cit. in G.B.Guerri, op. cit., p. 301. 

2
 S. Libycus, op. cit., pp. 17-39; C.G. Segrè, op. cit., pp.364-373, 394; G. Bucciante, op. cit., pp.3-17. 
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كبالتالي فاف ىذه الفرضية تبدك كاقعية إلى حد ما لككف أف بالبك، مف خبلؿ مشركع تطكير ))مدينة طرابمس(( سعى إلى       

ف يجعؿ ىذه المدينة "ركما ليبيا"؛ عاصمة أف تصبح عاصمة مستعمرتو إحدل المدف التي تتكافؽ مع حداثة العصر، كيريد أ

أكثر أك أقؿ عمى قدـ المساكاة مع العكاصـ االستعمارية األخرل. في كاقع األمر، لقد بذؿ بالبك قصارل جيده لجعؿ مدينة 

طرابمس كعاصمة لمحككمة االستعمارية اإليطالية، أكثر مف ككنيا مكاف إقامتو الشخصية فحسب. ىذا االفتراض، يمكف 

، عندما صرح بأنو كاف قد 1938تنتاجو أيضان مف خبلؿ شيادة الصحفي اإلنجميزم ستيير، الذم زار طرابمس في عاـ اس

                        . 1أعجب بشكؿ خاص، السيما فيما يتعمؽ بالعمؿ المباشر الذم أظيره مشركع بالبك التحديثي بالمدينة

قكؿ أف الدافع االستثنائي لمتطكر العمراني كالحضرم الذم قدمو بالبك إلى مدينة مف خبلؿ ما تـ عرضو حتى اآلف، يمكف ال   

ا تنافس جزئينا مع ما حققتو فرنسا في مستعمراتيا، خاصة في تكنس كالجزائر. لذا فأنو مف  طرابمس، قدـ لمكسكليني مشركعن

دقة كتحديدان، ربما تيتيح لنا  ستعمارية" بشكؿ أكثرخبلؿ قراءة معمقة في سياسة بالبك ىذه كعبلقتيا بالمسائؿ االجتماعية ك "اال

                               امكانية فيـ كبشكؿ أفضؿ غمكض، عمؿ ىذا الحاكـ في األراضي الميبية مف أم مكاف آخر. 

                                                                                          

 

 

 

               

                                                           
1
 G.L.Steer, A date in the desert, London, Hodder and Stoughton, 1939, p. 131. 
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 مبنى صندكؽ االدخار ػ طرابمس )اليزاؿ المبنى مكجكدان حتى اليـك كتـ تسميتو بمصرؼ ليبيا المركزم(

©  ACNT 

 
طرابمس )لـ يعد مكجكدنا  -النصب التذكارم لمجنراؿ كانتكرم كاف يقع عمى ككرنيش الككنتي فكلبي كبالقرب مف ميداف الغزالة 

 منذ الفترة الممكية(
© ACNT 
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 ميداف إيطاليا )ميداف السرايا( في طرابمس

© ACNT 
 

 

المصادر األرشيفية )أرشيؼ الدكلة المركزم، ركما(:   

ASC_ Archivio centrale dello Stato, Roma 

• MAI_ fondo Ministero dell’Africa italiana. 

• ACNT_ Sezione di documenti e dei manoscritti. 
 

ASC, MAI, b.1950, fasc.1, Fornitura ScuolaػBottega di ceramica, maggio 1937 

ACNT, Il Governo della Libia, fasc.1-3, Costruzione di case popolari per metropolitani in Sciara 
ben asciur e Zauiet Dhmani il 1935/37. 

ASC, MAI, b.114. fasc.2.3, Varianti al piano regolatore di Tripoli. 

ACNT, Il Governo della Libia, fasc. 3.4, D.L. 14.7.1937, n.1560.  

ASC, MAI, b.114, fasc.2.3.sfac.3/5, Variante al piano regolatore di Tripoli. 

ACNT, fasc.6, Istituzione del museo libico di storia naturale. 
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ACNT, Il governo della Libia, fasc.12, Piani regolatori dei centri urbani capi luoghi di Libia: 
provincia di Tripolitania, 1935/37. 

ASC, MAI, b. 114, fasc. 2.3, Varianti al piano regolatore di Tripoli. 

ACNT, pacco.69, fasc. 2/3, Il rinnovamento della città di Tripoli negli anni XII-XII. 
 

 المجالت:

20.16.15.11.9( ص، 1937)أكتكبر  1يا المصكرة ليب  

 المراجع العربية:

ـ.2008المفتي، محمد، األياـ الطرابمسية، مجمس الثقافة العامة، طرابمس،   

، 1835ػ 1950عمكرة، عمي الميمكدم، التطكر العمراني كالمعمارم في ليبيا، ضمف أبحاث مؤتمر التاريح حكؿ المجتمع الميبي 
ـ.2005رات مركز جياد الميبييف لمدراسات التاريخية، طرابمس،، المرج، منشك 3  

ـ.1970، دار الطباعة الحديثة، طرابمس، 1870ػ 1970بمدية طرابمس في مائة عاـ،   

، المركز الكطني 1911ػ 1835باكير، حسيف سالـ أبكشكيشة، الحالة االجتماعية لمدينة طرابمس في العيد العثماني الثاني 
  ـ.2009اسات التاريخية، طرابمس، لممحفكظات كالدر 

ـ.1988بف مكسى، تيسير، المجتمع العربي الميبي، الدار العربية لمكتاب، طرابمس،   
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 المصادر كالمراجع األجنبية:

Bucciante G., Lo sviluppo edilizio della Libia, Tripoli, 1937. 

Del Boca A., Gli italiani in Libia dal fascismo a Gheddafi, Roma - Bari, Laterza, 1991. 

Desio A., Il Museo libico di storia naturale, Tripoli, 1937. 

Guerri G.B., Italo Balbo, Milano, Vallardi, 1984. 

Libycus S., Due anni di Governo del maresciallo Balbo in Libia, Tripoli, Maggi, 1936. 

Segrè C.G., Italo Balbo: una vita fascista, Bologna, Mulino, 1988. 

Spadaro B., Una colonia italiana, Firenze, Le Monnier, 2013. 

Steer G. L., A date in the desert, London, Hodder and Stoughton, 1939. 

Vicari E., Ente turistico alberghiero della Libia, in «Gli annali dell’Africa italiana», V, n. 4, 1942. 
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  ثر الموروث القديم في ال عر الليبي ال ديث

البا ث/ م مد فر  فر ات   

ة  كلية العلوم االجتماعي  

( وآدابهاقسم العلوم اإلسالمية ) اللغة العربية   

      جامعة سليمان ديميريل

 ميمٌخص

كمكقؼ الٌنقاد العرب منيا، كمدل شييكع ىذه الظاىرة في الٌشعر الميبي، مع  تتناكؿ ىذه المقالة ظاًىرة الٌتناص في األدب العربي
 استعراض بعض الٌنماذج الشعرية التي تدٌؿ عمى استحضار الشعراء لمتراث الديني كاألدبي في نتاجيـ الشٍِّعرم. 

ككذلؾ تناكليا ‘رة مارسكىا في أشعارىـ، كقد اٌتفؽ الٌنقاد عمى أٌف الٌتناص  ظاىرةي حديثةه قديمة، فقد عرؼ القيدماء ىذه الظاى
ٌنما تناكلكىا تحت ميسمَّيات أيخرل أبرزىا: االنتحاؿ، كالسرقة،  الٌنقاد في دراساتيـ إال أنيـ لـ ييطمقكا عمييا ميسٌمى " تناص "، كا 

لبعض النصكص  كتكارد الخكاطر، كغيرىا مف الميسميات التي تدٌؿ عمى تداخؿ الٌنصكص بعضيا ببعض، كاستحضار الشعراء
 كاآلثار القديمة في أشعارىـ.

كقد أٍجمع الببلغيكف عمى أٌف التناص ىك أسمكبه ال ًغنى ألٌم شاعر عنو، بؿ كمنيـ مىف جعؿ إٍلماـ الشاعر بثقافاًت مىٍف سبقكه 
يٌذب أسمكبو .شرطا ًلشاًعرٌيتو، كأٌف األديب ال يككف أديبان إال إذا قرأ ما كتبوي األقدمكف حتى يينٌمي مكىبتو كيي   

كمف الٌنقاد مىف عٌد ذلؾ سًرقةن لمعاني كأفكار اآلخريف، كخاصة إذا استحضر الشاعر المفظ أك المعنى استحضاران تامان دكف أف   
ييضيؼ إليو جديدان ًمف ًعنده كىك عنده ًمف الٌسرقة المذمكمة التي ال سبيؿ إلى فبريرىا أك قيبكليا، أما إذا استحضر الشاعر ألفاظ 

ٌمةن جديدة فيذا ًمف المحمكد المقبكؿ كالذم ال يدخؿ في باب السرقة المذمكمة.  كمعاني مىف سبقكه كألبسيا حي

ٌجة أف األقدمكف لـ يترككا لٍفظان كال معنىن إال كقد  كمف الٌنقاد مىف أعطى لمشاعر العيذر في اقتباس ألفاظ كأفكار مىف سبقكه ًبحي
احةه لمجميع كيبقى فٍضؿي الٌسبًؽ ًلمٍف خاض فييا أكالي، كلمميحدثيف فٍضؿي اإلجادة كالتجديد في خاضكا فيو، فاأللفاظ كالمعاني ميت

.تمؾ األفكار كالمعاني  

كـ الثقافة  كالشعراء الميبيكف كغيرىـ مف الشعراء شاعٍت في أشعارىـ  العديد ًمف صكر التناص كخاصة التناص الديني كذلؾ ًبحي
مكمىو الدينية التي شاعٍت في المجت مع الميبي، فميعظـي الشعراء إٍف لـ يككنكا جميعيـ قد حفظكا القرآف الكريـ كدرسكا أحكامىو كعي

 فًمف الطبيعي أٍف يظير أثري ذلؾ في نناًجًيـ الشعرم.
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 كما أف لكيٌؿ شاعر طريقتو في استحضار المكركث القديـ ) الديني كاألدبي ( فمنيـ مىف استحضر ألفاظ  بعض آيات القرآف 
الكريـ، كًمنيـ مىف استعاف بأفكاره كمعانيو، كمنيـ مىف لجأى إلى االقتباس، كًمنيـ مىف لجأ إلى التضميف، كمنيـ مىف جمع بيؾ 

 المكركث الديني كاألدبي في أشعاره.  

.: الٌتناص، الٌنقاد، التراث، األدب العربي، األدب الميبي، االستعارة، السرقاتالكممات المفتاحية  

Özet  

 Bu makalede genel olarak tüm yazarlar, özel olarak ise şairler tarafından kullanılan

yöntemlerdenbiriolanvemodernçağınolgularınıneleştirisiolarakbilinenmetinlerarasılıkele

alınacaktır.Modernmetinlerinmesajıniletilmekistendiğikişinineskimetinlebağlantıkurmasını

veonuyenibirkültürelufkadoğruyönlendirilmesinisağlayacakestetikbirçeşniyegereksinim

duyması,buyöntemiyazarlariçinvazgeçilmezhalegetirmektedir. 

 

 Makalede,metinlerarasılıkkavramıveeleştirmelerinbukavramlailgilifarklıfikirleriele

alınmaktadır.  Görüleceği üzere, eleştirmenler tarafından intihal ya da çalma olarak da

adlandırılan bu yöntem ileri yaşlardaki şairler arasında oldukça yaygındır ve bilinçli ya da

bilinçsizolarakkullanılmaktadır. 

 

 Diğer şairler gibi, Libyalı şairler de bu yöntemi benimsemiş ve farklı türlerdeki

şiirlerindekullanmışlardır.BuşairlerdenbazılarıdinselmirasabaşvurmuşveKuran-ıKerimya

da Hadislerden alıntı yapmıştır. Bazıları da edebiyat mirasını temele alarak eski dönemlerde 

şairlerinüzerindedurduğubirtakımfikirlerveyaeskisözcüklereyervermiştir. 

 Makaleninsonunda“Altanas”yanimetinlerarasıolgusununhemeskihemdemodernbir

yöntemolduğunu,eski şairlergibigünümüzdeki şairlerindeşiirlerindekültürve eğilimleri ile 

uyumlubiçimdebuyöntemebaşvurduğusonucunaulaşılmıştır. 

 Anahtar Kelimeler:  Metinlerarası,Eleştiri,Miras,ArapEdebiyatı,LibyaEdebiyatı,

Metafor,İntihal. 
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  مقدمة

ـى الفكرية  مما ال شٌؾ فيو أف التراث القديـ ىك مخزكف األمة الذم يٍحفظي ىكٌيتيا     ككيانىيا، فيك المىًعيفي الذم يٍحكم الًقيى
، كاألدباء في كيٌؿ العصكر اعتمدكا عمى تناج مىف سبقيكىـ إلثراء نتاجيـ  كالثٌقافية كالحضارية، كىك مصدر إٍلياـو لكيٌؿ أديبو

ر التراث القديـ بنكعيو، كتيبٍرًىف عمى األدبي، كالمتتٌبع  ًلًديكاف الٌشعر الميبي الحديث يجدي إشاراتو كاضحة كجمية تؤٌكد حيضك 
 اتصاؿ الشعراء الميبييف بو كتكظيًفو في نتاجيـ الٌشعرم.

كما أٌف االعتماد عمى المكركث ىك أحدي األساليب التي يٍمجأ إلييا األدباء عاٌمةن كالٌشعراء بصفةو خاصة كىي ما عيًرؼ عند نيٌقاد   

مكب الذم ال ًغنىى ألٌم أديبو عنو، فًبًو تٍكتىًسب الٌنصكص الحديثة نٍكيةن جمالية عٍند العصر الحديث بظاىرة )الٌتناص(، ىذا األس

 الميتمٌقي بحٌيثي تربطو بنصكص سابقة فتٍفتح لو آفاؽ ثقافٌية جديدة.

ث الثقافي كتكمف أىمية المكضكع في أٌنو ييسمط الضكء عمى ظاىرة أدبية قديمةو حديثة ليا دكرىا الكبير في ربط الحاضر باإلر   

 القديـ، كالكقكؼ عمى الميارات األدبية لدل الشعراء الميبييف في تكظيؼ ذلؾ التراث .

 مفيـك الٌتناص:

إذا تأمٍمنا مفيـك الٌتناص تبٌيف لنا أٌنو ميسٌمى حديث ًلظاًىرة أدبية قديمة، فبدراسة بعض التآليؼ القديمة نقؼ عمى صكر عديدة 
ميسمٌيات أٍخرىل، كأٌف الٌنقاد تعاممكا معو ًضٍمف قضيةو أيخرل عيًرفٍت بالٌسرقة.لظاىرة التناص كلكٌنيا كردىٍت بً   

: نٌصٍت الٌظٍبيىةي  . كييقاؿي وي نٌصان: رفعوي. ككيؿ  ما أيٍظًيرى فقٍد نيصَّ ًجيدىىا أم: كالٌنص  في المغة رٍفعيؾى لمشيء، نصَّ الحديث ينيص 
فىعىٍتوي. ككذلؾ النَّص  في الٌسٍيًر إ .1ٌنما ىيك أٍقصى ما تٍقًدري عميًو الٌداٌبةرى  

الٌتكس ع كييعىٌرؼي الٌتناص أحيانان عمى أٌنو" إٍشكالية الكتابة ًبكتابات أيٍخرىل، أٍم الٌتعكيؿ عمى غٍيًرًه في الكتابة، كلًكف ًبقميؿ ًمف 
. 2كاإلضافة "  

يـ لـ ييٍطًمقكا عمييا ميصطمح "الٌتناص" كقد عالجكه يو" إال أنٌ ك يمكف القكؿ أف األدباء العرب قديمان قٍد مارسكا الٌتناص كخاضكا ف
.3تحت مفيـك "الٌسًرقات" كىـ ال يدركف أٌف أٍخذ األديب ًمف غٍيًره عٍف قٍصدو أك دكًف قٍصد ىي نٍفسييا " تناص"  

                                                           

ٌمد السابع، دار صادر بيركت، ص  - .98،97جماؿ الٌديف بف منظكر، ًلساف العرًب، الميجى 1
  

.11المصدر نفسو، ص - 2
  

.190ـ، ص  2010عبد الممؾ مٍرتاض، نظرية الٌنص األدبي، دار ىيكمة لمطباعة كالٌنشر، الطبعة الثانية - 3
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ى تأثر الشعراء ببعضيـ البعض، كلعؿ المنيج الذم بينيت عميو القصيدة الجاىمية ابتداءا بالمقدمة الٌطممٌية ما ىك إال دليؿ عم
 كالتداخؿ بيف النصكص الشعرية.

ق( في قكلو: " كال ييٍعمىـي في األرض شاعره ميتىقدِّـ في تٍشبيوو ميصيبو تاـ كفي معنى 159)الجاحظ ت 1كىذا ما  أٌكدى عميو  
لٌشعراء ًمف بٍعًده أك معو ال يدٍع أف يستعيف غريبو عجيب أك في معنى شريؼ كريـ، أك في بديعو ميٍختىرع، إال ككيؿ  مىٍف جاء ًمف ا

  2بالمعنى، كيجعؿ نٍفسىوي شريكا فيو"

ذا ما تكافؽ المعنى بيف شاعريف ال ييعد  سرقة، إنما ىك مف باب     فكبلـ الجاحظ يؤكد أف المعاني متاحة لجميع الشعراء، كا 
 التأثير كالتأث ر، كىك ما يمكف لنا أف نيسمِّيو " تناصان ".

ق( فػي كػتػابو " عيػار الشعػػر " كفػي سيػاؽ حػديثػو عػف صناعة الشعر، أف لمشعػر أدكات 322)ابف طبػاطبػا  3ككػذلؾ يػرل    
يجب عمى مف أراد أف يٍمتًيػف ىذه الصناعة أف يتسمٌػح بيا يقػكؿ : " لمشعر أدكات يجب إعػػدادىا قبػؿ ًمػراسو كتىكػٌمًؼ نظًمػػًو، 

قٍتوي العييكب مف كؿِّ جية، فًمٍنيا الٌتكس ع في عمـ فمػف تعٌصػت عم مىؿي فيما يٍنظميو، كلحى يػو أداة لػػـ يكمؿ لو ما يتكٌمفو منو، كبىافى الخى
المغة، كالبراعة في فيـ اإلعراب، كالركاية لفنكف األدب، كالمعرفة بأياـ الناس كأنسابيـ كمناقبػيـ كمثالبػيـ، كالكقػكؼ عمى مذاىب 

ي تأسيػس الشعػر كالٌتصػر ؼ في معانيو... كأف يديػـ النظػر في األشعػار لتٍمتًصػؽى معانيػيا بفٍيًمػًو، كترسػػػخ أصػكليػػػيا في العػرب ف
قػٍمبًػػػػًو كتصير مكادان لطبعو ... فإذا جاش فكره بالشعر أٌدل إليو نتائج ما استفاده مما نظر فيو مف تمؾ األشعار، فكانت تمؾ 

سبيكةو ميٍفرغىةو مف جميع األٍصناؼ التي تيخرجيا المعادف..."النتيجة ك
4  

نما يستند     فابف طباطبا يرل أف العممية اإلبداعية ألٌم أديب ما ىي إال تجسيده لمخزكنو الثقافي ، كىي ال تأتي مف فراغ، كا 
خراجو، كيمكف الجـز بعدـ المبدع عمى ثقافتو كقراءاتو ، كبذلؾ يككف ىذا العمؿ مرآة لنصكص سابقة ساىمت في تك كينو كا 

 كجكد نصٍّ أدبي سًمـ مف اإلفادة مف نصكص سابقة لو سكاء أكانت تمؾ اإلفادة  متعمقة باأللفاظ  أك بالمعاني.

مع الجاحظ كابف طباطبا حيث يقكؿ :" الشاعر مأخكذ بكؿ عمـ، مطمكب بكؿ مكرمة  5ق(456كيتفؽ ) ابف رشيؽ القيركاني ت 
.6حتمالو كيٌؿ ما حيٌمؿ مف نحك كلغة كفقوو كخبر كحساب كفريضة ..."التساع الشعر كا  

                                                           

لد في البصرة كمف مؤلفاتو ) كتاب الحيكاف ، البياف كالتبييف (.ىك أبك عثماف عمر ب - -ف بحر ، مف كبار أئمة األدب في العصر العباسي، كي 1
  

.311/ 3أبك عثماف بف بحر الجاحظ ، كتاب الحيكاف، ت : عبد السبلـ ىاركف ، دار الكتاب العربي ، بيركت،   -  2
  

ًلد في أصفياف كمف أشير مؤلفاتو كتاب ) ىك أبك الحسف محمد بف أحمد بف إبراىيـ   -7 المشيكر بػ ) ابف طباطبا العمكم ( مف ًكبار الٌنقاد كالشعراء، كي
 ًعيار الشعر (. 

. 8،  3ـ، ص  1956عيار الشعر ، ابف طباطبا ، تحقيؽ طو الجابرم كمحمد زغمكؿ سبلـ، المكتبة التجارية مصر، سنة   -  4
  

لد بالجزائر ثـٌ ارتحؿ إلى القيركاف ، مف أشير مؤلفاتو " العمدة في معرفة صناعة الشعر كنقده".ىك أبك عمي الحسنبف رشيؽ ال -9   معركؼ بالقيركاني، كي
. 196، ص  1ابف رشيؽ القيركاني ، العمدة في صناعة  الشعر كنقده، تحقيؽ محي الديف عبد الحميد ، ج   -

6
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عمى أىمية إلماـ الشاعر بثقافة مف سبقكه، كحيسف اختياره لؤلشعار، لكي " تنشأ في النفس  1ق(808كيؤكد ) ابف خمدكف ت    
ٌر النقي الكثير األساليب.." . 2ممكة ينسج عمى منكاليا، كيتخير المحفكظ مف الحي  

ؿ أديب ينيؿ مف معيف المغة، كالمغة ىي مجمكعة ألفاظ ، ككؿ لفظة يقع عمييا الشاعر البد كأف يككف قد كقع عمييا غيره كك 
:3ق(  حيث قاؿ  26مف الشعراء، فبل كجكد أللفاظ ميبتدعة، كقد أٌكد ىذا المعنى الشاعر) كعب بف زىير، ت  

ا أىرىانىا نىقيكؿي ًإاٌل ميعىاران      أىٍك ميعى  كرىامى ادنا ًمٍف لىٍفًظنىا مىٍكري  

: أرأيتى الشاعريف يٌتفقاف في 4ق(154كمف النقاد مف ييسٌمي ذلؾ بتكارد الخكاطر أك الميكاردة ، " سيئؿ )أبك عمر بف العبل ت 
ا، كسيئؿ أبك المعنى كيتكارداف في المفظ لـ يمؽى كاحده منيما صاحبو كلـ يسمع ًشعرىه ؟ قاؿ: تمؾ عقكؿ الرجاؿ تكافت عمى ألسنتي

.5الطيب المتنبي عف مثؿ ذلؾ فقاؿ: الشعر جادة، كربما كقع الحافر عمى مكضع الحافر"  

فالمكركث بمختمؼ صيكره ييعٌد نقطة انطبلؽ لعمؿو إبداعٌي جديد، قد يككف مخالفان لتمؾ النصكص التي أفاد منيا مينشئو، كسيبؿ  
ك بالتمميح، أك بالتضميف ، أك باإليحاء.اإلفادة مف المكركث متعٌددة، فقد تككف بالرمز، أ  

نما المقصكد ىك االستفادة مف النصكص السابقة   كىذا ال يعني أف التناص ىك المحاكاة الحرفية كالتكرار الميًمٌؿ لمنصكص، كا 
 كربطيا بالجديد منيا بحيث تيصبح غائبة فييا.

البد كأف يككف قد أيذيب فيو نصكص أخرل سابقة عميو، كىك  كعمى ىذا فإف القكؿ باستقبللية النص مغالطة، " ألف كؿ نصٍّ    
.6ما ييسٌمى بتداخؿ النصكص، كلذا يطالبكف بكضع النصٌ  في سياقو الزمني عند تقييمو، لمعرفة السابؽ كالبلحؽ "  

اإلبداع األدبي  مف خبلؿ ما تقٌدـ يمكف القكؿ أف النقاد العرب أٌكدكا عمى تداخيؿ النصكص كتناٌصيا مع بعًضيا البعض، كأف
ٍـّ ىائؿو مف المخزكف الثقافي ، لذلؾ نجد اىتماما كبيران مف جانبيـ بمسائؿ تكاد تككف مف صميـ عممية التناص  يٍستًند إلى كى

 الحديثة كاالقتباس كالتضميف كاإليحاء. كفيما يمي ميحاكلة لمكقكؼ عمى مٍدلكؿ ىذه المصطمحات عند أكلئؾ النقاد.

                                                           

لد في تكنس ك - تخٌرج مف جامعة الزيتكنة، لو مؤلفات عديدة في شٌتى العمكـ أشيرىا ميقٌدمة ابف خمدكف.ىك عبد الرحمف بف محمد بف خمدكف كي 1
  

.574مقدمة ابف خمدكف، ابف خمدكف عبد الرحمف بف محمد، الطبعة الرابعة, دار إحياء التراث العربي، بيركت، ص  -
2
  

.26عمي فاعكر، ديكاف كعب بف زيىير، دار الكتب العممية، بيركت لبناف، ص  - 3
  

لعرب.أبك عمر بف العبلء بف عمار البصرم، أحد القيٌراء السبعة، مف أشراؼ العرب ككجيائيا، أٍعمـ الناس بالقراءات كالعربية كالشعر كأياـ ا- 4
  

. 400ابف رشيؽ القيركاني، العمدة في محاسف الشعر، ، مكتبة المصطفى االكتركنية ، ص  -  5
  

سة في مضاميف الخطاب ,أطركحة دكتكراة مف إعداد سعكد غازم محمد إشراؼ أ.د .حسف الكراكمي ,جامعة أـ القرل شعرابف األنبار البمنسي ،درا -16
. 183ص   
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مكب يٍمجأ إليو األديبي لييٍظير براعىتىو في تٍكظيًؼ المٍكركث، كإلٍضفاء نكع مف القداسة عمى نصكصو، ليقكِّم : كىك أساالٍقًتباس
ًثقةى الميتمقي في نتاًجو بحٍيث ييضمِّنيو بعضى النصكص القرآنية كاألحاديث النبكية الشريفة، كمف أمثمتو كما في قكؿ الشاعر " 

:1انديشو   

اءى ًبالتٍَّنزً  ٍيًد الشٍِّرًؾ كاآلثىاـً قىٍد جى يػًؿ ييٍرشديىيػػػـ     ًمٍف بىٍعًد عى  

 كىٍحيه ًمفى اً العىًميِّ أتىى ًبًو     ًجٍبًريؿي يٍسعىى ًفي أىتىِـّ ًنظىاـً 

قتبس فقد عمد الشاعر إلى المعنى ذاتو، كلكنو لـ يقتبس اآلية اقتباسان تامان، إنما لجأ إلى اإلضافة كالحذؼ، كربما التحكير فا 
. كفي البيت الثاني إشارة إلى ممؾ الكحي جبريؿ عميو  2لفظة " تنزيؿ " مف قكلو تعالى " تنزيؿ الكتاب مف ا العزيز الحكيـ "

.3السبلـ في إشارة إلى قكلو تعالى : " نزؿ بو الركح األميف عمى قمبؾ  لتككف مف المنذريف"  

ك األديب لكػػي يدعـ فكػػػػرتو أك يحٌسف أسمػػػػػكبو فيستند إلى آيػػات القرآف الكػػػػريـ، أك : كىك أسمكب يمجػػػأ إليو المتكمـ أالٌتٍضميف   
أحػػاديث النبي صمى ا عميو كسمـ، أك يكرد في كػػبلمو بعض معاني كألفاظ مف سبقكه مع التنبيو عميو إذا لـ يكف معمكما لدل 

ييضمَّف الشعري شيئان مف ًشعًر الغيًر مع التنبيو عميو إف لـ يكف مشيكران  بأف 4ق(739النقاد. كقد عٌرفو )الخطيب القزكيني ت 
: 6مف ذلؾ قكؿ الشاعر ) مصطفى بف ًزكرم ( في قصيدة ) ًعظة النفس ( حيث يقكؿ .5عند البمغاء"  

ػا  ًفٍتنىػػػةه لىنىػػػػا كىاٍبتػًػػػػ بًِّيػػػػمى مىػػػػى    حي ا المىاؿي كىالبىنيػػػػػكفى عى ػػبلءي إٌنمى  

ـٍ ًفٍتنىة كىاي ًعٍندىهي أىٍجره عىًظيـ ".7كىك تضميف لقكلو تعالى  ـٍ كىأىٍكالديكي ا أٍمكىاليكي : " كىاٍعمىميكا أنَّمى  

8كمنوي قكليو في ذات القصيدة:  

ٍيري الػ      ػزَّاًد ًفي ًشدًَّة الًميعىاًد الت قاءي  ٍد ًمفى الحياًة كىخى تزكَّ  كى

ٍيرى الٌزاًد الٌتٍقكل كىاتَّقكًني يىا أيكًلي األٍلبىاب " 1الىكىك إشارة إلى قكلو تع ديكا  فىإٌف خى تىزكَّ : " كى  
                                                           

.14ديكاف محمد اليادم انديشو، ص  - 1
  

(.1سكرة الز مر ، اآلية رقـ ) -  2
  

(.194,193سكرة الشعراء،  اآليتاف ) - 3 
لد بالمكصؿ كمف أشير كتبو " تمخيص المفتاح في المعاني كالبياف " ك " اإليضاح في ىك محمد بف عبد الرحمف بف عمر، جبلؿ ا -20 لديف القزكيني، كي

  عمـ الببلغة".
يماف الشيخ محمد، دار الكتاب العربي ، بيركت لبناف، ص  -21    .298اإليضاح في عمكـ الببلغة, لمخطيب القزكيني, ت. غريد الشيخ محمد , كا 

.151رم ، ديكاف مصطفى بف زك - 6
  

.28سكرة األنفاؿ، اآلية  - 7
  

.152ديكاف مصطفى بف زكرم ، ص   -
8
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    2 كمف تضمينو ألحاديث النبي عميو الصبلة كالسبلـ قكلو:

قىباءي  ابىًت الر  ًقيبه إٍف غى  كىاٍثًؽ اى حٍيثيما كنتى فىالمػ      ػوي رى

ـٍ تكٍف تراهي فإٌنوي يىرىاؾ".:3كىك تضميف لقكًلو صمى ا عميو كسمـ ٍيثيما كيٍنتى فإٍف ل " اٌتًؽ اى حى  

4ق(: 23كىك أف يشيػػػرى الٌشاعر إلػػػى ًقٌصةو أك ًشٍعػػػرو مف غيػػػر أف يذكػػػره" كقػػػػكؿ ) أبي تٌماـ ت  اإليحػػػاء كالتممػػػيح :  

اًء كالنَّاري تٍمتىًضي    أىرىؽ  كى   ك مىعى الرٍَّمضى ًة اٍلكىرىبً لىعىٍمري أىٍحفىى ًمٍنؾى ًفي سىاعى  

:5ق(284إشارة إلى قكؿ) البحترم ت   

اًء ًبالنَّار ك ًعٍندى كيٍربىًتًو     كىاٍلميٍستىًجيًر ًمفى الرٍَّمضى الميٍستىًجير ًبعىٍمرو
6  

م فيك ال يأتي مف فراغ، كيرل كليد الغذائمي أف " العمؿ األدبي يدخؿ في شجرة نسب عريقة كممتٌدة تمامان مثؿ الكائف البشر    
. كىذا يؤكد لنا أف التناص في 7كما أنو ال يفضي إلى فراغ، إنو نتاج عمؿ أدبي لغكم لكؿ ما سبقو مف مكركث أدبٌي"

 االصطبلح يعني تعانؽ النصكص بعضيا ببعض.

ٌمـً بو أٌف أم عمؿ أدبي ليس بمٍعزؿ عف غيره مف األعماؿ السابقة لو، كأٌف صاح     ب ىذا العمؿ البد لو مف أف فمف الميسى
 يككف قد تأٌثر بمىٍف سبقكه مف أدباءو ككيٌتاب، كليس لو أف ينسمخ عف ثقافتو كعاداتو كتقاليده التي تبدك جمٌية  في أعمالو.   

داعي كقد يجرنا ىذا إلى التساؤؿ ىؿ ييعٌد ىذا مف باب السرقة ؟ كىي قضية اختمفت فييا آراء النقاد قديما كحديتان، كال    
 اإلطناب في الحديث عنيا كلكف ال بأس مف إيراد بعض اآلراء.

انقسـ النقاد إلى فريقيف: منيـ مف قٌدـ المفظ عمى المعنى، كمنيـ مف ناصر المعنى كجعؿ لو المزٌية في التفضيؿ، كقد اتفؽ   
العمماء عمى أٌف " مف أخذ معنىن عارينا فكىساهي لٍفظان ًمف ًعنده كاف أحٌؽ بو "

8  

                                                                                                                                                                                           

.196سكرة البقرة، اآلية   -
1
  

.54المصدر نفسو ، ص  - 2
  

. 219، ص 2004الشيخ محمد بف صالح العثيميف، شرح األربعيف النككية، دار الثريا لمنشر، الطبعة الثالثة، الرياض السعكدية ، سنة   - 3
  

.302صدر نفسو ، ص الم - 4
  

لد في حمب كتتممذ عمى يدم أبي تماـ ككاف يكصو شعره بأنو  -23 ىك أبك عبادة بف عبيد بف يحي التنكخي الطائي، مف شعراء العصر العباسي، كي
  سبلسؿ مف ذىب.

. 445رم في قصيدةو لو. صىذا البيت قيؿ في عمرك بف الحارث حيف ناداه  كيميب كطمب منو أف ييغيثو بشربة ماء،. أكرده البحت - 6
  

.. 19ـ, ص 2014التناص الديني عند أبي العتاىية, رسالة ماجستير مقدمة مف حسف عمي بشير ، الجامعة اإلسبلمية بغزة,  - 7
  

204، ص  1958مشكمة السرقات في النقد األدبي دراسة تحميمية مقارنو, محمد مصطفى ىٌدارة ،  مكتبة األنجمك المصرية لمنشر ،  -
8
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بمعنى أٌف المعاني متاحة لمجميع عامتيـ كخاصتيـ، كأف لمشاعر حرية التعبير عف أحاسيسو كمشاعره دكف أف يتخٌكؼ مف   
 الكقكع في معاني مف سبقكه، مشترطيف التجديد في طريقة الصياغة .

مشاعر الذم يستكفي المعنى، ف عمى تتٌبع معاني الشعراء بكؿ دٌقة كعناية، كأف " الفضؿ لك أما أنصار المعاني فيـ حريص    
.1كال أىمية عندىـ لمفظ أك الصياغة في ترجيح معنى عف آخر"  

ر أٌف " لممتقدميف فٍضؿي الٌسٍبًؽ كلممتأخريف فٍضؿي اإلجادة كاإلبداع، فيذا )ابف رشيؽ القيركاني ت      كىناؾ مف الٌنقاد مف ييقرِّ
معنى شاعر آخر تقٌدمو، أك يزيد فيو زيادة، كال يقاؿ فيو سرقة، إذ  ق( يقكؿ: " مف التكليد أف يستخرج الشاعر معنى مف456

، كتٍرًكًو كٌؿ معنى سيًبؽ إليو  2كاف ليس آخذا عمى كجيو" . كيؤكد في مكضع آخر أف " اٌتكاؿ الشاعر عمى السرقة بىبلدىةه كعىٍجزه
جٍيؿ، كلكف الميختار لو عندم أٍكسط الحاالت "

3 .  

اًحًبو، كىذا ال يسٌمى ًسرقة ق 159كيقرر) الجاحظ ت     ( أف " المعاني متاحة لكؿ الشعراء، كال أحدى منيـ أحؽ  ًبيىا ًمٍف صى
اًفر" كاألصح تسميتو ) تكاتيبان أٍك تناصان (، أك مف باب التأثير كالتأثر" اًفًر عمىى الحى قيكًع الحى . إال أٌنوي ييشيري 4إٌنما ىك مف باب " كي

يا ينقسـ إلى قسميف: األكؿ كىك المرفكض عند جميع الٌنقاد كأٍف ييًغير الشاعر عمى إلى " أٌف الًتقاء الٌشعرا ء في المعاني كاقًتناصى
ًتيا ألفاظان غيرى ألفاًظيا" .5معاني غٍيًرًه كال ييكمِّؼي نٍفسىوي عناء ًكٍسكى  

ما ييمىكِّهي ًبًو اٍغًتصابيوي. كالثٌاني: أٍف يٍقتىًبسى الٌشاًعري المعنى الذم ييريد، لكٌنوي يٍكسكهي مف األٍلفاظً   

آراء مف سبقكه فيقكؿ: " أف معاني الشعر كاليكاء كالمرعى كالماء، .... فبل ضيرى  6ق(471كيكافؽ )عبد القاىر الجرجاني ت 
. 7عمى الخالؼ أف يأخذ مف الٌسالؼ "  

  

" متى أنصفتى عممتى أٌف أىؿى عصرنا ثـ كفي مكضع آخر مف كتابو " الكساطة بيف المتنبي كخصكمو " ييقٌرر الجرجاني أنؾ  
1العصر الذم بعدنا أقرب إلى المعذرة، كأبعد عف المذٌمة ألف مف تقٌدمنا استغرؽ المعاني، كسبؽ إلييا كأتى عمى معظميا..."  

                                                           

.207المصدر نفسو، ص  - 1
  

2 263,ص 1981العمدة في محاسف الشعر، البف رشيؽ القيركاني, الجزء األكؿ،  تحقيؽ: محمد محي الديف, دار الجيؿ،  الطبعة الخامسة ,  -
  

.181ـ، ص 1981العمدة في محاسف الشعر، البف رشيؽ القيركاني، الجزء الثاني, سنة  - 3
  

. 50العيسي , رسالة ماجستير , نزار عبشي , أشراؼ الدكتكر : محمد عيسى, جامعة البعث , ص التناص في شعر سميماف  - 4
  

.38عبد المطيؼ محمد الٌسٌيد الحريرم، السرقات الشعرية بيف اآلمدم كالجرجاني، جامعة األزىر، الطبعة األكلى، ص - 5
  

لد في جيرجاف، مف أشير مؤلفاتو" أسرار الببلغة" ك " بك بكر عبد القاىر بف عبد الرحمف بف محمد الجرجاني، عا÷ىك  -32 لـ ليغكم فارسٌي األصؿ، كي
  دالئؿ اإلعجاز".

.40, ص 1971إحساف عباس، تاريخ النقد األدبي عند العرب،  دار الثقافة بيركت,   -
7
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 الٌتناص في األدب الميبي:

بأنكاعو المختمفة. كىك ظاىػرة أيسميػػكبٌية شػاعػٍت  كالشعراء الميبييف كغيًرىـ ًمف الشعراء مارسكا ىذا األسمكب كأٍكردكه في أٍشعارىـ  

ر لػدىييـ جميػعا، كقد تفاكت الشعراء في تكظيفيـ ليذه الظاىرة كيؿه حسػب قيػدراًتو كثقافًتو، منيـ مىٍف كٌظؼي التراث الٌديني فاستحض

بعض األلفاظ كالمعاني القديمة التي  النصكص القرآنية كاألحاديث الٌنبكية، كًمنيـ مىف اعتمد عمى التراث األدبي فاستحضر

 تناكليا الشعراء في العيصكر الميتقدِّمة. كفيما يمي بعضي النماذج التي تيمثِّؿي ًكبل التكعيف.

 التناص الديني:

أثره كبيره في ييعىد  الٌنص القرآني ًمف أىِـّ مصادر التعبير الٌشٍعرم التي لجأ إلييا الٌشعراء الميبيكف، كقد كاف لثقافتيـ الٌدينية 
ٍف ييمثِّؿي ىذا الجانب،  2ق(1336استٍحضار الٌنصيكص القرآنية في ثنايا قصائدىـ، كلعٌؿ الشاعر) ميصطفى ًبٍف ًزٍكًرم ت  خير مى

3يقكؿ في إٍحدل قصائده :  

اًنيػ     ؾى كىال تىٍستىًفز ؾى البىأسىاءي  ـي أمى ٌنؾى اٍبًتسىا  ال ييسيرى

كاإلرشاد ييخاطب الشاًعر اإلنساف ناًصحان لوي بأٍف يككف عمى حذىرو ًمف الدنيا التي ال يدـك ليا  في ىذا البيت كمف باب الن صحً 
كًره بيا إذا ما أٍقبمىٍت عميو ًبنعيًميا، كأاٌل يجزع كيغتاض إذا أدبرٍت كأدارٍت لو ظٍير المجف، كق د حاؿ، فعميو أاٌل ييبالغ في سيري

ٍف أصابٍتوي ًفٍتنةه اٍنقىمىبى اقتبس ىذا المعنى ًمف قكلو تعالى: "  أىٌف ًبًو كا  ٍيره اٍطمى ٍف يٍعبيد ا عمىى حرؼو فإٍف أىصابىوي خى كًمفى الٌناًس مى
.4عمى كٍجًيًو ..."  

:5كًمٍثؿي ذلؾ قكلوي   

بًِّيما ًفٍتنىةه لىنىا كاٍبًتبلء  إٌنما الماؿ كالبىنيكفى عمىى     حي

ا في قيميكًبنا ًمف حبٍّ ليا فييما اٍبتبلءه لنا كًفٍتنةه، فكـ ًمف كلدو كاف سببان في شقاًء كتعاسًة : أمكالنا كأبناؤنا بقٍدًر ما أٍكدع المعنى
ٍسراف الدنيا كاآلخرة.  كالدٍيًو، ككـٍ ًمٍف أمكاؿو كانت سببان في خي

                                                                                                                                                                                           

.214ار القمـ بيركت ، ص ، د 3عمي الجرجاني، الكساطة بيف المتنبي كخصكمو، ت : عمي البجاكم كمحمد أبك الفضؿ ، ط :   -
1
  

ًلد بمدينة طرابمس سنة  - 2 ـ ، عاصر فترة الكالية العثمانية كالمرحمة التالية ليا كالمتمثمة في الصراع الغربي كأطماع الدكؿ األجنبية فييا. 1853كي
  

1892ة األكلى، ديكاف مصطفى يف ًزٍكًرم، ت: عمي مصطفى المصراتي، دار لبناف لمطباعة كالنشر، بيركت، الطبع -
3
  

.11سكرة الحج، اآلية  - 4
  

.151عمي ميصطفى المصراتي، ديكاف مصطفى بف ًزٍكرم، ص  - 5
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ـٍ ًفٍتنى 1كفي ىذا إشارة إلى قٍكًؿ ا تعىالىى ـي كىأأكالديكي ةه كاي ًعٍندىهي أىٍجره عىًظيـه".: " كىاٍعمىميكا أىفَّ أىٍمكاليكي  

حفؿى ديكانيو بالعديد مف اإلشارات الدينية التي دٌلٍت عمى الثقافة الدينية التي  2(ق1378ت  أحمد الشارؼككذلؾ الشاعر) 
3حرص الشاعر عمى اإللماـ بيا طيمة حياتو، مف ذلؾ قكلو:  

م كأٍشًركو في أمرم"ككؿُّ الذم ييكل ىكامى فإٌنو    " أخي أيٍشديٍد بو أٍزر   

فقد اقتبس قكؿ ا تعالى عمى لساف مكسى عميو السبلـ : " كاجعؿ لي كزيرا ًمف أٍىمي ىاركف أخي اٍشديٍد بو أزرم كأٍشًرٍكوي في 
 أٍمرم ..." .

4كقكلو في مكضع آخر مف الديكاف:  

مىػػى أٌنوي ًلمنػَّػػػ كىل      عى ٍمًر الٌصبىابىًة كالجى ـى ًفي خى نىػػػػػػػػافػًػعي كىال إٍث ػاًس ًفيًو مى  

نىاًفعي لمٌناس " فقد جعؿ مىف أصابتو الصبابة  5 بذلؾ قكؿ ا تعالى : أراد   مى ٍمًر كالمىٍيسىًر قيٍؿ ًفييما إٍثـه كىًبيره كى ًف الخى " يىٍسألكنىؾى عى
مرة التي كالجكل كالسكراف الذم احتسى الشراب، كىذه الخمرة كما يقكؿ الشاعر ال إثـ فييا بؿ كف ييا منفعة لمناس، بعكس الخى

 ذيكرت في اآلية فيي مع نفعيا فييا إثـه عظيـ لمف يحتسييا.

ٍبؿ " كيشٌبو بيما حالة الفرح كالٌسركر التي تكالٍت بكصؿ     كفي قصيدة ) بيدكر السعد ( يستحضر الشاعر لفظتي " الطٌَّؿ ، كالكى
:6األحبًة، يقكؿ  

ٌمٍت بيديكري الٌسٍعًد كاتى  ٍبؿي جى ؿى الحى ذٍت ًبنىا األٍفراحي كىاٌتصى جى ٍنتظـى الٌشٍمؿي     كى  

ٍبؿي  ػػاعىفىٍت     بأيٍخرىل كىػذاؾى الٌطػػؿُّ يىٍعقيبيػػوي كى  تػىػىزايىدىٍت األفػػٍػراحي ثيـٌ تىضى

ابىيىا كىاًبؿه فىآتىٍت أيٍكمىيىا ًضٍعفيٍ  7فقد تأٌثر بقكلو تعالى: ٌنة ًبًرٍبكىةو أىصى ـٍ ييًصٍبيىا كىاًبؿه فىطىؿ ...". فىًبكٍصًؿ األًحٌبة تىكالًت " كىمىثىًؿ جى ف فىًإٍف لى
ٍبؿ الذم ىك المطر العظيـ الًقطر.  تىكالًت األٍفراحي كالمىسىٌراتي كشٌبو ذلؾ ًبالٌطؿِّ الذم ىكى المطر الخفيؼ كبالكى

                                                           

.28سكرة األنفاؿ، اآلية  - 1
  

لد زليتف سنة   - ـ، حفظ القرآف الكريـ بزاكية عبد السبلـ األسمر، مف أبرز شيكخو الشيخ كامؿ بف مصطفى المعركؼ باألزىر الصغير،  1864كي 2
  

.191عمي مصطفى المصراتي، أحمد الشارؼ دراسة كديكاف، ص  - 3
  

4 193أحمد الشارؼ دراسة كديكاف، عمى مصطفى المصراتي، ص - 
  

.  217سكرة البقرة،اآلية   -
5
  

.191عمى مصطفى المصراتي ، أحمد الشارؼ دراسة كديكاف، ص  - 
6
  

.  264سكرة البقرة، اآلية   - 7  
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ٌي محمد صمى ا عميو كسمـ .يقكؿ كيتكٌرر تكظيؼ ىذه اآلية في قصيدة " النكر المػحمدم " كفي ًسياؽ حديًثو عف صفات النب
1 :  

زى الميعىاًرضي عىٍف بىًديًع مىقىاًلو يىٍنًطؽي عىًف اليىػػػػػػػكىل    عىجى ٌدثى ال ى ذىا تىحى  كىا 

ػػػػػػٍرًكمِّ  ًمٍف  أٍقػكاًلػػو مىػى  المى ـٍ تىقىٍع     إال عى ًة لى ػػػػًمـً الٌصحيحى كاًمعي الكى  كجى

ى ...". كقد اتفؽ المعنى الذم أراده الشاعر كىك  :2فقكلو مأخكذ مف قكلو تعالى ًف اليىكىل ًإٍف ىيكى إال كىٍحيه ييكحى ا يٍنًطؽي عى مى " كى
 الٌصدؽ في الحديث مع المعنى القرآني المقصكد.

 الٌتناص األدبي:

فيـ الشاعر الميعاًصر تراثىوي يقكؿ الناقد صبلح عبد الٌصبكر: " لمتراث الٌشعرم سيطرةه ال يكاد يٍفميتي منيا أم شاًعر، كيجب أف ي
ٍزءنا ًمف تٍككيًنو " .3الٌشعًرم كاألدبي كأٍف يىًعيو، حتى يتغمؿ في نٍفًسو كييٍصًبحى جي  

ٍف ييمثِّؿي ىذا الٌنكع الشاعر) أحمد الٌشارؼ الزليتني ت  :4ق( حيث يقكؿ1378كخٍيري مى  

يىاتيييم مىى اإلٍطالؽً الٌناسي ًإٍف فسدىٍت خالًئقيييـ فىقىٍد    فىسىدىٍت حى ك عى  

ٍسًف أخبلًقيـ، فإٍف ساءىٍت أٍخبلقيييـ فسىدىٍت الحياة كتدىكىرٍت أكضاعييـ. المعنى ٍرتىيىفه ًبحي ـٍ مي : سعادةي الٌناس كصبلحي حياًتًي  

:5ق ( حٍيثي يقكؿ1350فقد اقتبس ىذا المعنى ًمف قىٍكًؿ أمير الشعىراء ) ٍأحد شكقي ت   

ـٍ ًحيفى تىٍذىىبي  كىذىا الٌناس يٍبقىى باألٍخالؽً  ٍنييـ أىٍمريىي ـي    كيىٍذىىبي عى يي صالحي  

ٍضـر )الحيطٍيئة( الذم مىدىحى ًبًو قىٍكـى )بني أٍنًؼ الٌناقة( ع   ٍندما نزؿ كفي قصيدة أيٍخرىل يٍقتىًبسي الشاًعري شىطرى بىٍيتو لمشاعر الميخى
6عمييـ ضٍيفان فأٍكرمكه، قاؿ فييـ:  

ـٍ األيٍنؼي كىاأل مىٍف ييسىكِّم ًبأىٍنًؼ الٌناقىًة الذَّنىبىاقىٍكـه ىي ـي    كى ٍيرىىي ٍذنىابي غى  

                                                           

. 350د الشارؼ دراسة كديكاف، ص عمي مصطفى المصراتي ،أحم  1
  

. 3،4سكرة النجـ ، اآلية  -
2
  

. 18صبلح عبد الٌصبير، ًقراءةه جديدةه  لشٍعًرنا القديـ، دار اٍقرأ، لبناف بيركت، ص  - 3
  

.179أحمد الشارؼ دراسة كديكاف ،  - 4
  

.44ـ، ص  1988ة بيركت، الطبعة األكلى، سن –أحمد شكقي، الشكقيات، الجزء األكؿ، دار العكدة  - 5
  

.45ـ، ص 1993الطبعة األكلى،  -لبناف -ديكاف الحيطيئة، شرح ابف السكِّيت، دار الكتب العممية، بيركت - 6
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ٍدرى البٍيًت فيقكؿ: 1فيقتًبسي الشاعر صى  

ـي  ػػػػػ ػػػػػى لىػوي ًذمى اًحًبػػًو       بىػػػأٍف يييىػػػػػػػافى كال تيٍرعى ػػػى ًلصى  أىمىا تىرىل الشٍِّعرى ال يىٍرضى

ػػػةي الشٍِّعػػػػػًر قىًديمن  ًقيمى ٍيرىىيـٍ كى ـٍ األيٍنؼي كاألٍذنىابي غى "ا كىػػػػافى يىٍعػػػػػًرفييىػػػػا      " قىٍكـه ىي  

ـٍ )الحيطى  ٌرجكف ًمف  اسميـ لٌما مىدىحيي ٍيئة( صاركا كىك بذلؾ يؤٌكدي عمى قيمة الشعر كأثره فقٍكـي ) بىًني أىٍنًؼ الٌناقىًة ( الذيف كانكا يتحى
 يعتٌزكف بًو.

( جاء ديكانو حافبل بالعديد مف االقتباسات األدبية الني جاءت دالةن عمى اىتماـ الشاعر  صطفى بف زكرممككذلؾ الشاعر )    
2بالمكركث الشعرم القديـ، ًمف ذلؾ قكلو في قصيدة ) ال أبكح ( :  

ًمػػػٌيا دىٍع الحى ػػػػػػة كى ػػػدامى بيػ     ًب مي  قىالكا أىًدٍر ًذٍكرى الحى

ػػػػػٍكتى كى  لقىػػٍد دىعى ػػػٌياكى ػػا     أٍسمىٍعتى لىػػػػٍك نىادىٍيتى حى ٌنػػػمى ا   

: 4ـ( حيث يقكؿ 641)عمرك بف مىٍعًد بف يىٍكًرٍب ت 3كىك مأخكذ مف قكؿ   

يىاةى ًلمىٍف تينىاًدم لىًكٍف ال حى ٌيا     كى  لقىٍد أٍسمىٍعتى لىٍك نىادىٍيتى حى

:6ق( حيث يقكؿ  105) لكيثٌير عىٌزة ت 5كقيؿ ىك   

ميٌ  ًميعان     كتيٍصًبحي بىٍعدىنا رىٍىنان بىكىاًدم يىعيزُّ عى أٍف نىٍغديك جى  

يىاةى ًلمىٍف تينىاًدم لىًكٍف ال حى ٌيان     كى  لىقىٍد أٍسمىٍعتى لىٍك نىادىٍيٍت حى

7كيتجمى أيضان في قكلو :  

مىٍينىا ًمػٍف أيىػػادو كيػػؿَّ آفو  ـٍ لىؾى أيُّيىا المىًمؾي المييىٌنى    عى كى  كى

                                                           

.302أحمد الشارؼ دراسة كديكاف، ص  - 1
  

.103ديكاف مصطفى بف زكرم، تحقيؽ عمي مصطفى المصراتي، ص  -
2
  

ٌي جميؿ مف أٍجكًد العرب كأحد الشعراء الميعمريف، .ىك أبك ثكر عمرك بف معد يكرب الزيبيدم ، صحاب -
3
  

.74ـ، ص 1994د . عبد العزير عبد الرحمف الثنياف، ديكاف عمر بف معد يكرب الز بيدم، مكتبة العبيكاف، الطبعة األكلى، سنة  - 4
  

المنكرة، عاش ميتٌيمان ًبعىٌزة بنت جميؿ .  ىك كيثير بف عبد الرحمف بف األسكد الخيزاعي، أحد شعراء الدكلة األمكية مف أىؿ المدينة - 5
  

. 70ـ، ص 1971لبناف ،  –د. إحساف عباس ، ديكاف كيثٌير عىٌزه، ، دار الثقافة، بيركت  - 6
  

.150ديكاف مصطفى بف ًزكرم، ص   -
7
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شيٍكره ال يىقيكـي ًبًو ًلسىاًنيأيىػادو ال  يىقيػػكـي ًبًيػٌف شيٍكػػػره    كى  

:1ق( حيث يقكؿ  354كىك مف آثاًر قراءاًتو لشعر )أبي الٌطيًب الميتنٌبي ت   

مىٌي سىاًبغىةه     أىعيدُّ ًمٍنيىا كال أيعىدِّديىا  لىوي أيىادو عى

:  3ق (  حيث يقكؿ  683)أبي البقاء الرندم ت 2عر األندلسي كفي قصيدة ) ًعظىةي الٌنفًس ( نقؼ عمى تضميف لقكؿ الشا     

  
ؿه     مىٍف سىٌرهي زىمىفه سىاءىٍتوي أٍزمىاف ـي كىمىا شىاىىٍدتييىا ديكى  ىيى األٍيا

كغيو ًصيىاغةن قريبةن منو فيقكؿ  :4فيأخذ شاعرنا ىذا المعني كيىصي  

سىاءى  ػا سىػ     ٌرؾى إاٌل كى ؾى اإلٍمسىاءي قٌممىا بىاكىرى الٌصبىاحي ًبمى  

كالشاعر )محمد اليادم انديشو( ىك أيضا مف الشعراء الذيف كٌضفكا التراث األدبي في أشعارىـ، فباستقراء ديكانو يتضح جميان 
اطبلعو كقراءتو ألشعار مىٍف سبقكه قدامى كمعاصركف، كقد تنٌكع االقتباس عنده بحيث شمؿ البناء العاـ لمقصائد، كاقتباس 

ير في المعاني.  كتناص  الشاعر مع غيره في البناء العاـ  لقصائده يتمثؿ في اقتداًئًو بنماذج ًشعرية لشعراء األلفاظ مع تغي
ًكمِّ تمؾ القصائد بحٍيثي تأتي مشابية ليا، فمف  قدماء أك ميحدثيف كىك ما ييسمى بالمعارضة، فيقـك الشاعر بنظـ قصائده عمى رى

" سىٌيدي الٌشعىراًء" التي رثىى فييا الشاعر) أحمد الشارؼ( حيث عارض بيا قصيدة) أبي معارضات "انديشو" ما نراه في قصيدة 
 تٌماـ( في ذات المكضكع كىك الرثاء، كالتي يقكؿ فييا :

مىراـً  فػٍػػػػفي ثاًكػؿي ىىٍجعةو كى ػػػػػػػػػػراـً     كىالجى كـي كيػػػػػؿَّ مى ػػػػػػػكًع تىػػػػػػػػػػػري  مىا لمدُّمي

ٍفرى  يػػػاًة كقىاًتػػػؿ اإلعػػػػػداـً يىا حي ػػػػػكـً تيربيًؾ ميكدِّعه      مىاءى الحى ةى المىٍعصي  

كقد جاءت القصيدتاف ميٌتفقتاف في الكزف كالركٌم كالمكضكع، فيما عمى بحر الكامؿ كركٌييما الميـ المكسكرة، كمكضكعيما    
:5في الرثاء، يقكؿ الشاعر  

ٍت ًبًذٍكػػػػػػػػػرىل أىحٍ  ـي بىيىجى شىدىٍت ًبًشٍعًر الٌشاًرًؼ األٍقكىا ـي     كى مىد األيَّػػػػػػػػا  
                                                           

.9. ص 1983ديكاف أبي الطيب المتنبي، دار بيركت لمطباعة،  - 1
  

شريؼ الٌرندم األندلسي، مف حفظة الحديث كالفقو، صاحب قصيدة " مرثية األندلس".  أبك البقاء صالح بف يزيدبف صالح بف- 2
  

.151ديكاف مصطفى بف ًزكرم، ص   -
3
  

.15ديكاف مصطفى بف ًزكرم، ص  - 4
  

. 104ديكاف محمد اليادم انديشو، ص  - 5
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ـي  ػػػػػػػػػػػا مى ٍيبىػػػػػذه كىا  نَّوي      ًفػي ٌكػػػػػػػؿِّ فىػػػػػػفٍّ جى  بىمىغى الٌرئىاسىةى ًفي القىًريًض كىا 

:1ككذلؾ أيضان عارضو في قصيدة " بشىاًئري مىكًلًد الٌنكر" التي يقكؿ في مطمعيا   

اف الٌشٍعًر كاإلٍليىاـً قى  ٍد ًجٍئتي ًفي شىٍكؽو أىبيتُّ ًىيىاًمي     ًفي ًمٍيرىجى  

 كىي أيضان عمى بحر الكامؿ، بركمِّ الميـ المكسكرة، كمكضكعيا الرثاء.

ة كيظير لنا تأٌثر الشاعر بأبي تٌماـ تارةى مف خبلؿ معارضة قصائده، كأخرل بًذكر اسًمو في بعض قصاًئده مثؿ قكلو في قصيد
:2" بشائر مكلد النكر "  

ـً  ٍكًلػػػػػػػػدو     تيٍشفىى القيميكبي ًبيىا ًمفى األٍسقىا  ىىبُّػػػػكا ًليىٍحتىًفميػػػػػكا ًبًذٍكػػػػػػػػرىل مى

كىأٌنًنػػػػػػي  ًفيػػػػػييـ  أبيػػػػػػػك تىٌمػػػػػػػػػػػاـ تىنىافىسيػػكا ًبالٌشٍعػػػػػػػػًر ًفي إٍحيىاًئيا     كى  كى

مد  1378قصيدة ) مبلؾ القريض ( التي يرثي الشاعر فييا رفيقو ) أحمد الشارؼ ت  كفي   ق( يتجمى تأث ر الشاعر محى
:3ـ ( صاحب المعمقة الشييرة التي يقكؿ في مطمعيا  565انديشو بالشاعر الجاىمي )امرئ القيس ت   

ٍنًزًؿ    ًبسىٍقًط اٌلمكىل بى  مى ًبيبو كى كمىؿً ًقفىا نىٍبًؾ ًمٍف ًذٍكرىل حى كًؿ فىحى ٍيفى الدَّخي  

:4فيستحضر الشارؼي بعضان مف ألفاظو فيقكؿ  

ػػػػػػػػػػكال ػػػػػػػالن كىالدَّخي ٍكمى ػػػػػػاهي حى  كىاٍمًرؤ القىٍيس لىٍك رىأم ًشٍعرىهي اليىٍك     ـ ألٍنسى

يبدك لنا تأثر الشاعر محمد  كفي قصيدة ) سٌيد الشعراء ( التي نظميا أيضان في ذكرل شيخ الشعراء أحمد الشارؼ الزليتني
صاحب قصيدة " بانٍت سيعىادي " البلمٌية المشيكرة التي نظميا  5ق ( 41اليادم انديشو  بالشاعر الجاىمي ) كٍعب بف زىير ت 

كتعٌدل عمى نساء  –صٌمى ا عميو كسمـ  –في مدح النبٌي، كبسببيا عفا عنو كألبسو بيردتو ، كىك الذم بالغ في ىجائو
:6يف بالغزؿ كالتشبيب فأىدر النبٌي دىمىوي، قاؿ كعب بف زىيرالمسمم  

ؿ ٍركى فىٌكزى جى  فىمىٍف ًلمقىكىاًفي شىانييىا مىٍف يىحيككييا      إذا مىا  ثىكىل كىٍعبه كى
                                                           

.13ديكاف محمد اليادم انديشو ، ص  - 1
  

.13ديكاف محمد اليادم انديشو ، ص  -  2
  

.164، ص1990ديكاف امرئ القيس،  تحقيؽ : حسف السندكبي، الطبعة األكلى، سنة  - 3
  

.102ديكاف محمد اليادم انديشو، ص  - 4
  

ىك كعب بف زيىير بف أبي سيممى الميزني، شاعر ميخظـر صاحب قصيدة : بانت سيعاد " في مٍدح النبٌي.- 5
  

.73ـ ، ص 1997مية ، بيركت ، عمي فاعكر، ديكاف كعب بف زيىير، دار اتمكتب العم- 6
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1فيستدعي الشاعر ىذا المعنى فيقكؿ:  

اـمىٍف لمقىكاًفي بىٍعدى ميعىمِّي شىأنىيػػا      فىكىأٌنيػػػا ًمٍف بىٍعػػًده أيت  

2ق( أحدي  أئٌمًة المٍذىب الٌسٌنٌي الذم يقكؿ: 204كفي قصيدة) فراديس الجناف( يستحضر الشاعر قكؿ )اإلماـ الشافعي ت   

ـٍ شىفىاعىة ـٍ     لىعىمِّي أىٍف أنىاؿى ًبًي لىٍستي ًمٍنيي  أيًحبُّ الٌصاًلحيفى كى

ٌبًو لمنبٌي كصحابتو كذلؾ في رثاء أخيو " عقيؿ " فنجد اقتباسان جميبلن كٌظفو لييبٌيف مى  كأٌنو يرجك مف  –رضكاف ا عمييـ  -دىل حي
:3كراء ىذا الحٌب شفاعتيـ يـك القيامة، يقكؿ  

مىى الشُّعىرىاء ـٍ أىٍسميك عى ٍدًحًي ًبمى ك الٌشفىاعىةى ًفي غىدو     كى ـٍ أىٍرجي بًِّي  فىًبحي

ؿ عمى تكظيفو مدم ًحرص شعرائنا عمى التراث القديـ، كالعم كبعد،،، فإف ىذه النظرة السريعة في ديكاف الشعر الميبي يتبٌيف لنا
 في نتاجيـ الشعرم .

 الخاتمة

 ًمف ًخبلؿ العرض السابؽ يمكننا أف نٍخمص إلى النتائج التالية:

أٌف ظاىرة الٌتناص ىي ظاىرة قديمة في األدب العربي ككانت تيمارس تحت ميسٌميات أيخرل.-1  
ه الظاىرة، ًمنيـ مىف نظر إلييا عمى أٌنيا نكعه ًمف الٌسرقة كاإلغارة، كمنيـ مىف ٌعٌدىا اخًتبلؼ آراء الٌنقاد حكؿ ىذ -2

 ًمف األساليب التي يٍمجأ إلييا الشعراء ًلتٍقكية أفكارىـ كمعانييـ.
ٍكـً ثقافتو الدينية، ك  -3 منيـ مىف اختبلؼ الشعراء في طيًرؽ تكظيؼ التراث القديـ، منيـ مىف لجأ إلى التراث الٌديني ًبحي

 لجأ التراث األدبي ميٍعتًمدان عمى مٍحفكظًو ًمف الٌشعر القديـ.
  مبلحظة ًحرص األدباء الميبييف عمى الٌتزٌكد بالثقافة الدينية كًحفًظ كتاب ا الكريـ ًبحكـ البيئة التي نشأ فييا أكلئؾ الشعراء. -4
 

 

 

                                                           

.104محمد اليادم انديشو، ديكاف ينبكع الجماؿ، ، ص - 1
  

. 90ـ ، ص 1988ديكاف اإلماـ الشافعي، محمد إبراىيـ سميـ، مكتبة ابف سينا لمنشر كالتكزيع، سنة   - 2
  

.97محمد اليادم انديشو، ديكاف ينبكع الجماؿ ، ص  - 3
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 أىؿ الذمة في العراؽ خالؿ العصر العباسي
 ـ( 945ػ  749ػ / ى 334ػ  132)

 
        د. عبد الباسط محمد عطكه                                                       

 قسـ التاريخ / كمية اآلداب كالعمـك قصر األخيار
 جامعة المرقب                                                             

 

 

 المقدمة

شيد المجتمع العباسي في العراؽ، تنكعا اجتماعيا كتناغما بيف مختمؼ مككناتو المسمميف كأىؿ الذمة )الييكد كالنصارل(،    
حي الحياة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية، كظير ذلؾ كاضحان مف خبلؿ كانعكس ذلؾ التنكع عمى مختمؼ نكا

مشاركتيـ الكاضحة في مجاالت الحياة العامة، حيث تألؼ أىؿ الذمة، كعاشكا في ذمة المسمميف بمكجب عيكد كانت تدعي 
 ميف في بغداد خبلؿ العصر العباسي.مصالحيـ، مقابؿ ضريبة يؤذكنيا عف رؤكسيـ، كما أنيـ كانكا متجاكريف مع المسم

ككاف أىؿ الذمة مف الحرفييف ككٌتاب السبلطيف، كفراشك الممكؾ كأطباء األشراؼ، كمنيـ العطاركف كالصيارفة كأىؿ المدف،     
نتيـ كىذا يعني أنيـ مارسكا حياتيـ إلى جانب المسمميف خبلؿ العصر العباسي في كافة المجاالت كما سبؽ الذكر كازدادت مكا

عندما كاف بعض النصارل في قصر الخبلفة، كاستخدمكا في كافة اإلدارات الرسمية، ككانت أعيادىـ مظيران مف مظاىر 
البيجة، يشارؾ فييا المسمميف كىك ما يؤكده المؤرخ الشابشتي، بذكره أف أعياد النصارل ببغداد مقسكمة عمى ديارات معركفة ، 

 منيا أعياد الصـك الكبير .

ي المقابؿ كاجو أىؿ الذمة رفض بعض سكاف المجتمع العباسي، مف المسمميف )عرب كأعاجـ(، إذ تعرضكا لنقمة بعض كف    
الخمفاء عمى رأسيـ الخميفة ىاركف الرشيد  كالخميفة المتككؿ، أبرز الرافضيف ليـ ككاف ذلؾ متمثبل في أخذ أىؿ الذمة ببغداد 

 كرككبيـ .بمخالفة ىيئتيـ ىيئة المسمميف في لباسيـ 

كفي السياؽ نفسو، إف ذلؾ ال يمنع مف تمتعيـ في بعض األحياف بمكانة اجتماعية نالكا فييا احتراـ العرب المسمميف، كارتبطكا 
 معيـ بعبلقات سياسية كاجتماعية قكية كفؽ ضكابط الشريعة اإلسبلمية، إال أنيا اختمفت كتأرجحت بيف الفترة كاألخرل .
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 مفيكـ الذمة:

، يطمؽ عمى الييكد كالنصارل، كعمى غيرىـ مف المستكطنكف (1)المصادر التاريخية اإلسبلمية، عمى أف مصطمح الذمة تجمع   
 .  (2)في ببلد اإلسبلـ، مف المجكس كالصابنة، ألنيـ دفعكا الجزية فأمنكا عمى دمائيـ كعرضيـ كأمكاليـ

يع أىؿ الذمة ممف في السكاد، كغيرىـ مف أىؿ الحيرة كسائر يقكؿ أبك يكسؼ في كتابو الخراج: " الجزية كاجبة عمى جم    
، كفي مكضع  (3)البمداف مف الييكد كالنصارل كالمجكس كالصابئيف،كالسامرة، ما خبل نصارل بني تغمب كأىؿ نجراف خاصة..."
دة النيراف كالحجارة آخر مف المجكس كعبدة األكثاف يقكؿ أبك يكسؼ : " كجميع أىؿ الشرؾ مف المجكس كعبدة األكثاف، كعب

كالصابئيف كالسامرة، تؤخذ منيـ الجزية ما خبل أىؿ الردة مف أىؿ اإلسبلـ، كأىؿ األكثاف مف العرب، فإف الحكـ فييـ يعرض 
ال قتؿ الرجاؿ منيـ كسبي النساء كالصبياف ، يذكر المقدسي، )إف المجكس في ببلد العراؽ (4)عمييـ اإلسبلـ فإف أسممكا، كا 

، كيركم ابف حكقؿ " أنو في عيد الخميفة عمر بف الخطاب ختـ في ببلد العراؽ عمى (5)تو نصارل كييكد(كثيركف، كذم
، كيؤخذ (6)خمسمائة إنساف لمجزية عمى الطبقات، كأنو جبي السكاد، فبمغت الجباية مائة ألؼ كثمانية كعشركف ألؼ ألؼ درىـ "

، كفي المقابؿ بعث نصارل أىؿ الشاـ (7)غني أربعة دنانير عف رأس الحكؿمف الفقير المعيؿ دينارا  كمف المتكسط ديناريف، كال
برسالة إلى الخميفة عمر بف الخطاب جاء فييا " إنكـ لما قدمتـ عمينا سألناكـ األماف ألنفسنا كأىالينا كأمكالنا، كأىؿ ممتنا عمى 

 . (9)ي أعناقيـ كلـ تفرض عمى النساء، كضربت الجزية عمى الرجاؿ كيختـ ف(8)أف نؤدم الجزية عف يد كنحف صاغركف

كالبلفت لبلنتباه أف أىؿ الذمة، انقسمكا إلى أجناس عديدة تختمؼ مف حيث العقيدة فيما بينيا، فأنقسـ النصارل إلى نصارل     
عرب، كمنيـ نصارل بني تغمب يقكؿ أبك يكسؼ: " كسألت أمير المؤمنيف ىاركف الرشيد عف نصارل بني تغمب، كلما 

                                                           
، الفيركز آبادم ، محي الديف  221، ص  2كالضماف ، كالكفالة ، ابف منظكر ، لساف العرب ، المصدر السابؽ ، مج الذمة : العيد كاألماف ،  -1

؛ الجكىرم ، اسماعيؿ بف حماد ، الصحاح ، تحقيؽ :  115، ص  4، ج  1978محمد بف يعقكب ، القامكس المحيط ، دار الفكر ، بيركت ، لبناف ، 
، كيسمي أىؿ العيد : أىؿ الذمة كىـ الذيف يؤدكف الجزية  1926، ص  5ـ ، مج  1990لممبلييف ، بيركت لبناف ، طو ، أحمد عبد الغفكر دار العمـ 

كاألمي : الذم أعطى الذمة ، كىك الذم أكمف عمى مالو كعرضو كدمو ممف يعطكف  221مف المشركيف كميـ ؛ ابف منظكر ، المصدر السابؽ ، ص 
؛ كالعقد : دكف األماف ، كذلؾ أنو إنما يقرره  195ـ ، ص  1977،  2طر المحيط مكتبة لبناف ، ناشركف ، بيركت ، ط الجزية ، بطرس البستاني ، ق

، ص  13بعكض يأخذ منيـ بخبلؼ األماف ؛ القمقشندم ، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ، المؤسسة المصرية لمتأليؼ كالترجمة ) د . ت ( ، ج 
357 . 

 311ـ ، ص  1977محيط المحيط ، مكتبة لبناف ، بيركت لبناف ،  بطرس البستاني ، -2

 405 404ـ ، ص  2009األنصارم ، ابك يكسؼ يعقكب ، كتاب الخراج ، تحقيؽ : محمد عبد الحفيظ ، دار كنكز المعرفة العممية ، -3

 418المصدر نفسو ، ص  -4

 126ـ ، ص  1909،  2ة األقاليـ ، دار صادر ، بيركت ، لبناف ، طبعة ليدف ، ط المقدسي ، شمس الديف أبي عبد ا ، أحسف التقاسيـ في معرف -5
6 .  234، ص  1967،  1،    2ابن حوقل ، أبً القاسم النصٌبً ، صورة األرض ، طبعة لٌدن ، ط  -  

 107، ص  1981،  2الشيرزم ، نياية الرتبة في طمب الحسية ، دار الثقافة ، بيركت ، لبناف ، ط  -7

 1ـ ، ج  1979ف عساكر ، أبك القاسـ عمى بف الحسف ، تيذيب تاريخ دمشؽ الكبير ، تحقيؽ : عبد القادر بدراف ، دار المسيرة ، بيركت ، لبناف ، اب-8
 179، ص  1

 180المصدر نفسو ، ص  -9
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ت عميو الصدقة في أمكاليـ كأسقطت الجزية عف رؤكسيـ؟ كعما ينبغي أف يعامؿ بو أىؿ الذمة جميعا في جزية ضكعف
، (1)الرؤكس، كالخراج كالمباس كالصدقات كالعشكر؟ كنصارل مف الرـك كالبربر ككذلؾ الييكد، كىـ عمى عدة فرؽ منيـ السامرة

ٍذتيـي كأشار القرآف الكريـ إلى ىذه الفرقة مف الييكد ا اءكيـ م كسىى ًباٍلبىيِّنىاًت ثيَـّ اتَّخى لىقىٍد جى لذيف اتخذكا العجؿ كعبدكه ، قاؿ تعالى : "}كى
اٍلًعٍجؿى ًمف بىٍعًدًه كىأىنتيـٍ ظىاًلميكفى {" 

ككذلؾ كاف المجكس أجناس مختمفة، كمنيـ مجكس أىؿ ىجر، يقكؿ أبك يكسؼ : " صالح  2
، (3)س أىؿ ىجر عمى أف يأخذ منيـ الجزية، غير مستحؿ مناكحة نسائيـ كال أكؿ ذبائحيـ"رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مجك 

، كمنيـ (4)، ككذلؾ مجكس أىؿ البحريف كقبؿ رسكؿ ا مف مجكس أىؿ البحريف الجزية، كأقرىـ عمى مجكسيتيـ "(3)ذبائحيـ"
اًبًئيفى  َّ ، قاؿ تعالى : " }ًإف(5)أيضان أىؿ الشرؾ مف عبدة األكثاف كعبدة النيراف كالحجارة  ىىاديكا كىالصَّ الًَّذيفى  آمنكا  كىالًَّذيف ى

مىى كيؿِّ شٍيءو  ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىة إف ا عى ارىل كىاٍلمىجيكسى كىالًَّذيفى أىٍشرىكيكا إفَّ المَّوى يٍفًصؿي بٍينىيي   6شىًييده{ كىالنَّصى

س، في ببلد اإلسبلـ جنبا إلى جنب مع المسمميف، كعمى ىذا األساس، عاش أىؿ الذمة مف نصارل كييكد، كصابئة كمجك     
عمى الرغـ مف اختبلؼ عقائدىـ كصعكبة التعايش كالتعامؿ فيما بينيـ، إال أف العرب المسمميف أظيركا قدرة في التكفيؽ عمى 

الدكلة ليـ، كىك ما يؤكد معاممتيـ بتعاليـ اإلسبلـ، كاحتراـ كؿ الديانات كحماية معتنقييا، ما دامكا يؤدكف الجزية، مقابؿ حماية 
، كعميو كجب (7)بأف الذمة ىي األماف، قاؿ أبك عبيد: الذمة: األماف، في قكلو عميو الصبلة كالسبلـ " كيسعى بذمتيـ أدناىـ

 حكـ التعايش بيف أىؿ الذمة كعامة المسمميف.

رىـ، بتسمية أىؿ الكتاب، ألنيـ أىؿ كتب كمف أىؿ الذمة، أىؿ الكتاب الييكد كالنصارل، ألف القرآف الكريـ خصيـ دكف غي    
ـٍ أىقىاميكٍا التٍَّكرىاةى كىاإًلنًجيؿى  لىٍك أىنَّيي ا أينًزؿى إلىيًيـ                المقدسة " التكراة كاإلنجيؿ " كالتي نزلت عمى مكسي كعيسى ، قاؿ تعالى : " }كى مى كى

ًمف تىٍحًت أىرٍ  ـٍ كى ـٍ ألكىميكٍا ًمف فىٍكًقًي بًِّي ميكفى {مف رَّ ا يىٍعمى ـٍ سىاء مى ٍنيي كىًثيره مِّ ٍقتىًصدىةه كى ـٍ أيمَّةه م  ٍنيي ًمًيـ مِّ جي
، ثـ شممت تسمية أىؿ الكتاب 8

، ككذلؾ شأف المجكس، فيـ مف المشركيف بيف الييكد كالنصارل ليس ليـ كتاب، كركم عف الرسكؿ صمى ا عميو (9)الصابئيف
، كليس أىؿ الشرؾ مف عبدة األكثاف كعبدة النيراف كالمجمس في الذبائح (10)عميو كسمـ أنو أخذ الجزية مف مجكس أىؿ ىجر

                                                           
إلييـ السامرم الذم عبد العجؿ الذم لو خكار ،  السامرة : قبيمة مف قبائؿ بني إسرائيؿ ، كىـ قـك مف الييكد ، كيخالفكنيـ في بعض دينيـ ، كينسب -1

 . 201، ص  3ابف منظكر ، المصدر السابؽ ، مج 

 91سكرة البقرة اآلية -2

 . 419األنصارم ، المصدر السابؽ ، ص  -3

 424المصدر نفسو ، ص  -4

 . 418نفسو ، ص  -5

 . 17سكرة الحج ، اآلية  -6

 . 221، ص  2ابف منظكر ، المصدر السابؽ ، مج  -7

 68 اآليةسكرة المائدة ،  -8

الصابئكف : الصابئة قـك يزعمكف أنيـ عمى ديف نكح عميو السبلـ بكنبيـ ، كفي الصحاح جنس مف أىؿ الكتاب ، كقبمتيـ مف ميب الشؿ عند  -9
ـ عمى ديف نكح كىـ كاذبكف ، ابف منظكر منتصؼ النيار ، كالصابنكف : قـك يشبو دينيـ ديف النصارل ، إال أنيـ قبمتيـ نحك ميب الجنكب يزعمكف أني

 399، ص  3، المصدر السابؽ ، مج 

 419األنصارم ، المصدر السابؽ ، ص  -10
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، كيفيـ مف ذلؾ أنيـ ليسكا مف أىؿ الكتاب، كركم عف عمي بف أبي طالب رضي ا عنو أنو (1)عمى مثؿ ما عميو أىؿ الكتاب
كرفعت مكانة المجكس في  (2)رىـ "أنو قاؿ: " كأنا أعمـ الناس بيـ، كانكا أىؿ كتاب يقرؤكنو، كعمـ يدرسكنو، فنزع مف صدك 

بعض المكاضع إلى منزلة أىؿ الكتاب، كيؤكد ذلؾ الجاحظ ، بارتقاء المجكس كالصابئة كتميز عنيـ الييكد كالنصارل بذكرىـ 
 . (3)بأىؿ الكتابيف التكراة كاإلنجيؿ

نة اجتماعية، نالكا فييا احتراـ العرب، لـ يكف أىؿ الذمة في اإلسبلـ مف جنس كاحد، كما سبؽ الذكر إال إنيـ تمتعكا بمكا   
كارتبط بيـ العرب خاصة في العصر العباسي، بعبلقات اجتماعية قكية، تميزت عف عيكد سابقة، كفؽ ضكابط الشريعة 

 اإلسبلمية، إال إنيا اختمفت كتأرجحت بيف الفترة كاألخرل، بيف التسامح كاالضطياد

 كاقع أىؿ الذمة في المجتمع العباسي:

بعت الدكلة العباسية مبدأ التعددية الدينية في اإلسبلـ، شأنيا في ذلؾ شأف ما كاف قائما في الببلد اإلسبلمية، منذ عيد ات  
الرسكؿ كالخمفاء الراشديف، باعتبارىا قامت عمى أساس ديني كفؽ مفيـك اإلسبلـ، فحافظ الخمفاء العباسييف عمى ىذا اإلطار 

رية المعتقد الديني كالشريعة اإلسبلمية، كىذا يعني انسجاما مع حرية الفرد، كممارسة الشعائر انطبلقان مف مبدأ التكفيؽ بيف ح
 .(4)الدينية بحرية، إلى جانب مشاركة أىؿ الذمة في أمكر المجتمع كمكاطنيف

الخمفاء  كفيما يتعمؽ بكاقع أىؿ الذمة بيف سكاف الدكلة العباسية مف عرب ك عجـ ، حظي الييكد كالنصارل باىتماـ   
العباسييف، كاعترفكا بكجكدىـ كمجمكعات مستقمة تتمتع بحرية تامة في ممارسة شعائرىا كطقكسيا، إضافة إلى مشاركتيـ أىؿ 
الببلد ممف يشترككف معيـ في معامبلتيـ كتنظيماتيـ االجتماعية، كاندمجت ىذه الفئات اندماجان كامبلن مف حيث السكف 

بلقة بيف أىؿ الذمة كالمسمميف، بأنيا قكية مف خبلؿ كصفو لمدينة بغداد فيقكؿ: " إف أحد ، كيصؼ اليعقكبي الع(5)كالعمؿ
، كمف جيتو يصؼ الشابشتي انتشار األديرة، بأف (6)النصارل  كاف يسكف في أحد شكارع بغداد كأزقتيا بجكار منازؿ المسمميف "
، كعندما عـز العباسييف عمى (7)بناىا أحمد بني بكيو"بأف دير درماكس أقيـ في رقة باب الشماسية ببغداد  قرب الدار التي 

ترتيب دكاكينيـ أحسكا بافتقارىـ إلى مف يعينيـ عمى ذلؾ، فمجئكا إلى أىؿ الذمة، ككانكا عمى معرفة بالحساب كالكتابة كالخراج، 
نيـ كتاب السبلطيف كفراش فأطعمكا بالركاتب كالجكائز كسيمكا ليـ أسباب المعيشة كقربكىـ كأكرمكىـ، يقكؿ الجاحظ: "إف م

،كيذكر القرطبي، أف بعض شيكخ الفقياء استأذنكا عمى الخميفة  (8)الممكؾ " الحجاب " ، كأطباء األشراؼ كالعطاريف، كالصيارفة"
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الخميفة المأمكف فأذف ليـ " قمما دخؿ رأم بيف يديو رجبل ييكديا كاتبا، كانت لو عنده منزلة كقربة لقيامو بما يعرفو فيو، كيتكاله 
مف خدمتو فمما رآه الفقيو... ، كاشار إلى الييكدم خجؿ المأمكف ككجـ  ثـ أمر حاجبو، بإخراج الييكدم مسحكبا عمى كجيو، 

بعاده  كأال يستعاف بأحد مف أىؿ الذمة في شيء مف أعمالو"  .(1)كأنفذ عيدا بإطراحو كا 

سييف بأمكاليـ  كلـ يميزكا بينيـ كبيف المسمميف في تجسدت مكانة أىؿ الذمة في العصر العباسي، باىتماـ الخمفاء العبا   
المعاممة، يذكر الطبرم أف الخميفة ىاركف الرشيد ذىب إلى الرىا " فكاجيو المسممكف كشككا النصارل، مدعيف أف ممؾ الرـك 

، (2)ربا كطردىـيزكرىـ كؿ سنة تحت الستر، كيصمي في كنائسيـ، فبحث الخميفة عف األمر كاستباف لو افتراؤىـ، فأكسعيـ ض
كما حرص الخميفة المأمكف أثناء مسيره إلى مصر عمى أف يصطحب معو البطريرؾ ديكنيسيكس " ككاف نير النيؿ، قد جمد 

ىػ /  251 - 248، كتقمد بعض النصارل مراكز ميمة في عيد الخميفة المستعيف سنة )  (3)يكمئذ مما لـ يسمع لو مثيؿ "
اركف كاتب، كأخكه جبريؿ بف ىاركف نائب عف العامؿ، إباف حممتو عمى طبرستاف ـ ( ، فكاف بشر بف ى 866 - 862

ـ ( ، كالحسيف بف عمر كاتب الخميفة المكتفي كنديمو ، كمنيـ جيابذة  864ىػ /  250لمحاربة الحسيف بف زيد العمكم سنة ) 
 .(4)تبكؤا منصة الكزراء ، كلك بانتحاؿ اإلسبلـ الخمفاء كخزاف الكزراء ، ككٌتاب الدكاكيف، ككبار األطباء كأعياف التجار، حتى

كباإلضافة إلى ذلؾ، مارس النصارل مف أىؿ الذمة، كؿ األنشطة كتمتعكا بكؿ حرياتيـ، مما يفيد بأف العرب لـ يفرضكا     
           عمييـ في الكاقع أم ضغط مف شأنو يحد مف تصرفاتيـ، بؿ أحبكىـ كقدركىـ مما زاد في عمك شأنيـ يقكؿ الجاحظ:
"كصارت النصارل أحب إلى العكاـ مف المجكس، كأسمـ صدكرا عندىـ مف الييكد  كاقرب مكدة، كأقؿ غائمة، كاصغر كفرا، 

، كيعني ذلؾ أف الخمفاء العباسييف أعطكا لمف لـ يعتنؽ اإلسبلـ حرية الديانة، كحريتيـ كمكاطنيف يعيشكف في (5)كأىكف عذابا"
لـ يكف عائقا أماـ إقامة شعائرىـ كطقكسيـ بكؿ حرية ككذلؾ اندماجيـ في المجتمع العباسي،  ظؿ التسامح الديني، الذم

محافظيف عمى كيانيـ كاستقبلليـ، يقكؿ الشابشتي: " كعيد الفصح ببغداد، فيو منظر عجيب، ألنو ال يبقى نصراني إال كحضره، 
، كيضيؼ عف دير الثعالب فيقكؿ: " كلو عيد (6)ه لمتنزه فيو"كتقرب منو، كال أحد مف أىؿ الطرب كالميك مف المسمميف إال قصد

، كارتاد الخمفاء العباسيف األديرة كأقامكا فييا، يذكر المسعكدم عف الخميفة أبك (7)ال يتخمؼ عنو أحد مف النصارل كالمسمميف"
، يبدكا أنو (8)ى اليـك بالخمد "جعفر المنصكر فيقكؿ: " ككاف المنصكر نازالن في دير عمى شاطئ دجمة، في المكضع الذم يسم
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المكضع الذم بني فيو قصر الخمد، كألف الديارات كانت عمى قدر كبير مف فخامة البنياف كاتساع الرقعة، حتى أف بعض 
 .(1)الخمفاء كالممكؾ كاألفراد كأعياف الناس ككجكىيـ كانكا ينزلكنو

أعيادىـ التي اتفقت بعضيا في مكاعيدىا مع أعياد المسمميف، كتكطدت العبلقة بيف العباسييف كأىؿ الذمة، بمشاركتيـ     
، (2)ـ( ، اتفؽ عيد المسمميف األضحى كشعانيف النصارل، كعيد الفطر لمييكد" 858ىػ / 244يذكر الطبرم: أنو في سنة ) 

صارل إلى الشكارع، كفي فاحتفمكا بأعياد الفصح كالشعانيف، في األديرة كالكنائس التي كانت تزيف بأحسف األزياء، كيخرج الن
أيدييـ المجامر كالصمباف في أعناقيـ  كشاركيـ المسمميف في تمؾ االحتفاالت، يقكؿ الشابشتي عف دير درمالس: " كعيده 

، كلمعمرم في مسالؾ األبصار، (3)أحسف عيد يجتمع نصارل بغداد إليو، كال يبقى أحد ممف يحب الميك كالخبلعة إال تبعيـ "
، (4)كف مف ديارات الحيرة " إذا كاف يـك الشعانيف أتكه مف كؿ ناحية ، مع شمامستيـ بصمبيـ كأعبلميـكصؼ لدير األسك

 كيصؼ أحد الشعراء مشاركتو في االحتفاالت بأحد األديرة بالحيرة فيقكؿ : 

 (5)خرجنا في شعانيف النصارل كشيعنا صميب الجاثميؽ

بكؿ حرية، إلى سياسة التسامح التي انتيجيا الخمفاء العباسييف تجاىيـ بشرط  استند أىؿ الذمة في ممارسة شعائرىـ الدينية    
أف ال يظيركا صكت ناقكس، كال خمرا، كال يحدثكا في أمصار المسمميف بيعة كال كنيسة، كأال يدخمكا مسجدا، كال يمنعكا أحدا مف 

ادا لما كاف متبعا منذ عيد الخميفة عمر بف الخطاب، ، كيبدكا أف تمؾ المعاممة جاءت استن(6)المسمميف أف ينزؿ كنائسيـ ... "
بأنو كتب إلى عبيده كىك بالشاـ: " كأما إخراج الصمباف في أياـ عيدىـ فبل تمنعيـ مف ذلؾ خارج المدينة ببل رايات كال بنكد 

كأشار أبك يكسؼ، أنو  . (7)عمى ما طمبكا منؾ يكما في السنة، فأما داخؿ البمد بيف المسمميف كمساجدىـ فبل تظير الصمباف
أشار عمى الخميفة ىاركف الرشيد " أف يترؾ النصارل، يسكنكف في أمصار المسمميف كأسكاقيـ... كال يظيركف الصمباف في 

 . (8)األمصار "

يتضح مف ذلؾ ، إف أىؿ الذمة عمى اختبلؼ أجناسيـ، مارسكا طقكسيـ الدينية بحرية ، مع فرض بعض الشركط التي     
ف القياـ ببعض الشعائر التي يرل فييا المسمميف إنيا تمس حرمة الديف اإلسبلمي، ىذا باإلضافة إلى أف األديرة مثمث تمنعيـ م

إحدل مظاىر االنفتاح الثقافي كالديني كالحضارم خبلؿ العصر العباسي، فكاف يقصدىا المسممكف كالنصارل، ككؿ مف يعشؽ 
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كالميك، إضافة إلى أنيا أماكف لبلستشفاء كالعبلج مف بعض األمراض، كما كاف الميك كالشرب، الحتكائيا عمى مظاىر الطرب 
الشأف في دير األعمى، الذم كاف يقصده المرضى، فيأتكف لبلستحماـ بعيف كبيرة تكجد تحت الدير كتصب مائيا في دجمة، 

، كما كاف لمرـك في (1)عديف كالزمني"كيقصدىا المرضى في كقت معيف مف السنة، كقيؿ إنيا تبرئ مف الجرب كالحكة كتنفع المق
الجانب الشرقي مف بغداد، دير يسمى دير الرـك خاص لمنساطرة، كيركل أف أسرل مف الرـك قدـ بيـ إلى الخميفة الميدم، 

 . (2)كأسكنكا دارا في ىذا المكضع فسميت بيـ

صبحت األديرة أماكف لمضيافة، خاصة الممكؾ، لـ يكف الدير محبل إلقامة الطقكس الدينية الخاصة بأىؿ الذمة فقط، بؿ أ    
 969 - 966 -ىػ  255 - 252كركم عف الفضؿ بف العباس بف المأمكف أنو خرج إلى الصيد بصحبة الخميفة المعتز سنة )

 ـ(  كقائده بغا، كشكا الخميفة العطش فأشار عميو الفضؿ بالتكجو إلى دير مرمار لقضاء 

ككانت لو عبلقة طيبة مع أحد رىبانو، إذ يقكؿ:  (4)دة بيذا الدير كمف زكاره كلو فيو شعر، ككانت لمفضؿ معرفة جي(3)حاجتو
 .(5)"... إف في ىذا الدير راىبا أعرفو لو مكدة حسنة، كفيو آالت جميمة "

ى سبيؿ كمف جية أخرل أشتير عددا مف رجاؿ أىؿ الذمة، في الطب كعمـ التنجيـ كتمتعكا بخدمة الخمفاء العباسيف، فعم     
 148المثاؿ تمتع آؿ يختشكع بثقة الخميفة العباسي أبك جعفر المنصكر، يذكر ابف أبي اصيبعة أف الخميفة المنصكر في سنة )

ـ(، " مرض كفسدت معدتو كانقطعت شيكتو، ككمما عالجو األطباء ازداد مرضو، فجمع األطباء فقاؿ ليـ المنصكر:  765ىػ / 
ر المدف طبيبا ماىرا؟ فقالكا : ليس في كقتنا ىذا أحد يشبو جكرجيس رئيس أطباء جند مف تعرفكف مف األطباء، في سائ

، كأستحضره إلى بغداد ، كلما حضر جكرجيس ، دعا لمخميفة بالعربية كالفارسية، بعبارات بميغة جدا أعجبت  (6)سابكر"
منصكر كطبيبو النصراني  فحاكؿ المنصكر ، كتعمقت العبلقة بيف الخميفة أبك جعفر ال(7)المنصكر، فأجمسو ككصؼ لو مرضو

إدخاؿ الطبيب إلى اإلسبلـ إال إنو لـ يفمح، كيركل عنو أنو زاره أثناء مرضو كقاؿ لو : " أتؽ ا كأسمـ ، كأنا أضمف لؾ الجنة، 
المنصكر فقاؿ جكرجيس : أنا عمى ديف أبائي أمكت ، كحيث يككف أبائي أحب أف أككف، إما في الجنة أك في جينـ  فضحؾ 

، فأثر الطبيب إال أف يبقى عمى ديف آبائو المجكس  كحظي كذلؾ الطبيب جبرائيؿ بف يختشيكع عند الخميفة ىاركف (8)مف قكلو
الرشيد ، كيركم عنو ابف اصيبعة ، أف الرشيد عندما حج إلى بيت ا ، دعا إلى طبيبو النصراني  فقاؿ الرشيد: عممت كتبتؾ 

ؼ ال أعمـ ، قاؿ لو : دعكت لؾ كا في المكقؼ دعاء كثيرا ، تـ ألتفت إلى بني ىاشـ فقاؿ : عسى عندم قاؿ : يا سيدم ككي
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أنكرتـ قكلي لو ؟ فقالكا يا سيدنا ذمي؟ فقاؿ نعـ ، كلكف صبلح بدني كقكامو بو ، كصبلح المسمميف بي، فصبلحيـ بصبلحو 
عنده حتى أف الخميفة الرشيد قاؿ ألصحابو : " كؿ مف كانت لو  ، كازدادت حضكتو(1)كبقائو، فقالكا: صدقت يا أمير المؤمنيف

، 2إلي حاجة فميخاطب بيا جبرائيؿ ألني أفعؿ كما يسألني فيو، كيطمب مني، فكاف القكاد يقصدكنو في كؿ أمكرىـ كحالو تتزايد "
رل لمسخط مف قبؿ الخمفاء ، إال أف تمؾ العبلقة الحميمة لـ تكف ىي الحالة الدائمة ، فعادة ما يتعرض األطباء النصا2"

ـ ( ، كاف محمد بف عبد الممؾ الزيات كابف أبي داكد  844ىػ / 230العباسييف كتصادر أمبلكيـ كضياعيـ ، ففي سنة ) 
 يعادياف الطبيب بختشيكع كيحسدانو ، كيحممكف عميو 

 . (3)كنفاه إلى جند سابكرالدسائس عند الخميفة الكاثؽ، حتى سخط عميو، كقبض عمى أمبلكو كضياعو، كأخذ أمكالو 

كباإلضافة إلى ذلؾ اعتمد الخمفاء العباسييف عمى بعض الذمييف النصارل  كالمجكس في عمـ التنجيـ، يذكر الخطيب      
البغدادم: " أف الخميفة أبك جعفر المنصكر تشبيا بما كاف متبع عند ممكؾ الفرس... بعد أف فرغ مف بناء مدينة بغداد، دعا أحد 

يف، كطمب منو أف يأخذ لو طالعيا، فأخبره بما تدؿ عميو النجـك مف طكؿ زمانيا ككثرة عمارتيا...، كما بشره بأنو ال المنجم
، كأشتير عمي بف المنجـ في عيد الخميفة (4)يمكت فييا خميفة مف الخمفاء فرأيتو تبسـ كقاؿ: " الحمد  ذلؾ فضؿ ا... "

، كبرز في عيد الخميفة المعتضد أبك الحسف ثابت بف قرة " ككاف (5)ائو المتقدميف عندهالمتككؿ، إذ كاف مف أىـ خكاصو كجمس
، ككاف يشتغؿ صيرفيا في سكؽ حراف، كألبي الحسف خطبة (6)يدخؿ مع المنجميف عمى الخميفة  كىك باؽ عمى ديف الصابئة"

 .(7)ة المنتشرة في الدنياكصؼ بيا حراف كالصابئة كرد فييا "... فنحف ىـ الكارثكف كالمكرثكف لمصائب

بناء عمى ذلؾ، نجح النصارل في القياـ بكظائفيـ بالدكاكيف ككتاب كأطباء كحجاب، كتفكؽ الييكد في اقتناص المناصب      
كاألمكاؿ، ككثر منيـ جيابذة الخمفاء كخزاف الكزراء ككتاب األطباء، ككتاب الدكاكيف، كأعياف التجار كتبكؤا منصة الكزارة كلك 

، ككاف ذلؾ مف خبلؿ التضييؽ عمييـ مف قبؿ الخمفاء العباسييف، كحرصا منيـ عمى عدـ فقداف مناصبيـ، (8)نتحاؿ اإلسبلـبا
فكانكا عادة ما يمجئكف إلى الدخكؿ في اإلسبلـ لمحفاظ عمى أمكاليـ كضياعيـ، حتى ال تككف عرضة لممصادرة مف قبؿ 

: " أمر حماد التركي عاممو عمى األنبار، بأف ال يدع أحد مف أىؿ الذمة يكتب الخميفة، يذكر الجيشيارم إف الخميفة المنصكر
، كىك ما يؤكد (9)ألحد مف العماؿ عمى المسمميف إال قطع يده، فأخذ حماد ما ىك بو الكاسطي كسميماف بف كىب فقطع يده "
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كأمكاليـ، يذكر أبي الفداء إف الخميفة  بأف ممف أشتغؿ ككتاب مف الذمييف عادة ما يتعرضكف لمحبس كالتجريد مف ممتمكاتيـ
، كعادة ما تتخذ إجراءات لمتضييؽ عمى أىؿ الذمة لمحد مف نفكذىـ كمكانتيـ، (1)الكاثؽ" حبس الكتاب كألزميـ أمكاال عظيمة"

ارل كخرب كتفاكت الخمفاء العباسييف في ذلؾ بيف الميف كالشدة فيركم عف الخميفة الميدم إنو فكض الكنائس التي بناىا النص
، كيبدكا أف الخمفاء العباسييف لـ يكف منيـ مف يسمح (2)كنيسة الخمقدكنييف في حمب كأمر بقتؿ كثير مف العرب تشبثكا بالمانكية

بأف يككف تأثير أىؿ الذمة في الدكلة قكم عمى السكاف كال عمى مظاىر الحياة العامة بالدكلة العباسية، بحيث أف كجكدىـ 
مع العربي اإلسبلمي كبأعداد كبيرة، كاف نتاجان لسياسة التسامح الديني التي اعتمدىا الخمفاء العباسييف، كاندماجيـ في المجت

 كفي المقابؿ حافظ أىؿ الذمة عمى استقبلليـ ككيانيـ، يمارسكف طقكسيـ كتعاليميـ الدينية بكؿ حرية . 

العصر العباسي تجاه أىؿ الذمة، سكاء كانكا ييكدان أك كبالرجكع إلى مظاىر التسامح الديني، الذم أبداه المسممكف في     
نصارل أك مجكس، انتشر ما يعرؼ بالجدؿ الفكرم خبلؿ القرف الثالث اليجرم، خاصة في عيد الخميفة المأمكف، الذم جمع 

ي الحكار الذم كقع بيف المتكمميف مف المسمميف كالنصارل، حكؿ المسائؿ التي اختمفكا فييا، كيشير الجاحظ إلى الجدؿ الديني ف
بيف المأمكف كالمرتد الخراساني إذ يقكؿ لو الخميفة المأمكف "... قد كنت مسممان بعد أف كنت نصرانيان ، ككنت فييا أستخ "راسخ 
كأثبت" ، كأيامؾ أطكؿ فاستكحشت ما كنت بو أنسا، ثـ لـ تمبث أف رجعت عنا نافرا فخبرنا عف الشيء الذم أكحشؾ مف الشيء 

، كىذا يعني أف االختبلفات الدينية كانت  (3)أنس لؾ... ، قاؿ المرتد: أكحشتني كثرة ما رأيت مف اختبلؼ فيكـ !" الذم صار
قائمة بيف المسمميف كأىؿ الذمة، مف الييكد كالنصارل إلى حد التيجـ مف قبميـ عمى الديف اإلسبلمي، يذكر اليعقكبي " أنو في 

ـ ( " كتب إبراىيـ بف عائشة فظفر بو المأمكف فحبسو في المطبؽ، فاستماؿ 825ىػ / 210خبلفة المأمكف كتحديدا في سنة ) 
بف عائشة أىؿ المطبؽ حتى حمميـ عمى الكثكب، كأف يشغبكا كتنصركا، كشدكا الزنانير في أكساطيـ، كالصمب في أعناقيـ ... 

، كيرل الجاحظ إف ىذه األمة، لـ تبتؿ (4)معو "فأكؿ المأمكف إلى المطبؽ ... كدعا بإبراىيـ فضرب عنقو كقتؿ الذيف كانكا 
بالييكد كال المجكس كال الصابئيف كما ابتميت بالنصارل، كذلؾ أنيـ يتبعكف المتناقض مف أحاديثنا ، كالضعيؼ باإلسناد مف 

حديف كالزنادقة ركاياتنا كالمتشابو مف أم كتابنا، ثـ يخمكف بضعفائنا كيسألكف عنيا عكامنا ، مع قد يعممكف مف مسائؿ المم
، كينتقد (5)المبلعيف، كحتى مع ذلؾ ربما تبرءكا إلى عممائنا كأىؿ األقدار منا كيشغبكف عمى القكم، كيمبسكف عمى الضعيؼ"

الطيارة عند النصارل فيقكؿ: كالنصراني ... ال يغتسؿ مف الجنابة، كأمرأتو جنب ال تطير مف الحيض، كال مف النفاس، 
 . (6)مع ذلؾ غير مختكنة"كيغشاىا في الطمث كىي 
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تعتبر رسائؿ الجاحظ مف المصادر الميمة، كالشكاىد الثمينة حكؿ المناقشات الدينية، كاالختبلفات الفكرية القائمة بيف      
المسمميف كالنصارل، خبلؿ القرف الثالث اليجرم، كىي ما جعؿ بعض الخمفاء العباسييف يعممكف في التضييؽ عمى أىؿ الذمة  

، إال أنيا لـ تصؿ إلى مرحمة االضطياد  كبقدر ما أتبع مف تسامح ديني، مف قبؿ  باتخاذ إجراءات كتدابير تطبؽ عمييـ بحـز
ـ( ، أبا سعيد األصطخرم 932ىػ/ 320العرب كالعجـ تجاه أىؿ الذمة، ليذكر السبكي أف الخميفة القاىر أستفتي في سنة )

و تبيف لو أنيـ يخالفكف الييكد كالنصارل كيعبدكف الككاكب، فعـز الخميفة عمى محتسب بغداد في الصابئيف فأفتاه يقتميـ، ألن
، كمع ذلؾ لـ تكف سياسة الخمفاء العباسييف تسير عمى نيج ثابت بؿ كانت (1)ذلؾ حتى جمعكا مف بينيـ ماالن كثيرا فكؼ عنيـ

الخميفة ىاركف الرشيد أمر بيدـ الكنائس بالثغكر  متدبدبة في مكقفيا متسامحة أحيانا، متعصبة أحيانا أخرل، يذكر الطبرم " أف
ـ(  بأف " يأخذ 849ىػ / 235، كتبعو في ذلؾ الخميفة المتككؿ الذم أمر في سنة ) (2)كبأخذ أىؿ الذمة بتغيير المباس كالرككب"

ف عمى مؤخر النصارل كأىؿ الذمة كميـ يمبس الطيالسة العسمية، كالزنانير كرككب السركج، بركب الخشب، كتصير كرتي
، كفي ذلؾ" تغيير (3)السركج، كتصير زريف عمى مبلبس مف لبس منيـ قمنسكة مخالفة لكف القمنسكة التي يمبسيا المسممكف"

ـ ( ، بأخذ أىؿ الذمة بمبس ذراعيف 853ىػ/ 239، كأمر الخميفة المتككؿ في سنة     ) (4)ىيئتيـ بمبس الغيار كيشد الزنار "
لدراريع في المحـر منيا، ثـ أمره في حضر باالقتصار في مراكبيـ عمى رككب البغاؿ كالحمير دكف عسميتيف عمى األقبية كا

، كأف ال يظيركا في شعانينيـ صميبان، (6)، كأمر بتسكية قبكرىـ باألرض ككتب بذلؾ إلى سائر األقاليـ كاألفاؽ(5)الخيؿ كالبراديف
المسمميف تخفؽ فييا أكلكية الصمباف منصكبة فكؽ األعكاد، كتدكم صميبان، بعد أف كانت أعياد الشعانيف أعيادان لكؿ النصارل ك 

 . (7)فييا أنغاـ المصميف، يقكؿ الشابشتي: " كال يبقى أحد ممف يحب الميك كالخبلعة إال تبعيـ"

ـ عف كيبدكا أف تضييؽ الخميفة المتككؿ عمى أىؿ الذمة في المباس كالرككب، كعدـ إظيار الصمباف في أعيادىـ، لتميزى     
المسمميف، كالحط مف شأنيـ، كشمؿ النساء أيضان، يذكر ابف قيـ الجكزية عف الخميفة المتككؿ أنو " غير زم نسائيـ باألزر 
ذا دخمف الحماـ كاف معيف جبلجؿ ، كأمر بيدـ بيعيـ المحدثة ، كأف يجعؿ عمى أبكب دكرىـ شياطيف مف الخشب،  العسمية ، كا 

، (9)القمقشندم بقكلو: " كأما المرأة إذا خرجت فيككف في خفييا أحمر حتى تعرؼ بأنيا دمية " ، كيضيؼ(8)كأف ال يستعاف بيـ"
كىذا يعني أف المتككؿ مارس سياسة عدائية اتجاه أىؿ الذمة، كأنيـ كانكا يعانكف مف االضطياد في عيده، كأف المتككؿ كاف 
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ـ (، أصدر الخميفة المقتدر با 908ىػ / 296، كفي سنة )  بعيدان عف التسامح الديني الذم كاف عميو مف سبقو مف الخمفاء
مرسكمان بإبعاد النصارل كالييكد عف كتابة الدكاكيف، كأف يستخدمكا في الطب كالجيبذة فقط ، كأف يطالبكا بمبس العسمي كتعميؽ 

كالمعامبلت في عيد الخمفاء  ، كيتفؽ ىذا األمر مع ما فرض عمييـ مف قيكدان في المباس (1)الرقاع المصبكغة بيف أظيرىـ
ىاركف الرشيد كالمتككؿ، ما يعني عدـ التسامح في تميزىـ عف المسمميف، كاالستفادة منيـ في خدمة الدكاكيف كاألمكاؿ، مما 
جعؿ بعضيـ يدخؿ لئلسبلـ لكي يتفادل مصادرة أمكالو، كيركل عف أبي زكريا سعيد السنكسي أنو دخؿ اإلسبلـ لكي يحافظ 

 . (2)التي جمعيا، يقكؿ التنكخي: " كاف نصرانيان في حداثتو كلكنو أسمـ كحسف إسبلمو " عمى ثركتو

يتضح مف ذلؾ ، أف كافة التدابير التي أتخذىا الخمفاء العباسييف، كانت في مجمميا ضد النصارل، ألنيـ كانكا أشد خطرا    
لفاخرة المخاطو باألقمشة الحريرية كالقطنية الجيدة عمى المسمميف مف جية، كمف جية أخرل النيـ كانكا يمبسكف الثياب ا

ف  ف ثيابيـ أنظؼ كا  الصنع، يقكؿ فييـ الجاحظ " ... لـ تخالؼ العكاـ في كثرة أمكاؿ النصارل، كأف منيـ ممكا قائما، كا 
، تميز الكافر مف  ، كيضيؼ ابف قيـ الجكزية "... فميس المقصكد مف الغيار كالتمييز في المباس كغيره(3)صناعتيـ أحسف ... "

، كعمى (4)مف المسمـ، بؿ ىك مف جممة المقاصد ، كالمقصكد األعظـ ترؾ األسباب التي تدعكا إلى مكافقتيـ كمشابيتيـ باطنا "
الرغـ مف التشديد مف قبؿ بعض الخمفاء العباسييف في المباس كالرككب تجاه أىؿ الذمة ، إال أف الكثير منيـ لـ يمتـز بذلؾ  

: " ... كترؾ كثير منيـ عقد الزنانير كعقدىا أخركف دكف ثيابيـ كأمتنع كثير مف كبرائيـ ، مف إعطاء الجزية ، يقكؿ الجاحظ 
، األمر الذم جعؿ عبلقتيـ بالعامة في بغداد عادة ما  (5)كأنفقكا مع أقدارىـ مف دفعيا كسبكا مف سبيـ ، كضربكا مف ضربيـ "

ـ ( الذم كراء نير  884ىػ /  271رم أف العامة خربت الدير العتيؽ سنة ) تصؿ إلى حد التخريب كالصداـ ، يذكر الطب
عيسي " كانتيبكا كؿ ما كاف فيو مف متاع ، كقمعكا األبكاب كالخشب ك غير ذلؾ ، كىدمكا بعض حيطانو كسقكفو فصار إلييـ 

نو ، ككاف يتردد إليو أياما ىك الحسيف بف إسماعيؿ صاحب شرطة بغداد مف قبؿ محمد بف طاىر  فمنعيـ مف ىدـ ما تبقى م
 . (6)كالعامة ، حتى يكاد يككف بيف أصحاب السمطاف كبينيـ قتاؿ ، ثـ بنى ما كانت العامة ىدمتو بعد أياـ "

يبدكا أف الخمفاء العباسييف احترمكا ممتمكات أىؿ الذمة، كحافظكا عمييا باعتبارىـ أىؿ عيد كميثاؽ، يعيشكف جنبان إلى      
سمميف مادامكا ممتزميف بدفع الجزية، كيسمح ليـ بممارسة طقكسيـ الدينية ، كدافعكا عنيـ في صداميـ كاختبلفيـ جنب مع الم

ـ ( حدث خبلؼ بيف العرب كأىؿ الذمة في بغداد " كأدعى العرب  897ىػ /  284مع العامة ، يذكر الطبرم أنو في سنة ) 
نبييـ ، كحاكلكا أف يفتككا بو فسمع الخميفة المعتضد بما حدث  كطالبكه  إف خادـ ابي غالب النصراني  طبيب الخميفة قد شتـ

بإقامة الحد عميو ، فكتب إلى المعتضد ، فادخؿ عميو جماعة منيـ فسأليـ عف الخبر فذكره لو ، فأرسميـ إلى يكسؼ القاضي 
                                                           

، ص  3ـ ، ج  2003،  2سف ، النجـك الزاىرة في ممكؾ مصر كالقاىرة ، دار الكتب كالكثائؽ القكمية ، ط تغرم بردم ، جماؿ الديف أبي المحا ابف -1
 . 368، ص  13: القمقشندم ، صبح األعشى ، ج  114، ص  11؛ ابف كير ، المصدر السابؽ ، ج  165ص 

 . 108، ص  8ـ ، ج  1971بكد الشالجي ، ) د . ت ( ، التنكخي ، أبي الحسف بف عمي ، نشكار المحاضرة كأخبار المذاكرة ، تحقيؽ : ع -2

 . 263الجاحظ ، الرسائؿ ، ص  -3
 661، ص  11ابف قيـ الجكزية ، المنتظـ في تاريخ الممكؾ كاألمـ ، ج  -4
 . 263الجاحظ الرسائؿ ، ص  -5

 . 2262، ص  2الطبرم ، المصدر السابؽ ، ج  -6
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، كنجح الخمفاء العباسييف  (1)ي أمره اجتماع"... ، كدخؿ بابا كأغمقو دكنيـ  كلـ يكف بعد ذلؾ لمخادـ ذكران ، كال كاف لمعامة ف
في تماسؾ طبقات المجتمع العباسي ، سعيان منيـ لممحافظة عمى استمرار التعايش كالتسامح بيف مككناتو كاحتراـ عيكد الصمح 

 مع أىؿ الذمة.

ذلؾ في أعيادىـ ، فكاف النيركز كبالرجكع إلى مشاركة المسمميف لمنصارل أعيادىـ كاحتفاالتيـ الدينية ، شارككا المجكس ك    
، مف األعياد الرسمية التي شارؾ فييا العرب الفرس العجـ ، لدرجة أف أصبحت مف العادات المتبعة في تبادؿ (2)كالميرجاف

كفي  اليدايا بيف العشاؽ مف القياف، يقكؿ الجاحظ في ىدية العاشقة القينو إلى حبيبيا       " كأىدت إليو في النيركز تكة كسكران 
، كعف النيركز في الديارات  (3)الميرجاف خاتمان كتفاحة ، كنقشت عمى خاتميا أسمو، كأبدت عند العثرة اسمو، كغنتو إذا رأتو"

بيف يديو ، كعمى المتككؿ ثكب كشي  (4)لمشابشتي، يذكر ابف خردادابو " كدخؿ إسحاؽ في يـك نكركز إلى المتككؿ كالسماجة
، كما أحتفؿ بالنيركز في عيد الخميفة (5)ماجة  حتى قربكا منو لمقط الدراىـ التي تنثر عمييـ"مثقؿ ، كقد كثر أصحاب الس

ـ ( ، أمر الخميفة 895ىػ / 282ـ ( ، يذكر الطبرم أنو في سنة ) 901 - 892ىػ / 289 - 279المعتضد با سنة ) 
تاح الخراج في النيركز الذم ىك نيركز العجـ  كتأخير المعتضد بإنشاء الكتب إلى جميع العماؿ في النكاحي كاألمصار بترؾ افت

ذلؾ إلى اليـك الحادم عشر مف حزيراف كسمي ذلؾ النيركز المعتضدم  فأنشأت الكتب بذلؾ مف المكصؿ كالمعتضد بيا ... 
"(6)  . 

ز، كأجؿ ذلؾ إلى كقت آخر يبدكا أف الخميفة المعتضد أراد الترفيو عف الناس بعد إجبارىـ عمى دفع الخراج في يـك النيرك     
دخاؿ البيجة كالسركر في نفكس العامة، إال أنو حرص عمى أف تخرج تمؾ االحتفاالت عف  محاكالن الرفؽ بيـ كالعطؼ عمييـ  كا 
سمككيا الطبيعي، ك عدـ التشبو بالمجكس، فمنعيـ مف بعض األعماؿ التي كانكا يقكمكف بيا في يـك النيركز، يقكؿ الطبرم : " 

، كمف المتبع في أعياد (7)منع الناس مف عمؿ ما كانكا يعممكف في نيركز العجـ مف صب الماء كرفع النيراف ك غير ذلؾ"كفييا 
أعياد النيركز كالميرجاف تقديـ اليدايا التي غالبان ما تككف مف األشياء النفيسة ، ككانت الجكارم كالغمماف أكؿ مف يبادر في 

الميمبي : " أىدت إلى المتككؿ في يـك نيركز ثكب كشي منسكج بالذىب، كمشمة عنبر،  تقديـ اليدايا إلى خمفائيـ ، قاؿ خالد

                                                           
 47؛ ابف العبرم ، المصدر السابؽ ، ص  2286، ص  2الطبرم ، المصدر السابؽ ، ج  -1

أحكاالن ليست في الميرجاف ، فمنيا استقباؿ السنة ،  النيركزالميرجاف : دخكؿ الشتاء كفصؿ البرد ، كالنيركز : إذف بخكؿ فصؿ الحر ، إال أف في  -2
شادة البنياف ، كما أشبو كافتتاح الحراج ، كتكلية العماؿ ، كاالستبداؿ ، كضرب الدراىـ كالدنانير ، كتزكية بيك  ت النيراف كصب الماء ، كتقريب القرباف ، كا 

 220، ص  ؾظ ، كتاب التاج في أخبلؽ الممك ذلؾ ، الجاح

 81الجاحظ ، الرسائؿ ، ص  -3
، كيظيركف في  ـالسماجة . تشبو ما يعرؼ اليكـ بالتمثيؿ اليزلي ، كاصحاب السماجة : قـك يحاككف حركات بعض الناس كيمثمكنيـ في أصكاتي -4

 . 40 - 39، المصدر السابؽ ، ص  الشابشتيا لمناس ، سمظاىر مضحكة إينا

 40 - 39، المصدر السابؽ ، ص  الشابشتي -5

 . 2280، ص  2الطبرم ، المصدر السابؽ ، ج  -6

 . 2280، ص  2المصدر نفسو ، ج  -7
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عمييا فصكص جكىر مشبؾ بالذىب، كدرعان مضاعفة كخشبة بخكر نحك القامة ، كثكب بغداديان تقطع ثكبا ، فأعجبو حسنو، ثـ 
 ، كقاؿ لو أحد الشعراء :  (1)دعا بو  فمبسو

 يـك تعظمو األشػػػراؼ كالعجـ ػػػػػػو الميرجػػػاف لنا يـك نسر بػػػ
 (2) أف الماء ببدر الميػػؿ تبتسـ كأنست فيو لنا بدر يضيء كمػػػا

 

يتضح مما سبؽ، أف الخمفاء العباسييف تمقكا اليدايا في أياـ النيركز كالميرجاف كاالحتفاالت، كشارككا النصارل كالفرس     
كالغمماف، مف ثياب مزخرفة كأمكاؿ كذىب، ككانت تقدـ لمخمفاء لمتقرب منيـ  العجـ في تبادؿ اليدايا، خاصة مع الجكارم

كالحضكة عندىـ، مما أسيـ في الحفاظ عمى تماسؾ طبقات المجتمع العباسي كالسعي دكف تفكؾ البنية االجتماعية كالعمؿ عمى 
 .ينية اإلسبلمية لمدكلة العباسيةاستمرار اليكية الد

 
 الخاتمة

ف كأىؿ الذمة أثره في مختمؼ نكاحي الحياة، كاف لمتعايش السممي، الذم شيده العصر العباسي بيف العرب المسممي     
السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالثقافية ، حيث كاف لمخمفاء العباسييف دكران ميمان، في تكطيد العبلقة بيف مختمؼ سكاف ببلد 

يف الدكلة العباسية  العراؽ خبلؿ العصر العباسي ، األمر الذم أسيـ في بركز أىؿ الذمة مف النصارل كالييكد في مختمؼ دكاك 
كأعتمد عمييـ في الكتابة كالدكاكيف، بؿ تعدل األمر ذلؾ، إلى حد مشاركتيـ أعيادىـ كاحتفاالتيـ ،إذ كاف بعض الخمفاء 
العباسييف يشجعكف عمى ذلؾ ، في محاكلة منيـ تشجيع سكاف المجتمع العباسي عمى اإلقتداء بيـ، باعتبارىـ مف أىؿ البيت 

لدينية ، حيت نجحكا إلى حدان ما في جعؿ العبلقة بيف العرب المسمميف كأىؿ الذمة، مف النصارل كالييكد كيحممكف الصبغة ا
عبلقة قكية  يعيشكف جنبان إلى جنب، كيؤدكف طقكسيـ الدينية بكؿ حرية، كيتشارككف في العديد مف العادات كالتقاليد، التي 

النيركز كالميرجاف مف االحتفاالت التي احتفؿ بيا المسممكف مع النصارل، عرفيا المجتمع العباسي في ببلد العراؽ، فكاف عيد 
دكف قيد أك شرط، بؿ كانت الزيارات إلى األديرة محؿ اىتماـ بعض الخمفاء العباسييف، باعتبارىـ ييتمكف بأحكاؿ سكاف الدكلة 

 العباسية .
لمضايقات، بؿ كانت تؤخذ في حقيـ بعض اإلجراءات، كفي المقابؿ، ال يعني ذلؾ إف أىؿ الذمة لـ يتعرضكا إلى بعض ا    

مف بعض الخمفاء العباسييف الذيف يركف فييـ أىؿ كفر كشرؾ  األمر الذم جعؿ منيـ محؿ شؾ كريبة مف الناحية الدينية ، 
ع فكاف األمر أف يؤذكا الجزية كىـ صاغركف، كما تذكر بعض المصادر التاريخية، ألنيـ يعيشكف في أرض اإلسبلـ كم

المسمميف كيتمتعكف ببعض الحقكؽ ، بؿ كاف األمر مف بعض الخمفاء أف جعؿ إقامتيـ في أرض اإلسبلـ كفؽ شركط محددة 
كمراقبة متشددة، كىك ما اشتككا منو في العديد مف المرات لمخمفاء العباسييف فكاف األمر سياسة التسامح معيـ مادامكا يؤدكف 
                                                           

 322الجاحظ ، المحاسف كاألضداد ، ص  -1

 324المصدر نفسو ، ص  -2
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راءات عمى كاقع المجتمع العباسي كاندماج سكانو كانصيارىـ، مع بقية المككنات الجزية ، كمع ذلؾ لـ تؤثر تمؾ اإلج
 ابعد مف ذلؾ في فترات الحقة .   االجتماعية مف أىؿ الذمة النصارل الييكد بؿ ظمت متماسكة كتطكرت إلى

 
   قائمة المصادر كالمراجع                                

 ة قالكف عف نافع ( .: القرآف الكريـ  ) ركاي أكالن 
 

 ػ  ثانيان المصادر :      

ـ( مكفؽ الديف أبك العباس بف القاسـ, عيكف األنباء في طبقات األطباء, تحقيؽ نزار 1269ىػ/668ػ ابف أبي اصيبعة,)ت1
 رضا, منشكرات دار مكتبة الحياة,بيركت)د.ت(. 

 2في ممكؾ مصر كالقاىرة ، دار الكتب كالكثائؽ القكمية ، ط  ػ ابف تغرم بردم ، جماؿ الديف أبي المحاسف ، النجـك الزاىرة2
 . 3ـ ، ج  2003، 
 ـ .1890ػ ابف العبرم، أبي الفرج جماؿ الديف ،تاريخ مختصر الدكؿ، بيركت ػ لبناف ، 3
 .   1967،  1، ؽ  2ػ ابف حكقؿ ، أبي القاسـ النصيبي ، صكرة األرض ، طبعة ليدف ، ط  4 
ي العباس شمس الديف ، كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ، تحقيؽ :   إحساف عباس ، دار صادرف ػ ابف خمكاف ، أب 5 

 . 3ـ ، مج  1977بيركت ، 
ػ  ابف عساكر ، أبك القاسـ عمى بف الحسف ، تيذيب تاريخ دمشؽ الكبير ، تحقيؽ : عبد القادر بدراف ، دار المسيرة ،  6   

 ـ .  1979بيركت ، لبناف ، 
 . 3ػ أبي الفداء ، عماد الديف إسماعيؿ ، المختصر في أخبار البشر ، دار البحار ، بيركت   لبناف ، ) د . ت ( ، ج 7  
ـ(، البداية كالنياية،مكتبة اإليماف، القاىرة،)د ت( مكتبة الصفاء، 1372ىػ/ 774ػ ابف كثير، اإلماـ الحافظ أبي الفداء)ت 8  

 ـ .2004القاىرة 
، لساف العرب المحيط , دار الجميؿ، بيركت لبناف  )د ت( .ػ ابف منظك  9     ر، محمد بف مكـر
ـ( كتاب الخراج، تحقيؽ: محمد عبد الحفيظ المناصير، دار المعرفة 798ىػ/182ػ  أبك يكسؼ، يعقكب بف إبراىيـ)ت 10    

 ـ . 2009العممية لمنشر، 
ـ ،  1971ار المذاكرة ، تحقيؽ : عبكد الشالجي ، ) د . ت ( ، ػ التنكخي ، أبي الحسف بف عمي ، نشكار المحاضرة كأخب11  
 . 8ج 
 ـ (، الحيكاف، تحقيؽ 868ىػ/255ػ الجاحظ ، أبي عثماف عمر بف بحر )ت  12   

 ـ . 1988عبد السبلـ ىاركف، دار إحياء الجبؿ  بيركت، لبناف، 
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 . 2ـ, ج1995، منشكرات دار مكتبة اليبلؿ، بيركت ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ رسائؿ الجاحظ، تقديـ عمي أبك ممحـ13

 ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ التاج في أخبلؽ الممكؾ،تحقيؽ: عمر الطباع، دار األرقـ لمطباعة كالنشر، بيركت ػ لبناف، )د ت( .14 

لقكصي، الييئة العامة ـ(، الكزراء كالكتاب ، تقديـ: عطية ا942ىػ /331ػ الجيشيارم، أبك عبد ا محمد بف عبدكس )ت15
 ـ . 2004لقصكر الثقافة، القاىرة، 

ـ  1990ػ الجكىرم ، إسماعيؿ بف حماد ، الصحاح ، تحقيؽ : أحمد عبد الغفكر دار العمـ لممبلييف بيركت لبناف ، طو ، 16 
 ـ . 1926، ص  5، مج 

 ـ .1977ركت ػ الحمكم, شياب الديف أبي عبد ا ياقكت, معجـ البمداف, دار صادر، بي17  

 .  1ػ الخطيب البغدادم ، أبي بكر أحمد ، تاريخ بغداد ، دار الكتاب العربي ، بيركت لبناف    ) د . ت (  مج18   
ػ السبكي ، تاج الديف أبي نصر ، طبقات الشافعية الكبرل ، تحقيؽ : محمكد محمد الطناحي ، عبد الفتاح محمد الحمك ، 19 

 . 3، ج ـ  1965مطبعة عسى البابا ، 
ـ 1986، 3ػ الشابشتي ، أبي الحسف عمي ، الديارات ، تحقيؽ : ككر كيس عكاد ، دار الرائد العربي  بيركت ، لبناف ، ط 20
 . 
ػ الطبرم, أبك جعفر محمد بف جرير, تاريخ األمـ كالممكؾ, تحقيؽ إحساف       عبد المناف, بيت األفكار 21 

 .2ـ ,ج2003الدكلية,عماف
، شياب الديف أحمد ، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار ، تحقيؽ : عبد ا بف يحي السريجي ، المجمع  ػ العمرم22  

 .  1ـ ، ج  2003الثقافي أبك ظبي ، 
ػ القرطبي ، أبي يكسؼ بف عبد ا ، بيجة المجالس كشحذ الداىف كالياجس ، تحقيؽ : محمد مرسي الخكلي ، الدار 23   

 ترجمة ، ) د . ت ( .المصرية لمتأليؼ كال
 ـ . 1987ػ القمقشندم ، صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ، دار الباز لمنشر كالتكزيع، مكة المكرمة 24   
ػ  المقدسي ، شمس الديف أبي عبد ا ، أحسف التقاسيـ في معرفة األقاليـ ، دار صادر ،بيركت ، لبناف ، طبعة ليدف ، 25   
 ـ  .  1909،  2ط 
 ـ( تاريخ البمداف, دار الكتب العممية, بيركت ػ لبناف، )د ت( .897ىػ/ 284اليعقكبي, أحمد بف يعقكب)تػ 26    
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 ثالثان: المراجع :ػ 
 ـ  .   1977،  2ػ بطرس البستاني ، قطر المحيط ، مكتبة لبناف ، ناشركف ، بيركت ، ط 1 
 ـ  . 1977بناف ، بيركت لبناف ، ػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، محيط المحيط ، مكتبة ل 2 
ػ حبيب الزيات ، سمات أىؿ الكتاب في المصنفات العربية ، تحقيؽ : يكسؼ خكرم ، دار الحمراء ، بيركت ، لبناف ، 3 

  ـ  . 1992
 .     1978ػ الفيركز آبادم ، محي الديف محمد بف يعقكب ، القامكس المحيط ، دار الفكر ، بيركت ، لبناف ، 4 
 . 199 - 198ـ ، ص  1993فى عمـ الديف ، الزمف العباسي ، دار النيضة العربي ، بيركت ، لبناف ، ػ مصط5
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 ازدىار الثقافة كالحضارة في قرطبة في إمارة عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ

 ـ ( 788ػػ  756ىػ /  172ػػ  138) 

 د / محمد مادم

 المقدمة :

ـ , كبعد انتصاراتو عمى  756ىػ /  138ىك مؤسس الدكلة األمكية في األندلس مند عاـ  يعد  عبد الرحمف بف معاكية
المناىضيف لحكمو بدأ في العمؿ عمى تأسيس أركاف الدكلة السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية , عمى الرغـ مف الصعكبات التي 

ثكرة في منطقة ما حتى تبدأ في أخرل , كخارجيان فإنو  كاجيتو في تككيف الدكلة داخميان كخارجيان , حيث مف الداخؿ لـ تنقضً 
قامت ضده عدة حركب بينو كبيف الفرنجة مف جانب , كبينو كبيف العباسييف مف جانب آخر , كلكف عمى الرغـ مف ذلؾ كفؽ 

اصمتو قرطبة , في العمؿ عمى السير قدمان في االتجاىيف , كعمؿ عمى كضع الممسات األكلى لزرع بذكر الثقافة كالحضارة لع
فشٌجع عمى انتشار الثقافة اإلسبلمية  , كبذلؾ ازدىرت العمـك في ربكعيا في مختمؼ جكانب العمـ كخاصة المغة العربية 
كالدراسات اإلسبلمية بجميع أنكاعيا , ككذلؾ بدأت بذكر الحضارة في قرطبة تظير ركيدان ركيدان حتى أصبحت في عيده صكرة 

 عمارية , كخاصة في تصميـ القصكر كالمنتزىات كالحدائؽ كطبلء المنازؿ .مف دمشؽ مف الناحية الم

كسنتناكؿ في ىذه الكرقة البحثية ازدىار الثقافة كالحضارة في قرطبة في عصر األمير عبد الرحمف بف معاكية مف التعريؼ بو , 
كتقربو منيـ , ثـ زرعو لبذكر الحضارة في كالكضع السياسي في عيده , كمنزلتو العممية كميكلو األدبية , كتشجيعو لمعمماء 

 قرطبة .     

كتكمف أىمية البحث في كيفية استطاعت األمير عبد الرحمف بف معاكية أف يعمؿ عمى نزع الخبلفات بيف أىؿ األندلس    
تو كالرقي بيا في كنشر الثقافة كالحضارة في قرطبة عمى الرغـ مف الظركؼ السياسية الصعبة التي كاجيتو في إرساء دعائـ دكل

 مصاؼ المدف اإلسبلمية األخرل .

كييدؼ البحث إلى تكضيح األعماؿ التي قاـ بيا األمير عبد الرحمف بف معاكية مف أجؿ نشر الثقافة كالحضارة العربية 
لعمؿ معان مف اإلسبلمية في قرطبة خاصة كاألندلس عامة , كجمع أىؿ األندلس في بكتقة كاحدة كنبذ الخبلفات العرقية بينيـ كا

 أجؿ نيضة الببلد ثقافيان كحضاريان .            

 التعريؼ باألمير عبد الرحمف بف معاكية :

نسبو : ىك عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ بف عبد الممؾ بف مركاف بف الحكـ بف أبي العاص بف أمية بف عبد شمس بف 
أبك المطرؼ , كأمو بربرية مف سبي المغرب تسمى راحا أك رداحا , ـ , كنيتو 731ىػ /  113مناؼ , كلد بدير حنينا في دمشؽ 

 ( 1كفي عبد مناؼ يمتقي نسبو بنسب رسكؿ ا صالى ا عميو كسمـ . ) 
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نشأتو : تكفى كالده كىك صبيان , فأقبؿ بو جده ىك كأخكتو , كعمى الرغـ مف كفاة كالده مبكران فإنو عاش حياة كريمة في بيت جده 
اـ بف عبد الممؾ , كتربى تربية األمراء في قصكر جده , فعنى بو عناية خاصة كدربو فأحسف تدريبو , كعمؿ عمى الخميفة ىش

تعميمو , حيث قدـ لو أحسف المؤدبيف , فأخذ عنيـ العمـك الدينية كالمغكية كاألدب كالشعر كعمـ الحساب , إلى جانب تعميمو 
خرل , ككاف جده يؤثره حتى عمى ابنائو كيتعيد إليو بالصمة كالبعثة في كؿ شير . فنكف القتاؿ كالفركسية كغيرىا مف األمكر األ

 (2  ) 

خصالو : مف أىؿ العمـ  , كعمى سيرة جميمة مف العدؿ , فصيحان , بميغان , حميمان , حسف التكقيع , مطبكع الشعر , مميح 
ف أ خذت عميو سرعتو في الغضب كميمو إلى العنؼ مع اعدائو الفصكؿ , حسف المعاممة لرجالو ميكًرمان ليـ حافظان لعيكدىـ كا 

كالبطش بيـ , عربيان في سياستو كأخبلقو كعاداتو , ككاف يجمس مع العامة كيسمع منيـ كينظر بنفسو فيما بينيـ , كيتكصؿ إليو 
صحابو مف أدرؾ مف أراده مف الناس فيصؿ الضعيؼ منيـ إلى رفع ظمماتو إليو دكف مشقة , كمف عاداتو أف يأكؿ معو أ

 (  3طعامو , ال يكؿ األمكر إلى غيره كال ينفرد في األمكر برأيو , شجاعان مقدامان جكادان , شديد الحذر . ) 

 قياـ الدكلة العباسية كقتميـ أفراد البيت األمكم :

يا العباسييف باألمكييف , كقد ـ اقترنت بمذابح كاسعة النطاؽ أنزل 749ىػ / 132بعد قياـ الدكلة العباسية في ربيع األكؿ       
حصد العباسيكف بني أمية دكف رحمة , مف بينيـ أبناء معاكية بف ىشاـ بف عبد الممؾ , ككانكا أربعة ذككر مف غير البنات , 
فقتؿ االبف األكؿ فيما قتؿ مف األمكييف في دمشؽ كىك أباف بف معاكية بف ىشاـ فارس بني أمية , حيث أمر السفاح بقطع يديو 
كرجميو , ثـ طيؼ بو في ككر دمشؽ حتى مات , أما الثاني كىك يحي بف معاكية بف ىشاـ فقد أدركتو المسكدة كقتمكه ألنو لـ 
يتمكف مف اليركب , أما الثالث كالرابع فقد كاف عبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ كأخ صغير لو اختفيا عف أنظار المسكدة بقرية 

كميـ في أكؿ دكلة بني العباس , كعندما أقبؿ العباسييف لمقضاء عمييما فرَّا معان كاختفيا في مكاف قنسريف أربعة أشير أياـ قتؿ ق
عمى ضفة نير الفرات , حيث كانا عمى بعد ثمة مف الجند عمييـ عمائـ سكداء عندما عرؼ عبد الرحمف أنيـ قادمكف لمقبض 

يث القيا بنفسييما في النير , كبدأ في قطعو , كلما كصؿ بني عمييما , ففي الحاؿ أخذ بيد أخيو كتكجيا نحك نير الفرات ح
العباس إلى شاطي النير نادكا بيـ أرجعكا كسكؼ لف يمحؽ بكـ أدلن , كلقد قطع عبد الرحمف نصؼ المسافة , كلكف أخيو الذم 

ند العباسييف كرجع إلييـ , كلكنو قتؿ بعد القبض عميو .  ( 4)  لـ يكف يحسف السباحة صدَّؽ كعد الجَّ

 ىركبو مف الشاـ :

ترؾ عبد الرحمف بف معاكية ببلده كأىمو ىاربان مف العباسييف لينجك منيـ , فبعد خركجو مف نير الفرات أتي إلى فمسطيف       
, كقد الحقت بو أختو أـ األصبغ بدر غبلمو , كسالـ أبا الشجاع غبلميا , ككانت شقيقتو مف أمو كحممكا إليو نفقة كشي مف 

 (  5اىر حتى يستعيف بيا عمى سفره . ) الجك 

كبعد خركجو مف فمسطيف ذىب إلى مصر كلـ يبؽى فييا طكيبلن , كمضى إلى ببلد المغرب العربي بشماؿ أفريقيا , كىناؾ       
ني تقمب في كؿ مكاف مف أنحائيا متخفيان مف عيكف العباسييف , كخاصة أنو شعر بو عبد الرحمف بف حبيب , ككاف قد قتؿ اب

الكليد عبد الممؾ لما دخبل أفريقيا مف قبمو , كبعد خمس سنكات مف اليركب كالتجكاؿ كالمغامرة انتيى بو األمر بالمحاؽ بمغيمة 
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كيقاؿ مكناسة كنزؿ بيا عمى قـك مف زناتة عمى مقربة مف طنجة , كيبدك أنو أستطاع كسب كدىـ ألف كثيران منيـ عطؼ عميو 
 ( 6كقاـ برعايتو . ) 

عمى الطرؼ الغربي لمبحر االبيض المتكسط أخذ عبد الرحمف بف معاكية يفكر في أحياء الدكلة األمكية كتطمع إلى       
ـ  711ىػ / 92األندلس لتحقيؽ ذلؾ كىي الببلد التي فتحتيا الجيكش العربية اإلسبلمية في زمف خمفاء الدكلة األمكية عاـ 

اـ كاليمف كالبربر ككاف الكثير منيـ ال يزالكف مكالييف لمبيت األمكم كخاصة أىؿ كاستقرت عمييا بعد الفتح طكائؼ مف أىؿ الش
 ( 7الشاـ . ) 

 أسباب تفكير األمير عبد الرحمف بف معاكية بالذىاب إلى األندلس :   

ـ ككاف معو ػػ منذ أف كاف طفبلن في بيت جده ىشاـ بف عبد الممؾ يمعب مع الصبياف , دخؿ عمى جده يكمان مف األيا    1   
مسممة بف عبد الممؾ , فسألو مف نككف , فعرفو جدم كقاؿ لو ابف معاكية , فأغرقت عيناه بالدمع , كدعاني إليو فقدمت 
كجعمني أمامو , كبدأ يقبمني كيبكي بكاو شديدان , كشغؿ بي كلـ يفارقني , كلما رأل جدم ماذا يفعؿ بي مسممة بف عبد الممؾ قاؿ 

يد , فرد عميو قائبلن تداني األمر ىك ىذا , فإنو صاحب بني أمية كمحي دكلتيـ بعد زكاليا , فمـ ازؿ أعرؼ لو ما ىذا يا أبا سع
 (  8 لي مزية مف جدم . ) 

ػ عندما كاف ىاربان مف الشاـ في طريقو إلى دكؿ المغرب العربي , فعند كصكلو إلييا ككاف صاحبيا في ذلؾ الكقت عبد  2     
كاف معو ييكدم يقـك عمى خدمتو , كاف في السابؽ يقـك عمى خدمة مسممة بف عبد الممؾ           الرحمف بف حبيب , ك 

كسمعو يحدث بخبر القرشي الذم يككف مف بني أمية يتغمب عمى األندلس أسمو عبد الرحمف دك ضفيرتيف  , فنظر إلى عبد 
بيب حتى ال يقتمو , كبذلؾ ىرب األمير عبد الرحمف الرحمف بف معاكية فكجده ىك , فعمؿ عمى تيريبو مف عبد الرحمف بف ح

 (  9مف القيركاف فاران بنفسو . ) 

ػػ كقيؿ أف رجبلن مف أىؿ العمـ رأل فيو عبلمات , فقاؿ لو أف أمر األندلس صائر اليؾ فيك الذم شجعو كحثو عمى  3   
 (  10الدخكؿ إلييا , إلى جانب رغبتو الشديدة كطمكحو إلى ذلؾ . ) 

 ة لعبد الرحمف بف معاكية في األندلس : الدعك 

أرسؿ األمير عبد الرحمف بف معاكية أحد اتباعو ليجمع لو كممة أنصار بني أمية مف أكلئؾ الجند في األندلس , كلذلؾ ذىب    
عبد العزيز  مكاله بدر إلييا كدخميا ليدعك لو بينيـ لقبكليـ لو مف عدمو , كعند دخكلو األندلس أستتر عند بني كانسكس مكالي

بف مركاف بببلد البربر كقصد شيخيـ أبا عثماف الذم بدكره بعث في صيره عبد ا بف خالد كتكمـ معو فيما جاء بو بدر , 
كعمبل عمى جمع القبائؿ لنصرة األمير عبد الرحمف بف معاكية , ككاف يكسؼ الفيرم كالي األندلس يستعد لمذىاب إلى دار 

بي شيخ اليمانية , كمع غيره مف سادة العرب , كعممكا عمى استمالتو كمبلطفتو الحرب غازيان , فاجتمعكا  مع أبي الصباح اليٍحصي
بشخص يدعى أبا عبده حساف بف مالؾ , ليذكره بيد ىشاـ بف عبد الممؾ عنده , فكانت لو عنده يد كريمة , كأجابو , ثـ خاطبكا 

انكا رؤساء الشامييف بشدكنة فأجابكه , ثـ خاطبكا القحطانييف بالبيرة عمقمة بف غيات المخمي , كزياد بف عمرك الجذامي , كك
كجياف , كالحصيف بف الدجف العقيمي فأجابكه , فمما تـ ليـ ذلؾ قالكا لبدر امضي فيو , كذىب بدر لمكاله بالكصية , فقاؿ لو 
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بجكابو , فذىب أبك عثماف كعبد ا  ليس تطيب نفسي عمى دخكؿ األندلس إال أف يككف معي كاحد منيـ , فأنصرؼ بدر إلييـ
بف خالد إلى قرطبة كدخبل عمى الصميؿ كزير يكسؼ الفيرم كأخبركه بخبر األمير عبد الرحمف بف معاكية كطمب األماف 
لدخكؿ األندلس , فكافؽ عمى ذلؾ ككتـ األمر , كتـ إرساؿ    تماـ بف عمقمة كأبي فريعة إلى األمير عبد الرحمف بف معاكية 

 ( 11كزكا البحر كاجتمعكا بو . ) كجا

 دخكؿ عبد الرحمف بف معاكية إلى األندلس :  

بعد اجتماعو بالكافديف عميو اتفقكا عمى الذىاب إلى األندلس , فركبكا البحر حتى نزلكا عمى ساحؿ المنكب كذلؾ في ربيع     
أكؿ نزكلو في منزؿ عبد ا بف خالد إذ كاف في  ـ , , كتمقاه أبك عثماف كعبد ا بف خالد , ككاف 756ىػ /  138األكؿ  

طريقيـ , ثـ اتيا بو طرش مف ككرة إلبيرة بمنزؿ أبي عثماف , كتـ أببلغ رئيس العرب بككرة رية جدار بف عمر القيسي كأعبلمو 
مر الخطيب خمع بقدكمو , كتـ المقاء بينيـ في مصمى أكجدكنة يـك عيد الفطر , كتمت الخطبة بالمصمى , كأبمغ جدار بف ع

يكسؼ بف عبد الرحمف الفيرم كأخطب لعبد الرحمف بف معاكية بف ىشاـ فيك أميرنا كابف أميرنا , كبايعكه جميعان عند انقضاء 
الصبلة , كنزؿ عبد الرحمف بف معاكية ضيفان عمى جدار بف عمر ككصؿ الخبر إلى باقي رؤساء العرب في أرجدكنة قاعدة 

 ( 12ة كاشبيمية كبايعكه جميعان فكثر عدد المبايعيف لو كتفخـ الجيش ككثر عدده . ) ككرة رية كتاكرتي كاشدكن

 الكضع السياسي :

عندما دخؿ األمير عبد الرحمف بف معاكية إلى األندلس كاف كالييا يكسؼ بف عبد الرحمف الفيرم , ككاف يكمئذ غائبان       
إلى قرطبة مسرعان خكفان مف كصكؿ عبد الرحمف بف معاكية إلييا قبمو ,  عنيا محاًصران مدينة سرقسطة , فمما بمغو األمر رجع

كلما بمغ الخبر لعبد الرحمف بف معاكية خرج يريد قرطبة , ككاف الكادم بينيما كنزؿ بقرية بمو نكبة البحرييف مف إقميـ طشانة 
عقد لو ,  كتـ عقد الكاء في قرية فمنيرة بإقميـ مف ككرة إشبيمية , كقاؿ المشايخ ليس لؤلمير عبد الرحمف لكاء , فعزمكا عمى ال

طشانة , كيتككف جيش يكسؼ عبد الرحمف الفيرم مف المضرية كمف قيس , كجيش عبد الرحمف بف معاكية مف بنك أمية 
الجمعة  كاليمنية , كدار المقاء بينيـ , ككانت حرب شديدة بيف الفريقيف يـك الخميس أخر شير دك القعدة , كانتيت المعركة يـك

أكؿ أياـ عيد األضحى , كانتصر األماـ عبد الرحمف بف معاكية عمى يكسؼ الفيرم , كتمت البيعة لو كدخؿ قصر الئلمارة 
 (  13بقرطبة كاستقر فيو . ) 

ىػ  /  139كبعد ىزيمة يكسؼ الفيرم ىرب كاستقر بو المقاـ في غرناطة , كتحرؾ األمير عبد الرحمف في آثره في عاـ       
ـ , كحاصره فييا , كالتمس األماف عمى أف يعطي أبنيو رىنان , فأعطاه األماف كقبؿ منو ذلؾ ككذلؾ لنائبو الصميؿ ,  757

ـ ىرب يكسؼ الفيرم مف قرطبة ناقضان العيد , فأجتمع إليو الناس  759ىػ / 141كانصرفا معان إلى قرطبة , كلكف في عاـ 
ف البربر كغيرىـ مف البطكف األخرل , كتحرؾ مف ماردة يريد األمير عبد الرحمف ,  المؤيديف لو , كبمغ جيشو عشريف ألفان م

كلما سمع األمير عبد الرحمف بذلؾ خرج مف القصر لمبلقاتو في المدكر , كلكف احتشدت جنكد عبد الممؾ بف عمر المركاني 
ة بيف الطرفيف انيـز فييا يكسؼ الفيرم عامؿ إشبيمية , كجنكد ابنو في مكركر , فمتقيا بجيكش الفيرم ككقعت حرب شديد

كتفرقت أصحابو عنو كاتبعكا بالقتؿ , ككصؿ الخبر إلى األمير عبد الرحمف , ككفاه شر القتاؿ , كفىٌر يكسؼ الفيرم بنفسو 
, ـ ىمؾ كقتؿ بناحية طميطمة عندما كاف يتردد ناحيتيا , فاغتالو بعض أصحابو كقتمو  760ىػ /  142متخفيان , كفي عاـ 
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كقطعت رأسو كبعث بيا إلى األمير عبد الرحمف , كنصب رأسو عمى جسر قرطبة , كقتؿ ابنو المرتيف كنصب رأسو إلى جانب 
رأس ابيو , كتكفي الصميؿ في السجف كقيؿ انو خنؽ , كبذلؾ استطاع األمير عبد الرحمف مف التخمص منيما كاستراح مف 

 (  14الصراع معيما . ) 

ألمير عبد الرحمف مف يكسؼ الفيرم كالصميؿ , طاب لو المقاـ في قرطبة عمى الرغـ إنو استمر في بعد أف استراح ا   
صراعو مع الخارجيف عميو في بعض المناطؽ , كلـ يتـ الخبلؼ كالنزاع بينو كبينيـ كصارع الكثير منيـ كلكف كانت أكبر 

لعبلء بف مغيث الجذامي بناحية باجة مف عمؿ حركة تمرد كعصياف كاجيتو خبلؿ حكمو ككادت تعصؼ كيانو ىي حركة ا
حمص , حيث أف الخميفة العباسي المنصكر أرسؿ إليو بكالية األندلس فأتبعتو األجناد كتطمع إليو النَّاس فقاـ كدعا إلى نفسو , 

متحصنان فيو مع كتطمع أكثر أىؿ األندلس إلى خمع األمير عبد الرحمف , كبمغ الخبر إليو فخرج مف قرطبة إلى حصف قرمكنية 
تيـ , كقدـ العبلء إلى حصف قرمكنية لمنازلتو كحاصره بيا قريبان مف شيريف , فمما طاؿ مقاميـ انسحب عنو  ثقات مكاليو كخاصَّ
أكثر مف كاف معو فكاحد رافض كآخر نفذ منو الطعاـ كالشراب , فمما نظر األمير عبد الرحمف إلى تخمخؿ الجنكد المحاصريف , 

ائة مف ذككر أصحابو كشجعانو , فأمر بنار فأكقدت عند الباب المعركؼ بباب إشبيمية تـ أمر بأجفاف سيكفيـ ككاف في سبعم
فطرحت في النَّار , كخرج كخرجكا معو فدارت الحرب رحاىا بينيـ , تـ زلزؿ ا قدـ العبلء كأقدـ أصحابو فكلكا ىاربيف كقتؿ 

ح كجعؿ معو السجؿ كالمكاء كبعثو مع رجؿ مف أىؿ قرطبة في جممة الحجاج العبلء في المعركة , كأخذ رأسو ككضع بو المم
كأمره أف يضعو في مكة , فكافؽ الخميفة العباسي جعفر المنصكر قد حج تمؾ السنة فكضعو عمى باب سرادقو , فمما كصؿ 

 ( 15ؿ ىذا مف عدكنا بحران . ) كجده أمامو كنظر إليو , كقاؿ : عرضنا المسكيف لمقتؿ كالحمدي  الذم جعؿ بيننا كبيف مث

كتمكف األمير عبد الرحمف مف القضاء عمى ىذه الثكرة التي كادت أف تبذر أحبلمو كطمكحاتو , كآخر الصعاب التي كاجييا    
مة في أقامة الدكلة األمكية باألندلس , كلكف لـ تنقطع ثكرات الخارجيف عميو مف القبائؿ المكجكدة داخؿ الببلد كخاصة في طميط

شبيمية كغيرىا مف المدف , ككذلؾ مشكمة اليمنية , إلى جانب تدبير  المؤامرات التي مف جانب المعارضيف لو بالداخؿ مع  كا 
العباسييف كالفرنجة , كظمت ىذه المنازعات بينو كبيف معارضيو إلى آخر سنييف حكمو , كلكنو تصدل لجميعيا بحكَّمة كيقَّضو 

 (  16كحسف تدبير . ) 

ؿ أف األمير عبد الرحمف بف معاكية عند استغبلظ أمره كاستيبلئو عمى دار األمارة بقرطبة أقاـ أشيران دكف السنة يدعك يقا   
ألبي جعفر المنصكر كما كاف يفعؿ مف قبمو الكالي يكسؼ الفيرم إلى أف أفرد نفسو بالدعاء , كيقاؿ أف عبد الممؾ بف مركاف 

بقرطبة , كذكره بسكء صنيع بني العباس ببني أمية , كقاؿ لو إف لـ تقطع الخطبة ليـ  بف الحكـ أشار عميو بذلؾ عند كجكده
 ( 17قتمت نفسي , فقطع حينئذ عبد الرحمف بف معاكية الخطبة لممنصكر . ) 

كمما يتصؼ بو عبد الرحمف بف معاكية مف شجاعة كحكمة كرجاحة عقؿ فقد أشاد بو أعدائو كمدحكه في مجالسيـ , حيت    
الخميفة العباسي جعفر المنصكر يكمان ألصحابو كىـ في في جمسة سمر : " مف صقر قريش ؟ قالكا أمير المؤمنيف الذم  قاؿ

راض الممؾ كسكف الزالزؿ كحسـ األدكاء كأقاد باال , قاؿ : ما صنعتـ شيئا , قالكا : فمعاكية , قاؿ : كال ىذا , قالكا : فعبد 
قالكا فمف يا أمير المؤمنيف ؟ قاؿ : عبد الرحمف بف معاكية الذم تخٌمص بكيده عف سنف  الممؾ بف مركاف , قاؿ : كال ىذا ,

األلسنة كطيبات الٌسيكؼ , يعبر القفر , كيركب البحر , حتى دخؿ بمدن أىعجميَّا , فمصَّر األمصار , كجنَّد األجناد , كأقاـ ممكان 
نيض بمركب حممو عميو عمر كعثماف , كذلَّبل لو صعبو , كعبد بعد انقطاعو , بحسف تدبيره , كشدة شكيمتو , إف معاكية 
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الممؾ ببيعتو تقَّدمت لو , كأمير المؤمنيف بطمب عشرتو , كاجتماع شيعتو , كعبد الرحمف منفرد بنفسو , مؤيد برأيو , مستصحبان 
 ( 18لعزمو " ) 

 ( 19ني مركاف إلى األندلس . ) ككاف عبد الرحمف بف معاكية يعرؼ بالداخؿ ألنو أكؿ مف دخؿ مف ممكؾ ب   

 منزلتو العممية كميكلو األدبي :  

كاف األمير عبد الرحمف بف معاكية لو رغبة كبيرة كحيبٌّ شديد لمعمـ كالثقافة , كلو أدب كشعر , حيث كانت لو الكثير مف 
لممؾ في األندلس كتمكف مف السيطرة األبيات الشعرية التي تذؿ عمى فصاحتو كببلغتو كحبو لمشعر , كمف أشعاره لما تكطد لو ا

 عمييا عمؿ ىذه األبيات كأخرجيا إلى كزرائو حيث قاؿ :

ٍتٍيًف فىٍصبلن  ء            مينتىًضىى الشٍَّفرى  ما حؽ  مف قاـ ذا اًمتىعاضه

 فىبىزَّميٍمكان كسىادى ًعزَّا                      كمٍنبىره لمخطاب فىٍصبلن 

شىؽَّ بىحٍ  مىٍحبلن فجازى قىٍفر كى ةن كى  ران                   ميسىاميان ليجَّ

ر ًحيف أٌجبلن  ر المصى ٍندن ًحيفى أٍكدىل                  كمصَّ  كجنَّد الجي

ًميعان                       حيثي انتأٍكا أٍف ىمَـّ أٍىبلن . )  ا أٍىمىوي جى  (20ثيَـّ دىعى

 دأ يحف إلى ببلده كأىمو في الشاـ كخاصة قد مٌرت عميو سنيف طكيمة قاؿ :كمف شعره عندما طاؿ بو المقاـ في األندلس كب   

 أييا الراًَّكبي المييىمَّـ أرضي           أٍقًر ًمٍف بىعٍضي الَّسبلـى ًلبىٍعضي   

ماًلكيًو بأٍرضيً     ًممتى بأرضي       ٌكفيؤادم كى  إف ًجٍسمي كما عى

فكني غيٍمضي               قيدَّر البىٍيفي بٍينىنىا فاىٍفتىرٍقنىا    طىكىل البىٍيفي عف جي  كى

مىٍينىا           فىعىسىى باٍجًتماعنا سىٍكؼى يىٍقضي . )      (  21قد قىضىى ا بالفراؽ عى

كيذكر أنو في يـك مف األياـ كىك يتمشى في منية الرصافة بقرطبة نظر فييا إلى نخمة مف النخيؿ التي غرست في حدائؽ    
 ىاجت فييا نفسو كشجكنو , كتذكر بيا النخيؿ بكطنو الشاـ فقاؿ عمى السرعة :القصر , 

ٍسطى الَّرصافة نىٍخمة          تىناءىٍت بأرض الغىرًب عفى بمًد الَّنخؿً      تىبىدَّتي لىنىا كى

ًؿ التنائي عف بىنيَّ كعف أٍىمي     فَّقيٍمتي شبيًيي في التَّغىٌرب كلنَّكل       كطيكي

ًريبة         فًمثميًؾ في اإلٍقصاًء كالمينٍتأل ًمٍثمي . )  نشىأتً      ( 22بأىٍرضو أىنت فييا غى
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لى جانب ككنو شاعران فصيحان فأنو أديبان بميغان حيث أنو كاف أمية بف يزيد  أحد كتبتو الذيف يمتازكف بحس الببلغة كاألدب     كا 
مف عممو , فأكثر كأطاؿ الكتاب , فمما الحظ األمير عبد الرحمف  يكتب عنو كتابان إلى بعض عمالو يستقصره فيما فٌرط  فيو

 ذلؾ أمر بقطعو ككتب : 

" أما بعد , فإف يكف التقصير لؾ مقٌدمان يعٌد االكتفاء أف يككف لؾ مؤخران , كقد عممت بما تقَّدمت , فاعتمد عمى أييما أحببت    
( . "  23  ) 

ه فظفر بو كأسره , فبينما ىك مينصرؼ كقد حيمؿ الثائر عمى بغؿ مكببلن , نظر إليو " ك ثار عميو ثائر بغربي بمٍدة , فغزا   
األمير عبد الرحمف بف معاكية كتحتو فرس لو , فقنع رأسو بالقناه , كقاؿ : يا بغؿ ماذا تحمؿ مف الشقاؽ كالنفاؽ ! قاؿ الثائر : 

 (  24ف كا ال تذكؽ مكتان عمى يدم أبدان " . ) يا فرس , ماذا تحمؿ مف العفك كالرحمة ! فقاؿ األمير عبد الرحم

كفي بعض رسائمو تبدك فيو قكة بيانو كفيض ببلغتو حيث بعث برسالة مكجزة كجييا إلى سميماف بف يقظاف حيف خركجو    
عة أك ال عميو " أما بعد , فدعني مف معاريض المعاذير كالتعسؼ عف جادة الطريؽ بيدان عمى الطاعة كاالعتصاـ بحبؿ الجما

 ( 25لقيف بنابيا عمى رصؼ المعصية نىكاالن بما قدمت يداؾ كما ا بظبلـ لمعبيد " )

كمنيا رسائمو إلى مكاله بدر يزجره عمى تمرده كانحرافو كقد كتب إليو  حيف الحؽ في طمب العفك كالمسنة " لتعمـ إنؾ لـ تزؿ    
مى السمع كبلمؾ , ثـ زدت إلى أف ثقؿ عمى النفس جكارؾ كقد أمرنا بمقتؾ حتى ثقمت عمى العيف طاقؾ ثـ زدت إلى أف ثقؿ ع

 (  26 بإقصائؾ إلى أقصى الثغر " . ) 

 ازدىار الثقافة في قرطبة في عيد األمير عبد الرحمف بف معاكية : 

ما كاف يسكد الببلد نظران لما كاف يتسـ بو األمير عبد الرحمف بف معاكية مف عمـ كشعر كببلغة كحبان لمعمـ , كعمى الرغـ    
مف قبلقؿ سياسية كثكرات ضد حكمو , فإنو عمؿ عمى نشر الثقافة كالعمـ كتشجيع القائميف عميو , فعند دخكلو األندلس كجد 
نيـ اعتبركا أنفسيـ أسيادان عمى األمة  العرب فييا كرثكا النعرات القبمية التي كرثكىا مف أجدادىـ , كلبلنقساـ فيما بينيـ , كا 

نية التي كانت تتألؼ مف بربر كأسباف , كأسباف مستعربيف كييكد , كقد أعتبرىـ العرب في منزلة أقؿ منيـ , كليذا رأل اإلسبا
األمير عبد الرحمف بف معاكية أف أفضؿ الحمكؿ لمتَّغمب عمى ىذه المشاكؿ االجتماعية تكحيد التعميـ كتعميـ المغة العربية كفتح 

مختمؼ أجناسيـ , كرأل أف التزمت العنصرم ىك نتيجة الجيؿ كالعزلة بيف الثقافات ,  مكتبات عامة لجميع السكاف عمى
فتكحيدىا ىك الكسيمة األفضؿ لقيادة الناس إلى التفاىـ بينيـ كبناء جسر مف الثقافة كاحتراـ بعضيـ البعض , كاستجابت جميع 

 (  27التي تعطى فييا دركس المغة العربية  كالدينية . )  الطكائؼ لتشجيع أميرىـ ليـ , كأصبحكا جميعان يتكافدكف عمى األماكف

كمف أجؿ نشر الثقافة العربية اإلسبلمية في قرطبة كجعميا مف المدف التي تزخر بالعمـك كالثقافة قاـ األمير عبد الرحمف بف    
 معاكية بعدة أعماؿ ىي :

 ػػ المساىمة في بناء عدة مساجد في قرطبة : 1
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ة مساجد في مدينة قرطبة كشجع عمى إنشائيا كبنائيا لما لممساجد مف دكر كبير كعامؿ مف عكامؿ دفع قاـ بإنشاء عد    
الثقافة كالعمـك , كىي األماكف التي تعطى فييا الدركس كتنشر فييا الثقافة اإلسبلمية كالمغة العربية , كلعؿ السبب في جعؿ 

لى لئلسبلـ كانت دراسات دينية لشرح تعاليـ الديف اإلسبلمي الجديد المساجد مراكز ثقافية ألف الدراسات في السنكات األك 
كتكضيح أسسو كأحكامو كأىدافو , كىذه تتصؿ بالمساجد أكثؽ اتصاؿ كخاصة دراسة القرآف الكريـ كاألحاديث النبكية الشريفة 

ب كانت مدارس المسمميف مساجدىـ , عمى أنيا أساس العمـك اإلسبلمية كأنيما أكؿ العمـك اتي د ٌرست بالمساجد , كليذا السب
كتَّعد النكاة األكلى لممدارس , كلـ تكف مكاف عبادة فحسب , بؿ مراكز لمثقافات اإلسبلمية , ففيو كاف يجتمع العمماء لمدرس 

كفيو تكجد  كالمناقشة كالتعميـ , كفيو درَّست مختمؼ عمـك الحديث كالتفسير كالفقو كالمغة العربية كاألدب كالتاريخ كالمغازم ,
مختمؼ الكتب الدينية كاألدبية , حيث كاف كؿ مسجد يحتكم عمى مكتبة في أحد زكاياه , كبيذا عمؿ األمير عبد الرحمف بف 
معاكية عمى العمؿ بكؿ ما في كسعو عمى نشر ىذه المساجد في جميع أنحاء قرطبة لتككف منابر لمعمـ كالثقافة العربية 

 (  28اإلسبلمية . ) 

يف المساجد التي ساىـ مساىمة كبيرة في بنائيا مسجد قرطبة الذم شرع في أنشاؤه مند بداية فتح المسمميف لممدينة , كمف ب   
حيث شاطركا أعاجـ المدينة في كنيستيـ العظمى التي كانت بداخميا المعركفة بشنت بنجنت بالقرب مف السكر الجنكبي الذم 

سجدان جامعان , كبقى الشطر الثاني في أيدم الرـك , كعندما كثر المسممكف بقرطبة يحيط بيا كابتني المسممكف في ذلؾ الشطر م
كنزليا أمراء العرب بجيكشيـ ضاؽ عنيـ ذلؾ كجعمكا يعمقكف منو سقائؼ حتى يستطيع النَّاس الحصكؿ عمى أماكف لمصبلة 

ماـ األمكر في األندلس كاتخذ قرطبة عاصمة كالجمكس بو فنالكا مشقة عظيمة , كبعد أف تكلى األمير عبد الرحمف بف معاكية ز 
لو , شاىد بنفسو االزدحاـ الحاصؿ في المسجد كعدـ تمكف المسمميف مف أقامة شعائرىـ الدينية كالثقافية كالتعميمية بيسر كراحة 

تقاف بنائو , فأحضر أعاجـ قرطبة كسأليـ بيع ما بقى بأيدي يـ مف الكنيسة لمضيؽ الشديد فنظر في أمره كعمؿ عمى تكسيعو كا 
كأكسع ليـ العطاء كالبذؿ فيو , كفاء بالعيد الذم صكلحكا عميو , كأباح ليـ بناء كنائسيـ التي ىدمت عمييـ في كقت الفتح 
اإلسبلمي بخارج قرطبة كخرجكا عف الشطر فأتخذه كأدخمو في المسجد الجامع , كلقد أنفؽ مئة آلؼ دينار لشراء الشطر الثاني 

ـ , كقد استعاف في بنائو لممسجد 786ىػ /  169سيحييف , كبدأ في ىدميا كأمر ببناء مسجد جديد مكانيا عاـ مف كاتدرائية الم
ىػ /  170ببعض المعمارييف القكط كاستخدـ في بنائو اطبلالن مف المعابد القديمة , كتـ بنائو كاستكماؿ ببلطاتو كسكره في عاـ 

 (   29 ـ , حيث استمر البناء فيو سنة كاممة . )787

كبذلؾ أصبح مسجد قرطبة مركزان عمميان كبيران يقصده طمبة العمـ بحكـ أٌكليتو كمكقعو فصار مدرسة تقدـ العمـ كالمعرفة    
كالتأديب السمككي كالعقمي , حيث كاف يجمس المؤدبكف مع مف يجمس إلييـ مف األحداث كركاة الشعر كطبلب األدب , كلعب 

ككاف لمعمـك الدينية الحظ األكفر , فأصبح منبره يستخدـ في تدريس القرآف الكريـ ألنو ىك أساس العمـك دكران كبيران في التدريس , 
اإلسبلمية كما يتفرع منو كالعمكـ الشرعية كالتفسير كأصكؿ الحديث النبكم الشريؼ كالفقو إلى جانب الدراسات األخرل بجميع 

 (  30أنكاعيا . ) 

ذىب األكزاعي** فقيو الشاـ اساسان لمفتكل كالقضاء في قرطبة خاصة كاألندلس عامة , كاتبع كأتخذ األمير عبد الرحمف م   
ىذا المذىب بحكـ الرابطة المتينة بيف إمارة قرطبة كببلد الشاـ كذلؾ لما ذىب إليو األكزاعي كخاصة في التشريعات المختمفة . 

 (31  ) 
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س انتشار الثقافة العربية اإلسبلمية باألندلس كشٌجع عمى تمقي العمـك كبذلؾ ٌيعدي األمير عبد الرحمف أكؿ مف كضع أسا   
المختمفة في الببلد حتى تستطيع جميع الممؿ تعمـ قراءة المغة العربية كالقرآف الكريـ كاألحاديث النبكية كالتفقو في الديف كالعمـك 

ر الذيف ليس ليـ دراية مف قبؿ بالمغة العربية كالدراسات األخرل كاألدب كالتاريخ كالمغازم , كخاصة أىؿ الببلد األصمييف كالبرب
 اإلسبلمية .

 ػػ تشجيعو لمعمماء :  2

مف أجؿ نشر الثقافة العربية اإلسبلمية في األندلس عامة كقرطبة خاصة شجع األمير عبد الرحمف بف معاكية العمماء عمى    
 ذلؾ عمؿ عمى التقرب إلييـ كمصاحبتيـ كمنيـ :نشر العمـ في قرطبة كبذؿ ليـ العطاء المادم كالمعنكم , كب

 ػ معاكية بف صالح الحضرمي : 1

كىك معاكية بف صالح بف جدير بف عثماف بف فير الحضرمي الحمصي , ييكنَّى أبا عبد الرحمف , شامي مف أىؿ حمص ,    
, كييعدَّ مف أجؿَّ أىؿ العمـ  , ككبار ركاة ـ فقدـ مصر ثـ اتَّجو إلى األندلس 741ىػ /  123كتمقى العمـك فييا , خرج منيا سنة 

 ( 32الحديث , ككاف تقي كثير العبادة حيث كاف عند ذىابو لمغزك يقاتؿ في النيار كيقيـ الميؿ في العبادة كالتقرب إلى ا . ) 

ير بف نفير , كأبك يحي أخذ العمـ عف الكثير مف العمماء في المشرؽ , كتتممذ عمى أيدييـ فنذكر منيـ : عبد الرحمف بف جب   
سميـ بف عامر , كربيعة بف زياد , عبد الكىاب بف بخت , كأزىر بف سعد , كيحي بف سعيد , كيحي بف جابر , كسعيد بف ىاني 
كغيرىـ , كأصبح في ما بعد مف أئمة الحديث , أدخؿ ىذا العمـ إلى األندلس كنشره بيف أىميا , كخاصة أنيـ بحاجة إلى مثؿ 

الدينية كفي أمس الحاجة لتعممَّيا , ألنيا غير منتشرة عندىـ بسبب قمة العمماء مما أدَّل بالكثير مف طمبة العمـ ىذه العمـك 
االتجاه إليو كلتتممذ عؿ يديو , كعندما نزؿ إلى األندلس استكطف مدينة مالقة , كبني فييا مسجدان نيًسبى إليو , ثـ أنتقؿ إلى 

 ( 33إشبيمية فسكنيا . ) 

دما تكلى اإلمارة في األندلس األمير عبد الرحمف بف معاكية أتصؿ بو كصارت بينيما مكدة , فكثؽ فيو كأرسمو بميمة كعن   
إلى الشاـ , حيث حمَّمو رسالة كمبمغان مف الماؿ إلى أختيو يريد منيما القدـك إلى حضرتو باألندلس , كلكف عندما كصؿ معاكية 

إلى طمب أخييـ كقالتا لو : إف الطريؽ إلى األندلس بعيد , كفيو مشقة كبيرة كال نؤمف بف صالح إلى الشاـ لـ تستجب أختيو 
 ( 34أفتو , كقد أمنا في ببلدنا كنحمد ا ككسعنا فضؿ القـك أف نككف في عافية . ) 

مة أىؿ العمـ منيـ : كنظران لما يتميز بو معاكية بف صالح مف دراية كفيـ في عمـ الحديث كركايتو فقد ركم عنو جممة مف أئ   
سفياف الثكرم , كالميث بف سعد , كمحمد بف زياد المخمي , كرحؿ إليو زيد بف حباب العكمي خصيصان مف الككفة إلى األندلس 
لمسماع منو , كحفظ عنو الكثير مف األحاديث النبكية الشريفة , إلى جانب ذلؾ عاش معاكية بف صالح مدة مف الزمف مع مفتي 

 (  35ميا مالؾ بف أنس** قبؿ رجكعو مف سفرتو التي كمَّفو بيا األمير عبد الرحمف بف معاكية . ) المدينة كعال

كنظران لما لمعاكية بف صالح مف كرع كعبادة ا سبحانو كتعالى كحفظو لؤلحاديث النبكية  كتفقَّو في الديف , كلما حضي بو    
ي قرطبة بعد رجكعو مف سفرتو مف ببلد الشاـ التي كمَّفو بيا , كبقي في مف تقو مف األمير عبد الرحمف , فقد كاله القضاء ف
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ـ بمدينة قرطبة , كخبلؿ ىذه الفترة التي بقي فييا في فترة األمير عبد الرحمف فإنو تمقى  785ىػ /   168منصبو حتى عاـ 
 ( 36كؿ تقدير كاحتراـ كتشجيع منو , كأجزؿ لو العطاء المعنكم كالمادم . ) 

 مر بف شراحيؿ المعافرم :ػػ ع 2

عمر بف شراحيؿ المعافرم مف أىؿ العمـ كالتفقو في الديف كلو سيرة كبيرة , ركم عف أبي عبد الرحمف الجبمي , كركم عنو    
أبك كىب الغافقي , كأحمد بف خاـز المعافرم , ككانت لو عبلقة كبيرة باألمير عبد الرحمف بف معاكية , كقد أكرمو لما لو مف 

كثقافة دينية كتمقى منو كؿ تشجيع كعطاء , كقد كاله القضاء بعد معاكية بف صالح , ثـ عزلو كأعاد معاكية بف صالح , ثـ عمـ 
عاد عمر بف شراحيؿ , كأصبحا يتداكالف القضاء عامان معاكية كعامان عمر بف شراحيؿ , كيدؿ ىذا عمى تعمؽ األمير عبد 

 (  37 الرحمف بو إلى جانب معاكية بف صالح . )

 ػ عبد الرحمف بف طريؼ اليحصبي : 3

ييعدَّ عبد الرحمف بف طريؼ اليحصبي مف أىؿ العمـ كلو سيرة كبيرة بالتفقو في عمـك الديف , ككاف األمير عبد الرحمف بف    
ألماكنيـ في  معاكية لحبو لمعمماء كجميـ أنو كاف يبحث كيسأؿ عف أخبار الناس , كالكشؼ عف أىؿ العمـ كالخير منيـ كالتعرؼ

قرطبة أك غيرىا مف المدف األخرل لبلستفادة منيـ ككضعيـ في مكاف يميؽ بيـ لما يشتيركا بو مف صيت في عمـ مف العمـك 
المختمفة , كليذا سمع األمير عبد الرحمف بالعالـ عبد الرحمف بف طريؼ اليحصبي بمدينة ماردة يشتير بالصبلح كالصبلبة 

قت في حاجة إلى قاضي جماعة بقرطبة فاستجمبو ككاله القضاء , فسار فيو بأفضؿ سيرة لما اشتير كالكرع , ككاف في ذلؾ الك 
 ( 38بو مف صبلح كسيرة محمكدة . ) 

 ػػ  الغازم بف قيس األندلسي :  4

لمناطؽ مف أىؿ قرطبة , ييكنىَّ أبا محمد , رحؿ إلى المشرؽ في بداية حكـ األمير عبد الرحمف لتمقي العمـك في ىذه ا   
المشرقية لما ليا مف صيت كشيرة في العمـك المختمفة كخاصة العمـك الدينية بمختمؼ أنكاعيا مف فقو كأحاديث نبكية كتفسير 
كشركح لمقرآف الكريـ , كخاصة كانت األندلس تفتقر في بداية افتتاحيا مف قبؿ المسمميف كبداية حكـ األمكييف ليذه العمـك , 

يس بعد كصكلو إلى المشرؽ بقى في المدينة المنكرة فترة طكيمة , حيث سمع مف العالـ الجميؿ مالؾ بف كلذلؾ كاف الغازم بف ق
أنس كتاب " المكطأ " ** إلى جانب سماعو عف الكثير مف العمماء في المدينة المنكرة , ككذلؾ قراءة القرآف الكريـ عمى الشيخ 

, كبعد تمقيو العمـ بالمشرؽ رجع إلى ببلده حامبلن معو كتاب       " المكطأ  الجميؿ عمي بف نافع بف أبي نعيـ قارئ أىؿ المدينة
" , كىك أكؿ مف أدخمو إلى األندلس , إلى جانب إدخالو قراءة عمى بف نافع , كبيذا العمـ الكثير الذم معو نفع ا بو أىؿ 

يب , كأصبغ بف خميؿ كعثماف بف أيكب , كمحمد الببلد , كبعد رجكعو ركم عنو طبلب العمـ في قرطبة منيـ عبد الممؾ بف حب
بف عبد الرحمف بف أبي ذئب , كعبد الممؾ بف جريح كاألكزاعي , كغيرىـ مف أىؿ قرطبة , كأدب أبناء األمير عبد الرحمف 

ؽ عميو كخاصة األمير ىشاـ , ككاف األمير عبد الرحمف مجبلن كمعظمان لمغازم بف قيس , ككاف يأتيو كيصمو في منزلو , كأغد
 (  39كثير مف األمكاؿ كاليبات كيشجعو عمى التعميـ في قرطبة حتى يستفيد مف عممو الكثير مف طبلب العمـ في قرطبة . ) 
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 ػػ أبك مكسى اليكارم :  5

عالمان ىك عبد الرحمف بف مكسى اليكارم ييكنىَّ أبك مكسى , مف عمماء األندلس المذيف كانت ليـ شيرة عممية , ككاف فقييان      
تقيان فاضبلن , فصيحان ماىران كمتمكنان مف اإلعراب , حافظان لمفقو كالتفسير كالقراءات , كلو كتاب في تفسير القرآف كلقد نجح في 
جمع عمـ العرب إلى جانب عمـ الديف , ككاف مف الذيف ىاجركا إلى المشرؽ , كلقي في رحمتو مالؾ بف أنس كسفياف بف عيينة 

ئمة , كلقي االصمعي كأبا زيد االنصارم كغيرىما مف ركاة الغريب , ثـ رجع اإلى األندلس ,  في عيد األمير كنظراءىما في األ
عبد الرحمف بف معاكية , كلكف تعطمت بيـ السفينة في بحر تدمير فضاعت كتبو جميعيا , ككاف دائمان مصاحبان لمفقيو يحي بف 

مى الرغـ مف ضياع كتبو فإنو قدـ الكثير مف عممو لطمبة العمـ كالمعرفة يحي الميثي كعيسى بف دينار كسعيد بف حساف , كع
بقرطبة , كأخذ الكثير مف عممائيا عنو , كلقد لقى التشجيع كالبدؿ كالعطاء مف األمير عبد الرحمف , كقدـ لو كؿ ما يحتاجو مف 

 ( 40دعـ مادم كمعنكم . ) 

 ػػ أبك المخشي :  6

لشاعر األندلسي في أيامو , عاش فترة حكـ األمير عبد الرحمف بف معاكية , ككاف مف شعراء كىك عاصـ بف زيد التميمي ا   
األندلس األكائؿ , ككانت لو عبلقة متينة باألمير سميماف بف عبد الرحمف بف معاكية أكبر ابنائو , ككانت لو عداكة كبيرة مف 

ي جمسة مف جمساتو الشعرية مدح فييا األمير سميماف , بعض أصحاب األمير ىشاـ االبف الثاني لؤلمير عبد الرحمف , كف
فتكىـ أحد صحابة األمير ىشاـ بأنو تعرض في شعره لؤلمير ىشاـ , فقاـ بسمؿ عينيو , كأنشد يكمان شعران في العمى , ثـ قصد 

لؾ أعطاه ماالن آخر دية لعينيو بو األمير عبد الرحمف بف معاكية , فأنشده إياه , فرؽ لو قمبو كاستعبر , كأعطاه ألفيف دينار, ككذ
 , ككانت أبيات الشعر التي أنشدىا  كرؽ ليا قمب األمير:

ى اي قضاءى فىمىضى     ـى بناتي لمعدكل         أف قىضى عىت أ  خىضى

 كرأٍت أعمى ضريران إنٌما         مىٍشيوي في األرض لمسي بالعىصا   

رَّل بىمىغىٍت منىَّ المىدىلفاستكانت ثـ قالت قىكلةن           كىيىى      حى

 ( 41ففؤادم قىًرحه مف قىٍكليا            ما مف األ دكاء داءه كالعىمىى )    

 كمف شعره :   

ٍيميا       تىعيكؿ امرأى مثمي ككاف يىعيكلييا    كى  أيَـّ بىنيَّاتي الضعيؼي حي

 (  42ماال يىقيمييا )  إذا ذكرٍت ما حاؿ بىٍيفى كبىيٍنيا    بكٍت تىستقيؿ الدٍَّىرى    

كبيذه االعماؿ الجميمة التي قاـ بيا األمير عبد الرحمف بف معاكية مف أجؿ نشر الثقافة العربية اإلسبلمية في قرطبة أتمرت    
جيكدىا كأصبحت قرطبة تنتشر فييا المساجد التي أصبحت بدكرىا مراكز لمتعميـ , ككثر أعداد الطمبة المتعطشيف لمنيؿ مف 

ـ , كخاصة المغة العربية كالعمـك الدينية مف فقو كحفظ لمقرآف الكريـ كتدابير آياتو كحفظ األحاديث النبكية , كبذلؾ أصبح العمك 
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أىؿ قرطبة كخاصة السكاف االصمييف كالبربر الذيف كانكا حديثي الدخكؿ في الديف اإلسبلمي بحاجة إلى معرفة تعاليـ الديف 
لؾ أصبحكا يتسابقكف إلى المساجد كالجمكس حكؿ المؤدبيف كالنيؿ منيـ , ككذلؾ أزداد عدد اإلسبلمي مف فرائض كشركط , كبذ

األندلسييف ممف ىاجركا إلى المشرؽ كرجعكا إلى ببلدىـ محمميف معيـ عمـك المشرؽ لسبقو في مختمؼ العمـك , كقامكا بنشره 
 بيف طبلب العمـ في ببلدىـ .

 ير عبد الرحمف بف معاكية :ازدىار الحضارة في قرطبة في عيد األم

مثمما ساىـ األمير عبد الرحمف في ازدىار الثقافة العربية اإلسبلمية كالعمـك كنشرىا في قرطبة , عمؿ ايضان عمى ازدىار    
ظيار عاصمة ببلده بمظير يميؽ بيا كيجعميا في مصاؼ المدف  حاطة نفسو بفخامة الممكؾ كأبية الخمفاء كا  الحضارة فييا كا 

مية األخرل كدمشؽ كبغداد كالقيركاف كغيرىا مف المدف في ذلؾ الكقت كخاصة أنو رأل مظاىرىا بعينيو عندما كاف في اإلسبل
الشاـ أياـ الخبلفة األمكية , كيعتبر بحؽ أكؿ مف نشر بذكر الحضارة العربية اإلسبلمية في قرطبة ككضع أساسياتيا , كبذلؾ 

يشيد ليا مثيؿ منذ كطئت أقداـ المسمميف أرض األندلس كعمؿ منذ قياـ الدكلة شيدت نيضة عمرانية مف منشآت كمباني لـ 
 ( 43األمكية باألندلس عمى تجديد ما زاؿ مف حضارتيـ في المشرؽ كما أنقرض مف آثارىا . ) 

نشاء المباني , حيث تقع ع    مى سيؿ مرتفع كلقد كانت مدينة قرطبة تمتاز بمكقع جغرافي ممتاز تشجع عمى البناء كالمعمار كا 
مف سفح جبؿ قرطبة الذم يسمى جبؿ العركس , كيؤلؼ ىذا الجبؿ أحد جباؿ سيرامكرينا كيحدىا مف الشماؿ , أما مف الناحية 

 (  44الجنكبية تقع عمى الضفة اليمنى مف نير الكادم الكبير.  ) 

مستكل عاصمتو كالرقي بيا إلى مصاؼ المد كمف األعماؿ التي قاـ بيا األمير عبد الرحمف بف معاكية مف أجؿ الرفع مف    
 ف اإلسبلمية مف الناحية الحضارية : 

ػ عني األمير عبد الرحمف بف معاكية بقصر اإلمارة ككاف يقـك عمى مساحة قبالة المسجد , كقد رأل أف تستعمؿ ىذه      1
دارة دكلتو , فأنشأ قصران خاصان ل نفسو كعددان مف القصكر الصغيرة إلى جكاره ألىؿ المساحة كميا لتككف قصكران لؤلمير كأىمو كا 

بيتو , كأحاط ىذه القصكر كميا بالحدائؽ الجميمة كأدار عمييا سكران بناه بنكع خاص مف الحجارة ذات لكف مميز ليعطييا كيزيدىا 
إنشاء قصكر اإلدارة جماالن , ككانت تمؾ المساحة تمتد حتى تقترب مف ضفة نير الكادم الكبير , كتعمد األمير عبد الرحمف 

ناحية النير كفتح بابان في السكر في الشارع بيف النير كالسكر كسمي بباب السكة , ككانت ىذه القصكر كالمباني الضخمة في 
 (  45أعمى ربضيا متصمة مبانييا بربضيا األسفؿ , كأبنيتيا مشتبكة مستديرة عمى البمد مف شرقو كشمالو كغربو . ) 

ر عبد الرحمف عمى جعؿ قرطبة صكرة مف دمشؽ في منازليا البيضاء ذات المنازؿ المزينة باألزىار كالكركد ػػ عمؿ األمي 2    
كنافكرات المياه , كذلؾ عرؼ عنو أنو كاف يرسؿ عمبلئو إلى المشرؽ لجمب أشجار الفاكية مف الشاـ , ككانت ىذه الفكاكو 

ميؿ أردني أسمو سفر بف عبيد الكبلعي الذم قاـ بغرس ىذه األشجار تسمى بالرماف كالتيف السفرم كتنسب ىذه الفكاكو إلى ع
في القصكر كالحدائؽ األميرية كعمؿ عمى العناية بيا , كبذلؾ أصبحت مدينة قرطبة تتميز بميزات جمالية عف غيرىا مف المدف 

 ( 46األندلسية كظيرت بمظير يميؽ بيا كعاصمة لمدكلة . ) 
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لى الشماؿ مف قرطبة 3    كعمى بعد نحك أربعة كيمك متر منيا أنشأ األمير عبد الرحمف بف معاكية لنفسو قصران ريفيان عمى  ػػ كا 
مثاؿ البكادم , أم قصكر البادية التي كاف خمفاء بني أمية ينشئكنيا في المشرؽ في البادية خارج المدف , ليقضكا فييا أكقات 

القصر أنشأه عمى تؿ مرتفع يسمى " تؿ الرمانة " كأطمؽ عميو أسـ  سمرىـ بعيدان عف زحمة المدف كأعباء الناس , ككاف ىذا
قصر الرصافة , كيطؿ مف الجنكب عمى الحقكؿ التي تفصؿ بينو كبيف قرطبة , كأحاط ىذا القصر بأشجار النخيؿ كالتيف 

 ( 47كالركماف . ) 

لكنيسة كمكاد البناء المكجكدة فقد صمَّـ أف يككف ػػ ككذلؾ عندما قاـ ببناء مسجد قرطبة , فعمى الرغـ مف استخدامو لعمد ا 4   
المسجد إسبلمي الطَّراز , كقد ظير فيو الطَّراز العربي اإلسبلمي األصيؿ كاضحان جميان , كلـ يظير ىذا االتجاه العربي فقط فيما 

أكممو , ككاف ذلؾ متمثبلن في يتعمؽ بالمحراب كالقبمة كالمنبر كالمئذنة في ما يختص بشعائر الصبلة , بؿ تعداه إلى البناء ب
العقكد المزدكجة التي تزيد مف ارتفاع السقؼ كتجعمو ارتفاعان مناسبان مع اتساع مساحة المسجد ككانت في منتيى الركعة 

 ( 48كالجكدة . ) 

يتو بنشر كبذلؾ نرل األمير عبد الرحمف استطاع أف يضع األسس ألكثر الدكؿ ازدىاران في العصكر الكسطى , فإلى جانب عنا
الثقافة العربية اإلسبلمية في قرطبة خاصة كاألندلس عامة كتطكر العمـك كتحصيميا لطمبة العمـ , فإنو ايضان عمؿ عمى أظيار 
عاصمتو ذات مظير يميؽ بيا بيف مصاؼ المدف اإلسبلمية األخرل مف مظاىر البناء كالمعمار كتزينيا بالحدائؽ ذات المناظر 

 الرائعة كالخبلبة . 

 تائج البحث :ن

 تكصؿ الباحث إلى عدة نتائج كىي :

 ػ تمَّكف األمير عبد الرحمف بف معاكية بحكمتو أف يقضي عمى جميع الثكرات التي قامت ضده داخميان كخارجيان .1

ماعية ػ عمؿ األمير عبد الرحمف بف معاكية عمى محاربة الفكارؽ االجتماعية في األندلس كتذليميا كانصيارىـ في بكتقة اجت 2
 كاحدة إلزالة العنصرية بيف طبقات الشعب .

ػ مف أجؿ التغمب عمى المشاكؿ االجتماعية قاـ األمير عبد الرحمف بف معاكية بتكحيد التعميـ كتعميـ دراسة المغة العربية  3
لة بيف الثقافات , كفتح مكتبات عامة لجميع النَّاس عمى اختبلؼ أجناسيـ , كرأل أف التزمت العنصرم ىك نتيجة الجيؿ كالعز 
 فتكحيدىا ىك الكسيمة األفضؿ لقيادة النَّاس إلى التفاىـ بينيـ كبناء جسر مف الثقافة كاحتراـ بعضيـ البعض .

ػ استطاع األمير عبد الرحمف بف معاكية أف يكفؿ لحاضرتو قرطبة كاألندلس كافة , حككمة إسبلمية مستنيرة مستقمة رائدىا  4
إمارة األندلس بإدارة صالحة تمتعت بحضارة زاىرة حضارة العباسييف في بغداد كفاقت حضارة الدكؿ  التسامح الديني , فنعمت
 األكربية المعاصرة ليا .

ػ  مف أجؿ نشر الثقافة العربية اإلسبلمية في قرطبة شجع األمير عبد الرحمف بف معاكية العمماء عمى نشر العمـ فييا كأسدل  5
 , كعمؿ عمى التقرب إلييـ كمصاحبتيـ . ليـ العطاء المادم كالمعنكم



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

267 

ػ عمؿ األمير عبد الرحمف بف معاكية عمى إحاطة نفسو بفخامة الممكؾ كأبية الخمفاء فأمير حاضرتو قرطبة التي أخذت  6 
تظير منذ ذلؾ الحيف بمظير العاصمة بركائع المنشآت كالمباني , كقامت في المدينة في عيده حركة معمارية لـ يسبؽ ليا 

 ثيؿ منذ كطأت أقداـ المسمميف أرض األندلس . م

 ػ استطاع األمير عبد الرحمف بف معاكية أف يبني مجدان لو كألبنائو مف بعده في األندلس مف بعده .      7
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األمر فيك سنة , تكفي سنة سبع كخمسيف كمائة كىك مف ركاه السنة . ) لإلماـ أبي يكسؼ  األكزاعي كالثكرم كمالؾ عمى
يعقكب بف إبراىيـ األنصارم . الرد عمى سير األكزاعي . تح أبك الكفاء األفغاني . لجنة إحياء المعارؼ النعمانية القاىرة , د 

 .    275. محمد أحمد أبك الفضؿ . مرجع سابؽ , ص  5ت , ص

. محمد أحمد أبك  25, ص  ـ 1989ػ انظر : شكقي ضيؼ . عصر الدكؿ كاألمارات األندلسية . دار المعارؼ القاىرة  31
 . 275الفضؿ ، مرجع سابؽ , ص 

. ابف سعيد كآخركف . مصدر  425. الضبي . مصدر سابؽ , ص  123 . مصدر سابؽ , ص  2ػ ابف الفرضي . ج 32
 . 102سابؽ , ص 

. ابف الحسف النباىي  339 . الحميدم . مصدر سابؽ , ص  51ػ  50 ني . مصدر سابؽ , ص ص ػ انظر : الخش 33
 . 64ـ , ص  1995. تاريخ قضاة قرطبة . تح مريـ قاسـ طكيؿ . دار الكتب العممية بيركت 

 . 55ػ ابف القكطية . مصدر سابؽ , ص  34

ىػ /  93ر األصبحي اليمني , كلد في المدينة المنكرة سنة ** ػ اإلماـ مالؾ : ىك أبكعبد اهلل بف مالؾ بف أنس بف عام 
ـ , نشأ مالؾ في بيت عمـ كفقو , فقد كاف جده ابف عامر مف كبار الصحابة كعممائيـ , ككاف أبكه أنس رجالن تقيان 711

الدينية كالشرعية حتى نبييان عني بتربية أبنائو كتعميميـ كتكجيييـ إلى العمـ كالفقو , كارتقى إلى درجة رفيعة في العمـك 
تسع كسبعيف كمائة في المدينة المنكرة . )   ضرب المثؿ بو كمقصد كمرجع فقيؿ " ال يفتى كمالؾ في المدينة " تكفي سنة

   ( . 17ػ  15ـ , ص 2001مالؾ بف أنس . المكطأ . تح محمكد بف الجميؿ . مكتبة الصفا 

. ابف حياف .  151. مصدر سابؽ , ص  1ابف الفرضي . ج . 52ػ  50ػ انظر : الخشني . مصدر سابؽ , ص ص  35
.  339. الحميدم . مصدر سابؽ , ص  206ـ , ص  1994المقتبس مف أنباء أىؿ األندلس . تح عمي مكي . القاىرة 

 . 64ابف الحسف النباىي . مصدر سابؽ , ص 

 . 123, ص . مصدر سابؽ  2. ابف الفرضي . ج 53ػ انظر : الخشني . مصدر سابؽ , ص  36

 . 310. الحميدم . مصدر سابؽ , ص  61ػ انظر : الخشني . مصدر سابؽ , ص  37

 . 253. ص  1. ابف الفرضي . ج 64ػ انظر : الخشني . مصدر سابؽ , ص  38

** ػ جمعوي اإلماـ أبك عبد اهلل مالؾ بف أنس , كقد تحرل فيو القكمَّ مف حديث أىؿ الحجاز , كمزجو بأقكاؿ الصحابة 
تاكل التابعيف مف بعدىـ , كما زاؿ مالؾ يجمع مف السنة كينتقي مف الركايات كيفتش عف اآلثار كينخميا مع التحرم كف

 ( .  9كالكرع , ثـ دكف ذلؾ كمو في كتابو المكطأ . ) مالؾ بف أنس . المكطأ . مصدر سابؽ , ص 

ػ  255ـ , ص ص  1965يبارم . دار المعارؼ القاىرة ػ انظر : الزبيدم . طبقات النحكييف كالمغكييف . تح إبراىيـ األ 39
 . 56 . ابف القكطية . مصدر سابؽ , ص  302 . مصدر سابؽ , ص  1. ابف الفرضي . ج 256
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. ابف  253. الزبيدم . مصدر سابؽ , ص  237ػ  236. مصدر سابؽ , ص ص  1ػ انظر : ابف الفرضي . ج 40
 . 56القكطية . مصدر سابؽ , ص 

. أنجؿ جنثالث بالنثيا . تاريخ الفكر األندلسي . ترجمة  57ػ  56 ص   نظر : ابف القكطية . مصدر سابؽ , صػ ا 41   
 .  52ػ  51 حسيف مؤنس . مكتبة الثقافة الدينية القاىرة د ت , ص ص 

 . 57ػ ابف القكطية . مصدر سابؽ, ص  42

 .  207 ػ  206 مرجع سابؽ , ص ص  ػ السيد عبد العزيز سالـ . تاريخ المسمميف في األندلس . 43

ػ الحميرم . الركض المعطار في خبر األقطار . معجـ جغرافي . تح فريد عبد العزيز الجندم . دار الكتب العممية  44
 .  485ـ , ص  1990بيركت 

غرب . حسيف مؤنس . معالـ الم 108ـ , ص  1938. دار صادر بيركت  2ػ انظر : ابف حكقؿ . صكرة األرض . ط 45
 . 306 ػ  305كاألندلس . مرجع سابؽ , ص ص 

 .  318. أحمد مختار العبادم . مرجع سابؽ , ص  53 ػ انظر : الخشني . مصدر سابؽ , ص  46

. السيد عبد العزيز سالـ . تاريخ المسمميف كآثارىـ في  318 ػ انظر : أحمد مختار العبادم . مرجع سابؽ , ص  47
 . 207األندلس . مرجع سابؽ , ص 

 .  319. أحمد مختار العبادم . مرجع سابؽ , ص  477ػ انظر : زيغيريد ىكنكة . مرجع سابؽ , ص  48
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 بالد المغربالمسجد في 

 كدكره في التعميـ كالثقافة اإلسالمية

  في القرف ) الرابع اليجرم / العاشر ميالدم( 

 يكسؼ صالح الفرجاني الدكتكر/

 كمية اآلداب / فرع السكاني/ قسـ التاريخ                                                 

جامعة طرابمس         
 مقدمة :

 .  (1)ىك البيت الذم يسجد فيو . قاؿ الزجاج : كؿ مكضع نتعبد فيو فيك مسجد  المسجد في المغة     

كيعتبر المسجد في اإلسبلـ مف أكثر المؤسسات التعميمية كالعممية شأنا عند المسمميف ، كالحديث عنو حديث عف المكاف      
، كقد ال نغالي كثيرا إذا اعتبرناه مدرسة ثانكية ،  الرئيسي كالعمني لمثقافة اإلسبلمية . فقد عقدت بو حمقات الدرس منذ إنشائو

كجامعة بمفيكمنا اليـك . فقد كاف الطبلب يتحٌمقكف في المساجد حكؿ العمماء كىذه الظاىرة ظمت مستمرة في جميع الببلد 
و ىؤالء عمييـ مف . يستمعكف إلى ما يمقي (1)مس اليجرم / الحادم عشر الميبلدماإلسبلمية قبؿ بناء المدارس في القرف الخا

 عمـك كآداب ، فالمساجد عمى ىذا النحك لـ تكف أماكف إلقامة الشعائر الدينية فحسب ، كلكنيا كانت دكر عمـ أيضا .

كألىمية دكر المساجد في نشر الثقافة اإلسبلمية كجعميا مراكز عممية يتخرج منيا العمماء في شتى فنكف المعرفة . لذا اىتـ      
التربية المسمميف بيذا المركز الديني العممي ، كبينكا ما يجكز فيو كما ال يجكز مؤكديف أنو ال يجكز في المساجد  الفقياء كعمماء

إال الطاعات كمف بينيا التدريس ، كمنعكا جعميا أماكف يسخرىا المسممكف لقضاء أغراض دنيكية كالبيع أك الخياطة كما شابييا 
(2)  . 

إلى أف لممساجد حرمتيا ، فيجب حمايتيا مف عبث الصبياف ، كأشار إلى أف سحنكف بف سعيد  ( 2) كقد أشار البرزلي      
 كتب إلى قاضي القيركاف ) في القرف الثالث اليجرم ( ابف زياد بعدـ تمكيف الصبياف مف التعميـ في المسجد .

                                                           
1  
2
 .  296 - 295، ٌٝهس ٌهْ  2835جُ٘ٞجٍَ ٝجألقٌحّ ، ٓم ، ل ، ع ، ٌ ، ٌهْ  -
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منذ األياـ األكلي لئلسبلـ . كلعؿ ذلؾ  -دة كمف ثـ فقد جعمت المساجد مراكز لنشر الثقافة ، إضافة إلى دكرىا في العبا     
لشرح تعاليـ الديف الجديد ، كتكضيح أسسو  -أكؿ عيدىـ  -يرجع إلى أف المسمميف كانكا في حاجة إلى الدراسات الدينية 

 كأحكامو ، كأىدافو كىذه تتصؿ بالمسجد أكثؽ اتصاؿ . 

ا لمقضاء ، كساحة تتجمع فييا الجيكش ، كمنزال الستقباؿ السفراء دار  -إضافة إلى ما ذكرنا  -عمى أف المسجد قد استخدـ      
 (1 )  . 

كيرل أحمد شمبي أف سبب تبكير المسمميف ببناء المسجد ىك إحساسيـ بأف البيكت الخاصة تضيؽ باجتماعاتيـ ، كال      
 . (  2) ا  تمنحيـ حرية العبادة كالمقاء كما يحبكف ، كمف ىنا أسسكا أكؿ مسجد أطمقكا عميو بيت 

عمى أف ما ذكره أحمد شمبي يخالؼ حقيقة دكافع بناء المسجد التي تتمثؿ إقامة صبلة الجماعة ، كالعبادة الفردية ، كتمقيف      
 المعرفة الدينية ، كمف ثـ فإنو لـ يحؿ محؿ البيكت الخاصة مطمقا .

ف أكؿ مسجد أمر ا نبيو ببنائو ، ىك مسجد قباء الذم ن      ًؿ يىٍكـو كا  مىى التٍَّقكىٰل ًمٍف أىكَّ زؿ فيو قكلػػو تعالى : }  لَّمىٍسًجده أيسِّسى عى
ؽ  أىف تىقيكـى ًفيًو  كا  ۚ  أىحى اؿه ييًحب كفى أىف يىتىطىيَّري  ( 3) {   ۚ  ًفيًو ًرجى

تح بنى عمرك بف العاص كقد شيدت ببلد المغرب منذ بداية الفتح العربي ليا بناء عدد كبير مف المساجد ففي بداية الف     
 .  ( 4) ـ . أحدىما عند باب ىكاره كاألخر في جنزكر  641ىػ /  21مسجديف في طرابمس عاـ 

عمى أنو بعد إتماـ الفتح اإلسبلمي لببلد المغرب أخذ المسممكف في بناء المساجد كالتكسع فييا لما ليا مف دكر كبير      
ىػ ، كمنذ ذلؾ التاريخ بدأ  50عقبة بف نافع مسجدا عند بنائو مدينة القيركاف عاـ لجماعة المسمميف كما سبؽ ذكره . فقد بنى 

 التكسع في بناء المساجد في ببلد المغرب حتى عمت كؿ مدينة كقرية . 

كمف ثـ بدأت شخصية المسجد الثقافية تتأكد في ببلد المغرب أسكة بما كاف يجرم في ببلد المشرؽ ، كاتسعت دائرة العمـك      
كعمـك العربية ، كىذا يعني أف الدكر التعميمي لممسجد قد تطكر بتطكر العمـك ،  ( 5) التي أصبحت تدرس بالمساجد كالشعر 

ألنو المكاف الذم تتمقى فيو الجماعة اإلسبلمية معارفيا ، فكمما ظير لكف جديد مف ألكاف الثقافة اتخذ طريقو إلى المسجد ، 
                                                           

1
 .  39جذٖ جُظـ٤ٍ جُٔح٢ٌُ : يًٍ ذؼغ جألنرحٌ ك٢ جألتٔس جٍُْط٤٤ٖٔ ، ص  - 
2
 .  102شِر٢ ، أقٔى : ضح٣ٌم جُطٍذ٤س جإلْال٤ٓس ، ص   - 
3
 .  108ٌْٞز جُطٞذس ، ج٣٥س  - 
4
 . 215 - 214جُطؿح٢ٗ : جٍُقِس ، ص  - 
5
أشحٌ جذٖ ْكٕ٘ٞ ، ٝجُوحذ٢ٓ ئ٠ُ ضؼ٤ِْ جُشؼٍ ذحُٔٓؿى ش٣ٍطس أال ٣ٌٕٞ شؼٍ جُـٍُ ، ًًُٝي يٛد جُـُج٢ُ ، ٝئ٠ُ ٓػَ يُي  - 

أشحٌ جُُذ٤ى١ ذػُٞٚ )) ... ذ٤٘ٔح ًحٕ قٓحٕ ذٖ غحذص ٣٘شى جُشؼٍ ك٢ ٓٓؿى ٌٍْٞ هللا طِؼْ ، كؿحء ػٍٔ كوحٍ : ٣ح قٓحٕ ض٘شى 

ٍ هللا طِؼْ ! كوحٍ : أٗشىش ك٤ٚ ، ٝك٤ٚ ٖٓ ٛٞ ن٤ٍ ٓ٘ي . جٗظٍ جذٖ ْكٕ٘ٞ : ًطحخ أوخ جُٔؼ٤ِٖٔ ، ص جُشؼٍ ك٢ ٓٓؿى ٌْٞ

 - 15، جُُذ٤ى١ : ؽروحش جُ٘ك٤٣ٖٞ ٝجُِـ٤٣ٖٞ ص  23/  1، جُـُج٢ُ : ئق٤حء ػِّٞ جُى٣ٖ ،  303، جُوحذ٢ٓ : جُٔلظِس ، ص  102

16  . 
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رف األكؿ اليجرم تقريبا ، الذم كاف يركم نكعا مف الركاية الشفكية فريدة في ركايتيا ألنيا فظير فيو القصاص منذ منتصؼ الق
ليست دينية كليست أدبية أك لغكية إنما ىي ضرب عاطفي انفعالي ييدؼ إلى استثارة الجانب الركحي مف النفس كاجتذاب 

، كأخبار األمـ البائدة في قالب قصصي أخاذ ،  القمكب ، حيث يعرضكف عمى مسامع الحاضريف فصكال مف التفسير كالمكاعظ
 .  ( 1) كعبارات منمقة جذابة ، كاتخذ ىؤالء القصاصكف ليـ حمقات في المساجد مثؿ حمقات العمماء 

كقبؿ أف نبيف منيج الدراسة بالمسجد خبلؿ القرف الرابع اليجرم / العاشر الميبلدم في ببلد المغرب يمكف أف نسأؿ أنفسنا      
 لتعميـ المسجدم سار عمى كتيرة كاحدة منذ نشأتو أك أنو كاكب الزمف في تطكره ؟ ىؿ ا

ف كاف متأخرا زمنيا  -كىنا يمكف االستعانة بابف خمدكف      إذ تحدث في مقدمتو عف التعميـ كتطكره في الجماعة  -كا 
نما اإلسبلمية حيث يقكؿ : )) ... كأف التعميـ في صدر اإلسبلـ كالدكلتيف لـ يكف كذ لؾ ، كلـ يكف العمـ بالجممة صناعة ، كا 

كاف نقبل لما سمع مف الشارع ، كتعميما لما جيؿ مف الديف عمى كجو الببلغ ، فكاف أىؿ األنساب كالعصبية الذيف قامكا بذلؾ 
ي . إذ ىك كتابيـ ىـ الذيف يعممكف كتاب ا كسنة نبيو صمى ا عميو كسمـ عمى معنى التعميـ الخبرم ، ألكجو التعميـ الصناع

المنزؿ عمى الرسكؿ كبو ىدايتيـ ، كاإلسبلـ دينيـ قاتمكا عميو كقتمكا ، كاختصكا بو مف بيف األمـ كتشرفكا فيحرصكف عمى تبميغ 
ذلؾ كتفييمو لؤلمة ال تصدىـ عنو الئمة الكبر ، كال يزعيـ عنو الئمة األنفة كيشيد لذلؾ بعث النبي صمى ا عميو كسمـ كبار 

بو مع كفكد العرب يعممكنيـ حدكد اإلسبلـ ، كما جاء بو مف شرائع الديف فبعث في ذلؾ مف أصحابو العشرة فمف بعدىـ أصحا
، فمما استقر اإلسبلـ كشجت عركؽ الممة حتى تناكلتيا األمـ البعيدة مف أيدم أىميا كاستحالت بمركر األياـ أحكاليا ككثر 

ذر الكقائع كتبلحقيا فاحتاج ذلؾ لقانكف يحفظو مف الخطأ . كصار العمـ ممكة استنباط األحكاـ الشرعية مف النصكص لتع
يحتاج إلى التعميـ فأصبح مف جممة الصنائع كالحرؼ ... كاشتعؿ أىؿ العصبية بالقياـ بالممؾ كالسمطاف فدفع العمـ مف قاـ بو 

متعميـ ، كاختص انتحالو بالمستضعفيف ، سكاىـ ، كأصبح حرفة لممعاش كشمخت أنكؼ المترفيف كأىؿ السمطاف عف التصدم ل
 . ( 2) كصار منتحمو محتقرا عند أىؿ العصبية كالممؾ (( 

كمف ثـ قدـ لنا ابف خمدكف ىذا التفسير االجتماعي كعادتو في كتاباتو كتفسيره لتطكر العمؿ التعميمي في صدر اإلسبلـ      
قامت ألجميا كالعمؿ عمى تنفيذىا كنشرىا . فبل عجب إذا قاـ قادتيا  مف أنو تبميغ ، فقد كاف ذلؾ طبيعيا في دكلة صاحبة دعكة

أنفسيـ كعمى رأسيـ الرسكؿ الكريـ بالتعميـ ألنو جزء مف برنامجيـ ، كضركرة مف ضركرات دعكتيـ . كمف ثـ كاف التعميـ في 
قامت الدكلة األمكية كلـ تكف دكلة دعكة صدر اإلسبلـ كاجبا مف كاجبات القيادة اإلسبلمية نحك األمة كعمبل مف أعماليا . فمما 

، كال صاحبة فكرة أك مذىب اجتماعي إصبلحي ، أك برنامج إنساني عاـ . كما كانت زمف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ ، 
كزمف الخمفاء الراشديف . كاف اعتمادىا عمى العصبية الجنسية ال الفكرية ، كالعنصرية ال العقدية ، كانصرؼ رجاليا عف 

 شتغاؿ بالتعميـ إال القميؿ منيـ نتيجة ظركؼ خاصة . اال
                                                           

1
 .  265 - 284/  1: جُر٤حٕ ٝجُطر٤٤ٖ قٍٞ ػَٔ جُوظحص ك٢ جُٔٓؿى ، جٗظٍ جُؿحقع  - 
2
 .  24 - 23جذٖ نِىٕٝ : جُٔوىٓس ، ص  - 
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فإف األمر يختمؼ عما كانت عميو دكلة األمكييف أك الدكلة العباسية . ذلؾ  -في ببلد المغرب  -أما حاؿ الدكلة العبيدية      
بالعصبية الفكرية فدعكا أف العبيدييف كانكا يركف أنفسيـ أصحاب مذىب عقدم فمـ ييتمكا بالعصبية الجنسية قدر اىتماميـ 

الناس إلى مذىبيـ مف عرب ، كعجـ ، كبربر ، ككانكا منيـ الدعاة كالمبشريف بالمذىب كاقتصر عمميـ التعميمي عمى المذىب 
مستخدميف في ذلؾ مذىبيـ القائـ عمى التأكيؿ ، كعمـ الباطف لنشر مذىبيـ كجمع األنصار لو ، ككثقكا في أتباعيـ أنو ال عمـ 

األئمة كأف مذىبيـ ىك مصدر التعميـ كمصدر الحياة ، كىك الذم يجب أف يسكد ، مستخدميف مسجد رقادة ثـ الميدية  إال عمـ
كسيمة لذلؾ إذ يركم ابف األثير ذلؾ بقكلو : )) ... كجمس بعد الجمعة رجؿ يعرؼ بالشريؼ كمعو الدعاة كأحضركا الناس 

ف إليو كمف أبى حبس فمـ يدخؿ في مذىبيـ إال بعض الناس كىـ قميؿ بالعنؼ كالشدة كدعكىـ إلى مذىبيـ فمف أجاب أحس
 .  ( 1) كقتؿ كثير ممف لـ يكافقيـ عمى قكليـ (( 

كعمى الرغـ مف المبالغة في قكؿ ابف األثير ، فإف ذلؾ يعني أف العبيدييف قد استخدمكا المسجد في أغراض دعائية      
 2) داء صبلة الجمعة مما حدا ببعض أتباع مذىب مالؾ إلى الخركج مف المسجد لمذىبيـ مستغميف في ذلؾ تكاجد المسمميف أل

 . ( 3) ، كحدا بالبعض اآلخر إلى عدـ حضكر صبلة الجمعة في المسجد  (

كقد حذا اإلباضية حذك العبيدييف في تمقيف مذىبيـ مف خبلؿ المسجد ، فقد أقاـ إباضية جربة مسجدا يجتمعكف فيو      
و المسائؿ كفؽ مذىبيـ . ثـ غدا ىذا المسجد مجمعا ألتباع المذىب يفدكف إليو مف كؿ مكاف ، كما كانكا يؤدكف كيتذاكركف في

 .  ( 4) صبلة العيد في مصمى خاص بيـ يقع قرب مصمى أىؿ السنة 

المسائؿ التي كطيمة فترة حكـ العبيدييف كاف أىؿ السنة المالكية بكجو خاص يجتمعكف بمسجد السبت كيتذاكركف فيو      
    تخص مذىبيـ كيتشاكركف في أمكر دينيـ كدنياىـ كمف ىذا المسجد انطمقكا مؤيديف لثكرة أبي يزيد مخمد بف كيداد الخارجي

 (5 )  

كىذا النكع مف المساجد في الغالب مساجد خاصة أقاميا أصحابيا أفرادا أك جماعات يشترككف في مذىب كاحد لمذاكرة      
أبنائيـ العمـك المختمفة . كىذا النكع مف المساجد كاف منتشرا كبخاصة خبلؿ القرف الرابع اليجرم / العاشر  المسائؿ كتدريس

 في سائر ببلد المغرب في القرل كالمدف ، كقد يخصص ركف فيو لتعميـ األطفاؿ .  -الميبلدم 

                                                           
1
 .  133/  6جذٖ جألغ٤ٍ : جٌُحَٓ  - 
2
، ٣ٝش٤ٍ ئ٠ُ ٓح هحّ ذٚ ذٖ ؾرِس ذٖ قٔٞو جُظىك٢ ك٢ ٣ّٞ جُؿٔؼس ذحُٔٓؿى جُؿحٓغ  43/  2جُٔح٢ٌُ : ٣ٌحع جُ٘لِٞ  - 

 ذحُو٤ٍٝجٕ .
3
 .  ((... كٖٔ ق٤٘ثً ضٍى جُؼِٔحء ؾٔؼطْٜ ...  ))ح٢ٌُ ذوُٞٚ : ، ٣ًًٍٝ جُٔ 43/  2ٕ.ّ ،  - 
4
 .  360 - 359/  2( : جُىُٝس جُظٜ٘حؾ٤س  . Idris . H .Rئو٣ٌّ ، ٛحو١ ٌٝؾ٢ )  - 
5
 .  25 - 24/  3قٍٞ ٓٓؿى جُٓرص ٝجؾطٔحع أضرحع ًٓٛد ٓحُي ذٚ . جٗظٍ جُىذحؽ ، ٝجذٖ ٗحؾ٢ : ٓؼحُْ جإل٣ٔحٕ  - 
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بالقيركاف ) مسجد عقبة بف نافع ( . كمسجد  أما النكع اآلخر مف المساجد فيك المساجد الجامعة ، مثؿ المسجد الجامع     
القركييف بفاس ، كمسجد طرابمس الجامع الذم بناه بنك عبيد في العاـ المكمؿ لممائة الثالثة لميجرة عمى يد خميؿ بف إسحاؽ كأف 

 .  ( 1) شاكر الصقمي ىك الذم ابتنى المسجد الذم في جكؼ الجامع 

فيو الحمقات العممية رفيعة المستكل ، كيقـك بالتدريس فيو كبار العمماء ، كالفقياء ،  كىذا النكع مف المساجد كانت تعقد     
 العمـك المخمفة ، ككانت تمؾ المساجد أشبو بجامعات أك معاىد عميا .

 فما ىك البرنامج الدراسي في المساجد في ببلد المغرب خبلؿ القرف الرابع اليجرم ؟      

  -المنيج الدراسي بالمسجد : - أ

غالبا ما تككف المساجد مبنية مف قبؿ الدكلة ، كلذا كاف اإلشراؼ عمييا ، كتعييف األئمة كالخطباء كالمدرسيف مف قبؿ      
الدكلة أيضا . كمع ذلؾ فإف ىناؾ أمكرا تعميمية تخص عمـك الدارسيف بغض النظر عف اتجاىيـ العقدم أك السياسي . كمف 

لكي ينيمكا مف عدد مف المكاد التعميمية التي كانت سائدة يكمئد . كدراسة كتب التراجـ  ثـ كانت الفرصة متاحة أماـ الدارسيف
تبيف لنا أف المكاد الدراسية المعركضة أماـ الطبلب قد اتسعت لتشمؿ كؿ أنكاع العمـك المعركفة في ذلؾ الكقت ، ككانت تدرس 

اف الطفؿ في مرحمة التعميـ األكلى قد كجد منيجا محددا يتمثؿ بطريقة تختمؼ عما كانت عميو مرحمة التعميـ في الكتاب . فإذا ك
في حفظ القرآف الكريـ ، كتعمـ القراءة كالكتابة ، كمعرفة شيء مف المغة كالشعر الجاىمي ، فإنو بعد االنتياء مف ىذه المرحمة 

يذ مقيدا بتعميـ مكاد معينة بقدر ما يجد يدخؿ مرحمة جديدة مختمفة كؿ االختبلؼ في مناىجيا كمكادىا التعميمية . فمـ يعد التمم
 أمامو الفرصة لكي يكٌكف ثقافتو  ، كيكاصؿ تعميمو في النكاحي التي تتفؽ مع ميكلو كرغباتو كقدراتو العقمية . 

ذا كاف الصبي في المرحمة األكلى قد كجد نفسو مرتبطا بالكٌتاب يغدك إليو يكميا كفؽ تكقيت معيف بالحضكر كاالنصراؼ      كا 
فإنو في ىذه المرحمة قد تخمص مف تمؾ القيكد ، ككجد أمامو حمقات المعمميف في المساجد كغيرىا يختار مف بينيا األستاذ الذم 

 تميؿ إليو نفسو ، كالمادة التي يرغبيا ، كالكقت الذم يناسبو . 

قية ما يحد كثيرا مف ىذه الحرية ، كيعمؿ كىذا ال يعني أف التمميذ قد أصبح حرا ألف ىناؾ مف القيكد االجتماعية كاألخبل     
 عمى عدـ إساءة استعماليا ، كيمكف لنا أف نجمع العمـك كالمكاد التي كانت تدرس في ىذه المرحمة في المجمكعات التالية : 

مـ كتشمؿ دراسة القرآف كالحديث ، كما نتج عنيا مف عمـك مثؿ التفسير ، كالقراءات ، كالفقو ، كع العمـك الدينية : .1
 .  ( 2) الكبلـ 

 .  ( 1) : كىي العمـك المتصمة بالمغة العربية ، مثؿ النحك ، كالمغة ، كالبياف كاألدب العمكـ المسانية  .2
                                                           

1
  . 254 - 253قِس ، ص جُطؿح٢ٗ : جٍُ - 
2
 .  280ػ٠ٓ٤ ، ٓكٔى ػرى جُك٤ٔى : ضح٣ٌم جُطؼ٤ِْ ك٢ جألٗىُّ ، ص  - 
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  -األساتذة ) معممك المساجد ( : - ب

 أدل التطكر التعميمي الذم شيده القرف الرابع اليجرم / العاشر الميبلدم إلى ظيكر صنفيف مف المعمميف كىما :      

كىـ الذيف اتخذكا مف التعميـ حرفة كصناعة يرتزقكف منيا كىـ كما قاؿ ابف خمدكف مف المستضعفيف في  المحترفكف : .1
 الغالب ) مف غير العرب ( كلعؿ ىذا النكع مف المعمميف كانكا في المشرؽ دكف المغرب . 

شتغاؿ بو فتصدكا لتعممو كتعميمو دكف أف : ىؤالء كجدكا في أنفسيـ مقدرة كىكل لمعمـ كميبل إلى الدرس كاالالمتطكعكف  .2
نما كانت أعماليـ المعيشية بعيدة عف التعميـ ، كمف أمثاؿ ىؤالء كثيركف في  يجعمكا التعميـ حرفتيـ التي يرتزقكف منيا كا 

أجرا ، ببلد المغرب منيـ في القرف الثالث اليجرم ، سحنكف بف سعيد التنكخي ككلده محمد المذاف لـ يتقاضيا عف التعميـ 
 .  ( 2) ككاف سحنكف يتكسب في معيشتو مف فبلحة أرضو 

كمنيـ في القرف الرابع اليجرم ، محمد بف أبي زيد القيركاني ، الذم لـ يكتؼ بعدـ أخذ األجرة عف التعميـ ال بؿ إنو كاف      
 .  ( 3) كثير البذؿ كالعطاء كالمساعدة لطبلب العمـ فكاف يكسكىـ كيقضي حكائجيـ 

ف اختمفكا مف بمد إلى آخر ، ففي المشرؽ حيث الخبلقة العباسية       ككاف العمماء مف المدرسيف يتميزكف بمباسيـ الخاص ، كا 
كانكا يرتدكف عمامة سكداء كطيمسانا كعندما حؿ العبيديكف بببلد المغرب ثـ مصر بدلكا المكف األسكد بالمكف األخضر مع 

القمنسكة كالطيمساف ، كيبدك أف ىذه المبلبس تمنح لمعمماء المكاليف لمسمطاف  ارتداء كسكة مذىبة مف ست قطع مف بينيا
نما كانكا يرتدكف الجبة في األعـ  المتذىبيف بمذىبو ، فمـ نعرؼ عف عمماء مذىب مالؾ مف كاف يرتدم مثؿ تمؾ المبلبس ، كا 

 .  ( 4) كاألغمب مع لبس العمامة 

ختمؼ عف زمبلئيـ بالمشرؽ ، حيث يمتازكف في األندلس بصغر العمامة ، كفي أما مبلبس عمماء األندلس كمدرسييـ ت     
 .  ( 5) أحياف كثيرة ال يابس العالـ العمامة 

 كىنا يمكف أف نسأؿ ىؿ كاف التعميـ المسجدم يتبع طريقة كأسمكبا معينا في التدريس أـ أنو ال يمتـز بذلؾ ؟      

جد في ببلد المغرب ال يعدك كجكد حمقات يمقى فييا العالـ درسو دكف مراعاة لطرؽ قد يتبادر إلى الذىف أف التعميـ في المس
 التدريس ، كمناىجو ، كأساليبو ، فقد كاف المتبع في التدريس يكمئذ الطرؽ التعميمية التالية : 

                                                                                                                                                                                           
1
 .  281ٕ.ّ ، ص  - 
2
 .  360 - 359/  1جُٔح٢ٌُ : ٣ٌحع جُ٘لِٞ ،  - 
3
 .  114 - 113/  3جُىذحؽ ، ٝجذٖ ٗحؾ٢ : ٓؼحُْ جإل٣ٔحٕ  - 
4
 ( .  6، ٛحٓش )  134ص جألٗظح١ٌ : أذ٢ ػرى هللا ٓكٔى : كٍْٜص جٍُطحع ،  - 
5
 ( .  6، ٛحٓش )  134ٕ.ّ ، ص  - 
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مة ، كتثبيتيا في الخياؿ : كتنسب إلى سقراط ، كتعتمد المناقشة في تكليد األفكار ، كمعرفة الحقيقة العا الطريقة الحكارية .1
، كنعني بالتكليد استدراج الطالب شيئا فشيئا إلى األفكار الصحيحة بالحكار ، كقد ابتكرت ىذه الطريقة إلنماء التفكير 

 بالجدؿ ، كىي إفراز لتطكر طرؽ التدريس .

اف يمقي المعمـ الدرس عمى : كانت ىذه الطريقة ىي السائدة في الماضي قبؿ الطريقة الحكارية ، حيث ك طريقة التمقيف .2
التبلميذ ثـ يطمب مف أحدىـ إعادة فحكاه بغير صيغتو التي أكردىا ىك ثـ يطمب مف غيره إعادة ما قالو زميمو ، كىكذا 
حتى يتأكد المعمـ مف فيميـ لمدرس ، ككانت عنايتيـ مكجية إلى تدريب التبلميذ بضبط األلفاظ ، كتنظيـ النفس ، كتكٌيؼ 

 .  ( 1) إللقاء الصكت كسرعة ا

  -ج_ االتجاه المذىبي في التعميـ بالمسجد :

اب ال تظير فيو النزعة المذىبية في تكجيو الصبية بكضكح لعدـ قدرة الصبية عمى       َى ذا كاف التعميـ في مرحمة الكت  كا 
يذ بأفكار مف يعممكنيـ ، كلما استيعاب ما يمقي إلييـ مف أفكار ، فإف مرحمة التعميـ المسجدم قد تميزت بكضكح إقناع التبلم

كانت ببلد المغرب خبلؿ القرف الرابع اليجرم / العاشر الميبلدم تعيش كاقع ثبلث مذاىب مختمفة االتجاىات ، فكيؼ كاف 
 التعميـ لدل أصحاب كؿ مذىب مف المذاىب ؟ 

  -أكال : السنة :

حناؼ المذىب الشيعي كساركا في ركابو ، كلذا صار أغمبيـ مف أتباع مذىب مالؾ ، كبخاصة بعد أف أيد كثير مف األ     
كبخاصة عندما أسس  ( 2) كثير مف عمماء مذىب مالؾ معمميف ألتباع المذىب في المساجد الخاصة أك في بيكتيـ سرا 

ىػ ( يدرس الطبلب بالمسجد سرا  297فكاف جبمة بف حمكد الصدفي ) ت  ( 3) ـ  910ىػ /  298العبيديكف ديكاف الكشؼ 
 .  ( 4) كف عمـ العبيدييف د

 .  ( 5) ككذلؾ كاف سعيد بف الحداد ، إذ يركل عنو أنو كاف يجمس بالمسجد عند المحراب ، كالطمبة يتمقكف عنو العمـ      

ككاف أبك الحسف القابسي قد تحكؿ مف إقراء القرآف بالقيركاف إلى تدريس الحديث كالفقو ، ككاف يدرس طبلب العمـ ممف      
 .   ( 1) د مذىب مالؾ يعتق

                                                           
1
 .  134جألٗظح١ٌ : ّ.ِ ، ص  - 
2
 . 38/  2جُٔح٢ٌُ : ٣ٌحع جُ٘لِٞ ،   - 
3
٣ًًٍٝ إٔ ػر٤ى هللا جُٜٔى١ أْ٘ى ٜٓٔس و٣ٞجٕ جٌُشق ألذ٢ ؾؼلٍ ٛحٌٕٝ جُرـىجو١ ٝػٍٔجٕ ذٖ  162/  1جذٖ ػًج١ٌ : جُر٤حٕ  - 

 ٜٓٔطٜح جُطك١ٍ ػٖ جُٔهحُل٤ٖ ًُٔٛد جُىُٝس ٖٓ جُلوٜحء ٝجُٔلط٤ٖ ، ٝجُوؼحز ، ٝجُٔإوذ٤ٖ . أذ٢ نحُى ذٖ ْالّ ، ٝ
4
  38ٝ  35ٝ  27/  2، جُٔح٢ٌُ : ّ.ِ ،  280/ 2جُىذحؽ ، ٝجذٖ ٗحؾ٢ : ّ،١ ،  - 
5
 -  ٕ,ّ2  /315  . 



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

279 

كقد كاف ىؤالء الفقياء يقكمكف بالتدريس بعيدا عف أنظار العبيدييف كعيكنيـ ، فيذا جبمة بف حمكد الصدفي كاف يدرس      
 .  ( 2) بقصر الطكب حيث يقيـ ، أك في مسجده سرا

 كىذا سعيد بف الحداد كاف يمقي الدركس سرا بالمسجد .      

لو إذ يذكر ابف فرحكف عف حاتـ بف محمد عبد الرحمف  ( 3) لقابسي فقد كاف يمقي الدركس في عمية أما أبك الحسف ا     
ـ ( ذلؾ بقكلو : )) كنا عند أبي الحسف القابسي نحك ثمانيف رجبل مف طمبة العمـ  1102ىػ /  469التميمي القرطبي ) ت 

، فقاـ قائما كتنفس الصعداء ، كقاؿ : )) كا لقد قطعتيـ  ككنا في عمية لو ، فصعد الشيخ عمينا يكما كقد شؽ عميو الصعكد
 .  ( 4) أبيرم فقاؿ لو رجؿ أندلسي : نسأؿ ا أف يحييؾ لنا أييا الشيخ ثبلثيف سنة (( 

  -ثانيا : الشيعة :

ـ كبخاصة في الجانب كىـ  حكاـ الببلد الذيف سعكا بكؿ الطرؽ لحمؿ الناس عمى إتباع مذىبيـ كتأييدىـ ، كقد كيفكا العم     
العقدم بما يتمشى كعمـ األئمة ، كقصركه في أحياف كثيرة عمى مجالس الحكمة التأكيمية ، كغيرىا مف مظاىر التعميـ عند 

 الشيعة ، كما استخدمكا المسجد في الدعاية لمذىبيـ منذ أكؿ جمعة لقياـ دكلتيـ . 

 -ثالثا : اإلباضية : ) التعميـ عند اإلباضية ( :

ف كاف متأخرا  -أما اإلباضية فيمكف االعتماد عمى مصدر ميـ كىك الدرجيني       حيث يذكر أف الصبية مف أبناء  -كا 
اإلباضية كانكا يتعممكف في الكتاتيب حفظ القرآف الكريـ كالمبادئ األكلى لمفقو ، كتعمـ الفركسية ، كبعدىا يتجاكز الصبي مرحمة 

ا كسنيا ينقؿ إلى مرحمة التكسع في العقيدة ، كالفركع كاآلداب ، كيككف مبلزما لمشيكخ ، التعميـ األكلى ، كيشتد ساعده عممي
 .  ( 5) كينتقؿ معيـ حتى في سفرىـ ، كبذلؾ يككف التعميـ عمميا كتربية شاممة 

 ف ، كعمـ النجـك ككانت مكاد الدراسة تشتمؿ عمى عمـ التفسير ، كالحديث ، كالفرائض ، كاألصكؿ ، كالفركع ، كعمـ المسا     
 (6 )  . 

أما أمكنة التعميـ فقد كانت أساسا في حمقات المساجد ، فقد ذكر أف أبا نكح ) سعيد بف زنغيؿ ( كاف ينتصب لمتدريس      
 .  ( 1) بمسجد ) قنطرار ( 

                                                                                                                                                                                           
1
 .  110- 109، جذٖ كٍقٕٞ : جُى٣رحؼ ، ص  158 - 157/  1جذٖ ذٌشٞجٍ : جُظِس  - 
2
 .  3812جُٔح٢ٌُ : ّ.ِ ،  - 
3
 جُؼ٤ِس : ػرحٌز ػٖ ؿٍكس ك٢ ْطف جٍُُٔ٘ ضطَ ػ٠ِ جُشحٌع ذك٤ع ضرٍَ ػٖ ؾىٌجش جُر٤ص . - 
4
  . 110 - 109، جذٖ كٍقٕٞ : ّ.ِ ، ص  158،  157/  1جذٖ ذشٌٞجٍ : ّ.ِ ،   - 
5
 .  178 - 177/  1جُىٌؾ٢٘٤ : ؽروحش جُٔشحتم   - 
6
، ٣ٝش٤ٍ ئ٠ُ ػٔحٌز جُٔٓحؾى ذطحٍٛش ٝئ٠ُ جُطٓحٓف  117نرحٌ ك٢ جألتٔس جٍُْط٤٤ٖٔ ، ص جذٖ جُظـ٤ٍ : يًٍ ذؼغ جأل - 

 جًُٔٛر٢ ج١ًُ ًحٕ ْحتىج ٝذهحطس ك٢ جُٔٓؿى جُؿحٓغ ذطحٍٛش . 
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يتـ إما بطرح األسئمة عمى  كقد اىتـ اإلباضية إلى جانب التعميـ المنظـ بتعميـ األمييف مف الكبار أمكر دينيـ ، ككاف ذلؾ     
الشيكخ أك أثناء مساىمتيـ في حمقات الدرس ، كحضكر المناظرات التي كانت تعقد بيف اإلباضية كنظرائيـ مف أتباع المذاىب 

 األخرل ، أك المناظرات التي كانت تعقد بينيـ الختبار إمكانياتيـ العممية . 

 لرغبة مف الطمبة كالتطكع مف الشيكخ .ككاف التعميـ عند اإلباضية مجانيا يعتمد ا     

 .  ( 2) في حيف كاف بعض المكسريف يتفقكف عمى ضعفاء الحاؿ مف الطمبة       

 ككاف شيكخ اإلباضية يتابعكف تبلميذىـ حتى بعد انتياء مدة دراستيـ فيذا أحد الشيكخ يبعث إلى أحد تبلميذه يقكؿ لو :      
  ( 3) اكرة كالتفقو في الكتاب كالسنة مع ما يرجى مف المشكرة في الديف ... (( )) ... فكددت لقياؾ لممناظرة كالمذ

كقد ألـز الطمبة عند اإلباضية بمباس خاص تراعى فيو المياقة كعدـ الزخرؼ المميي ، كاالحتشاـ بحيث يمبس بكيفية ال      
 ( 4) تكشؼ العكرة . 

ف كأما الثكاب كالعقاب فتراعى فيو نفسية التممي      ذ كالمخالفة التي ارتكبيا بحيث تككف العقكبة مف جنس العمؿ ) الخطأ ( ، كا 
البدنية أحيانا تصؿ إلى درجة الحرماف مف األكؿ عندما يقصر  كاف النظاـ في جممتو يميؿ إلى الصرامة كتسميط العقكبات

 التمميذ في الحفظ أك اإلجابة . 

حد أقصى كأقمو اثناف ، كىذا العدد يعتبر مثاليا لضماف جكدة التحصيؿ ككاف عدد طبلب الحمقة ال يتجاكز العشرة ك     
 كالنتائج .

أما انتقاؿ التمميذ مف مرحمة إلى أخرل فبل يتـ إال بعد أخذ اإلذف مف العريؼ األكؿ ، كقد قسـ اإلباضية التبلميذ إلى      
 قسميف :

 صغار ) أصحاب األلكاح ( . .1

 كبار ) أصحاب الكتب ( .  .2

د راعى نظاـ التعميـ عند اإلباضية الفركؽ الفردية بيف التبلميذ األذكياء كنظرائيـ مف المتكسطيف كالضعاؼ ، فقد كق     
 سمحكا لممتفكقيف مف التقدـ في التحصيؿ ، كترككا المجاؿ لممتكسطيف لبلجتياد ، كاألخذ مف العمـ كؿ يحسب قدراتو الذىنية . 

                                                                                                                                                                                           
1
 .  237أذٞ ٣ًٍَح : ًطحخ ٤ٍْ جألتٔس ٝأنرحٌْٛ ، ص  - 
2
 .  27جُرؼط١ٌٞ : ًطحخ ػِٔحء ٗلْٞس ، ٌٝهس  - 
3
 .  33جُوٜحٌ ذٖ نِق : أؾٞذس ػِٔحء كُجٕ ، ص ؾ٘حٝ ذٖ كط٠ ، ٝػرى  - 
4
  . 171/  1جُىٌؾ٢٘٤ ، ّ.ٕ ،  - 
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 ف حسف األخبلؽ ، كيعممكف عمى الرفع مف مستكاىـ ما استطاعكا إلى ذلؾ سبيبل . أما الطبلب المتخمفكف فيتعممك       

كال شؾ في إف نظاـ التعميـ ىذا ال يختمؼ كثيرا عما تكصمت إليو التربية الحديثة في االىتماـ باألذكياء ، كاألخذ بيد      
 المتأخريف عمميا ليككنكا مكاطنيف صالحيف . 

عند اإلباضية في ببلد المغرب بو مف الدقة كالكضكح كالحـز ، كمراعاة الظركؼ البيداغكجية كالنفسية  كما أف نظاـ التعميـ     
ف كاف ال يخمك مف السمبيات التي منيا :   لمتمميذ مف نكاحي عدة كا 

كقد كاف  كثرة إرىاؽ التمميذ بأكقات الدراسة كالعبادة كالمراجعة ، كلـ تراع حصص الترفيو عف النفس المجدد لمنشاط ، .1
الميك كالمعب في القديـ مضيعة لمكقت ، حيث كانكا يمزمكف الصبي كالشاب عمى حد سكاء بجد مميت لمحيكية ، 

،  ( 1) كأحيانا بإرىاقو كدفعو لمممؿ كالسأـ ، رغـ مناداة التربكييف في ذلؾ العصر بضركرة الرياضة لؤلطفاؿ 
 لو كقت لمزاكلة الرياضة . كتحذيرىـ مف المضار التي تمحؽ بالصبي إذا لـ يخصص

التركيز عمى الحفظ أكثر مف إعماؿ العقؿ في مكاد التعميـ ، كىك عيب يشمؿ الطريقة التعميمية قديما ، كالتي تحد مف  .2
 قدرة التمميذ عمى االبتكار كاإلبداع إال في حدكد ضيقة . 

ذا النظاـ القمعي يجعؿ التعميـ رىبة ال الصرامة في تسميط العقكبات البدنية حتى عند عدـ الحفظ أك النسياف ، كى .3
ف كانت التربية الحديثة ال  ( 2) رغبة ، مما يؤدم إلى عزكؼ التبلميذ عف االلتحاؽ بالكتاتيب بصكرة خاصة  ، كا 

 تمغي مبدأ العقاب البدني عند الضركرة . 

ؿ ال لمحصر خبلؿ القرف الرابع اليجرم / أما العمماء الذيف قامكا بالتدريس في المساجد فيمكف أف نذكر بعضيـ لبلستدال     
 العاشر الميبلدم . 

: يشير صاحبا معالـ اإليماف إلى تصدره لمعمـ ) التدريس ( بالمسجد الجامع بالقيركاف بالقكؿ عمف رآه ))  سعيد بف الحداد .1
ذا بالشيخ جالس في المحراب حسبما ر  ذا بالمسجد كفيو مؤل مف الناس فكقفت عمى بابو كا    ( 3) أيتو كالطمبة حكلو (( ... كا 

ىػ ( : كاف مف المعمميف المتستريف عف أعيف بني عبيد فقد ذكر أنو  335: ) ت  محمد بف الفتح المرجي ) المؤدب ( .2
كاف يخرج إلى مقبرة باب سمـ فيستتر بحايط يقرأ عمى أصحابو ىناؾ لمخكؼ مف بني عبيد ألنيـ منعكا مف بث العمـ 

 .  ( 1) ىـ كسجنكا العمماء في دكر 

                                                           
1
 .  232/  4، ػ٤حع : جُٔىجٌى  450 - 449، جذٖ نِىٕٝ : جُٔوىٓس ، ص  71/  3جٗظٍ جُـُج٢ُ : ئق٤حء ػِّٞ جُى٣ٖ  - 
2
جٗظٍ جُلظَ ج١ًُ هىٓٚ جذٖ نِىٕٝ أغٍ ، ٝ 232/  4ٝٓح ذؼىٛح ، ػ٤حع : جُٔىجٌى  53جذٖ ْكٕ٘ٞ : أوخ جُٔؼ٤ِٖٔ ، ص  - 

 .  450 - 449جُشىز ك٢ ضؼ٤ِْ جُُٞىجٕ ، جُٔوىٓس ، ص 
3
 .  315/  2جُىذحؽ ، ٝجذٖ ٗحؾ٢ : ّ.ِ ،  - 
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ىػ ( : كاف يقـك بالتدريس في مسجد خاص خكفا مف متابعة بني عبيد ، ككاف  342أبك الحسف عمي ) المؤدب ( ) ت  .3
 .  ( 2) يدرس النحك ، كالمغة كعمـك القرآف ، كانتفع بو طبلب كثيركف 

ذا كاف ىذا النظاـ التعميمي خاصا بالذككر فيؿ كاف لئلناث نصيب مف العمـ ك        المعرفة ؟ كا 

 رابعا تعميـ المرأة :

حض اإلسبلـ عمى تعميـ المرأة ، كدعا إلى حسف تربيتيا كتثقيفيا ، كقد كاف النبي صمى ا عميو كسمـ يخصص جزءا      
 مف كقتو لتعميميف أمكر دينيف .

نفسؾ فكعدىف يكما لقييف فيو ركل البخارم بسنده أف النساء قمف لمنبي : )) غمبنا عميؾ الرجاؿ فاجعؿ لنا يكما مف      
  ( 3) فكعظيف كأمرىف (( 

 كمنذ ذلؾ الكقت أصبح لممرأة مكانة في التعميـ أسكة بأخييا الرجؿ .     

كفي ببلد المغرب حظيت المرأة بقدر مف العمـ ، كالثقافة ، أشارت إلييا كتب التاريخ كبخاصة خبلؿ القرنيف الثالث كالرابع      
 نت البنات يتمقيف العمـ في الدكر كقصكر األمراء خبلؿ القرف الثالث اليجرم .اليجرييف ، فقد كا

ـ ، فإف المصادر ال تذكر أسماء مف تفكقف مف النساء في  971 - 909ىػ /  361 - 297أما خبلؿ فترة العبيدييف      
ف ما أكرده المقريزم يدؿ عمى اىتماـ مجاالت العمـ كالثقافة ، كذلؾ لمسرية التي تحاط بيا قصكر العبيدييف ، كمع ذلؾ فإ

 .  ( 4) العبيدييف بتثقيؼ المرأة مذىبيا عندما أشار إلى أف ىناؾ مجالس خاصة بالنساء يتعممف فييا الحكمة كمبادئ الدعكة 

مكر تسيير أما في عيد اإلمارة الزيرية فقد حظيت المرأة بنصيبيا مف الثقافة حتى تمكنت مف أف تشارؾ كيؤخذ برأييا في أ     
 الدكلة في أحرج أكقاتيا كمف ىؤالء : 

 أـ مالؿ :

كأسميا السيدة بنت المنصكر بف يكسؼ الصنياجي ، كلدت كنشأت بقصر المنصكرية الذم ابتناه أبكىا عمى بعد ميؿ مف      
في تدبير أمكر الدكلة كأخذ القيركاف ، كقد تربت تربية عالية ، كنالت حظا كافرا مف العمـ كاألدب فاقت أخاىا باديس فأشركيا 

                                                                                                                                                                                           
1
 -   ، ّ.ٕ3  /38 - 39  . 
2
 .  50/  3جُىذحؽ ، ٝجذٖ ٗحؾ٢ : ّ.ِ ،  - 
3
 ًطحخ جُٔؼِْ .  20/  1جُرهح١ٌ : طك٤ف جُرهح١ٌ  - 
4
 .  226/ 2: جُهطؾ جُٔو١ُ٣ٍ  - 
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برأييا في سياسة اإلمارة ، كبخاصة أف الدكلة الزيرية قد شيدت في عيده حركبا متصمة ، كتكفي عمى أثرىا كىك محاصر لعمو 
 ىػ . 406، ككاف ابف أخييا الذم تكلى اإلمارة ال يتجاكز عمره تسع سنكات في ذم الحجة عاـ  ( 1) حماد 

جند كالعمماء بأف تككف عمتو ) أـ مبلؿ ( كصية عميو ، فسارت بالببلد أحسف سيرة حتى بمغ المعز سف فاتفؽ الفقياء كال     
الذم شاىد ذلؾ فقاؿ بأف  -الرشد ، كتقمد أمكر الدكلة معترفا بصنيع عمتو إذ أكرميا عند كفاتيا حسبما أكرده الرقيؽ القيركاني 

يا تابكتا مف العكد اليندم مرصعا بالجكاىر كصفائح الذىب ، كسمر التابكت المعز كفنيا بما قيمتو مائة ألؼ دينار ، كعمؿ ل
بمسامير مف الذىب كزنيا ألؼ مثقاؿ ، كأدرجت في مائة كعشريف ثكبا ، كذٌر عمييا مف المسؾ كالكافكر ما ال حد لو ، كقمد 

 .  ( 2) التابكت بإحدل كعشريف سبحة مف نفيس الجكىر 

ثقافتيا كعمميا مبمغ الرجاؿ في تسيير شؤكف الدكلة ال بؿ تفكقت عمييـ إذ شيد عيد كصايتيا عمى كىكذا بمغت أـ مبلؿ ب     
 (3) األمير المعز إخماد الفتنة التي حدثت بفعؿ انقساـ اإلمارة ، كانشقاؽ حماد عـ باديس كتككيف دكلة لو في المغرب األكسط 

قميؿ ممف تفكقف بعمميف كأدبيف مف األميرات كالجكارم منيـ األميرة أـ العمك كلـ تكف أـ مبلؿ إال كاحدة مف بيف عدد غير      
بنت نصير الدكلة باديس ، كفاطمة الحاضنة جارية اشتيرت بسعة اإلدراؾ كالحكمة ، ككذلؾ أـ يكسؼ حميمة المعز بف باديس 

 ، ككانت مكفكرة العقؿ كالعمـ .

د المغرب قد حظيت باىتماـ خاص ، كنالت نصيبيا مف العمـ كالثقافة ، كلـ كمف ثـ يمكف التأكيد عمى أف المرأة في ببل     
يكف ذلؾ قاصرا عمى الحرائر كالجكارم مف النساء بؿ تعدتيا إلى طبقات المجتمع األخرل إذ كانت المرأة تتعمـ أمكر دينيا كما 

ف  كاف المؤرخكف المسممكف ال يأتكف عمى ذكره إال يتيسر مف آيات القرآف الكريـ لمعرفة كيفية الصبلة ، كىذا أمر طبيعي ، كا 
عمى يد مؤدبيف مف المحاـر كما يفعؿ عيسى بف مسكيف مع بنتيو  -في الغالب  -في القميؿ النادر ، كيتـ ىذا النكع مف التعميـ 

بمف اشتيرف مف كبنات أخيو ، كأسد بف الفرات مع ابنتو أسماء ، كسحنكف بف سعيد مع ابنتو خديجة ، أك عف طريؽ االتصاؿ 
النساء بعمميف كثقافتيف ، أك في مجالس خاصة كما كاف يفعؿ العبيديكف في مجالس الحكمة التأكيمية التي كانت تعقد بالقصر 

 ، كفي فترة الحقة زمف الزيرييف قبؿ القطيعة مع العبيدييف في مصر . 

ر عدد غير قميؿ مف النساء بالعمـ كالحكمة ، ) فالغاية أما تعميـ المرأة عند اإلباضية فقد خطا خطكات جيدة ، حيث اشتي     
، كأخت  ( 2) كانت تستشير الشيكخ كيستشيركنيا في مسائؿ فقيية  ( 1) ( زكجة أبي القاسـ يزيد بف مخمد فقيو الحامة 

 . ( 3) عمركس ابف فتح كانت تممي عميو مدكنة ابف غانـ كىك يكتب 

                                                           
1
 . 198/  24ج١ٍ٣ُٞ٘ : ٜٗح٣س جألٌخ  - 
2
ٝٓح ذؼىٛح ، ػرى جُٞٛحخ ، قٖٓ ق٢٘ٓ : ش٤ٍٜجش  276/  2ًكحُس ، ٌػح ػٍٔ : أػالّ جُ٘ٓحء ك٢ ػح٢ُٔ جُؼٍخ ٝجإلْالّ  - 

 .  69جُط٤ٓٗٞحش ، ص 
3
 ٝٓح ذؼىٛح .  264/  1، جذٖ ػًج١ٌ : جُر٤حٕ  187/  7ٝٓح ذؼىٛح ، جذٖ جألغ٤ٍ : جٌُحَٓ :  192/  24ج١ٍ٣ُٞ٘ : ّ.ِ ،  - 
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ت تحظى بنصيب كافر مف العمـ ، كتسعى لمحصكؿ عمى المزيد ، فيذه أـ زعركر كما أف المرأة في جبؿ نفكسة كان     
الجيطالية كانت تقكؿ : )) مف فاتو ثبلثة فقد فاتو خير الدنيا كاآلخرة ، مف فاتو الحرث ، كحضكر مجالس العمـ ، كجماعة 

 .(  4)  األخيار (( 

كالمشكرة كبخاصة عند المممات كلنا في سيرة أحداىف كتدعى أـ  كقد شاركت المرأة في جبؿ نفكسة أخاىا الرجؿ في الرأم     
يحيى ما يؤكد قدرة المرأة عند اإلباضية عمى مشاركة أخييا الرجؿ في تعميـ بنات جنسيا ، فقد كانت أـ يحيى تستقبؿ النساء 

 كتعمميف أمكر دينيف .

ا حفظت كتابا بعد أف قرئ عمييا ، كقالت لمف حكليا بعد كقد اشتيرت أـ يحيى بأنيا كانت كثيرة الحفظ إذ يركم عنيا أني     
 . ( 5) ذلؾ : )) مف أراد أف ينسخ فميكتب (( 

 كعمى الرغـ مما في ىذا الخبر مف المبالغة إال أنيا ال تخمك مف معمكمة تفيد أف أـ يحيى كمثيبلتيا في جبؿ نفكسة كف     
 شغكفات بتحصيؿ العمـ كتعميمو .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           
1
 .  206، أذٞ ٣ًٍَح : ج٤ٍُٓ ، ص  115/  2جُىٌؾ٢٘٤ : ؽروحش جُٔشحتم  - 
2
 -  ، ّ.ٕ2  /115  . 
3
 . 73أذٞ ٣ًٍَح : ّ.ِ ، ص  - 
4
 .  34جُرؼط١ٌٞ :  ًطحخ ػِٔحء ٗلْٞس ، ٌٝهس  - 
5
 .  36ط١ٌٞ : ّ.ِ ، ٌٝهس ؼرجُ - 
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 كالمراجع : المصادر

 القرآف الكريـ بركاية حفص .أكال : 

 ثانيا : المصادر العربية :

 المخطكطات :  - أ

 .  2835ىػ ( النكازؿ كاألحكاـ ، مخطكط الخزانة العامة بالرباط ، رقـ  841البرزلي ، أبك القاسـ : ) ت  .1

 مخطكط خاص . البعطكرم ، مقريف بف محمد : ) القرف السادس اليجرم ( كتاب سيرة أىؿ نفكسة ،  .2

 المصادر المطبكعة :  - ب

ىػ ( الكامؿ في التاريخ ، الجزء الثاني ، دار الكتاب العربي ،   630ابف األثير ، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر : ) ت  .3
 ـ . 1967لبناف  -بيركت 

تأليؼ كالترجمة القاىرة ىػ ( : الصمة في تاريخ أئمة األندلس ، الدار المصرية لم 578ابف بشككاؿ ، أبك القاسـ خمؼ ) ت  .4
 ـ .  1966

ىػ ( ، كتاب العبر كديكاف المبتدأ كالخبر في أياـ العرب كالعجـ كالبربر كمف  808ابف خمدكف ، عبد الرحمف ) ت  .5
 ـ .  1965لبناف ،  -عاصرىـ مف ذكم السمطاف األكبر ، سبعة أجزاء ، بيركت 

 ـ . 1972تقديـ حسف حسني عبد الكىاب ، تكنس ىػ ( ، أدب المعمميف ،  256ابف سحنكف ، محمد : ) ت  .6

أعماؿ المستشرقيف )  Motyinskiىػ ( ذكر بعض األخبار في األئمة الرستمييف تقديـ  280ابف الصغير المالكي : ) ت  .7
 .  2قسـ  3ـ ، مجمد  1905( لسنة  14

في أخبار األندلس كالمغرب ، تحقيؽ ىػ ( البياف المغرب  712ابف عذارم ، محمد بف عذارم المراكشي : ) كاف حيا سنة  .8
 ـ . 1980، دار صادر بيركت  2ج . س . ككالف ، أ.ليفي بركفنساؿ ج

 ابف فتى ، جناك ، كعبد الكىاب بف خمؼ : أجكبة عمماء فزاف ، تحقيؽ عمرك نامي ، إبراىيـ طبلم ، غراديو ، الجزائر . .9

، مكتبة الخافجي ،  1اإليماف في معرفة أىؿ القيركاف ، جىػ ( معالـ  696ىػ كالدباغ  839ابف ناجي ، كالدباغ ) ت  .10
 ـ .  1968مصر ، 



 

 

 م2019جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية ديسمرب |  

 

م2019العدد الثامن      ديسمرب      جملة حبوث العلوم االنسانية واالجتماعية    

286 

 ابف المرتضى ، أحمد بف يحيى : كتاب البحر الزاخر الجامع لمذىب عمماء األمصار مؤسسة الرسالة ) د.ـ ( ) د.ت ( . .11

تبة الخافجي ، مصر ، مكتبة ىػ ( : البياف كالتبييف ، تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ، مك 255الجاحظ ، عمرك بف بحر ) ت  .12
 ـ . 1961المثنى ، بغداد 

 ـ . 1967األنصارم ، أبي عبد ا محمد : فيرست الرصاع ، تحقيؽ محمد العنابي ، تكنس  .13

ىػ ( رحمة التجاني ، تقديـ حسف حسني عبد الكىاب ، الدار العربية لمكتاب ،  717التجاني ، عبد ا بف محمد : ) ت  .14
 ـ . 1981تكنس  -ليبيا 

الدرجيني ، أبك العباس أحمد ، ) ت منتصؼ القرف السابع اليجرم ( طبقات المشائخ بالمغرب ، جزءاف ، تحقيؽ ، إبراىيـ  .15
 طبلم 

ىػ ( ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ لمعرفة أعبلـ مذىب مالؾ ، ثمانية أجزاء ،  544عياض ، عياض بف مكسى ) ت  .16
 ـ . 1968،  تحقيؽ عبد القادر الصحراكم ، الرباط

ىػ ( الرسالة المفصمة ألحكاؿ المعمميف كأحكاـ المعمميف كالمتعمميف ، تحقيؽ  403القابسي أبك الحسف عمي بف خمؼ ) ت  .17
 ، أحمد فؤاد األىكاني ، دار المعارؼ ، القاىرة ) د .ت ( .

ف مؤنس ، الطبعة األكلى ، ىػ ( رياض النفكس ، الجزء األكؿ ، تحقيؽ حسي 474المالكي ، أبك بكر عبد ا : ) ت  .18
 ـ . 1951القاىرة 

 ـ . 1924ىػ ( المكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار ، ثبلثة أجزاء ، مصر  845المقريزم ، تقي الديف أحمد ) ت  .19

 ـ . 1923، القاىرة  26،  24النكيرم ، أحمد بف عبد الكىاب : نياية األرب في فنكف األدب ، األجزاء  .20

 المغة ككتب الحديث :  ثالثا : معاجـ

 ـ . 1968الزبيدم ، محمد مرتضى الحسيني ، تاج العركس ، تحقيؽ عبد الحميـ الطحاكم ، مطبعة حككمة الككيت ،  .21

، دار مطابع الشعب ،  6،  1ىػ ( صحيح البخارم ، األجزاء  354البخارم ، أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ : ) ت  .22
 مصر ) د.ت ( .
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 الحديثة العربية كالمعربة : رابعا : المراجع 

 -، الدكلة الصنياجية ، ترجمة ، حمادم الساحمي ، دار الغرب االسبلمي ، بيركت  Idris .H.Rإدريس ، ىادم ركجى  .23
 ـ . 1992لبناف 

 ـ . 1966شمبي أحمد : تاريخ التربية اإلسبلمية ، مكتبة النيضة المصرية ، رسالة دكتكراه مطبكعة ، مصر  .24

أجزاء ، مكتبة المنار ، تكنس ،  3حسف حسني : كرقات عف الحضارة االسبلمية بإفريقية التكنسية ، عبد الكىاب ،  .25
 ـ . 1973

 ـ .  1990األردف  -العمرم ، عبد ا : تاريخ العمـك عند العرب ، دار محمد اليادم لمنشر كالتكزيع ، ط الثانية ، عماف  .26
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 التقية السياسية 

 محمد النكيجي الدكتكرة / فطيمة

 كمية اآلداب /قسـ الفمسفةأستاذ مساعد /

 جامعة طرابمس

 
 التقية السياسية: 

يرل الشيعة أف ىناؾ شبو إجماع في الفكر البشرم عمى تكصيؼ مبدأ التقية بأنو الزمة مف لكاـز ىذا       
لـ  –بجميع أصكلو -ي الفكر ، كحاجة مف الحاجات التي تعد إحدل ركائز الكجكد البشرم . كالفكر اإلسبلم

كبسبب مف ظركفو  –يخرج عف ىذا التكافؽ الذم يشكؿ إحدل أعمدة الفكر اإلنساني . بؿ يكاد أف يككف 
األكثر احتفاء مف ىذا المبدأ كاألشد احتضاننا لو ،إلى درجػػػػػػػػػة اقترب فييا أف يككف ظاىرة  –الخاصة 

تخصصػػػات مختمفة كبتكجييات كرؤل متباينة .بحيث استدعت أنظار الكثير مف الدارسيف كالباحثيف مف 
 . 1تعددت المداخؿ ، فتشابو أك اختمؼ تفسير ىذه الظاىرة بيف الدراسيف تبعان لذلؾ 

يعتبر مكضكع التقية عند الشيعة مف المكاضيع الميمة ؛ ألف ىذه العقيدة ترتبط في تعامميـ مع اآلخر       
كالمضمكف تخفي خمفيا كمان ىائبلن مف التناقضات التي يصعب  ، كىي في الكقت ذاتو مف حيث المغزل

التكفيؽ بينيا حتى عند فقياء القكـ أنفسيـ ، كلذلؾ حرص عمماؤىـ قديمان كحديثان عمى كضع القكاعد 
 .2كاألصكؿ لتفسير كتبرير ىذه العقيدة في قمكب إتباعيـ

سياسية مف التقية مع عدـ إغفاؿ الجانب الديني كلعؿ ما ييـ في ىذا البحث ىك التركيز عمى الناحية ال      
كالذم يعتبر األساس األكؿ لمبدأ التقية . كيعد ىذا المكضكع مف المكاضيع الميمة ، ألف ىذه العقيدة  ليا ،

ترتبط في تعامؿ األمامية مع اآلخر ، كىي في الكقت ذاتو مف حيث المغزل كالمضمكف تخفي خمفيا كمنا 
التي يصعب التكفيؽ بينيا حتى عند فقياء القكـ أنفسيـ . إذ يتخبطكف في تبريرىا ،  ىائبلن  مف التناقضات

                                                           
 حسف جاسـ ،التقية عند مفكرم  المسمميف ، مقدمة الكتاب .الفتبلكم، كاظـ - 1

2 ، مقاؿ مف مكقع  األماميةالسنة كالشيعة  أىؿالخميفة ، مجيد ، التقية مابيف  -  www.dr.majeed.net 
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فيفسركنيا أحيانا بككنيـ قمة مستضعفة كسط بيئة متسمطة ، فقاؿ الشيرازم : " إف التقية ديدف كؿ أقمية 
1أنفسيـ  " يسيطر عمييـ األكثركف كال يسمحكف ليـ بإظيار عقائدىـ أك العمؿ عمى كفقيا فيخافكف عمى 

 . 

فمف المعمكـ عندىـ أف األمامية كأئمتيـ القكا مف ضركب المحف ، كصنكؼ الضيؽ عمى حرياتيـ في      
جميع العيكد ما لـ تبلقو أية طائفة أك امة أخرل فاضطركا في أكثر عيكدىـ إلى استعماؿ التقية بمكاتمة 

2المختصة بيا عنيـ   المخالفيف ليـ ، كترؾ مظاىرتيـ ، كستر اعتقادىـ كأعماليـ
كحتى يتسنى لنا فيـ ىذا ،  

 المبدأ كلماذا قاـ في األصؿ ؟ عمينا أف نعرج بشي مف االختصار لتطكر اإلسبلـ السياسي لدل الشيعة .

ا مف الزمف عف الحياة السياسية بحجة غيبة اإلماـ       فكما ىك معركؼ لمجميع أف الشيعة قد غابت ردحن
ة مف التقية ك االنتظار لخركج ىذا األماـ ، كلكف عندما طالت ىذه الغيبة اضطركا كبقت في حال ،المعصكـ 

 لمخركج عف أثار ىذه  التقية كاالنتظار حتى يتخمصكا  مف حالة االنعزاؿ السياسي الذم فرضكه عمى أنفسيـ .
لتطكر اإلسبلـ  نعرج بشي مف االختصار أفكحتى يتسنى لنا فيـ ىذا المبدأ كلماذا قاـ في األصؿ ؟ عمينا 

 السياسي لدل الشيعة .
ا مف الزمف عف الحياة السياسية بحجة غيبة اإلماـ  أففكما ىك معركؼ لمجميع       الشيعة قد غابت ردحن

، كلكف عندما طالت ىذه الغيبة اضطركا  األماـالمعصكـ . كبقت في حالة مف التقية ك االنتظار لخركج ىذا 
 . أنفسيـالسياسي الذم فرضكه عمى االنعزاؿ االنتظار حتى يتخمصكا  مف حالة ىذه  التقية ك  أثارلمخركج عف 

  : تطكر الفكر السياسي الشيعي
ما يسميو  أكما يطمؽ عميو باإلسبلـ السياسي ، ا للقد شيد النصؼ الثاني مف القرف الماضي صعكد     

المشتركة التي  ةاأليديكلكجياألسس أنصاره بالصحكة اإلسبلمية . كيرتبط فيـ طبيعة ىذه الصحكة  بمعرفة 
تحرؾ نشاط قكاىا السياسية أكالن كمظاىر القكة كالضعؼ التي تتسـ بيا ثانيان . كعمى الرغـ مف تبايف األسس 

 أف إالالسياسية كاالقتصادية كاالجتماعية ، لقياـ جماعات اإلسبلـ السياسي ، كتبايف شقيو السني كالشيعي ، 
ند عمييا تكاد تككف مشتركة ألغمب مككناتو . كيمكف تحديد أسباب صعكد ىذا التيار األسس الفكرية التي يست

 بنقاط لعؿ أىميا :

                                                           
1 387، ص  1الشيرازم ،القكاعد الفقيية ، ج  -   

2 179، ص  2، ج  اميةاألمالسيد محسف الخزازم ، بداية المعارؼ اإلليية في شرح عقائد  -   
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مككنات الكعي العاـ في المجتمعات العربية اإلسبلمية ، التي تتسـ بضعؼ  أىـيشكؿ الديف اإلسبلمي احد -1
جراء القمع السياسي  –لطائفية كالعنصرية الشعائرية كا – األىميةالبنية السياسية لمجتمعاتيا لصالح التنظيمات 

المتكاصؿ الذم تعرضت لو قكل المجتمع المدني ) السياسية كالمينية كاالجتماعية (مف قبؿ السمطات الحاكمة 
 ، كالذم تمكنت التنظيمات الدينية مف تجنبو بسبب أرديتيا المقدسة كاحتمائيا بالمؤسسات الدينية .

 مذىبية، ، قكمية ، طائفية ، متخمفة مف الكعي " عشائرية أشكاؿ إلىو انحسار الكعي الكطني كتشظي-2
قميمية ضعؼ تأثير األحزاب السياسية، التي عادة ما تشكؿ حاضنة مف كعي  إلي، محمية " كيرجع السبب  كا 

كلما يمثمو اإلسبلـ السياسي الشيعي مف عنصر ىاـ في بنية ىذا التيار، فقد أدت األسباب ،  في المجتمع
عكامؿ  إليفكر مختمؼ كمتميز نسبيان أدت  إلياستناده  أفعكده الدراماتيكي في أكاخر القرف العشريف.غير لص

 أخرل لصعكده، مف أبرزىا تغير األسس الفكرية التي تعمؿ مسار تطكر مناىجو السياسية.
السياسية مقارنة بما شيد الفكر السياسي الشيعي في الظركؼ الراىنة تغيرات ىامة في البرامج كالمكاقؼ      

 في بداية القرف الماضي ، حيث كانت الدكافع الدينية ىي التي تحدد تحرؾ الشيعة السياسي . اكاف سائد
؛ كذلؾ  الميدم تأثران كبيران. كاتسـ لقركف طكيمة بالسمبية المطمقة اإلماـلقد تأثر ىذا الفكر بنظرية كجكد       

 أماـالتي تحتـ كجكد  األماميةالنظرية  ياسي إليراف( قد انبثقت مف رحـالف نظرية كالية الفقيو )النظاـ الس
تعيف أك تنتخب اإلماـ؛ ألنو يجب أف يككف  معصكمان ، كىي ال  أفمعصكـ مف قبؿ ا، كال تجيز لؤلمة 

 الثاني األماـافتراض كجكد  إلي األماميكف أضطرتعرؼ المعصكـ الذم ينحصر تعيينو مف قبؿ ا ؛ كلذلؾ 
 األمةدكر االجتياد في حياة  إليتـ النظر  أفعممية عمى كجكده ، كلكف بعد  أدلةعشر بالرغـ مف عدـ كجكد 

شارتو الضمنية  اتجيت أنظار بعض عمماء الشيعة –مقدرتيا عمى تصريؼ بعض أكضاعيا الشرعية  إليكا 
السبع المتكقؼ فعميا عمى كجكد  إلى الخركج عمى بعض آثار نظرية التقية كاالنتظار، كبخاصة مسألة الكاليات

 الغائب. 
كىنا يبرز تساؤؿ عمى الساحة الشيعية، أال كىك أال يمكف لؤلمة أف تباشرا أمر ىذه الكاليات في عصر      

ف كاف يمكنيا ذلؾ فمف ىك تحديدنا الذم يمي أمر ىذا المسألة؟   1الغيبة، كا 
رىا عمى كجكب اإلمامة، كعمى كجكب طاعة اإلماـ، ما لقد اتفقت األمة بجميع فرقيا مف سنة كشيعة كغي     

داـ يسكسيـ بأحكاـ الكتاب كالسنة، فيحكـ بينيـ بالعدؿ، كيحقؽ ليـ األماف، كيحمي  الثغكر كالحدكد، يقكؿ 
                                                           

 80، ص 2007،  1عمي ، احمد سيد احمد ، كالية الفقيو كمكقؼ اإلسبلـ منيا ، دار البخارم ، القاىرة ، ط  -1
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اإلماـ الماكردم: "اإلمامة مكضكعة لخبلفة النبكة، في حراسة الديف، كسياسة الدنيا، كعقدىا لمف يقكـ بيا في 
كاإلماـ عند المسمميف مف أىؿ السنة كالجماعة رجؿ تختاره األمة، ممف تتكافر فيو 1 اجب باإلجماع"األمة ك 

 الشركط التي تمكنو مف القياـ بالكظائؼ المنكطة بمنصب اإلماـ.
أما اإلماـ عند الشيعة االثنى عشرية، فيك رجؿ منصكص عميو مف ا عمى لساف الرسكؿ" أك لساف      

بمو، كيشترط فيو العصمة كأف يككف مف السبللة العمكية، الحسينية؛ فاإلماـ عندىـ ممثؿ  في اإلماـ الذم ق
أىـ أركاف اإليماف،  لحدإاألرض، يسكس الببلد، كيشرع لمعباد، كعميو فاإلمامة قضية دينية عقدية، بؿ ىي 
الصبلة، كالزكاة، كالصكـ،  الذم ال يتـ إيماف المرء إال بيا، ركل الكميني: "بني اإلسبلـ عمى خمس: عمى

فالكالية عندىـ بمقاـ الشيادتيف عند المسمميف، فكما أف 2كالحج، كالكالية. كلـ يناد بشيء كما نكدم بالكالية 
 الشيادتيف مفتاح الدخكؿ في اإلسبلـ كذلؾ عقيدة الكالية مفتاح الدخكؿ في ديف الشيعة كالجنة.

شيعة، كتعطؿ األحكاـ في عصر الغيبة أجاز الفقياء فتح باب بعد غيبة ىذا اإلماـ المعصكـ عند ال     
عف  تاالجتياد كالخركج عف التقية كاالنتظار ؛ كبالتالي اتجيت أنظار الشيعة إلى الفقيو، فيك الذم تحدث

 فضمو األئمة، كىك كحده الذم يمكف االعتماد عميو في تنفيذ ىذه الميمة إلى أف يظير الغائب. 
ىذه المرحمة مف قبؿ بعض عمماء الشيعة عف جكاز تكلي الفقياء إلقامة الحدكد، كالقضاء  فأعمف إذف في     

نصب راجعنا لئلماـ المنتظر، يقكؿ أحمد الكاتب: "آراء العمماء في باب ممف قبؿ سبلطيف الجكر، كاعتبار ال
ا بنظرية التقية كاالنتظار، األبكاب األخرل التي كانكا يمتزمكف فيي الحدكد كانت متميزة بيف مختمؼ آرائيـ حكؿ

كىي مف المكاضع األكلى التي خرجكا غيرىا مف كيؼ الغيبة، ككانت كسيمة كبرل ساعدتيـ عمى الخركج مف 
سائر المرافؽ األخرل، ككانت فرضية النيابة الحقيقية التي اقترح بعض العمماء افتراضيا عند إجبار الحاكـ 

 قاعدة أساسية لتطكير نظرية النيابة العامة، كالية الفقيو فيما بعد.-كد الظالـ لمفقيو أك لغيره عمى إقامة الحد
فالكالية تمنح الحاكـ سمطة مطمقة، كديكتاتكرية في الحكـ تجعمو ينفرد كحده بأخذ القرارات، رغـ كؿ ما      

ميزاف لديو مف مؤسسات كمجالس استشارية، جميعيا شكمي كال ضمانات لو، يقكؿ صاحب )كالية الفقيو في 
اإلسبلـ(: "إف كالية الفقيو كما كتبيا، ككما طبقيا الخميني، كانت السبب في مساكاة الحاكـ الفقيو، المتديف 
بالحاكـ العمماني المندفع المتيكر، فكؿ نظاـ حكـ، ككؿ كالية تمنح سمطة بغير ضمانات حقيقية فعالة لحساب 

                                                           
 5 ت،ص.لمطبع،د االعتصاـ دار عميرة، عبدالرحمف: ،تحقيؽ1جالماكردم ، األحكاـ السمطانية ،  - 1

 .18صق ،  1388،  3ة ، طيراف ، ط دار الكتب اإلسبلمي، 2الكميني، أصكؿ الكافي، ج -2
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كيجنح النظاـ حتمنا بصاحب السمطة يكمنا، فيحيد كعقاب مف يجمس عمى عرش ىذه السمطة... تميؿ الكالية 
 1. ، سكاء كاف في األصؿ عسكرينا أك مدنينا، فقييان أك عممانينا ، كيصبح ديكتاتكرنا ينفرد برأيو عف جادة الصكاب

، كبالرغـ مف كؿ السمطات الممنكحة لو       ككؿ ىذا يتـ بذريعة انو يحكـ نيابة عف الغائب المعصـك
الخركج عنيا. كىذا ما  إلىمف دعا  أكؿنجده مازاؿ يختبئ خمؼ التقية مع أنو  إنناالمطمقة؛ إال  كديكتاتكريتو

 و الصفحات القادمة مف ىذا البحث.ستبين
 التقية في المغة :

ـٍ تيقىاةن منو ، كالتقية كالتقاه بمعنى كاحد﴿ الحيطة كالحذر مف الضرر كالتكقي      م تقية  أ2 ﴾ًإالَّ أىف تىتَّقيكا ًمٍنيي
 3.باإلتقاف
، كىدنو عمى  أفداءقاؿ ابف منظكر : كفي الحديث : قمت : ىؿ لمسيؼ تقية ؟ قاؿ : نعـ ، تقية عمى      

 . 4دخف كمعناه: أنيـ يتقكف بعضيـ بعضان ، كيظيركف الصمح كاالتفاؽ كباطنيـ بخبلؼ ذلؾ 

 : االصطالحأما في 
متقاربة كذات معنى كاحد . فالتقية في ديف ا التي جاءت  فقد عرفيا جمع مف عمماء المسمميف بألفاظ     

ـٍ ، كىي مع الكفار خاصة ال المسمميف ، ففي قكلو تعالى ﴿اإلضرارفي كتابو ىي تقية حاؿ  ًإالَّ أىف تىتَّقيكا ًمٍنيي
 6ال مف غيرىـ .ق( التقية التي ذكرىا ا في ىذه اآلية إنما تقية مف الكفار  310قاؿ الطبرم ) ت  5   ﴾تيقىاةن 

عمى أمر يتكمـ بو كىك  معصية فتكمـ مخافة عمى نفسو، كقمبو  كالتقية تككف بالمساف فقط أم مف حمؿ     
 مطمئف باإليماف فبل إثـ عميو، إنما التقية بالمساف.

ذ، كالتقية ال تككف إال في حاؿ الضعؼ كخكؼ العدك الكافر، أما مع األمف كالعزة كالقكة فبل تقية حينئ
التقية في جٌدة اإلسبلـ قبؿ قكة المسمميف، أما اليكـ فقد أعز ا  ىػ(: "كانت18يقكؿ معاذ بف جبؿ )ت 

  1. المسمميف أف يتقكا منيـ تقاة"
                                                           

 . 94- 93، ص  1987، القاىرة ،  1عبد السبلـ ، فاركؽ ، كالية الفقيو في ميزاف اإلسبلـ ، ط  - 1

2 ( .28آؿ عمراف، اآلية رقـ ) -   
 .396تاج العركس، ص - 3

 ابف منظكر، لساف العرب، )مادة كقي(. - 4
 ( .28آؿ عمراف، اآلية رقـ ) - 5

6 .316ىػ ، ص1325، المطبعة األميرية، مصر، 6ير الطبرم، تفسير الطبرم، جابف جر  -   
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ف أسبابيا قد زالت بعظمة اإلسبلـ كظيكر قكة       كؿ ما قيؿ سابقان يجيز تقية في حاؿ الخكؼ كالضعؼ كا 
 المسمميف .

كمبدأ كعقيدة ينبغي أف تسمكو الشيعة حاؿ األمف كالخكؼ  أصبليعة فمازالت التقية تعتبر لكف عند الش     
، لتككف سجيتو  مع المسمميف كغيرىـ" عميكـ بالتقية فإنو ليس منا مف لـ يجعميا شعاره كدثاره مع مف يأمنو

 مع مف يحذره.
ىػ(" إف تسعة أعشار الديف في 148-ىػ80فالتقية ىي تسعة أعشار الديف، فيـ يٌرككف عف جعفر ابف محمد )

التقية، كال ديف لمف ال تقية ليبؿ كقد ذىبكا إلى أبعد مف ذلؾ، فيـ يركف في تارؾ التقية ذنبنا ال يغفر كالشرؾ 
فقد جاء في أخبارىـ: يغفر ا لممؤمف كؿ ذنب يظير منو في الدنيا كاآلخرة، ما خبل ذنبيف: ترؾ التقية، 

 كتضييع حقكؽ اإلخكاف.
فالتقية عند أىؿ السنة كما رأينا تككف في حاالت فردية كفي أكقات مخصصة حاؿ االضطرار كالخكؼ مف 
الكافر، كأما عند الشيعة فالتقية عندىـ سمكؾ جماعي ينبغي أف تسمكو الشيعة حاؿ األمف كالخكؼ مع 

ف يأمنو، لتككف سجيتو مع المسمميف كغيرىـ" عميكـ بالتقية فإنو ليس منا مف لـ يجعميا شعاره كدثاره مع م
 . 2مف يحذره"

"بدار التقية، كدكلة الظالميف، كدكلة -حتى ببلد أىؿ السنة  -كلذلؾ فيـ يسمكف كؿ الببلد غير ببلدىـ 
 . 3الباطؿ"

 كالشيعة لجأت إلى استعماؿ التقية كجعميا عقيدة الزمة لمشيعي لتحقيؽ ٌعدة أمكر، لعؿ أىميا أمريف، ىما: 
 ت خالفة الثالثة:أكالن: لما كان

أبي بكر، كعمر، كعثماف غير معتبرة عند الشيعة كال مرضية ليـ، كلما كاف عمى  بايعيـ عمى ذلؾ،       
 (. لجأكا إلى ىذه العقيدة كتبرير لفعؿ عمى بف أبي طالب كمبايعتو ليـ. كقالكا: إنما كاف ىذا تقية منو)

 

                                                                                                                                                                                           
 57، ص4تفسير القرطبي، ج - 1

 395، ص  75المجمسي ، بحار األنكار ، ج  - 2
3 412-411، ص  45المجمسي ، بحار األنكار ، ج  -   
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 :ثانينا: أف األئمة عندىـ ال يخطئكف كال ينسكف
أم معصكمكف، فإذا ثبت عنيـ أمر يخالؼ ما أصمكه في دينيـ قالكا: إنما صدر ذلؾ منيـ عمى سبيؿ       

التقية، كىك تبرير لكؿ ما يصدر عف أئمتيـ يخالؼ أصكؿ عقيدتيـ. ككمما كاف الشيعي مظاىرنا بالتقية أكثر 
ا أكثر. كحاصؿ القكؿ أف التقية مف أعظـ العقائد التي صر  الحؽ،  إتباعفت كثيرنا مف الشيعة عف كاف معظمن

 كمكىت بيا عمييـ، كصدتيـ عف سبيؿ ا، كصدتيـ عف كشؼ التناقضات الكثيرة في نصكص الشيعة .
 :العمؿ بالتقية

السنة كالجماعة في حالة الضركرة ؛ إذ األصؿ في التقية  أىؿالشؾ في مشركعية العمؿ بالتقية عند      
عطاء التقية إنما ىك ج، قاؿ ال إليياسبب قكم يبيح لممسمـ المجكء الخطر كالبد مف  تفادم ىك صاص : " كا 

رخصة مف ا تعالى كليس بكاجب ، بؿ ترؾ التقية أفضؿ ،  قاؿ أصحابنا فيمف أكره عمى الكفر فمـ يفعؿ 
1ممف اظير "  أفضؿحتى قتؿ : أنو 

 يعني التقية . 
بتكفر األسباب المكجبة لذلؾ ،  اال إليياإذ ال يصح المجكء كقد كضع العمماء شركط لجكاز العمؿ بالتقية ، 

ال يككف ىناؾ خكؼ مف ىبلؾ النفس  أفلو في ارتكابيا . كيشترط في جكاز التقية  ألعذركاف فاعميا آثمنا  كا 
 أك العرض .

 أف إلىفعيا يجكز ر  ف التقية كاجبة الإالسنة كالجماعة .أما عند الشيعة فيقكؿ المفيد  : "  أىؿىذا عند      
كخالؼ ا  األماميةيخرج القائـ عميو السبلـ ، فمف تركيا قبؿ خركجو فقد خرج عف ديف ا كعف ديف 

2كرسكلو كاألئمة عمييـ السبلـ "
 . 

يتعمؽ بيا مف األمكاؿ  يتكقؼ عند صكف النفس كحفظيا ، أك ما ال األماميةفالعمؿ بالتقية عند الشيعة      
ككف ذلؾ لمتدليس عمى المسمميف كجمب المحبة كدفع الضغائف . يقكؿ الشيرازم : " كاألعراض ، بؿ قد ي

ظيار خبلفيا لمصمحة  كغير خفي أف التقية بأجمعيا تشترؾ في معنى كاحد كمبلؾ عاـ كىك إخفاء العقيدة كا 
 .3"  مف اإلظيار أىـ

                                                           
1 ع ، مقاؿ مف مكق األماميةالسنة كالشيعة  أىؿالخميفة ، مجيد ، التقية مابيف  - www.dr.majeed.net 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ في معرفة حجج ا عمى العباد ، اإلرشادالمفيد ،  -2
 405، ص  1الشيرازم ، سمسمة القكاعد الفقيية ، ج  - 3
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مف الصعكبة بمكاف  أصبححيث اجازكا التقية في جميع أعماليـ ، ب األمامية أف األمركالغريب في      
ىذه الطائفة نفسيا ؛ ألنيا تعد مف ضركريات المذىب التي ال  أفرادمعرفة عمؿ التقية مف عدمو حتى بيف 

 غنى عنيا 
فيك مف كما عاداه كىك أف األصؿ ىك العمؿ بالتقية  إليوفقد كرد في العديد مف الركايات تؤكد ما ذىبنا      

: فيناؾ التقية الخكفية  أقساـ إليابعد مف ذلؾ بحيث قسمكا ىذه التقية  إلىا باب الرخصة ، بؿ كقد ذىبك 
 كالتقية التحببية ، كالتقية لمصالح أخرل . 

السنة  أىؿالتقية الخكفية ىي ما يتعمؽ بككنيا مف ديف ا ، كالتقية التحببية يعنكف بيا ما يقربيـ مف      
المصالح األخرل فيعنكف بيا " عميكـ  أماالمنافع كدفع المضار . الستجبلب  إلييـكالجماعة مف اجؿ التحبب 

 .1يأمنو لتككف سجية مع مف يحذره " بعدىا كماشعاره كدثاره مع مف ، يجعميا بالتقية ؟ فإنو ليس منا مف لـ 
ظيار خبلفيا ،  األماميةفبل ينحصر دكر التقية عند  نمافي إخفاء العقيدة كا   جمب أغراضيا أىـمف  أيضا كا 

النفكر كاالستيجاف في  أثارتالمحبة كدفع عكامؿ الشقاؽ كالبغضاء عف طريؽ إخفاء عقيدتيـ التي ربما 
 قمكب المسمميف .

ىذا فيما يتعمؽ بالجانب الديني ، فيؿ تجكز التقية في حالة السياسة . فيؿ تتحكؿ مف تقية تبعد      
ف كاف ما الصراع عمى السمطة يأخذ شكبلن دينيان الشبيات السياسية ؟ طال تقية تبعد إليالشبيات الدينية  في كا 

ما تظيره  أف. فيؿ تمارس الدكؿ التقية في عقيدتيا السياسية ؟ ككيؼ يتسنى لنا أف نكشؼ  ان جكىره سياسي
لدينا حرية فكرية حتى يتسنى لنا نقد الساسة  أصبحبعض الدكؿ في سياستيا ىك جكىرىا كليس تقية ؟ كىؿ 

ي نعيش في كنفيا مف دكف خكؼ؟ اـ كؿ ما يكتب ما ىك اال تقية سياسية نخاؼ بيا عمى كنظاـ الدكلة الت
 أنفسنا ؟

 سنكتفي في ىذا البحث بالتركيز عمى السياسة اإليرانية كالمبدأ الذم تتخذه لتحمي نفسيا ؟ .
التقية  أفي تعتبر العشرية . الت مبدأىا الديني القائـ عمى االثنى أف ىك إيرافكلعؿ تركيزم عمى سياسة      
 الديف . إعشارتسعة 
لقد أحجـ الشيعة في البداية عف االىتماـ بأمكر الحكـ كالدكلة لعدة أسباب لعؿ أىميا كجكد اإلماـ      

كاف غائبان عف األنظار ، كحالة العداء المستحكـ بينيـ كبيف الغالبية العظمى مف  المعصكـ حتى كلك
                                                           

 212، ص  16الحر العاممي ، كسائؿ الشيعة ، ج  - 1
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زاء ىذه الحالة العدائية تكرست عندىـ التقية . كازداد  السمطات السيادية التي قامت عمى مر تاريخ اإلسبلـ كا 
 األحداثكلكػف حدثت مجمكعة مف  1االنعزاؿ الشيعي عف الدكلة كالسمطة في المجتمعات التي عاشكا فييا 

 ( حيث 1963جعفر الصادؽ في ) مارس  اإلماـفي فترة حكـ الشاه كلعؿ أىميا يـك االحتفاؿ باستشياد 
ذافي المدرسة الفيضية ككاف اإلماـ الخميني يمقي دركسو ،  ان كاف االحتفاؿ منعقد بجنكد الشاه ييجمكف  كا 

 إليىذا اليجـك فزعان كغضبان ال حدكد ليما ، كاتجيت األنظار  أثاركيكسعكف الجميع ضربان كتنكيبلن ، كقد 
، كىذا نصر عظيـ  أكثرفضح نفسو الخميني ، الذم ىب قائبلن :إف النظاـ كمما تمادل في جرائمو ، 

 .2لممسمميف كاإلسبلـ

كؿ العمماء  إلىكما إف بدأ الشير المحـر حتى أصدر الخميني فتكاه التاريخية بتحريـ التقية كاذاع بيانان      
يدعكىـ فيو اال يمكثكا منابرىـ بالميادنة ، كاف يجعمكا منيا مراكز تفضح النظاـ كقاؿ : إف التقية حراـ ، 

ظيار الحقائؽ كاجب ميما كانت النتيجة . كال ينبغي عمى فقياء اإلسبلـ استعماؿ التقية في المكاقؼ التي كا  
 . اآلخريفتجب فييا التقية عمى 

الديف في خطر ، فبل  كأصكؿإف التقية تتعمؽ بالفركع ، لكف حينما تككف كرامة اإلسبلـ في خطر ،      
 .3ذه األياـ تأييد لبطانة الجبار كمساعدة ألعداء اإلسبلـإف السككت ى، مجاؿ لمتقية كالمداراة 

 ىؿ اختفت بالفعؿ التقية بعد ىذه العبارات الرنانة ؟كلكف  
أىدافيا قد أضفت الفضؿ في إسقاط نظاـ الشاه . كبيذا تككف الخمينية  أكلقد كاف لمخميني الدكر      

 الحقيقية عف الشعب اإليراني آنذاؾ. 
شركائيا في الثكرة  بإقصاء، فقامت  أكراقيانت مف السيطرة عمى عمكـ إيراف كشفت جميع تمك أفكبعد      

 نظاـ كالية الفقيو .    كأسست
 ، كمنقددكر المخمص  تلقد تمكنت إيراف مف اجتياح منطقة الشرؽ األكسط بفعؿ التقية السياسية ، كلعب     
طينية ، كغيرىا مف القضايا التي اشتعمت في الكطف في العديد مف القضايا لعؿ أىميا القضية الفمس األمة

 العربي مما مكنيا مف تشكيؿ ما يسمى " اليبلؿ الشيعي " مف طيراف حتى بيركت .

                                                           
1 90، ص  2008، المباد ، مصطفى ، حدائؽ االحزاف ، دار الشركؽ ، القاىرة ، الطبعة الثالثة  -   
2 53، ص  2010دار الشركؽ ، القاىرة ، الطبعة األكلى ، مف الداخؿ ،  إيرافىكيدم ، فيمي ، -   

 132شتا ، إبراىيـ الدسكقي ، الثكرة اإليرانية ، ص  - 3
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باقي الدكؿ  إليما يعرؼ بكالية الفقيو "  أكلقد كاف اليدؼ مف ىذا ىك تصدير الثكرة اإليرانية "      
 ئمبادمدكؿ تحكـ كفقان ل إلىاإلسبلمية ستحتذم بيا كتتحكؿ باعتبارىا النمكذج األمثؿ كاف جميع الدكؿ 

 1اإلسبلمية 
نعـ لقد أعمف الخميني تحريـ التقية كاف السككت تأييد لبطانة الجبار كمساعدة ألعداء اإلسبلـ.كلكف!      

ية بداية الثكرة اإليرانية، نرل خبلؼ ذلؾ فالخميني قد لعب بدىاء سياسي كمارس التق إلىعندما نرجع 
حككمة لمجميكرية اإلسبلمية مف خارج التيار الديني،  أكؿبحذافيرىا.  ففي بداية الثكرة اإليرانية كاف اختيار 

كقد فضؿ الخميني تكلي التكنكقراط مسائؿ السياسة اليكمية دكف انغماس مباشر مف جانب رجاؿ الديف في 
كالترىيب بفاعمية كبيرة، كاستطاعكا  قناعاإل أسمكبي إلي. ىذا في الظاىر، كلكف لجأ رجاؿ الديف 2السمطة

 تجنيد اإلمكانيات المتاحة ليـ في خدمة أىدافيـ المرحمية )التقميؿ مف مصداقية الحككمة الميبرالية(.
فقد استخدمت خطب الجمعة كأداة لمتعبير عف سياسات التيار الديني كمنبرنا لتجنيد الجماىير حكؿ قضايا   

ات كتكجييات الخميني بمثابة إشارات ضكئية ليذه الجماىير حتى تضؿ الحمية كاعتبرت خطاب،   3الثكرة 
الثكرية مشتعمة. ككذلؾ اعتمد رجاؿ الديف عمى تكتيؾ االتصاؿ المباشر بالجماىير مف خبلؿ شبكة المساجد 

ني. ىذه الخمي اإلماـالثكرة لتكصيؿ تعميمات  أثناءإيراف كالتي سبؽ كاستخدمت بفعالية  أنحاءالمنتشرة في 
 4.(5)الفكرم  األماـالشبكة كانت تحت السيطرة شبيو الكاممة لمتيار الراديكالي مف رجاؿ الديف التابعيف لخط 

جانب استخداـ رجاؿ الديف لسبلح اإلرىاب كالتخكيؼ بفاعمية في ردع أم محاكالت لممعارضة.  إلىىذا      
ببعض مف خبلؿ سماحو لكافة القكل السياسية كقد استخدـ الخميني تكتيؾ ضرب القكة السياسية بعضيا 

مف  ككفاءةبالتعبير عف نقدىا لمحككمة الميبرالية. كمف تـ حاكلت كؿ قكة تقديـ نفسيا كبديؿ أكثر فاعمية 
إعاقة الحككمة. كمف ناحية أخرل سيؿ ميمة رجاؿ الديف بعد ذلؾ في  إليالحككمة الضعيفة مما أدل 

 .األحداثسرح ىذه القكة السياسية عف م إقصاء

                                                           
1 111، ص  1995كامؿ ، دكر رجاؿ الديف في الثكرة اإليرانية ،  أمؿحماده ،  -   

 65، ص  1991، كالية الفقيو بيف النظرية كالتطبيؽ ، دار زىدم لطباعة ، القاىرة ، عبد المؤمف ، محمد السعيد  - 2
بعاده إيرافعبد المؤمف ، محمد السعيد ، الفقو السياسي في  - 3  158/  152، ص  1989، دار ىجر لمنشر ، القاىرة ،  كا 

 125، ص  1995كامؿ ، دكر رجاؿ الديف في الثكرة اإليرانية ،  أمؿحماده ،  - 4
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 الرنانة السياسة االقتصادية بأكمؿ كجكىيا ، فنحف نسمع الخطب كالعبارات التقيةلقد مارس الخميني      
اإلمبريالية في الظاىر . كلكف ما يحدث في الخفاء مف صفقات كمعاىدات تحمي  كأمريكياالمعادية إلسرائيؿ 

 ىذا ما تقتضيو أفانو يغمفو بطابع ديني مف الخميني نفسو ىذا ماال يعممو الشعب كحتى كلك عممو ف
  .المصالح

 أيدمكاإلسرائيمييف كقد خرجت التجارة عف  األمريكافىك في قبضة  إيرافالخميني : " إف اقتصاد يقكؿ      
 المسمميف "   . 

 مساكياكا  ىا عمى كثير مف الشؤكف الحساسة لمببلد ءىك ىيمنة إسرائيؿ كعمبل أكثرالمحزف  أفكقاؿ : "      
 .1باالقتصاد "

ؿ ظالرياح كىا ىي إسرائيؿ تستحكذ عمى نسبة كبيرة ـ اقتصاد إيراف كفي  إدراجلكف ىذا الكبلـ ذىب      
 حكـ الخميني نفسو.

باىضو، كإلطالة  أرباحمصادر أف إسرائيؿ قد قامت بتكفير السبلح ال يراف لتحقيؽ بعض كقد كشفت      
لتعطيؿ قدرات العرب ككؿ، كلتحقيؽ مكاسب داخؿ إيراف نفسيا كلتخفيؼ  الصراع ضد العراؽ كالعرب، أمد

الضغط عف الييكد اإلسرائيمييف كخاصة التجار منيـ. كقد أكضح كزير الدفاع اإلسرائيمي األسبؽ كضع 
 إسرائيؿ مع حكـ الخميني بقكلو: " عندما يككف النظاـ اإليراني  

عندما ال نعرؼ مكاقفو مف  أماسمحة، لبلحتفاظ بصداقتو ، صديقان فأننا نمكنو مف الحصكؿ عمى األ     
 . 2ألسمحة لمعرفة ذلؾ "اإسرائيؿ فأننا نمكنو مف الحصكؿ عمى 

سرائيؿ كفي السر يتعامؿ معيـ كيستقبؿ       فالخميني عمى السجادة كفي المسيرات الغكغائية يمعف أمريكيا كا 
 . 3 كاإلسرائيمية األمريكيةشحنات األسمحة 

محصمة التجربة كحصاد التطبيؽ العممي  أفنجد  اآلفباستقرار مسيرة الثكرة اإليرانية منذ قياميا حتى      
ما كعد بو الخميني في محاضراتو كدركسو النظرية  أفالخميني ، يثبت كيؤكد  أمرةكقياـ كالية الفقيو تحت 

                                                           
 1964/  04/  15راجع خطاب الخميني في قـ ،  - 1

-
 12/12/1986مقاؿ في الكاشنطف بكست  2

3 12ق ، ص  1409ماؿ ا ، محمد ، نقد كالية الفقيو ، دار الصحكة اإلسبلمية ، الطبعة األكلى ،  -   
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كالية الفقيو ، لـ يتحقؽ منو شيء ؿ ظ، كمف األمف كاألماف ، كمف الحككمة العادلة في  كأحبلـ أماؿمف 
 يذكر ، كربما تحقؽ العكس عمى طكؿ الخط . 

لقد كتب الخميني كثيران عف عدالة مطالبو ، كىك حؽ الفقيو العالـ في تشكيؿ الحككمة . ككتب عف      
في الداريف كاألماف كالسعادة  كاألمفالنتائج المبيرة المنتظر تحققيا في عيد كالية الفقيو مف حيث العدالة 

الخيالية ، فبل استطاع تكفير  أفبلطكفيشبو جميكرية  أطركحتوكحككمة عمنية منقطعة النظير . كىك في 
نمااألماف كال ىك استطاع تكفير الرغيؼ ؛  جيكب سماسرة  ءاستطاع بث الذعر كعدـ االستقرار كمؿ كا 

 السبلح كدعاة الفتنو كالطائفية . 
عزلة سياسية كاقتصادية  إيراف، كفرض عمى  أتباعوعنا في تحقيؽ ما كعد بو الخميني فشؿ فشبلن ذري أف     
المجكسية كاف كمفو  إليكالمستنكرة في األكساط الدكلية . انو باختصار شديد الحنيف  الشاذةرفاتو رفاتو بتص

لتي ىي في عمى فكرة التقية كا أساساخبلؿ فترة حكمو القائمة  أثبتوذلؾ الحنيف مبلييف األركاح كىذا ما 
 جكىرىا خداع لتحقيؽ مآرب أخرل .

كبعد ىذا العرض لفكرة التقية ، نستطيع أف نستنتج أف الشيعة يركف في التقية أصبل مف أصكؿ الديف ،      
كمف تركيا كاف بمنزلة مف ترؾ الصبلة ، كىي كاجبة ال يجكز رفعيا حتى يخرج القائـ ، فمف تركيا قبؿ 

  كعف ديف األمامية.خركجو فقد خرج عف ديف ا
فالتقية عندىـ ىي كتماف الحؽ كستر االعتقاد فيو، ككتماف المخالفيف، كترؾ مظاىرتيـ بما يعقب ضررنا      

في الديف كالدنيا ، أم مبدأىـ إظيار مذىب أىؿ السنة ) الذم يعتبر باطبلن عندىـ ( ككثماف مذىب الرافضة 
 الذم يركنو حقان . 

السنة كالجماعة التقية في الحاالت االضطرارية التقاء مكركه يقع بو لك لـ يتكمـ  نعـ لقد جكز أىؿ     
 . (1) 1بالتقية
كما ينبغي لمف يأخذ التقية عند أىؿ السنة أف يبلحظ انو إف كاف لو مخمص غير ارتكاب الحراـ ،      

قية إلى  حد االنحبلؿ فيجب أف يمجأ إليو ، كأف نبلحظ عدـ االنسياؽ مع الرخصة حتى يخرج مف حد الت
يرل بعض  ابارتكاب المحـر بعد انقضاء الضركرة .كأف التقية في اإلسبلـ ىي في الغالب مع الكفار كليذ

 أىؿ السمؼ انو ال تقية بعد أف أعز ا اإلسبلـ .
                                                           

  1038، ص 2ابف القيـ ، أحكاـ أىؿ الذمة ، ج  - 1
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؛ ألنو أىؿ السنة ألنيـ اشد كفران مف الييكد كالنصارل  ءكلكف تقية الشيعة ىي مع المسمميف ،كال سيما     
نيـ  كأئمتيـ القكا مف ضركب المحف  –أم األمامية  –منكر إماـ األثنى عشر ، اشد مف منكر النبكة . كا 

كصنكؼ الضيؽ عمى حرياتيـ في جميع العيكد ، ما لـ تبلقو أم طائفة أك امة أخرل ، فاضطركا في أكثر 
كستر اعتقادىـ كأعماليـ المختصة بيـ  عيكدىـ إلي استعماؿ التقية بمكتامو المخالفيف ليـ كترؾ مظاىرتيـ ،

 .1عنيـ ، لما كاف في ذلؾ ضرر في الديف كالدنيا كليذا السبب امتازكا بالتقية كعرفكا بيا دكف سكاىـ
لقد مارس الشيعة التقية كدعا األئمة مف  أىؿ البيت في ) زعميـ ( إلى ممارستيا حتى تحكلت إلى ظاىرة 

انب القمع الديني ، ىك القمع السياسي بعد مكت عمي بف أبي طالب ، مذىبية . كلعؿ احد أسبابيا إلى ج
كتكلي معاكية مقاليد السمطة ، حيث اعتمد معاكية سياسة البطش بأىؿ البيت ) كما يرككف ( بتتبعو الشيعة 
كقتميـ تحت كؿ حجر . كأخافيـ كقطع األيدم كاالرجؿ كصمبيـ في جذكع النخؿ ... فكتب معاكية كما 

 .2لي جميع عمالو في األمصار : " اال تجيزكا ألحد مف شيعة عمي كأىؿ بيتو شيادة "يقكلكف إ
فقد أباح معاكية دماء الشيعة كاستخؼ بحرماتيـ ، كلـ يزؿ األمر كذلؾ حتى مات الحسف بف عمي فازداد 

 الببلء كالفتنة فمـ يبؽ احد مف الشيعة اال كىك خائؼ عمى دمو .
شيعي حتى أصبحنا ال نعرؼ متى ينطؽ حقنا كمتى تقيتنا ؟.كالغريب في األمر كىكذا أصبحت التقية حياة ال

أف الشيعة أنفسيـ يعترفكف بأف معالـ الديف قد ضاعت كأف أحكامو قد ذىبت كاندثرت حتى لـ يبؽ في أيدييـ 
حراني مف فقو آؿ البيت الذم يدعكف عمميـ بو شيء لشدة االضطراب الكاقع فيو حتى اقركا بذلؾ . يقكؿ الب

 .3:" أف الكثير مف أخبار الشيعة كردت عمى جية التقية التي ىي عمى خبلؼ الحكـ الشرعي كاقعا "

يتفؽ  دكيقكؿ الطكسي : " إف أحاديث أصحابنا فييا مف االختبلؼ كالتبايف كالمنافاة كالتضاد حتى ال يكا     
 .  4"  وخبرنا إال في مقابمو ما ينافي

العمؿ بيا .  بالمنزلؽ رأكا أف األخبار التي خرجت عف  طريؽ  التقية ال يج كحتى يخرج الشيعة مف ىذا
 1.كلذا البد مف االجتياد في معرفة الحكاـ التي صدرت عف األئمة دكف تقية حتى يعمؿ بيا 

                                                           
1 179، ص  2ة المعارؼ اإلليية في شرح عقائد األمامية ، ج السيد محسف الخرازم ، بداي -   
2 44، ص 11ابف أبي الحديد ، نيج الببلغة ، ج   -   

 
 89، ص  1الشيخ يكسؼ البحراني ، الحدائؽ الناظرة في أحكاـ العثرة الطاىرة ، مؤسسة النشر اإلسبلمي ، ج  - 3

4   90، ص  1الحدائؽ الناظرة ، ج  ، كالبحراني ، 2، ص  1الطكسي ، تيذيب األحكاـ ، ج  - 
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نعـ لقد أعمف الخميني انتياء التقية حيت قاؿ : " انتيى زمف العمؿ بالتقية كقد حاف الكقت لمتعبير عف 
نني اغتنـ ىذه الفرصة ألعمف نياية التقية "   األمكر . كقاؿ" ليعمـ السادة 2التي نعتقد بصحتيا ) ...( كا 

أصحاب السماحة بأف األخطار تيدد أصكؿ اإلسبلـ ،كأف القرآف كالمذىب في خطر ، كفي مثؿ ىذه الحالة 
ظيار الحقائؽ كاجب كلك بمغ ما بمغ .. " تعد التقية حرامنا ، كا 

3 . 
ا كعقيدة كتراثا ، فتظاىر  لقد تاجر الخميني بيذه األقكاؿ مشاعر الجماىير كالمثقفيف المتعمقيف باإلسبلـ تاريخن

باإلسبلـ قكالن كتبطف جممة الشذكذ العقدم كالمذىبي ، كتظاىر بالغيرة عمى كحدة الصؼ اإلسبلمي كىك يدؽ 
ا كمساءن إسفينا بعد إسفيف في أركاف األمة الكاحدة . كيزعـ  نصرة المستضعفيف عمى األرض كىك يجند صباحن

األطفاؿ كيدفعكف قسرنا  الى  محرقة المكت 
4 . 

فكيؼ لنا كالحاؿ ىذه أف نتؽ في ىذه األفكار الشيعية ؟ كىؿ يحؽ لنا بعد ىذا العرض عف التقية كمعرفتنا 
ـ ؟ ىؿ نمارس بتأصميا في الفكر الشيعي أف نصدقيـ ك أف نأمنيـ ؟ كما ىك الطريؽ األمثؿ لمتعامؿ معي

 تقينيـ ، أـ نمارس صدقنا ؟ .
لقد آف ليذا الطاعكف أف ينحسر عف ارض اإلسبلـ ، كآف لمغازم أف يككف مغزكنا ، فاألمة اإلسبلمية عمييا 
أف تفتح إيراف  لمعقائد الصافية ، كما عمييا أف تنيي تيديدىا ليذه األمة . كالبد أف نكشؼ المثاـ عف ىذه 

 ي أضرت باإلسبلـ كالمسمميف .الجمرة الخبيثة الت
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                           
1 129، ص  2الطكسي ، تيذيب األحكاـ ، ج  -   
2 183، ص  1حسف الدحيمي ، الفقياء حكاـ عمى الممكؾ ، ج  -   

 183، ص  1صحيفة األماـ الخميني ، ج  - 3
 2، ص  1987،  1سعيد حكل ، الخميني شذكذ في العقائد ، شذكذ المكاقؼ ، دار عمار لمنشر ، عماف ، ط  - 4
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 دكر المؤسسات الدينية في رعاية الشباب

 حمف الرحيـر بسـ اهلل ال

 _ ىنية مبارؾ محمد أ

 كمية التربية جنزكر -االجتماع مـقسـ ع

 طرابمس  جامعة                                                                   

 مقدمة:

مػػػػػة ميمػػػػػة فػػػػػي حيػػػػػاة االنسػػػػػاف، ميمػػػػػا فػػػػػي نمػػػػػك المجتمعػػػػػات قػػػػػديما كحػػػػػديثا، فمرحمػػػػػة الشػػػػػباب مرح يعتبػػػػػر الشػػػػػباب عػػػػػامبل    
ال يتجػػػػزأ مػػػػف المجتمػػػػع، فيػػػػـ عمػػػػاد الحضػػػػارات كبناتيػػػػا، كعمػػػػييـ يعتمػػػػد اقتصػػػػاد الػػػػدكؿ، كفػػػػي حمايػػػػة األكطػػػػاف  ءكىػػػػـ جػػػػز 

 ضد االعداء المتربصيف مف بعد ا عز كجؿ.

مػػػػػػع كفاعميتػػػػػػو فػػػػػػي بنائػػػػػػو كالػػػػػػدفاع عنػػػػػػو، فػػػػػػإف مػػػػػػف الممكػػػػػػف أف يػػػػػػتـ اسػػػػػػتغبللو كألىميػػػػػػة ىػػػػػػذا العنصػػػػػػر االساسػػػػػػي فػػػػػػي المجت
بطريقػػػػة سػػػػيئة، كبػػػػزرع األفكػػػػار كالسػػػػمككيات اليدامػػػػة فيػػػػو، لػػػػذلؾ كػػػػاف لزامػػػػا اف تقػػػػـك مؤسسػػػػات الدكلػػػػة برعايػػػػة ىػػػػذه الفئػػػػة مػػػػف 

كحثيػػػػػا عمػػػػػى  المختمفػػػػػة، كمػػػػػف السػػػػػمككيات السػػػػػمبية ، كحمايتيػػػػػا مػػػػػف الضػػػػػياع،ليػػػػػا المجتمػػػػػع، كتقػػػػػديـ النصػػػػػح كالتكجيػػػػػو القػػػػػكيـ
 إحػػػػػدلحػػػػػب الػػػػػديف كالػػػػػكطف االسػػػػػبلمي كالػػػػػدفاع عنػػػػػو كالػػػػػدعكة إليػػػػػو بالحكمػػػػػة كالمكعظػػػػػة الحسػػػػػنة كالمؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة تعتبػػػػػر 

بػػػػػػػو أنفسػػػػػػػيـ كمجػػػػػػػتمعيـ، ينفعػػػػػػػكف أىػػػػػػػـ مؤسسػػػػػػػات المجتمػػػػػػػع فػػػػػػػي رعايػػػػػػػة الشػػػػػػػباب كتػػػػػػػكجيييـ إلػػػػػػػى الطريػػػػػػػؽ السػػػػػػػميـ الػػػػػػػذم 
المؤسسػػػػػػات الدينيػػػػػػة التػػػػػػي  كالمحافظػػػػػػة كالحػػػػػػرص عمييػػػػػػا، كلعػػػػػػؿ مػػػػػػف أبػػػػػػرزكنصػػػػػػحيـ كارشػػػػػػادىـ إلػػػػػػى كيفيػػػػػػة بنػػػػػػاء اكطػػػػػػانيـ 

عػػػػداد ا  اف الكػػػػريـ ك ر تحػػػػرص عمػػػػى رعايػػػػة الشػػػػباب ىػػػػي الييئػػػػة العامػػػػة لؤلكقػػػػاؼ، بمػػػػا تقػػػػـك بػػػػو مػػػػف دعػػػػـ المراكػػػػز تحفػػػػيظ القػػػػ
يميـ اركػػػػػاف أئمػػػػة المسػػػػػاجد كالخطبػػػػاء عمػػػػػى المنػػػػػابر، كالكعػػػػاظ الػػػػػديف يقكمػػػػكف بتعمػػػػػيـ النػػػػػاس كبيػػػػاف االسػػػػػبلـ الكسػػػػطي، كتعمػػػػػ

كالتػػػػػي تسػػػػػعي إلػػػػػى  االذاعيػػػػةمحطػػػػػات الديػػػػنيـ كغيرىػػػػػا مػػػػػف المؤسسػػػػات الدينيػػػػػة التػػػػػي تقػػػػـك بتنظػػػػػيـ الػػػػػدكرات العمميػػػػة كانشػػػػػاء 
ربيػػػػة الداعيػػػػة غالنػػػػاس بػػػػأمكر ديػػػػنيـ كدنيػػػػاىـ كبنػػػػاء المجتمػػػػع الخػػػػالي مػػػػف التطػػػػرؼ كالغمػػػػك كالطائفيػػػػة، كمػػػػف االفكػػػػار ال تفقيػػػػو

 نحبلؿ األخبلقي.ؤلل

طمػػػػػػؽ سػػػػػأقـك فػػػػػي ىػػػػػػذا البحػػػػػث بدراسػػػػػػة دكر المؤسسػػػػػات الدينيػػػػػة فػػػػػػي رعايػػػػػة الشػػػػػباب كتحديػػػػػػدا فيمػػػػػا يخػػػػػػص كمػػػػػف ىػػػػػذا المن
 الجانب السمككي لدييـ.
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 -مشكمة البحث: -1
يعتمػػػػػد ىػػػػػذا البحػػػػػث عمػػػػػى بيػػػػػاف دكر المؤسسػػػػػات الدينيػػػػػة فػػػػػي تكجيػػػػػو الشػػػػػباب كرعػػػػػايتيـ، كىػػػػػؿ ليػػػػػذه المؤسسػػػػػات تػػػػػأثير عمػػػػػى 

 عمى سمكؾ الشباب. تأثيرىافيما يخص  ىذه الفئة الميمة في المجتمع كتحديدا

كمػػػػػػاىي التػػػػػػدابير التػػػػػػي اسػػػػػػتخدمتيا فػػػػػػي سػػػػػػبيؿ تحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػدافيا كحمػػػػػػايتيـ مػػػػػػف التطػػػػػػرؼ كالبػػػػػػدع كالطائفيػػػػػػة، كمػػػػػػف مركجػػػػػػي 
سػػػػػػكرات العقميػػػػػػة، كخصكصػػػػػػا فيمػػػػػػا نػػػػػػراه اليػػػػػػـك مػػػػػػف ظيػػػػػػكر لجماعػػػػػػات ارىابيػػػػػػة مربيػػػػػػة اليابطػػػػػػة كتجػػػػػػار الخمػػػػػػكر كالغالقػػػػػػيـ ال

بػػػػػػيف ابنػػػػػػاء الػػػػػػكطف الكاحػػػػػػد، كضػػػػػػرب مقػػػػػػدرات الشػػػػػػعب كالنيػػػػػػؿ مػػػػػػف نسػػػػػػيج البنػػػػػػاء االجتمػػػػػػاعي تػػػػػػدعك لنصػػػػػػب ركح العػػػػػػداء 
ذكػػػػاء نػػػػار الفتنػػػػة بػػػػيف أبنائػػػػو كالػػػػذم زاد مػػػػف انقسػػػػاـ الفرقػػػػاء كفسػػػػح المجػػػػاؿ عمػػػػى مصػػػػرعيو لمتػػػػدخبلت الخارجيػػػػة  لممجتمػػػػع كا 

 معمنة. رالغيالرسمية كغير الرسمية حتي صارت الببلد مرتعا لكؿ المخابرات كاالجندات المعمنة ك 

قػػػػػد اصػػػػػبح العػػػػػالـ االسػػػػػبلمي فػػػػػي حيػػػػػرة كتنػػػػػاقض فػػػػػي اآلراء، بػػػػػيف خطابػػػػػات دينيػػػػػة مختمفػػػػػة كػػػػػؿ حسػػػػػب ايدلكجيػػػػػة ل         
 منظكمػػػػػةالخمػػػػػبل فػػػػػي  احػػػػػداثمعينػػػػػة األمػػػػػر الػػػػػذم ادخػػػػػؿ المجتمػػػػػع كخاصػػػػػة الشػػػػػباب إلػػػػػى منزلقػػػػػات فكريػػػػػة ىدامػػػػػة كضػػػػػارة ك 

 . القيمية لممجتمع

ضػػػػػػكع مكضػػػػػػكعا بػػػػػػالغ االىميػػػػػػة فػػػػػػي كقتنػػػػػػا الحاضػػػػػػر خصكصػػػػػػا فػػػػػػي ظػػػػػػؿ النزاعػػػػػػات التػػػػػػي ىػػػػػػذا المك  كباعتبػػػػػػار           
مختمفػػػػػة كػػػػاف ىػػػػذا المنطمػػػػؽ لتسػػػػػميط الضػػػػكء عمػػػػى دكر المؤسسػػػػػات  كأيػػػػدكلكجياتتشػػػػيدىا مجتمعاتنػػػػا العربيػػػػة بػػػػػيف جماعػػػػات 

 كتحديدا فيما يخص الجانب السمككي ليـ. الدينية في رعاية الشباب

 -أىداؼ البحث: -2
 في رعاية الشباب. الدينية كر المؤسساتالتعرؼ عمى د-1
 التعرؼ عمى تأثير المؤسسات الدينية عمى سمكؾ الشباب.-2

 -أىمية البحث: -3
 تظير اىمية البحث مف خبلؿ إبراز دكر المؤسسات الدينية في رعاية الشباب.-1
 تسميط الضكء عمى أثر المؤسسات الدينية عمى سمكؾ الشباب.-2

 -تساؤالت البحث: -4
 ؟لمؤسسات الدينية في رعاية الشبابا مادكر-1
 ؟ىؿ لممؤسسات الدينية تأثير عمى سمكؾ الشباب-2

 -الصعكبات التي كاجيت البحث: -5
 قمة البحكث كالدراسات العممية التي تناكلت ىذا المكضكع.-1
  ندرة المصادر كالكتب كالمراجع التي تناكلت ىذا المكضكع.-2
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 -مصطمحات الدراسة: -5

 -تعريؼ المؤسسة: -1
ا لمعػػػػايير تنظيميػػػػة خاصػػػػة فػػػػي قػػػػىػػػػي منظمػػػػة تػػػػـ تأسيسػػػػيا مػػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ نػػػػكع مػػػػا مػػػػف األعمػػػػاؿ مثػػػػؿ: تقػػػػديـ الخػػػػدمات كف

 (1)مجاؿ عمميا.

 -كتعرؼ المؤسسة:

 (2))بأنياٌ إنشاء كتأسيس مكاف خاص أك عاـ مف أجؿ تطبيؽ برنامج أك فكرة ما(.

 -الديف في المغة: مفيـك1

 (3).(مالؾ يـك الديف، ككما تديف تدافك سياسة كالرأم كالحكـ كالطاعة كالجزاء رة كاليىك العادة كالحاؿ كالس)

الػػػػػػذم يحقػػػػػػؽ بػػػػػػو الفػػػػػػرد عبلقاتػػػػػػو مػػػػػػع الطاقػػػػػػات فػػػػػػكؽ االنسػػػػػػانية  )ىػػػػػػك الطريػػػػػػؽ -تعريػػػػػػؼ الػػػػػػديف مػػػػػػف الناحيػػػػػػة االجتماعيػػػػػػة:
التػػػػػػػي تػػػػػػنظـ سػػػػػػػمكؾ  كالتػػػػػػػي يعتقػػػػػػد فػػػػػػػي حمايتيػػػػػػا كيػػػػػػػنظـ العبلقػػػػػػات بػػػػػػيف الفػػػػػػػرد كمجتمعػػػػػػو كيمثػػػػػػػؿ القػػػػػػيـ الخفيػػػػػػةكالخارقػػػػػػة ك 

 (4).(االفراد

 -تعريؼ المؤسسة الدينية في عمـ االجتماع: -2
ىػػػػػي نسػػػػػؽ مػػػػػف المعػػػػػايير كاالدكار  المنظمػػػػػة التػػػػػي تكاجػػػػػو الحاجػػػػػة الدائمػػػػػة إلػػػػػى االجابػػػػػة عمػػػػػى االسػػػػػئمة )المؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة 

 (5).(النيائية المتصمة بيدؼ الحياة كبمعني المكت

 -تعريؼ الدكر: -3
 (6).المعايير فيما يختص بسمكؾ فرد يقـك بكظيفة معينة في الجماعة( )الدكر عبارة عف نمط مف

محصػػػػػمة ظػػػػػركؼ نفسػػػػػية كاجتماعيػػػػػة، أم باعتبػػػػػاره يػػػػػدؿ عمػػػػػى االفعػػػػػاؿ التػػػػػي يقػػػػػـك بيػػػػػا االفػػػػػراد بشػػػػػكؿ بأنػػػػػو  )كيعػػػػػرؼ الػػػػػدكر
 (1).يتكافؽ مع البناء االجتماعي(

                                                           
 .27،ص1981محمكد الكردم ، التخطيط كالتنمية االجتماعية ، دار المعارؼ، القاىرة،  - 1

 . 28محمكد الكردم، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2

 .572،ص 1982جميؿ صميبا، المعجـ الفمسفي، دار الكتاب المبناني، الجزء االكؿ، د ط، بيركت، - 3
 .85،ص1989ماعية، الرياض،زكي محمد اسماعيؿ، كمية العمـك االجت - 4

 .223،224ص2003فاركؽ ساسي، قامكس مصطمحات عمـ االجتماع، دار مدني لمطباعة كالنشر ، الجزائر، - 5

 . 129، ص. 1984حامد زىراف، عمـ نفس االجتماعي، عالـ الكتب، قاىرة،  - 6
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 -:السمكؾ تعريؼ -4
الحركػػػػي كاالنفعػػػػالي كاالجتمػػػػاعي الػػػػذم يقػػػػـك بػػػػو الفػػػػرد، كالسػػػػمكؾ يتمثػػػػؿ بأنػػػػو جميػػػػع اكجػػػػو النشػػػػاط العقمػػػػي ك )يقصػػػػد بالسػػػػمكؾ 

 (2).(في النشاط المستمر الدائـ الذم يقـك بو الفرد لكي يتكافؽ كيتكيؼ مع بيئتو كيشبع حاجاتو كيحؿ مشكبلتو

 -:مفيكـ رعاية الشباب -5
لمشػػػػػػػباب  لئيػػػػػػػة كعبلجيػػػػػػػة تػػػػػػػؤدكانشػػػػػػػائية كانما كقائيػػػػػػػةىػػػػػػػي خػػػػػػػدمات مينيػػػػػػػة اك عمميػػػػػػػات اك جيػػػػػػػكد منظمػػػػػػػة ذات صػػػػػػػيغة )

أك جماعػػػػػػات لمكصػػػػػػػكؿ إلػػػػػػى حيػػػػػػػاة افضػػػػػػؿ تسػػػػػػػكدىا عبلقػػػػػػات جيػػػػػػػدة كمسػػػػػػتكيات إنمائيػػػػػػػة  كػػػػػػػأفرادكتيػػػػػػدؼ إلػػػػػػػى مسػػػػػػاعدتيـ 
مكاناتيـ كتتكافؽ مع مستكيات المجتمع الذم نعيش فيو  (3).(تتماشي مع رغباتيـ كا 

مػػػػػػػع الشػػػػػػػباب  متخصصػػػػػػػيفبمعرفػػػػػػػة كتعػػػػػػػرؼ رعايػػػػػػػة الشػػػػػػػباب بأنيػػػػػػػا طريقػػػػػػػة كعمميػػػػػػػات كجيػػػػػػػكد مينيػػػػػػػة منظمػػػػػػػة تمػػػػػػػارس )
 (4)كمجتمعات(.كالمؤسسات المختمفة كتيدؼ إلى تمبية احتياجات الشباب في كافة اشكاليا كأفراد كجماعات 

 -تعريؼ الشباب: -6
ة التػػػػي تحمػػػػؿ ليػػػػـ فػػػػرص نمػػػػاء المجتمػػػػع كصػػػػناعة المسػػػػتقبؿ، كمػػػػا جػػػػر حكتمػػػػة الالبأنيػػػػا  )يعػػػػرؼ مصػػػػطفي حجػػػػازم الشػػػػباب

مػػػػػف البػػػػػدؿ  ليتمكنػػػػػكايػػػػر فػػػػػي عمميػػػػػة تػػػػأثيرىـ كادمػػػػػاجيـ فػػػػػي مسػػػػارات تكظيػػػػػؼ طاقػػػػػاتيـ االنتاجيػػػػة أنيػػػػـ يشػػػػػكمكف التحػػػػػدم الكب
 (5).(كالعطاء

 -:كيعرؼ الشباب ايضا

( سػػػػنة كتشػػػػمؿ الجنسػػػػيف 30-18احػػػػؿ عمػػػػر االنسػػػػاف، تتميػػػػز بػػػػالبمكغ كاإلدراؾ فػػػػي الفتػػػػرة الزمنيػػػػة مػػػػف)ر ىػػػػي مرحمػػػػة مػػػػف م)
ناثاٌ   (6).(ذككرا كا 

 -منيج الدراسة:

لباحػػػػػث عمػػػػػى اسػػػػػتخداـ المػػػػػنيج الكصػػػػػفي كالػػػػػذم يعػػػػػرؼ بأنػػػػػو مجمكعػػػػػة االجػػػػػراءات البحثيػػػػػة التػػػػػي تتكامػػػػػؿ لكصػػػػػؼ اعتمػػػػػد ا
لمكضػػػػػػػكع اعتمػػػػػػػادا عمػػػػػػػى جمػػػػػػػع الحقػػػػػػػائؽ كالبيانػػػػػػػات كتحميميػػػػػػػا تحمػػػػػػػيبل عمميػػػػػػػا كدقيقػػػػػػػا السػػػػػػػتخبلص دالالتيػػػػػػػا االظػػػػػػػاىرة اك 

 كالكصكؿ إلى نتائج اك تعميمات عف المكضكع محؿ البحث.
                                                                                                                                                                                           

 .67،ص1993االردني ، عماف،  عبد الرحمف عدس ، ك محي الديف تكؽ ، المدخؿ الي عمـ النفس، مركز الكتب - 1

 43، ص1987عمى أحمد عمى، االسس العامة لمسمكؾ مع التطبيؽ عمى السمكؾ التنظيمي، القاىرة، مكتبة عيف الشمس،  - 2

 .11 -10، ص  1989عمى محمد بخيث حسف، الخدمة االجتماعية في مجاؿ رعاية الشباب، مكتبة االنجمك، القاىرة، - 3

 .157، ص 1997لخدمة االجتماعية كمجاالت الممارسات المينية، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، عبد الحي صالح، ا - 4

 .203، ص2006، 2مصطفي حجازم، سيككلكجية االنساف المقيكر، دراسة تحميمية نفسية اجتماعية، المغرب، الدار البيضاء، ط - 5

  .22، ص 1999م، دار الكتاب الكطنية، أحمد محمد ضبيعة، التنشئة االجتماعية لمشباب، بنغاز  -6
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 -لمكضكع الدراسة: المفسرة النظرية

 -تمييد:

 فاعتمػػػػػد الباحػػػػػث فػػػػػي مكضػػػػػكع بحثػػػػػو عمػػػػػى المػػػػػدخؿ البنػػػػػائي الػػػػػكظيفي الػػػػػذم يػػػػػرم بػػػػػأف المجتمػػػػػع عبػػػػػارة عػػػػػف مجمكعػػػػػة مػػػػػ
التػػػػي تتفاعػػػػؿ فيمػػػػا بينيػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ اداء كػػػػؿ بنيػػػػة كنسػػػػؽ كظيفتػػػػو داخػػػػؿ البيئػػػػة االجتماعيػػػػة، كمػػػػا تسػػػػعي  كاالنسػػػػاؽالبنيػػػػات 

الظػػػػػػاىرة  ريػػػػػػة بػػػػػػيف الفػػػػػػرد كالجماعػػػػػػة كالمجتمػػػػػػع كليػػػػػػذه المدرسػػػػػػة اساسػػػػػػيف، أكليمػػػػػػا: تصػػػػػػك العبلقػػػػػػة التبادل تفسػػػػػػير كفيػػػػػػـإلػػػػػػى 
محػػػػؿ التفسػػػػير مػػػػف خػػػػبلؿ النظػػػػر إلػػػػى المجتمػػػػع كأنظمػػػػة متفاعمػػػػة، أمػػػػا االسػػػػاس الثػػػػاني ىػػػػك العبلقػػػػة السػػػػببية المفترضػػػػة بػػػػيف 

كبالتػػػػػػالي فػػػػػػإف ىػػػػػػذا ىػػػػػػذه األنظمػػػػػػة كالتػػػػػػي تتكػػػػػػكف مػػػػػػف كظػػػػػػائؼ تسػػػػػػعي إلشػػػػػػباع حاجػػػػػػات النسػػػػػػؽ لممحافظػػػػػػة عمػػػػػػى تكازنػػػػػػو، 
 تكازنػػػػػػوأساسػػػػػػيو فػػػػػػي المجتمػػػػػػع تػػػػػػؤدم كظيفػػػػػػة الحفػػػػػػاظ عمػػػػػػى  ك البحػػػػػػث بػػػػػػرم أف المؤسسػػػػػػات الدينيػػػػػػة بكافػػػػػػة اشػػػػػػكاليا ىػػػػػػي

 كديمكمتو، كاستقراره مف خبلؿ تحقيؽ التماسؾ كالتضامف كاالندماج االجتماعي ألفراده.

 -النظرية الكظيفية: ظيكرىا، ركادىا ، مبادئيا: -1
يػػػػػة الكظيفيػػػػػة مػػػػػف أىػػػػػـ كأبػػػػػرز النظريػػػػػات االجتماعيػػػػػة التػػػػػي ظيػػػػػرت اصػػػػػكليا فػػػػػي البيكلكجيػػػػػا كعمػػػػػـ الػػػػػنفس تعػػػػػد النظريػػػػػة البنائ

 (1)كاالنتربيكلكجيا الثقافية قبؿ أف تظير في عمـ االجتماع .
كلقػػػػػػد تأسسػػػػػػت فػػػػػػي القػػػػػػرف التاسػػػػػػع عشػػػػػػر كاسػػػػػػتمرت بػػػػػػالنمك كالتطػػػػػػكر إلػػػػػػى أف أصػػػػػػبح االتجػػػػػػاه الػػػػػػكظيفي أحػػػػػػد االتجاىػػػػػػات 

فػػػػػي عمػػػػػـ االجتمػػػػػاع المعاصػػػػػر، نظػػػػػرا الرتباطػػػػػو فػػػػػي بعػػػػػض جكانبػػػػػو باالتجػػػػػاه التحميمػػػػػي كالػػػػػذم سػػػػػاىـ فػػػػػي  النظريػػػػػة البػػػػػارزة
 (2)بركز العديد مف المؤلفات التي يمكف اعتبارىا تحميميو كظيفية في الكقت نفسو .

يعتبػػػػر ىػػػػذا كمػػػػف أبػػػػرز ركاد ىػػػػذا االتجػػػػاه ) تػػػػالككت بارسػػػػكنز، كىربػػػػرت سبنسػػػػر ، ركبػػػػرت ميرتػػػػكف( كغيػػػػرىـ مػػػػف العممػػػػاء، ك 
اإلتجػػػػػػػػػػاه أف المشػػػػػػػػػػكبلت االجتماعيػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػنع المجتمػػػػػػػػػػع االكسػػػػػػػػػػع ببنائػػػػػػػػػػو االجتمػػػػػػػػػػاعي كالثقػػػػػػػػػػافي كالسياسػػػػػػػػػػي 

 (3)كاالقتصادم، كبالتالي ال يعتبر أف أفراد المجتمع أك فئاتو اك جماعاتو اك طبقاتو االجتماعية مصادر حقيقية ليا.
كؿ فػػػػػػػػي البنػػػػػػػػاء االجتمػػػػػػػػاعي العػػػػػػػػاـ، كيشػػػػػػػػمؿ تفكػػػػػػػػؾ البنػػػػػػػػاء كصػػػػػػػػنؼ ىػػػػػػػػذا االتجػػػػػػػػاه النظػػػػػػػػرم نػػػػػػػػكعيف مػػػػػػػػف التػػػػػػػػكترات ، اال

االجتمػػػػاعي، حيػػػػث تفقػػػػد االعػػػػراؼ تأثيرىػػػػا عمػػػػى جماعػػػػات المجتمػػػػع كأفػػػػراده، امػػػػا النػػػػكع الثػػػػاني مػػػػف التػػػػكترات فيمثمػػػػو الخمػػػػؿ 
تكامػػػػؿ فػػػػي فػػػػي البنػػػػاء القيمػػػػي كالمعيػػػػارم كالػػػػذم يػػػػأتي نتيجػػػػة اخػػػػتبلؿ البنػػػػاء االجتمػػػػاعي العػػػػاـ أك نتيجػػػػة لعػػػػدـ االتسػػػػاؽ اك ال

 (4)طريقة المجتمع في تربية أبنائو كنشأتيـ.

 

                                                           
 .322،ص1992نيقكال تيما شيؼ، النظرية في عمـ االجتماع نشأتيا كتطكرىا، ترجمة محمكد عكف، دار المعارؼ، القاىرة،  - 1

 .729،ص1985قيس النكرم عبد المنعـ، النظريات االجتماعية، منشكرات جامعة المكصؿ، بغداٌد، - 2

 .231،ص1998ؿ، قضايا عمـ االجتماع المعاصر، دار منشأة المعارؼ االسكندرية، قبارم محمد اسماعي - 3

  .55، ص2001مجمكعة مف المؤلفيف، المشكبلت االجتماعية، منشكرات جامعة القدس المفتكحة، عماف  -4
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 :الكظيفية البنيكية النظرية مبادئ

 -ىذه النظرية عمى عدة مبادئ اساسية كىي: ترتكز

 المجتمع نظاـ كمى ،أم أنو كؿ يتككف مف اجزاء تعتمد عمي بعضيا البعض. -1
 كالمؤسسػػػػػات الثقافيػػػػػة، السػػػػػمات مثػػػػػؿ) اجزائػػػػػو مػػػػػف جػػػػػزء أم فيػػػػػـ ال يمكػػػػػف أنػػػػػو أم االجػػػػػزاء قبػػػػػؿ يػػػػػأتي النظػػػػػامي الكػػػػػؿ ىػػػػػذا -2

 .ككؿ المجتمع نظاـ إلى باإلشارة إال.....(األسرية كالنظـ القانكنية،
 كتكازنػػػػػو، الكػػػػػكف عمػػػػػى المحافظػػػػػة اجػػػػػؿ مػػػػػف بكظيفػػػػػة يقػػػػػـك الجػػػػػزء اف إلػػػػػى بػػػػػالنظر يػػػػػتـ الكػػػػػؿ إلػػػػػى باإلشػػػػػارة الجػػػػػزء فيػػػػػـ إف -3

 .ةكظيفي عبلقة كالكؿ الجزء بيف العبلقة تككف كبذلؾ
 كتتطػػػػػابؽ الػػػػػبعض، بعضػػػػػيا تعػػػػػزز االجػػػػػزاء أف إذ كظيفػػػػػي، اعتمػػػػػاد ىػػػػػك ذاتػػػػػو حػػػػػد فػػػػػي االجػػػػػزاء بػػػػػيف المتبػػػػػادؿ االعتمػػػػػاد إف -4

 المنطقيػػػػػة المقػػػػػدمات ىػػػػػذه كتتجسػػػػػد الكػػػػػؿ، عمػػػػػى المحافظػػػػػة عمػػػػػى االجػػػػػزاء تعمػػػػػؿ المطابقػػػػػة المشػػػػػتركة كبيػػػػػذه بعضػػػػػيا، مػػػػػع
 (1).سكنز بار تالككت نظرية في بكضكح

 -كع البحث:تفسير النظرية لمكض

تػػػػػـ تطبيػػػػػػؽ البنائيػػػػػػة الكظيفيػػػػػػة عمػػػػػػى مكضػػػػػكع البحػػػػػػث اال ىػػػػػػك دكر المؤسسػػػػػػات الدينيػػػػػػة فػػػػػي رعايػػػػػػة الشػػػػػػباب باعتبارىػػػػػػا مػػػػػػف 
مبلئمتيػػػػػا ايضػػػػػا ىػػػػػذا المكضػػػػػكع، فيػػػػػي تيػػػػػدؼ إلػػػػػى أف لاكثػػػػػر النظريػػػػػات الشػػػػػائعة كالمسػػػػػتخدمة فػػػػػي البحػػػػػكث االجتماعيػػػػػة، ك 

نظمػػػػػة اجتماعيػػػػػة ليػػػػػا دكر معػػػػػيف تقػػػػػـك بػػػػػو، كمػػػػػف خػػػػػبلؿ ذلػػػػػؾ كػػػػػؿ فػػػػػرد فػػػػػي المجتمػػػػػع لػػػػػو دكر معػػػػػيف، ككػػػػػؿ مؤسسػػػػػة اك م
الباحػػػػػػث الػػػػػػربط بػػػػػػيف النظريػػػػػػة الكظيفيػػػػػػة كبػػػػػػيف دكر المؤسسػػػػػػات الدينيػػػػػػة فػػػػػػي رعايػػػػػػة الشػػػػػػباب، بحيػػػػػػث اف المؤسسػػػػػػات  حػػػػػػاكؿ

عايػػػػػة الشػػػػػباب كتػػػػػكجيييـ نحػػػػػك الطريػػػػػؽ السػػػػػكم، فػػػػػإذا قامػػػػػت ىػػػػػذه المؤسسػػػػػة بػػػػػدكرىا ر الدينيػػػػػة ليػػػػػا دكر ميػػػػػـ كحسػػػػػاس فػػػػػي 
 دنيػػػػاىـامػػػػكر ديػػػػنيـ ك  مػػػػا يخػػػػصجػػػػو كحاكلػػػػت تقػػػػكيـ سػػػػمككيات الشػػػػباب كتنظػػػػيـ حيػػػػاتيـ الدينيػػػػة كتعمػػػػيميـ كػػػػؿ عمػػػػى اكمػػػػؿ ك 

، طائفيػػػػػةاك  مذىبيػػػػػةاك  حزبيػػػػػةسياسػػػػػية اك ألل اطػػػػػراؼ كالغيػػػػػر المعمػػػػػف اعمػػػػػى مػػػػػنيج كسػػػػػطي ، بعيػػػػػدا عػػػػػف االنتمػػػػػاء المعمػػػػػف 
ئػػػػػة الميمػػػػػة فػػػػػي المجتمػػػػػع االكىػػػػػي الشػػػػػباب، بيػػػػػذا تكػػػػػكف ىػػػػػذه المؤسسػػػػػة قػػػػػد قامػػػػػت بػػػػػدكرىا عمػػػػػى اكمػػػػػؿ كجػػػػػو اتجػػػػػاه ىػػػػػذه الف

إلػػػػػى مصػػػػػافي بػػػػػو يػػػػػنعكس عمػػػػػى تطػػػػػكر المجتمػػػػػع كتقدمػػػػػو كالكصػػػػػكؿ  السػػػػػكية ، كالػػػػػذمكبػػػػػذلؾ تتسػػػػػني ليػػػػػـ التنشػػػػػئة الدينيػػػػػة 
 الدكؿ المتقدمة.

ىائػػػػؿ  تبديػػػػدذا حػػػػدث خمػػػػؿ فػػػػي اداء كظػػػػائؼ ىػػػػذه المؤسسػػػػة فػػػػإف ذلػػػػؾ سػػػكؼ يػػػػؤثر سػػػػمبا عمػػػػى الشػػػػباب، كينطػػػػكم عمػػػػى إأمػػػا 
فػػػػػي احسػػػػػف التكقعػػػػػات  يفضػػػػػي بشػػػػػتي انكاعيػػػػػا، األمػػػػػر الػػػػػذم لمقدراتػػػػػوفػػػػػي المجتمػػػػػع، كاسػػػػػتنزافا  الفاعمػػػػػةالبشػػػػػرية  تلئلمكانػػػػػا

 اه.بعات كاالرىاب كالتطرؼ كادخاؿ الببلد في منزلؽ ال يحمد عقاإلى تفجر النز 

                                                           
 .41-40، ص2004، 1احمد سالـ االحمر، عمـ اجتماع االسرة، دار الكتاب الجديدة المتحدة ، بنغازم، ط - 1
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 المحكر األكؿ المؤسسات الدينية، تعريفيا، انكاعيا، كسائميا، كظائفيا.

 -ية:تعريؼ المؤسسات الدين

يقصػػػػد بالمؤسسػػػػػة الدينيػػػػة ىػػػػػي تمػػػػػؾ المنظمػػػػة الدينيػػػػػة الرسػػػػػمية ذات الصػػػػبغة الدائمػػػػػة كالمسػػػػػتمرة كػػػػكزارة االكقػػػػػاؼ كالمسػػػػػاجد )
 (1).(السماكية لؤلديافكاماكف العبادة االخرل التابعة 

 )المؤسسة الدينية(. ائي لمباحث خاص بمصطمحر تعريؼ اج

كتعطػػػػػي ليػػػػػا كافػػػػػة الصػػػػػبلحيات لمزاكلػػػػػة مياميػػػػػا فػػػػػي نشػػػػػر  رسػػػػػميبشػػػػػكؿ  ىػػػػػي تمػػػػػؾ المؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة التػػػػػي تتبناىػػػػػا الدكلػػػػػة
 تعاليـ الديف كاالصبلح بيف الناس.

 -المعني االصطبلحي لمديف:

 كغايتو، كمف بيف ىذه التعريفات نستعرض االتي: يعتومف حيث طب وىناؾ عدة تعريفات لمديف تكضح مفيكم

 (2)تيارىـ المحمكد إلى الخير باطنا كظاىرا(.) كضع إليي سائؽ لذكم العقكؿ باخ يعرؼ الديف بأنو

 (3)) كضع إليي يرشد إلى الحؽ في االعتقادات كالى الخير في السمكؾ كالمعامبلت(. كيعرؼ ايضا بأنو

كػػػػػاف صػػػػػبلة يقػػػػػـك بيػػػػػا االنسػػػػػاف ليتجنػػػػػب شػػػػػركر االركاح كاالليػػػػػة ، كحػػػػػيف ازدات المعػػػػػارؼ كالعمػػػػػـك  كالػػػػػديف بمعنػػػػػاه القػػػػػديـ
يصػػػػػػنع اسػػػػػػئمة اكثػػػػػػر تعقيػػػػػػدا كتقػػػػػػدما ، اال انيػػػػػػا كانػػػػػػت زائفػػػػػػة كمضػػػػػػممة، ثػػػػػػـ اصػػػػػػبح الػػػػػػديف فػػػػػػي نيايػػػػػػة تعمػػػػػػـ االنسػػػػػػاف كيػػػػػػؼ 

المطػػػػػػاؼ اكثػػػػػػر تماسػػػػػػكا، حػػػػػػيف اسػػػػػػتندا التفسػػػػػػير الػػػػػػديني اخيػػػػػػرا إلػػػػػػى مصػػػػػػادر سػػػػػػيككلكجية كاصػػػػػػكؿ عمميػػػػػػة، كمػػػػػػف ىنػػػػػػا بػػػػػػدا 
نسػػػػػػي )مكنتسػػػػػػيكك( إلػػػػػػى كظيفػػػػػػة التفسػػػػػػير االجتمػػػػػػاعي اك السكسػػػػػػيكلكجي لمفكػػػػػػر الػػػػػػديني ، منػػػػػػذ التفػػػػػػت عػػػػػػالـ االجتمػػػػػػاع الفر 

الػػػػػػديف االجتماعيػػػػػػة، ككصػػػػػػمو بمصػػػػػػادر كشػػػػػػركط ناجمػػػػػػة عػػػػػػف ظػػػػػػركؼ البيئػػػػػػة، تمػػػػػػؾ االتػػػػػػي تحمػػػػػػؿ كتعطػػػػػػؿ ظيػػػػػػكر الػػػػػػديف 
 (4)كتطكره.

 رعظػػػػـ احػػػػدىما االخػػػػػر كيخضػػػػع لػػػػو، غيػػػػر أف الشػػػػػعك يكممػػػػا سػػػػبؽ يتضػػػػح اف كممػػػػة الػػػػػديف تشػػػػير إلػػػػى عبلقػػػػة بػػػػػيف طػػػػرفيف 
عكر كاحػػػػد ميمػػػػا يكػػػػف  نمػػػػط التػػػػديف الػػػػذم يػػػػؤمف بػػػػو، كىػػػػذا الشػػػػعكر تغمػػػػب عميػػػػو الػػػػديني الػػػػذم ينتػػػػاب المػػػػؤمف إنمػػػػا ىػػػػك شػػػػ

                                                           
 .220،ص1981محمد مصطفي الزحيمي االعتداؿ في التديف فكرا كسمككا كمنياجا، المطبعة التعاكنية ، دمشؽ ،  - 1

 . 9، ص 1976محمد الطاىر بف عاشكر، أصكؿ النظاـ االجتماعي في االسبلـ، الشركة التكنسية لمتكزيع، - 2
 دياف، دار القمـ، الككيت، بدكف تاريخ.محمد عبد ا دراز الديف، بحكث مميدة لدراسة تاريخ اال - 3

 .426،ص1998قبارم محمد اسماعيؿ، قضايا عمـ االجتماع المعاصر، منشأة المعارؼ، االسكندرية،  - 4
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صػػػػػػػفة الشخصػػػػػػػية كالذاتيػػػػػػػة كيصػػػػػػػعب كصػػػػػػػفو كتحميمػػػػػػػو مكضػػػػػػػكعيا، ألنػػػػػػػو متعمػػػػػػػؽ بالػػػػػػػذات البشػػػػػػػرية كمػػػػػػػاتتطكم عمييػػػػػػػا مػػػػػػػف 
 (1)لمدراسة العممية الدقيقة. ال تخضعانفعاالت كاحاسيس، كدكافع كامزجة 

ككنيػػػػػا تمثػػػػؿ الجانػػػػب العممػػػػي كالتطبيقػػػػػي لممصػػػػطمح الػػػػديف، ال سػػػػػيما لالمؤسسػػػػة الدينيػػػػة لػػػػذلؾ حػػػػاكؿ الباحػػػػث التركيػػػػػز عمػػػػى 
ك مػػػػا اجتمػػػػاعي  مػػػػا ىػػػػكانػػػػو يمكػػػػف دراسػػػػتيا كتحميميػػػػا كالكقػػػػكؼ عمػػػػى جكانػػػػب القػػػػكة كالضػػػػعؼ فييػػػػا، باعتبارىػػػػا الصػػػػمة بػػػػيف 

كالخػػػػػكض فيػػػػػو  دينػػػػػي ، عمػػػػػى عكػػػػػس مفيػػػػػـك الػػػػديف، كالػػػػػذم يمثػػػػػؿ مصػػػػػطمح فضػػػػػفاض، كمػػػػف الصػػػػػعب تحميمػػػػػو كدراسػػػػػتو ىػػػػك
 بأريحية لككنو مف االشياء المقدسة الغير قابمة لمجدؿ كالنقاش عند الكثير مف البحاث.

 -تنقسـ المؤسسات الدينية إلى: -انكاع المؤسسات الدينية:

دارة الحككمػػػػة مثػػػػؿ كزارة  -:المؤسسػػػػة الرسػػػػمية -1 كيقصػػػػد بيػػػػا المؤسسػػػػات التػػػػي تتبػػػػع نظػػػػاـ الدكلػػػػة، بحيػػػػث تكػػػػكف بإشػػػػراؼ كا 
الفتػػػػػػػػكم كلجانيػػػػػػػػا كالمسػػػػػػػػاجد، كالجامعػػػػػػػػات كالكميػػػػػػػػات كالمعاىػػػػػػػػد الدينيػػػػػػػػة  ركالمقدسػػػػػػػػات االسػػػػػػػػبلمية كدك  كالشػػػػػػػػؤكف االكقػػػػػػػػاؼ

التابعػػػػػة ليػػػػػا، كىػػػػػي كػػػػػؿ مؤسسػػػػػة تعمػػػػػؿ عمػػػػػى خدمػػػػػة االسػػػػػبلـ كالمسػػػػػمميف ضػػػػػمف اطػػػػػار الدكلػػػػػة كادارتيػػػػػا، كتعػػػػػد جػػػػػزءا مػػػػػف 
 مجتمع ككؿ.االفراد كمعامبلتيـ كعمى ال شؤكفمؤسسات الدكلة مف حيث االشراؼ عمى 

 -المؤسسات الغير رسمية: -2
بػػػػأمكر  كتفقػػػػيييـ اإلفػػػػرادإليػػػػو، كتربيػػػػة  ةىػػػػي عبػػػػارة عػػػػف مؤسسػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدني كالتػػػػي تقػػػػـك عمػػػػى خدمػػػػة االسػػػػبلـ كالػػػػدعك 

ديػػػػػػػنيـ كىػػػػػػػي خاضػػػػػػػعة لسػػػػػػػمطة الدكلػػػػػػػة، كلػػػػػػػذلؾ كػػػػػػػاف لزامػػػػػػػا عمػػػػػػػى الدكلػػػػػػػة االعتػػػػػػػراؼ بيػػػػػػػا كاصػػػػػػػدار التػػػػػػػراخيص القانكنيػػػػػػػة 
كغالبػػػػا مػػػػا تكػػػػكف تبعيتيػػػػا  (2)الحكػػػػكمي عمػػػػى برامجيػػػػا لؤلشػػػػراؼالمقابػػػػؿ خضػػػػكع ىػػػػذه المؤسسػػػػات  لمشػػػػركعية انشػػػػطتيا كفػػػػي

 الجمعيات كالمجبلت الدينية.الزكايا ك كزارة االكقاؼ مثؿ ل

 كسائؿ المؤسسة الدينية:

تقػػػػاف تسػػػػعي المؤسسػػػػة الدينيػػػػة لبلعتمػػػػاد عمػػػػى مجمكعػػػػة مػػػػف الكسػػػػائؿ التػػػػي تمكنيػػػػا مػػػػف اداء مياميػػػػا المناطػػػػة بيػػػػا بفاعميػػػػ ة كا 
 -كمف ىذه الكسائؿ ىي:

: كىػػػػػػي عبػػػػػػارة عػػػػػف االدكات كاالليػػػػػػات كاالجيػػػػػزة التػػػػػػي تسػػػػػػتعمميا المؤسسػػػػػة الدينيػػػػػػة فػػػػػي اداء مياميػػػػػػا كالمػػػػػػذياع التكنكلكجيػػػػػا -1
 باء كاجيزة التكييؼ كالتبريد.....الخ.ر كالكي

ؤسسػػػػة الدينيػػػػة كالتػػػػي تميزىػػػػا عػػػػف : كىػػػػي العمػػػػـ اك المػػػػكف اك الشػػػػعار كقطعػػػػة المكسػػػػيقي التػػػػي تعتمػػػػدىا المالشػػػػارات كالرمػػػػكز -2
 المؤسسات االخرل في المجتمع.

                                                           
 .45، ص 2005د. احساف محمد الحسف، عمـ االجتماع الديني، دار كائؿ لمنشر، عماف،  -1

 .406، ص1975، دا رالسبلـ، بغداد، د. احساف محمد الحسف، دراسات عمـ االجتماع كالديف 2
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 فييا. اإلفراد: كىي المراكز المكجكدة في المؤسسة الدينية كالتي تحدد مياـ كامتيازات المنزلة -3
: ىػػػػػػػك طبيعػػػػػػػة المغػػػػػػػة التػػػػػػػي يسػػػػػػػتعمميا االفػػػػػػػراد داخػػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػػة كالتػػػػػػػي تمكػػػػػػػنيـ مػػػػػػػف التقػػػػػػػارب كالتفػػػػػػػاىـ نظػػػػػػػاـ االتصػػػػػػػاؿ -4

ظػػػػػػاـ االتصػػػػػػاؿ عبػػػػػػارة عػػػػػػف قػػػػػػكانيف مدكنػػػػػػة اك متعػػػػػػارؼ عمييػػػػػػا تحػػػػػػدد االتصػػػػػػاالت العمكديػػػػػػة كاالفقيػػػػػػة بػػػػػػيف كاالنسػػػػػػجاـ، كن
 1.االدكار

 كظائؼ المؤسسات الدينية: -5
 تعميـ الفرد بإطار سمككي بسيط لمتعاليـ الدينية التي تحدد سمككو. -1
 اىد الدينية.تنمية الضمير االنساني مف خبلؿ الدركس كالخطب عمى منابر المساجد اك في المع -2
 الدعكة إلى ترجمة التعاليـ الدينية إلى سمكؾ عممي. -3
 .الطبقات ىذه بيف التكتر حدة لتقميص االجتماعية كالطبقات الفئات بيف المعنكم كالتقريب االجتماعي، السمكؾ تكحيد -4

المنحػػػػرؼ تجنبػػػػػا  كاب كرضػػػػا الػػػػػنفس كاالبتعػػػػاد عػػػػف السػػػػمكؾثػػػػا فػػػػي المعػػػػسػػػػمكؾ السػػػػػكم طالالترغيػػػػب كالترىيػػػػب كالػػػػدعكة إلػػػػى 
 (2).اد بايلمعقاب كسخط ا كالع

نسػػػػتخمص مػػػػدل أىميػػػػة المؤسسػػػػة الدينيػػػػة فػػػػي تربيػػػػة االفػػػػراد كخاصػػػػة فئػػػػة الشػػػػباب، لمػػػػا تغرسػػػػو فػػػػييـ  مػػػػا سػػػػبؽبلؿ خػػػػمػػػػف 
مػػػػف قػػػػيـ ركحيػػػػة، فمػػػػكال المسػػػػاجد كبقيػػػػة المؤسسػػػػات الدينيػػػػة لمػػػػا تعمػػػػـ جيػػػػؿ شػػػػبابنا ديػػػػنيـ بطريقػػػػة سػػػػكية كلػػػػـ يقتصػػػػر التعمػػػػيـ 

ييػػػػػا عمػػػػػى قػػػػػػراءة القػػػػػراف كحفظػػػػػػو فقػػػػػط، بػػػػػؿ شػػػػػػمؿ دراسػػػػػة عمػػػػػػـك الػػػػػديف كالفقػػػػػو كالشػػػػػػريعة كالمحافظػػػػػة عمػػػػػػى المغػػػػػة العربيػػػػػػة ف
العربيػػػػػػػة االسػػػػػػػبلمية، كمػػػػػػػا سػػػػػػػاىمت فػػػػػػػي اصػػػػػػػبلح المجتمػػػػػػػع كاحكالػػػػػػػو السػػػػػػػميمة كالتػػػػػػػي ىػػػػػػػي احػػػػػػػدل اىػػػػػػػـ مقكمػػػػػػػات اليكيػػػػػػػة 
 بمقاكمتيا لمبدع كاالباطيؿ كالجيؿ كالتخمؼ االجتماعي.

 خصائصيـ، اىميتيـ، مشاكميـ. اني الشباب، تعريفيـ،المحكر الث

 بداية مف ىـ الشباب:

( سػػػػػنة، كىػػػػػـ بػػػػػذلؾ يمثمػػػػػكف الشػػػػػريحة 30 -18اعمػػػػػارىـ مػػػػػف) تتػػػػػراكحيقصػػػػػد الباحػػػػػث ىنػػػػػا بالشػػػػػباب الػػػػػذككر كاالنػػػػػاث الػػػػػذيف 
ب كسػػػػػػػعت إلػػػػػػػى االىػػػػػػػـ فػػػػػػػي المجتمػػػػػػػع كليػػػػػػػذا اىتمػػػػػػػت المجتمعػػػػػػػات البسػػػػػػػيطة منيػػػػػػػا كالمركبػػػػػػػة، الناميػػػػػػػة اك المتطػػػػػػػكرة بالشػػػػػػػبا

مػػػػػف النػػػػػكاحي االقتصػػػػػادية مجتمعػػػػػاتيـ تزكيػػػػػدىـ بالميػػػػػارات كالخبػػػػػرات كالعمػػػػػـك المختمفػػػػػة، ايمانػػػػػا بػػػػػدكرىـ الميػػػػػـ فػػػػػي تطػػػػػكير 
 ......الخ.كاالجتماعية كالسياسية.

 
                                                           

 .406احساف محمد الحسف،  مرجع سبؽ ذكره ص  - 1

 .107، ص 1990د. محمد عممكه، عالمية االسبلـ كقضايا العصر، المكتبة التعاكنية، دمشؽ  - 2
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 ائص مرحمة الشباب:صثانيا: خ

ي نفػػػػس الكقػػػػت تكػػػػكف تمتػػػػاز مرحمػػػػة الشػػػػباب بخصػػػػائص جسػػػػمية كعقميػػػػة كنفسػػػػية تميزىػػػػا عػػػػف غيرىػػػػا مػػػػف مراحػػػػؿ النمػػػػك كفػػػػ
بػػػػؿ ىػػػػي مظػػػػاىر مشػػػػتركة مػػػػف السػػػػمكؾ  تابتػػػػولممرحمػػػػة التػػػػي تمييػػػػا كتعتبػػػػر ىػػػػذه الخصػػػػائص غيػػػػر  امكممػػػػة لمػػػػا قبميػػػػا، كامتػػػػداد
 تختمؼ مف بيئة ألخرل 

إلػػػػى بعػػػػض الخصػػػػائص الميمػػػػة لمرحمػػػػة الشػػػػباب اإلشػػػػارة التػػػػي يمػػػػر بيػػػػا الشػػػػباب، كيمكػػػػف  التنشػػػػئةتبعػػػػا الخػػػػتبلؼ ظػػػػركؼ 
 -كما يمي:

شػػػػباب فػػػػي ىػػػذه المرحمػػػػة مػػػػف حياتػػػو عمػػػػى أنػػػػو متمػػػرد عمػػػػى السػػػػمطة كلكػػػف ىػػػػذه النظػػػػرة تكضػػػح أف الشػػػػباب ال يتمػػػػرد ملينظػػػر  -1
 (1)عمى السمطة، بؿ إنو يتمرد عمى االسمكب المتبع مف ىذه السمطة لمقابمة احتياجاتو كامالو.

ف، كلكنػػػػو مجمكعػػػػة مػػػػف لػػػػيس الشػػػػباب عبػػػػارة عػػػػف مرحمػػػػة عمريػػػػة محػػػػددة مػػػػف سػػػػف إلػػػػى سػػػػف معػػػػي :مرحمػػػػة نفسػػػػية كسػػػػمككية -2
الصػػػػػػػفات النفسػػػػػػػية كالسػػػػػػػمككية التػػػػػػػي يتصػػػػػػػؼ بيػػػػػػػا الفػػػػػػػرد فيكتسػػػػػػػب صػػػػػػػفة الشػػػػػػػباب كتجعمػػػػػػػو قػػػػػػػادرا عمػػػػػػػى الػػػػػػػتعمـ كتكػػػػػػػكيف 

 (2)العبلقات.
 (3)بالقيـ كالمعتقدات كتككيف المكاقؼ. اكتسابمف أىـ خصائص مرحمة الشباب أنيا تعد مرحمة تككيف االتجاىات ك  -3
 حب التديف، كالكعى الديني كالحماس الديني. مثؿ نيةالمشاعر كاالتجاىات الدي بركز -4
االجتماعيػػػػػة كاالقتصػػػػػادية المختمفػػػػػة لتجاربػػػػػو  مرحمػػػػػة القػػػػػدرة عمػػػػػى االنتػػػػػاج، فعػػػػػف طريػػػػػؽ الممارسػػػػػة الفعميػػػػػة مػػػػػف قبػػػػػؿ الشػػػػػباب -5

 يصبح طاقة حركية قادرة عمى التطكر كاالبتكار.
خػػػػػػػبلؿ  اىتمػػػػػػػاـ الشػػػػػػػباب بػػػػػػػالمظير كمتابعػػػػػػػة االسػػػػػػػتغراؽ فػػػػػػػي عػػػػػػػالـ الخيػػػػػػػاؿ كحػػػػػػػب التجمػػػػػػػؿ كالتػػػػػػػزيف كيتضػػػػػػػح ذلػػػػػػػؾ مػػػػػػػف  -6

 المكضة المختمفة. صيحات
صػػػػػفاتو االجتماعيػػػػػة كالصػػػػػحية كالسػػػػػمككية دكف  اكتسػػػػػابمرحمػػػػػة الحيػػػػػاة الجماعيػػػػػة بمعنػػػػػي اف الشػػػػػباب ال يكػػػػػكف قػػػػػادرا عمػػػػػى  -7

 (4)العيش مع جماعات يتفاعؿ معيا.
 :ثالثا: أىمية الشباب

، كعقميػػػػػا المتكقػػػػػد، كعزيمتيػػػػػا الصػػػػػارخة، القكيػػػػػةالنػػػػػابض كسػػػػػكاعدىا  تكمػػػػػف أىميػػػػػة الشػػػػػباب فػػػػػي ككنػػػػػو يمثػػػػػؿ قمػػػػػب البشػػػػػرية
كقكتيػػػػػػا الضػػػػػػاربة فػػػػػػي بنػػػػػػاء صػػػػػػرح الحيػػػػػػاة القكيمػػػػػػة الدائمػػػػػػة التجػػػػػػدد كالتطػػػػػػكر، كليػػػػػػذا كانػػػػػػت عنايػػػػػػة المجتمعػػػػػػات بالشػػػػػػباب 

 تػػػػػأتىكال تكتربيتػػػػػو كتنشػػػػػئتو تنشػػػػػئة سػػػػػميمة خاليػػػػػة مػػػػػف المشػػػػػكبلت التػػػػػي تعػػػػػكؽ نمػػػػػكه كتقػػػػػؼ حػػػػػائبل دكف تحقيػػػػػؽ طمكحاتػػػػػو، 
                                                           

 .386، ص2002، 2االسكندرية، طسمكم عثماف الصديقي كاخركف، مناىج الخدمة االجتماعية كرعاية الشباب، المكتب الجامعي الحديث،  - 1

 .6، ص2006عبد المنصؼ حسف، ممارسة الخدمة االجتماعية في رعاية الشباب كقضاياىـ، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، ،  - 2

 .149-147، ص 1985محمد عمى محمد، كقت الفراغ في المجتمع الحديث، بيركت، دار النيضة، سنة - 3

 .24، ص1998كر الشباب في التنمية، منشأة المعارؼ، االسكندرية  محمد عبلء الديف، د - 4
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كالدينيػػػػػة لتربيػػػػػة  كالثقافيػػػػػةىػػػػػذه التنشػػػػػئة إال بتػػػػػكفير فػػػػػرص التعمػػػػػيـ السػػػػػميمة كالحيػػػػػاة الكريمػػػػػة كتسػػػػػخير جػػػػػؿ الخبػػػػػرات العمميػػػػػة 
 ير عجمة البناء كالتطكر.يجيؿ الشباب الذل تعتمد عميو في تس

 رابعا: مشاكؿ الشباب.

احي الحيػػػػاة المختمفػػػػة كمػػػػف أبػػػػرز ىػػػػذه المشػػػػاكؿ حاجاتػػػػو فػػػػي منػػػػ بإشػػػػباعالشػػػػباب خػػػػبلؿ قيامػػػػو  التػػػػي تكاجػػػػو مشػػػػاكؿال دتتعػػػػد
 ىي:

المشػػػػػػاكؿ التعميميػػػػػػة: يعػػػػػػاني الػػػػػػبعض مػػػػػػف الشػػػػػػباب مػػػػػػف مشػػػػػػكمة ضػػػػػػعؼ اك تػػػػػػدني المسػػػػػػتكم التعميمػػػػػػي، فػػػػػػالتعميـ األجػػػػػػكؼ  -1
إلػػػػػػى ترسػػػػػػيخ المبػػػػػػادئ كالقػػػػػػيـ السػػػػػػميمة  ال ييػػػػػػدؼالقػػػػػػائـ عمػػػػػػى التمقػػػػػػيف فقػػػػػػط ال يخمػػػػػػؽ االبتكػػػػػػار كالتجديػػػػػػد، فػػػػػػالتعميـ الػػػػػػذم 

 (1).كمثقفاجيبل كاعيا  ال يخمؽت كاالرتقاء بالمجتمع كااليجابيا
لمرحمػػػػػػػػة المراىقػػػػػػػػة  االنفعػػػػػػػػاليالمشػػػػػػػػكبلت النفسػػػػػػػػية: تتركػػػػػػػػز معظػػػػػػػػـ المشػػػػػػػػكبلت النفسػػػػػػػػية لمشػػػػػػػػباب حػػػػػػػػكؿ مشػػػػػػػػكمة النمػػػػػػػػك  -2

كاالسػػػػػػتعدادات لمرشػػػػػػد كتحمػػػػػػؿ المسػػػػػػؤكلية كاالسػػػػػػتقبلؿ عػػػػػػف األسػػػػػػرة كمػػػػػػا يعػػػػػػاني بعػػػػػػض الشػػػػػػباب مػػػػػػف كثػػػػػػرة القمػػػػػػؽ كالتػػػػػػكتر 
ة االنفعاليػػػػػػة ، كتػػػػػػؤثر ىػػػػػػذه المشػػػػػػاعر عمػػػػػػى الصػػػػػػحة النفسػػػػػػية كالنشػػػػػػاط العقمػػػػػػي كاتجاىػػػػػػات الشػػػػػػباب كعػػػػػػاداتيـ كتقمػػػػػػب الحالػػػػػػ

 2المختمفة.
المشػػػػػػكبلت االجتماعيػػػػػػة: يتعػػػػػػرض الكثيػػػػػػر مػػػػػػف الشػػػػػػباب لمعديػػػػػػد مػػػػػػف المشػػػػػػكبلت ذات الصػػػػػػمة بالجكانػػػػػػب النفسػػػػػػية كالعقميػػػػػػة  -3

كالرفقػػػػػػة الغيػػػػػػر سػػػػػػكية، االمػػػػػػر  السػػػػػػكءتمػػػػػػاء إلػػػػػػى جماعػػػػػػات إلػػػػػػى االن الخاطئػػػػػػةالتنشػػػػػػئة  جػػػػػػراءكاالجتماعيػػػػػػة، فيتجػػػػػػو الشػػػػػػباب 
 كتعتبػػػػػػر الػػػػػػخ..... االجتمػػػػػػاعي التكيػػػػػػؼ كسػػػػػػؤ الجػػػػػػرائـ كارتكػػػػػػاب كالسػػػػػػرقة السػػػػػػمككي االنحػػػػػػراؼ إلػػػػػػى الطريػػػػػػؽالػػػػػػذم يميػػػػػػد 

 ببيئتػػػػو كعبلقتػػػػو الشػػػػباب بنمػػػػك مرتبطػػػػة فيػػػػي الشػػػػباب حيػػػػاة عمػػػػى تخػػػػيـ التػػػػي كالصػػػػعاب العقػػػػد اسػػػػاس ىػػػػي الجػػػػنس مشػػػػاكؿ
 (3)المنبتقة منيا. راتوكخب األكلية

 زيػػػػػادة إلػػػػػى أدم كالبيمػػػػػكجي الجسػػػػػمي نضػػػػػجو إلػػػػػى النظػػػػػر دكف المػػػػػادم نضػػػػػجو مقكمػػػػػات السػػػػػتكماؿ الفػػػػػرد حاجػػػػػة أف كمػػػػػا 
 .أسريا استقراره كعدـ الزكاج سف تأخر يخص فيما كخاصة االجتماعية الضغكطات
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 المحكر الثالث: دكر المؤسسات الدينية في رعاية الشباب.

، كاالشػػػػػراؼ أفػػػػػرادهالدينيػػػػػة دكر ميػػػػػـ فػػػػػي تطػػػػػكير المجتمػػػػػع كتقدمػػػػػو، كىػػػػػي تتػػػػػكلي ميمػػػػػة تنظػػػػػيـ العبلقػػػػػات بػػػػػيف  لممؤسسػػػػػات
إحػػػػػػػدل كسػػػػػػػائؿ الضػػػػػػػبط االجتمػػػػػػػاعي التػػػػػػػي تضػػػػػػػبط سػػػػػػػمكؾ االفػػػػػػػراد  أنيػػػػػػػا عمػػػػػػػى االنشػػػػػػػطة العامػػػػػػػة كالخاصػػػػػػػة بيػػػػػػػـ السػػػػػػػيما

 بالقيـ الفاضمة كالتي تساعد المجتمع عمى النمك كالبناء كالتطكر.تزكدىـ ك 

الخاصػػػػػػػػة بيػػػػػػػػذه  باألنشػػػػػػػػطةكال يػػػػػػػػأتي ىػػػػػػػػذا الػػػػػػػػدكر إال مػػػػػػػػف خػػػػػػػػبلؿ تجييػػػػػػػػز المراكػػػػػػػػز كالكسػػػػػػػػائؿ كاالفػػػػػػػػراد المػػػػػػػػؤىميف لمقيػػػػػػػػاـ 
خػػػػػػػػؿ يالمؤسسػػػػػػػػات ، كالتػػػػػػػػي يجػػػػػػػػب أف تكػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػى قػػػػػػػػدرا مػػػػػػػػف االتقػػػػػػػػاف كالتطػػػػػػػػكر كالتجديػػػػػػػػد الػػػػػػػػذم يكاكػػػػػػػػب العصػػػػػػػػر كال 

 الشباب. بالمضمكف، خاصة في ككنيا تتعامؿ مع الشريحة االىـ في المجتمع االكىي

ة يسػػػػػيؿ تشػػػػػكيميا حسػػػػػب نػػػػػكمػػػػػا ىػػػػػك معمػػػػػـك اف ىػػػػػذه الشػػػػػريحة ىػػػػػي مػػػػػف اىػػػػػـ شػػػػػرائح المجتمػػػػػع فاعميػػػػػة فػػػػػي االداء فيػػػػػي لبك 
كعمميػػػػػة التيكيػػػػػد اك التنصػػػػػر ىنػػػػػا ال  (2)و(نو اك ينصػػػػػرانػػػػػرغبػػػػػة القػػػػػائميف عمييا)كػػػػػؿ مكلػػػػػكد يكلػػػػػد عمػػػػػى الفطػػػػػرة كأبػػػػػكاه ييكدا

العممػػػػي مػػػػف قبػػػػؿ كالديػػػػو بمػػػػا يشػػػػبو التمقػػػػيف كليػػػػذا اقتضػػػػت حكمػػػػة التشػػػػريع  يتقبميػػػػا المػػػػرء الصػػػػغير باقتنػػػػاع منػػػػو بػػػػؿ بػػػػالتغيير
كتفكيػػػػػره حتػػػػػي تنيػػػػػر لمشػػػػػباب الطريػػػػػؽ االقػػػػػـك لحيػػػػػاة عمميػػػػػة  عممػػػػػوسػػػػػمكؾ الشػػػػػباب كصػػػػػحتو لاالسػػػػػبلمي اف تضػػػػػع ضػػػػػكابط 

 (1)كعممية كفكرية كانتاجية.

اعكجػػػػػاجيـ الفكػػػػػرم كتطػػػػػكير ميػػػػػاراتيـ كليػػػػػذا كػػػػػاف لممؤسسػػػػػات الدينيػػػػػة الػػػػػدكر الفعػػػػػاؿ فػػػػػي ضػػػػػبط سػػػػػمككيات الشػػػػػباب كتقػػػػػكيـ 
 مف خبلؿ انكاعيا المختمفة المتمثمة في المساجد كدكر تحفيظ القراف الكريـ كالزكايا كالمراكز التابعة ليا ......الخ.

غيرأتػػػػػو عمػػػػػى امتػػػػػداد السػػػػػنكات األخيػػػػػرة اصػػػػػيبت المؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة بالسػػػػػقـ كالقصػػػػػكر فػػػػػي أداء بعػػػػػض كظائفيػػػػػا عمػػػػػى اكمػػػػػؿ 
زم إلػػػػػى عػػػػػدة اسػػػػػباب منيػػػػػا تبعيػػػػػة المؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة لمدكلػػػػػة تبعيػػػػػة شػػػػػاممة لمفتػػػػػاكم كاالحكػػػػػاـ الفقييػػػػػة، اك كجػػػػػو, كالػػػػػذم يعػػػػػ

تبعيتيػػػػػا الحػػػػػزاب طائفيػػػػػة اك تنظيمػػػػػات ارىابيػػػػػة كػػػػػذلؾ القصػػػػػكر التقنػػػػػي كالفنػػػػػي كاالعبلمػػػػػي ليػػػػػذه المؤسسػػػػػة كالػػػػػذم لػػػػػـ يعػػػػػد 
خػػػػػػرل كالػػػػػػزخـ الػػػػػػديني المنتشػػػػػػر عبػػػػػػر شػػػػػػبكات يكاكػػػػػػب التطػػػػػػكر التكنكلػػػػػػكجي المػػػػػػكازم لػػػػػػو مػػػػػػف قبػػػػػػؿ المؤسسػػػػػػات الخدميػػػػػػة اال

الكثيػػػػػركف سػػػػػحبا لمبسػػػػػاط مػػػػػف تحػػػػػت اقػػػػػداـ المؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة الرسػػػػػمية ، خاصػػػػػة فػػػػػي ظػػػػػؿ المػػػػػد  مػػػػػا يػػػػػراهاالنترنػػػػػت، كىػػػػػك 
....الخ( كالػػػػػذم يقابمػػػػػو نظػػػػػاـ فكػػػػػرم جامػػػػػد ، تػػػػػدىكرت فيػػػػػو انمػػػػػاط الصػػػػػناعة، كمابعػػػػػد الحداثػػػػػة مػػػػػا بعػػػػػداالعبلمػػػػػي لمجتمعات)
كؿ الركحانيػػػػػػة االكلػػػػػػي، كػػػػػػذلؾ سػػػػػػيادة الرمػػػػػػكز الدينيػػػػػػة عمػػػػػػى كاقعنػػػػػػا خصكصػػػػػػا عمػػػػػػى بػػػػػػات العصػػػػػػكر كدالتػػػػػػديف بفعػػػػػػؿ متغيػػػػػػر 

صػػػػػعيد الػػػػػزم لػػػػػدل النسػػػػػاء)حجاب كنقػػػػػاب( كلػػػػػدل الرجػػػػػاؿ )جمبػػػػػاب ابػػػػػيض، كبنطػػػػػاؿ كلحيػػػػػة مرسػػػػػمة( كعمػػػػػى صػػػػػعيد السػػػػػمكؾ 

                                                           
 .19،ص1985د. عز الديف منصكر، مشاكؿ الشباب المعاصرة تحت رعاية االسبلـ، دار أقرا، بيركت ،  - 1
  129صحيح مسمـ ، ركاه ابك ىريرة  ، ص  -2
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مػػػػا تتػػػػكارم قػػػػيـ جكىريػػػػة مثػػػػؿ ....الخ( فيالمػػػػرأةاليػػػػكمي) كيفيػػػػة دخػػػػكؿ المسػػػػجد، كالخػػػػركج منػػػػو، كرفػػػػض المصػػػػافحة باليػػػػد مػػػػع 
اليػػػػػكمي بػػػػػدأ مػػػػػف تسػػػػػارع السػػػػػيارات فػػػػػي  اتقػػػػػاف العمػػػػػؿ كالتفػػػػػاني فػػػػػي خدمػػػػػة النػػػػػاس، كانمػػػػػاط الػػػػػدكؽ الصػػػػػحيح فػػػػػي التعامػػػػػؿ

الشػػػػػارع كتصػػػػػايح اصػػػػػحابيا غضػػػػػبا كسػػػػػبا، كصػػػػػكال إلػػػػػى تػػػػػدىكر نزعػػػػػة التػػػػػراحـ بػػػػػيف النػػػػػاس، كغيػػػػػاب احتػػػػػراـ الكبيػػػػػر كجشػػػػػع 
 (1)التجار كشيكع االنانية.

الدينية،كعػػػػػدـ قػػػػػدرتيا عمػػػػػى مكاكبػػػػػة التطػػػػػكر كالكصػػػػػكؿ  مؤسسػػػػػتيـالشػػػػػككؾ حػػػػػكؿ ضػػػػػعؼ  ـر الشػػػػػباب كدبػػػػػدت فػػػػػييلقػػػػػد احتػػػػػا
بيػػػػـ إلػػػػى بػػػػر االمػػػػاف، كتكمػػػػف مظػػػػاىر ضػػػػعؼ المؤسسػػػػة الدينيػػػػة فػػػػي تشػػػػكيؾ الشػػػػباب فػػػػي مقػػػػدرة الػػػػديف عمػػػػى معالجػػػػة كػػػػؿ 

المستشػػػػػػػرقيف المسػػػػػػػممة ككتػػػػػػػب نافػػػػػػػدة خطيػػػػػػػرة دعػػػػػػػت إلييػػػػػػػا اجيػػػػػػػزة االعػػػػػػػبلـ غيػػػػػػػر  الحديثػػػػػػػة ،كىػػػػػػػذهالمشػػػػػػػكبلت العصػػػػػػػرية 
 2.باإلسبلـكالمستعمريف الذيف نسبكا تأخر المسمميف إلى تعمقيـ 

شػػػػػأنيـ ،  فيستصػػػػػغركفإلػػػػػى كػػػػػؿ جديػػػػػد مػػػػػف االختراعػػػػػات المتعػػػػػددة ناضػػػػػريف إلػػػػػى مكػػػػػانتيـ منيػػػػػا،  معػػػػػكفكالشػػػػػباب اليػػػػػـك متط
كصػػػػكالت  جػػػػكالتمػػػػف  كماكسػػػػبكهنا ؿ االمػػػػؿ فػػػػييـ كينػػػػدثر، غيػػػػراف المتتبػػػػع لتػػػػاريخ اسػػػػبلفحغيػػػػرىـ فيضػػػػم بعضػػػػمةكيشػػػػعركف 

الركػػػػائز أىػػػػـ  ة ىػػػػذا الػػػػديف كقدرتػػػػو عمػػػػى بنػػػػاء االمػػػػـ، فالػػػػذيف احػػػػدمسػػػػبب تمسػػػػكيـ بػػػػدينيـ كقػػػػيميـ، يعػػػػرؼ مػػػػدل عضػػػػبكذلػػػػؾ 
 االساسػػػية لنيضػػػة المجتمعػػػات كتطكرىػػػا كيػػػرم العبلمػػػة بػػػف خمػػػدكف كأف الػػػديف ركػػػف اساسػػػي فػػػي قيػػػاـ االجتمػػػاع االنسػػػاني،

عمػػػػػى اساسػػػػػيف ىػػػػػاميف ىمػػػػػػا) العصػػػػػبة كالػػػػػديف( كيػػػػػرل أف جميػػػػػػع الظػػػػػكاىر االخػػػػػرل فػػػػػي ىػػػػػػذا ىػػػػػذا االجتمػػػػػاع الػػػػػذم يعتمػػػػػػد 
االجتمػػػػاع البشػػػػرم إنمػػػػا ىػػػػي لكاحػػػػؽ العصػػػػبية كالػػػػديف،اد لػػػػكال العصػػػػبية كالػػػػديف لمػػػػا كػػػػاف ىنػػػػاؾ اجتمػػػػاع انسػػػػاني سػػػػميـ كلكػػػػاف 

 (3).شتيـ كسمككيـ كاخبلقيـيالبشر في مثؿ ىذه الحاؿ في اعداد الحيكاف غير الناطؽ في مع

ي نسػػػػػػػتكمعالجتيػػػػػػػا لي معرفتيػػػػػػػاسػػػػػػػتكعب أسػػػػػػػباب الضػػػػػػػعؼ لػػػػػػػدم المؤسسػػػػػػػة الدينيػػػػػػػة، كذلػػػػػػػؾ لغػػػػػػػرض نفيػػػػػػػـ ك نكلكػػػػػػػي        
 مراحػػػػػؿ تكػػػػػكيف المؤسسػػػػػة عمػػػػػى التعػػػػػرؼ كجػػػػػب . لممؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة القيػػػػػاـ بػػػػػدكرىا اتجػػػػػاه الشػػػػػباب كرعػػػػػايتيـ الرعايػػػػػة السػػػػػميمة

 -:االتية المراحؿ في ثؿيتم كالدم الكنيسة اك الجامع اك االكقاؼ ككزارة الدينية

 اك الشػػػػعب التػػػػي تتكػػػػكف منيػػػػا، فيػػػػي تتكػػػػكف مػػػػف عػػػػدة اقسػػػػاـ منيػػػػا قسػػػػـ االدارة االقسػػػػاـمرحمػػػػة تحميػػػػؿ المؤسسػػػػة الدينيػػػػة الػػػػى  -1
كقسػػػػػػػـ شػػػػػػػؤكف الجكامػػػػػػػع كالمسػػػػػػاجد كقسػػػػػػػـ الحسػػػػػػػابات كقسػػػػػػػـ التركػػػػػػػات كقسػػػػػػـ المكتبػػػػػػػات الدينيػػػػػػػة كقسػػػػػػػـ الدراسػػػػػػػات  كالذاتيػػػػػػة

كالمقػػػػػاءات كقسػػػػػـ العبلقػػػػػات العامػػػػػة كىكػػػػػذا، كلكػػػػػؿ قسػػػػػـ رئيسػػػػػة كمكظفيػػػػػو الػػػػػديف يحتمػػػػػكف  كالبحػػػػػكث كالنػػػػػدكات كاالجتماعػػػػػات
 المكاقع الكسطى كالقاعدية فيو.

                                                           
 (، كزارة االعبلـ، دار السياسة، الككيت.649ضعؼ التطرؼ كزحؼ العممانية، مجاة العربي، العدد)صبلح سالـ ،أزمة الركحانية الدينية تحت  - 1

 .11ص1985عز الديف منصكر، مشاكؿ الشباب المعاصرة تحت رعاية االسبلـ، دار اقرأ، ، طرابمس  - 2

 .269ص  1989-ةزكي محمد اسماعيؿ، نحك عمـ اجتماع األسبلمي، دار المطبكعات الجديدة، االسكندري - 3
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الكظيفيػػػػة التػػػػي يمكػػػػف تصػػػػنيفيا الػػػػى ثبلثػػػػة انػػػػكاع كىػػػػي   الػػػػى االدكار كالذاتيػػػػةمرحمػػػػة تحميػػػػؿ القسػػػػـ المخػػػػتص كقسػػػػـ االدارة  -2
كاالدكار الكسػػػػػػطية كػػػػػػأدكار المبلحظػػػػػػيف كمسػػػػػػاعدييـ، كاالدكار القاعديػػػػػػة  كمسػػػػػػاعديو، الدايتػػػػػػةمػػػػػػدير  كراالدكار القياديػػػػػػة كػػػػػػد

 كأدكار الكتبة ككتبة الطابعة.
كػػػػػػؿ دكر كظيفػػػػػػي فػػػػػػي المؤسسػػػػػػة الدينيػػػػػػة كػػػػػػدكر االمػػػػػػاـ فػػػػػػي ممرحمػػػػػػة تحميػػػػػػؿ الػػػػػػدكر الػػػػػػى الكاجبػػػػػػات كالحقػػػػػػكؽ االجتماعيػػػػػػة ف -3

 (1)المعنكية.ك الجامع اك دكر الحطيب اك المصمي كاجباتو كحقكقو المادية 
، كالتػػػػي مػػػػف خبلليػػػػا يػػػػتـ تنظػػػػيـ العمػػػػؿ كتنسػػػػيقو  مراحػػػػؿ تتكػػػػكف منيػػػػامػػػػف خػػػػبلؿ مػػػػا سػػػػبؽ يتضػػػػح انػػػػو لكػػػػؿ مؤسسػػػػة دينيػػػػة 

لممؤسسػػػػة القيػػػػاـ بػػػػدكرىا بالشػػػػكؿ المطمػػػػكب كلكػػػػي تسػػػػتكعب دكرىػػػػا الفاعػػػػؿ فػػػػي المجتمػػػػع، كالغػػػػرض مػػػػف معرفػػػػة  يتسػػػػنىلكػػػػي 
ب المؤسسػػػػػػة الدينيػػػػػػة مػػػػػػع حاجػػػػػػات كامػػػػػػاني كطمكحػػػػػػات ىػػػػػػذه العناصػػػػػػر المككنػػػػػػة لممؤسسػػػػػػة الدينيػػػػػػة ىػػػػػػك معرفػػػػػػة مػػػػػػدل تجػػػػػػاك 

تراب غعػػػػػف جمػػػػػكد كتحجػػػػػر المؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة كػػػػػاال المسػػػػػؤكلةإلييػػػػػا ، كمعرفػػػػػة القػػػػػكل المكضػػػػػكعية كالذاتيػػػػػة  المنتمػػػػػيفاالفػػػػػراد 
عػػػػػػػف حركيػػػػػػػة  المسػػػػػػػؤكلةلمعرفػػػػػػة العكامػػػػػػػؿ المكضػػػػػػػكعية كالذاتيػػػػػػػة  العصػػػػػػػر، كػػػػػػػذلؾمػػػػػػثبل كعػػػػػػػدـ انسػػػػػػػجاـ انشػػػػػػػطتيا مػػػػػػػع ركح 

لمؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة كتأثيرىػػػػػا فػػػػػي عقػػػػػكؿ كضػػػػػمائر الجماعػػػػػات كتنظػػػػػيـ حيػػػػػاتيـ كالمشػػػػػاركة فػػػػػي تحسػػػػػيف اكضػػػػػاعيـ كديناميكيػػػػػة ا
 (2)المعيشية كالسياسية كاالعتبارية..............الخ.

اصػػػػػػة، كتحديػػػػػػدا فيمػػػػػػا يخػػػػػػص خإف لممؤسسػػػػػػات الدينيػػػػػػة دكرا ميمػػػػػػا فػػػػػػي تطػػػػػػكر المجتمػػػػػػع بصػػػػػػفة عامػػػػػػة، كالشػػػػػػباب بصػػػػػػفة 
 م يمتؿ الديف كالقيـ كالمبادئ كالسمككيات كاالعراؼ.....الخ.الجانب االجتماعي، كالذ

كلقػػػػػد جػػػػػاء ىػػػػػذا الػػػػػدكر تبعػػػػػا لقدسػػػػػية ىػػػػػذه المؤسسػػػػػات فػػػػػي ككنيػػػػػا تمثػػػػػؿ التطبيػػػػػؽ الػػػػػكظيفي لتعػػػػػاليـ الػػػػػديف المنػػػػػزؿ مػػػػػف ا 
 سبحانو كتعالي، كمف ابرز الكظائؼ االجتماعية التي تقـك بيا ىذه المؤسسة ىي:

كرا كبيػػػػػرا فػػػػػي تنظػػػػػيـ الحيػػػػػاة االنفعاليػػػػػة كالعاطفيػػػػػة التػػػػػي يعيشػػػػػيا االنسػػػػػاف السػػػػػيما كقػػػػػت تعرضػػػػػو تػػػػػؤدل المؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة د -1
 .نكباتلمتحديات كاالزمات كال

 تساعد في تحقيؽ الكحدة الفكرية كالعقمية كالعقائدية كالكفاحية بيف االفراد الديف يؤمنكف بيا. -2
 االشراؼ عمى انشطتيا العامة كالخاصة.ك  كالكبرلتنظيـ الحياة االجتماعية في المجتمعات المحمية  -3
تحديػػػػد القػػػػيـ االيجابيػػػػة التػػػػي ينبغػػػػي عمػػػػى المػػػػؤمنيف التمسػػػػؾ بيػػػػا كالتصػػػػرؼ كفػػػػؽ تعاليميػػػػا كاسسػػػػيا كقػػػػيـ الصػػػػدؽ فػػػػي القػػػػكؿ  -4

 العمؿ كالتعاكف كالشجاعة.....الخ. يكاالخبلص  ف
المسػػػػػتقيـ كاالبتعػػػػػاد عػػػػػف الطريػػػػػؽ  رشػػػػػد المػػػػػؤمنيف  إلػػػػػى السػػػػػير فػػػػػي الطريػػػػػؽتمف كسػػػػػائؿ الضػػػػػبط االجتمػػػػػاعي، فيػػػػػي تعتبػػػػػر  -5

 كالجريمة. لبلنحراؼالمنحرؼ الذم يقكد 

                                                           
 .52 -احساف محمد حسف، مرجع سبؽ ذكره ص  - 1

 .51مرجع سبؽ ذكره ص   - 2
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ادكارىػػػػػػا الكظيفيػػػػػػة المتنكعػػػػػػة ء جعميػػػػػػا قػػػػػػادرة عمػػػػػػى اداتيػػػػػػدييا ك تسػػػػػػاعد فػػػػػػي تكامػػػػػػؿ عناصػػػػػػر شخصػػػػػػية المػػػػػػؤمف كقكتيػػػػػػا ك ت -6
 بفاعمية كنشاط.

جػػػػػػػر طاقاتيػػػػػػػا المبدعػػػػػػػة العديػػػػػػػد مػػػػػػػف االنشػػػػػػػطة التركيجيػػػػػػػة التػػػػػػػي تمػػػػػػػؤل كقػػػػػػػت الفػػػػػػػراغ كتنمػػػػػػػي شخصػػػػػػػية المػػػػػػػؤمف كتف لؤدتػػػػػػػ -7
 (1)ة.قكالخبل

 -نتائج الدراسة:

المخالفػػػػة ليػػػػذا الطريػػػػؽ  اتالمحبػػػػة كالسػػػػبلـ لمبشػػػػرية عامػػػػة، ككػػػػؿ الػػػػدعك  ك لمخيػػػػرإف جػػػػكىر الػػػػديانات السػػػػماكية ىػػػػك الػػػػدعكة  -1
 ىي دعكات ابتدعيا البشر.

كسػػػػعييا لمحفػػػػاظ عمػػػػى اسػػػػتقرار كالمػػػػدارس الفقييػػػػة، رغػػػػـ اىميتيػػػػا  المػػػػذاىبإف الػػػػدعكات لمحػػػػكار كنبػػػػد الخػػػػبلؼ الػػػػديني فػػػػي  -2
 مجاال ليذه الدعكة. ال يدعالمجتمع إال أف التعصب الديني الفكرم 

فشػػػػػؿ المؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة فػػػػػي احتػػػػػكاء الشػػػػػباب كحػػػػػؿ مشػػػػػاكميـ كعكزىػػػػػا إلػػػػػى تطػػػػػكير مككناتيػػػػػا الماديػػػػػة كالغيػػػػػر الماديػػػػػة، يػػػػػدفع  -3
 تيـ كتطمعاتيـ.بيؤالء الشباب إلى البحث عف مصادر بديمة تككف قادرة عمى تحقيؽ رغبا

ضػػػػػعؼ الخطػػػػػاب الػػػػػديني لممؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة كعػػػػػدـ مكاءمتػػػػػو لتطػػػػػكرات العصػػػػػر كانحسػػػػػاره فػػػػػي جانػػػػػب العقيػػػػػدة كالعبػػػػػادة، دكف  -4
 اإللماـ بجانب االخبلؽ، كالمعامبلت كانشطة الحياة المختمفة كالمتجددة.

الشػػػػػباب مػػػػػف السػػػػػمؼ مػػػػػف  تكارثػػػػػوا الفقييػػػػػة زعػػػػػزع ثقػػػػػة الشػػػػػباب بالمؤسسػػػػػة الدينيػػػػػة، كخاصػػػػػة بمػػػػػ كالمػػػػػذاىب اآلراءبلؼ تاخػػػػػ -5
نػػػػػا عمػػػػػى أثػػػػػارىـ مقتػػػػػدكف(  ةسػػػػػمككيات كتطبيقػػػػػات دينيػػػػػة، بحجػػػػػة )إنػػػػػا كجػػػػػدنا اباءنػػػػػا عمػػػػػى أمػػػػػ اؿ ثػػػػػمػػػػػع الفػػػػػارؽ فػػػػػي الم(1)كا 

 الدينية في ىذه السمككيات في الكقت الحاضر. المذاىبكبينما تخالفو 
الفقييػػػػػػة،  كالمػػػػػػذاىبلتػػػػػػي اكجػػػػػػدتيا المػػػػػػدارس التركيػػػػػػز عمػػػػػػى الشػػػػػػكميات كالمظػػػػػػاىر كالمغػػػػػػاالة فػػػػػػي البحػػػػػػث عػػػػػػف الخبلفػػػػػػات ا -6

اكضػػػػػاع الشػػػػػباب كمعانػػػػػاتيـ األمػػػػػر الػػػػػذم أذل إلػػػػػى تػػػػػدىكر اكضػػػػػاع  لسػػػػػكءمػػػػػف قبػػػػػؿ المؤسسػػػػػات الدينيػػػػػة  ثراتػػػػػكعػػػػػدـ االك
 المجتمع االجتماعية كاالقتصادية كالسياسة كاالخبلقية.

لدينيػػػػة بطريقػػػػة تناسػػػػب تفكيػػػػر الشػػػػباب ككعػػػػاظ عمػػػػى قػػػػدر مػػػػف الكفػػػػاءة كالخبػػػػرة فػػػػي طػػػػرح المكاضػػػػيع ا ةعػػػػدـ كجػػػػكد دعػػػػاة كأمػػػػ -7
خبػػػػػرات  الكتسػػػػػابكاىتمامػػػػػاتيـ، أدل إلػػػػػى اتجػػػػػاىيـ إلػػػػػى قنػػػػػكات كمؤسسػػػػػات خارجيػػػػػة تشػػػػػبع دافػػػػػع الفضػػػػػكؿ كالػػػػػتعطش لػػػػػدييـ 

 فيما يخص أمكر دينيـ كدنياىـ. يـعف تساؤالت كلئلجابةجديدة، 
افػػػػػؽ التابعػػػػػة ليػػػػػا، بحيػػػػػث أصػػػػػبح نشػػػػػاطيا مػػػػػف قبػػػػػؿ السػػػػػمطة الحاكمػػػػػة فػػػػػي الدكلػػػػػة عمػػػػػى المؤسسػػػػػات الدينيػػػػػة كالمر  التضػػػػػييؽ -8

 كنقمو مف جيؿ آلخر ، مما أزىد الشباب في ىذا الطرح. التراثينحصر في المحافظة عمى 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

  23القراف الكريـ سكرة الزخرؼ ، اآلية  -1
                                                           

 .57 -56 -55 -54احساف محمد الحسف، مرجع سابؽ ذكره، ص  - 1
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 :التكصيات

 عػػػػف النظػػػػر بغػػػػض ككرعيػػػػـ لعمميػػػػـ اختيػػػػارىـ يػػػػتـ الػػػػديف كالفقيػػػػاء  العممػػػػاء مػػػػف مكحػػػػدة دينيػػػػة مرجعيػػػػة تكػػػػكيف إلػػػػى الػػػػدعكة -1

 عمػػػػػػػى كتشػػػػػػػجيعيـ كاداريػػػػػػػا، ماليػػػػػػػا الدكلػػػػػػػة، فػػػػػػػي الحاكمػػػػػػػة السػػػػػػػمطة عػػػػػػػف الكاممػػػػػػػة االسػػػػػػػتقبللية كاعطػػػػػػػائيـ القبمػػػػػػػي، انتمػػػػػػػائيـ

 النػػػػػاس إلػػػػػى يخػػػػػرج ال لئلفتػػػػػاء اعمػػػػػى مجمػػػػػس كتكػػػػػكيف  كمسػػػػػتجداتو، العصػػػػػر لمشػػػػػكبلت شػػػػػرعية حمػػػػػكؿ ايجػػػػػاد فػػػػػي االجتيػػػػػاد

 .المجتمع ابناء بيف كالفرقة لمفتنة درأ مكحد برأم اال

 كتكػػػػكف كتغيراتػػػػو، العصػػػػر كراتتطػػػػ تكاكػػػػب كجعميػػػػا الدينيػػػػة المؤسسػػػػات تطػػػػكير فػػػػي المؤىمػػػػة الشػػػػابة الخبػػػػرات مػػػػف االسػػػػتفادة -2

 .كىمكمو بمشاكمو كادرم لمشباب اقرب

 تناسػػػػػػب بطريقػػػػػػة الدينيػػػػػػة المكاضػػػػػػيع كطػػػػػػرح كمدارسػػػػػػيـ مػػػػػػذاىبيـ اخػػػػػػتبلؼ عمػػػػػػى كالكعػػػػػػاظ الػػػػػػدعاة بػػػػػػيف الحػػػػػػكار بػػػػػػاب فػػػػػػتح -3

 جدالمسػػػػا فػػػػي كالمحاضػػػػرات كالمنػػػػاظرات النػػػػدكات عقػػػػد خػػػػبلؿ مػػػػف ، الػػػػرأم فػػػػي التزمػػػػت عػػػػف بعيػػػػدا كافكػػػػارىـ الشػػػػباب عقػػػػكؿ

 .المختمفة االعبلـ ككسائؿ كالمدارس

 االقتصػػػػػػػػػػادية لمشػػػػػػػػػػاكميـ الناجعػػػػػػػػػػة الحمػػػػػػػػػػكؿ كايجػػػػػػػػػػاد كاخبلقيػػػػػػػػػػاتيـ الشػػػػػػػػػػباب بسػػػػػػػػػػمككيات العبلقػػػػػػػػػػة ذات المكاضػػػػػػػػػػيع طػػػػػػػػػػرح -4

 .لدييـ الميـ الجانب تمتؿ باعتبارىا كاالخبلقية كاالجتماعية

 المؤسسػػػػات كىيئػػػػات مرافػػػػؽ خػػػػبلؿ مػػػػف كػػػػرمكالف الػػػػديني الػػػػكعي نشػػػػر خػػػػبلؿ مػػػػف اشػػػػكالو، بكافػػػػة كالتطػػػػرؼ االرىػػػػاب محاربػػػػة -5

 .الدينية
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