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رسالة المحرر
بسم هللا الرحمن الرحيم
يس ُر هيئة التحريرر ن قدر ل لدراا ر األعراا العر السر م رج

رة نرير ل ع ر ل اإلنسر نية اااجتم عيرة ،الري ضر فر نا ير عر ا رج

صص ت اإلنس نية اااجتم عية ا ا الت ريخ اال غرافية ااإلعالل االفده االشريعة اال ُّغتيج العر يرة
ال راس ت االبح ث المتا عة ف التخ ُ
ااإلنك ياية .اقك ُمج نهمية الع ل اإلنس نية ،ااسيَّم الت ريخية ف استا ه إلى الاد االتح يل ف رؤيت ل م ضر
ل حديدة الت ق اكب شر كل الح ضرر اقتصر ح لح ر ا رج نمر َّ قرسر

عير

الح ضرر اًر ا

عر ل ال ُمسردبل ،إلرى ج نرب ع ر ال غرافيرة الري يُتر م يبيعرة قد ُبر ت

الما خ اقا ع ع ل الطبيعية ،ايُشخص إهميت اننره الب لغ ف الحي ة الك نية.
ص َّ م يُ مع ُّ ع الفده االشريعة ج نس سي ت نغ ب الع ل ا ح را لحي قا  ،إذ نستد
اف هيا ال م
العر ية ف

ا ُم المفر هي التر نحت ج ر  ،ن ر ال ُّغرة

ن اة الع ل انس س اعج يريد نس مغ ع ن الكالل ا د ً  .اا يدل عج ذلك ار اإلعالل الي يُمثل فج العصر الح يث

ان اقه ا رآة ع كسة ل ُكل ش

ج ح لا  ،إذ نستمم اهُ انُش ه انتع

ُح ك ة التط رات الت نعيش .

افر ِررل ِررراة ج احررة ك ران ر  ،نضررحى لكررل ق ررك الع ر ل سررم ت عر ة ررم التع رري اإللكتران ر اال ُم ر و ك نرره األ اة الرايسررة ف ر
المؤسس ت التع يمية االع مية ،إذ ع ى الرغ ج انخف ض افعية التع اقراجُم ست ح اإل اع ااا تك ر ،إا ننهُ هيأ ل ميم فُرًرة ُ مرة
صع جميع  ،ااختال الكثير ج ال قت اال
ل تع ع ى ال ُ

ت ثرل فيره سرال ذا حر يج ريج الرضر خ ل فرراة اقر اعي ق
 ،فر اقر م

ق لألجي ل الد ة ج ج مة نخرح.
ج ة ،االعط ااأل ل االتف ؤل ُمستدب مل ااع م ا شر م
6
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ا رج ج ت ر حرًررت

ررة نرير ل ع ر ل اإلنسر نية ااإلجتم عيررة ع ررى قدر ي األفرررل رج البحر ث اال راسر ت فر جميررم التخصُصر ت،

ا أقالل ال ُمب عيج ج نك يمييج ا حثيج ج ُ خت ف نرج الع ل  ،اق قا عت اقع ت
إ اعية ُ ت

راق األ ية االع مية اال غ ية،

ة ف األفك ر االرؤح االمر يج ااأله اة الت ق ت ف نت ج ق البحثية.

اف ر الخت ر ل نأ ررل ن ق دررى ال ر
األك يم ا ت عت

البحثيررة الدب ر ل ررج قُرا ه ر الكرررال ،ف ر ِررل سررع هيئررة التحريررر المت اًررل ل رقد ر

مسررت اه

ال ُمستمرة ف ال ُمراجعة ااإلع ا ااإلخراج ،الي يُ س ال ف ل رسر لة الع ميرة األًري ة ل م رة انهر اف الرا يرة إلرى

قعميق الفكر االثد فة.
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ABSTRACT
The research aims to study the efforts of the Orientalists in introducing the Prophet Muhammad may God bless him and grant him peace - and his Sunnah, by introducing the efforts of the Italian
Orientalist Laura Vecia Vagleri, and what she referred to in her book entitled (Defense of Islam) of
fabrications about Islam and the Prophet Muhammad, may God bless him. Where the slanders and lies
that were propagated about the Prophet - Muhammad, may God bless him and grant him peace - were
refuted with the aim of distorting his image, and inducing people to hate the Islamic religion and prevent
its spread. As researchers, scholars, and thinkers, we seek to protect ourselves from the menstruation of
the Prophet - may God bless him and grant him peace - and explain the disadvantages and justifications
of those who offend his honorable person, and explore his fragrant biography, and what he added to all
humanity in terms of goodness and elevation, and elevating the status of a Muslim human that no
individual in another religion has attained. What are the theses or accusations represented by some
Orientalists, and others, that were refuted by the Italian Orientalist Laura Vecchia Fagleri through her
book Defense of Islam . Therefore, the importance of research is evident in introducing these efforts and
refuting the slanders that are broadcast and promoted about the Prophet Muhammad - may God bless
him and grant him peace - as the research is a scientific addition that helps clarify these efforts and
refute the fabrications about the person of the Holy Prophet. The research relied on the historical method
and the descriptive analytical method.
Key words: Orientalism – Slanders – Orientalism efforts – Orientalism - Islam
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الملخص
يهدف البحث إلى دراسة جهود المستشرقين في التعريف بالنبي محمد  -صلى هللا عليه وسلم -وسنته ،من خالل التعريف بجهود
المستشرقة اإليطالية لورا فيشيا فاغليري ،وما تطرقت إليه في كتابها الموسوم )دفاع عن اإلسالم( من افتراءات عن اإلسالم وعن النبي
محمد صلى هللا عليه وسلم  .حيث تم تفنيد االفتراءات واألكاذيب التي روجت عن النبي  -محمد صلى هللا عليه وسلم  -بغرض تشويه
صورته ،وحمل الناس على كره الدين اإلسالمي ومنع انتشاره  .تتمثل مشكلة البحث الحالي فيما يتعرض له النبي  -صلى هللا عليه وسلم -
من هجمة شرسة تستوجب منا كباحثين ،وعلماء ،ومفكرين أن نذود عن حياض النبي  -صلى هللا عليه وسلم -ونوضح مساوئ وعلل
هؤالء الذين يسيئون لشخصه الكريم ،ونستجلي سيرته العطرة ،وما أضافته للبشرية جمعاء من خير ورفعة ،وإعالء من منزلة اإلنسان
المسلم التي لم يبلغها أي فرد في ديانة أخرى  .وما هي األطروحات أو االتهامات التي تمثلها بعض المستشرقين ،وغيرهم ،وتم تفنيدها من
قبل المستشرقة اإليطالية لورا فيشيا فاغليري من خالل كتابها دفاع عن اإلسالم .لذا تتجلى أهمية البحث في التعريف بهذه الجهود
ودحض االفتراءات التي تبث وتروج عن النبي محمد -صلى هللا عليه وسلم  -كما يعد البحث إضافة علمية تساعد في التوضيح بهذه
الجهود ودحض االفتراءات عن شخص النبي الكريم .اعتمد البحث على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي.
الكلمات المفتاحية :االستشراق – االفتراءات – جهود المستشرقين – المستشرق – الدين اإلسالمي.
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المقدمة
ا
مجاال خصباا للعديد من الدراسات والبحوث التي تناولت بالتحليل،
يُعدﱞ الدين اإلسالمي وسيرة النبي محمد  -صلى هللا عليه وسلم-
والتفسير جوانب متعددة من الدين اإلسالمي وسيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم .وتعد الدراسات االستشراقية من ضمن الدراسات
التي ركزت بشكل بارز على دراسة الدين اإلسالمي .وال نبالغ إذا قلنا إن أغلب الدراسات االستشراقية تناولت الجوانب الدينية وسيرة
النبي محمد  -صل هللا عليه وسلم -عن غيرها من الجوانب التي يتضمنها المجتمع اإلسالمي .وقد (اتخذت األعمال الفكرية االستشراقية
وغيرها عن الرسول طابعين:
أ -طابع السلبية بما يتسم به من التطرف والتبشير والتغريب وهو القادر على تغذية النفوس المريضة بالعداء ضد اإلسالم ونبيه ،وتشويه
الجوانب الكريمة من شخصيته وطرح الشبهات والطعون على بعض أحداث السيرة الشريفة .وتبين هذا في أكثر آرائهم ودراساته.
ب -وطابع اإليجابية بما يتسم به من الموضوعية والتجرد في البحث الذي يلقي بأضوائه على شيء من حقائق السيرة عند المسلمين
وغيرهم ،ويتضح ذلك كثيراا في التراث العربي اإلسالمي الذي تناولوه بالتحقيق والنشر إلى جانب العديد من الدراسات المنصفة واآلراء
المعتدلة]7[ .
مشكلة البحث:
واجه الدين اإلسالمي ،ونبيه الكريم  -عليه أفضل الصالة والسالم على مدى التاريخ -العديد من الهجمات ،واالفتراءات التي ما
برحت إال أن تصف الدين اإلسالمي ،وشخص النبي عليه الصالة والسالم بأقبح الصفات وأنكرها ،وهذا ال يدل إال على الحقد الدفين الذي
تكنه فئات وطوائف معينة تجاه هذا الدين ونبيه الكريم.
تتمثل مشكلة البحث الحالي فيما يتعرض له النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -من هجمة شرسة تستوجب منا كباحثين ،وعلماء ،ومفكرين
أن نذود عن حياض النبي  -صلى هللا عليه وسلم -ونوضح مساوئ وعلل هؤالء الذين يسيئون لشخصه الكريم ،ونستجلي سيرته العطرة،
وما أضافته للبشرية جمعاء من خير ورفعة ،وإعالء من منزلة اإلنسان المسلم التي لم يبلغها أي فرد في ديانة أخرى؛ لذا تتبلور مشكلة
البحث في التساؤل الرئيس اآلتي:
 ما هي األطروحات أو االتهامات التي يمثلها بعض المستشرقين ،وغيرهم ،وتم تفنيدها من قبل المستشرقة اإليطالية لورا فيشيافاغليري من خالل كتابها دفاع عن اإلسالم؟
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أهمية البحث:
يسعى البحث إلى إبراز دور المستشرقين المنصفين الذين عرفوا بالنبي محمد  -صلى هللا عليه وسلم  -وسنته ،وتعرضوا لحياته
وسيرته باإلنصاف والموضوعية؛ إذ تت جلى أهمية البحث في التعريف بهذه الجهود ودحض االفتراءات التي تبث وتروج عن النبي محمد
 صلى هللا عليه وسلم  -كما يعد البحث إضافة علمية تساعد في التوضيح بهذه الجهود ودحض االفتراءات عن شخص النبي الكريم.أهداف البحث:
 -1توضيح مفهوم االستشراق والمستشرقين.
 -2التعرف على جهود المستشرقين في التعريف بالنبي محمد – صلى هللا عليه وسلم -وسنته ،والتركيز على جهود المستشرقة اإليطالية
لورا فيشيا فاغليري نموذجاا.
 -3التعريف بالنبي محمد -صلى هللا عليه وسلم  -وسنته لألجيال المسلمة وغير المسلمة.
منهجية البحث:
يعتمد البحث على المنهج التاريخي والمنهج الوصفي التحليلي.
مفاهيم البحث
 -1مفهوم االستشراق:
يتحدث أدوارد سعيد عن االستشراق بقوله :تعبير االستشراق وأعني به التفاهم مع الشرق بأسلوب قائم على المكانة الخاصة التي
يشغلها هذا الشرق في الخبرة األوروبية الغربية .فليس الشرق وحسب مجاوراا ألوروبا ،بل إنه أيضاا موقع أعظم وأغنى وأقدم
المستعمرات األوروبية وهو مصدر حضارتها ،ولغاتها ومنافسها الثقافي  ...فالشرق جزء ال يتجزأ من الحضارة المادية والثقافة
األوروبية .واالستشراق يعبر عن هذا الجانب ويمثله ثقافياا ،بل وفكرياا ،باعتبار االستشراق أسلوباا "للخطاب"؛ أي للتفكير والكالم تدعمه
مؤسسات ومفردات وبحوث علمية وصور ،ومذاهب فكرية ،بل وبيروقراطيات استعمارية وأساليب استعمارية]4[ .
وحدد أدوارد سعيد االستشراق بعدة تعاريف منها أنه مبحث أكاديمي  ...أو أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودي والمعرفي بين ما
يسمى (الشرق) ،وبين ما يسمى (في معظم األحيان) (الغرب) .كما يعد – أيضاا  -من وجهة نظر أدوارد سعيد صورة جديدة للتعامل مع
الشرق ليسهل السيطرة عليه؛ إذ حدد أن ( المعنى الثالث لالستشراق ،وهو معنى يستند في تعريفه إلى عناصر تاريخية ومادية أكثر مما
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يستند المعنيان اآلخران .فإذا اعتبرنا أواخر القرن الثامن عشر نقطة انطالق عامة إلى حد بعيد ،استطعنا أن نناقش ونحلل االستشراق
بصفته المؤسسة الجماعية للتعامل مع الشرق -والتعامل معه معناه التحدث عنه ،واعتماد آراء معينة عنه ،ووصفه ،وتدريسه للطالب،
وتسوية األوضاع فيه ،والسيطرة عليه :وباختصار بصفة االستشراق أسلوباا غربياا للهيمنة على الشرق ،وإعادة بنائه ،والتسلط عليه]4[ .
أما عزيز عظمة فيوضح أن مجال االستشراق ال يقتصر على الخطاب األكاديمي واالستعماري واالنثروبولوجي والتاريخي المتعلق
بالشرق ،بل هو يمتد ليشمل كل المجاالت التي يصار فيها اإلفصاح عن أمور الشرق – سواء كان هذا اإلفصاح في شكل خطاب ،أم في
ا
مجاال مكتوباا .بل االستشراق -أي تحويل وقائع
إطار مجاز أدبي ،أم في كاريكاتير أو عنوان خبر صحفي ،مجال االستشراق إذن ليس كله
إلى وقائع شرقية وإضفاء الصفات والخصائص الشرقية عليه ... ،يعتاش في ثقافة الغرب بنواحيها المختلفة ،العلمية المدونة منها أو
الشفهية والميثولوجية والمرمزة]1[ .
كما حدد المستشرق ميكائيل أنجلو جويدي االستشراق في محاضرة له ألقاها في الجمعية الجغرافية الملكية بالقاهرة عنوانها (علم الشرق
وتاريخ العمران) حيث قال :ليس صاحب الشرق (أو المستشرق) الجدير بهذا اللقب بالذي يقتصر على معرفة بعض اللغات المجهولة أو
يستطيع أن يصف غرائب عادات بعض الشعوب ،بل أنه هو من جمع بين االنقطاع إلى درس بعض أنحاء الشرق وبين الوقوف على
القوة الروحية واألدبية الكبيرة التي أثرت على تكوين الثقافة اإلنسانية؛ هو من تعاطى درس الحضارات القديمة ،ومن أمكنه أن يقدر شأن
العوامل المختلفة في تكوين التمدن في القرون الوسطى ا
مثال أو في النهضة الحديثة]7[ .
يتبين من خالل ما سبق أن مفهوم االستشراق ومجاله ال ينحصر في مصطلح أو مجال معين ،إنما هو منظومة متكاملة من الرؤى،
واألفكار ،واالتجاهات ،يتبناها الفكر االستشراقي ،ويحدد أهدافه على أساسها.
 -2مفهوم المستشرق
أما المستشرق كل من يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إجراء لبحوث في موضوعات خاصة بالشرق ،سوا اء كان ذلك في مجال
االنثروبولوجيا؛ أي علم اإلنسان ،أو علم االجتماع ،أو التاريخ ،أو فقه اللغة ،وسوا اء كان ذلك يتصل بجوانب الشرق العامة أو الخاصة،
واالستشراق إذن وصف لهذا العمل]4[ .
األعمال االستشراقية عن الرسول  -صل هللا عليه وسلم-
أشار الكاتب نزير حمدان في كتابة (الرسول صلى هللا عليه وسلم في كتابات المستشرقين) إلى تنوع أعمال المستشرقين التي تزخر بها
المكتبة العالمية وأن جهودهم الفكرية عن سيرته الشريفة تكاد تربو على غيرها من إنتاجهم الفكري .وكانت منطلقاتهم الموضوعية العلمية
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حيناا ،ومنطلقاتهم المغرضة والمشبوهة أحياناا كثيرة تدفعهم لالستزادة من البحث المتواصل في جوانب السيرة النبوية جميعها ،وعلى
المستويات الفكرية المتعددة التي تقدمت بها إلى اإلنسانية.
(أ) فمن الترج مات التي نشطت في أوروبا عن طريق األديرة والمبشرين بدأت حياة الرسول – صلى هللا عليه وسلم -تظهر معالمها أمام
أذهانهم ،وقد قام بحركة الترجمة لفيف كبير من الرهبان المستشرقين ،وكان معظم المبشرين يدرسون فن الترجمة في معاهد خاصة
تشرف عليها الكنائس العالمية ،ومن أقدمها الرهبانية البندكية المؤسسة 1221م وبعدها الرهبانية الدومانيكية ،والرهبانية الفرنسيسكانية،
واشتهر منهم جربري أورلياك ،وأدلر ،وأدف باش -وغيرهم ولكنهم لم يقتصروا على ترجمة السيرة النبوية بل شملت نواحي عديدة من
الثقافة العربية اإلسالمية ،ومن الترجمات :كتاب المغازي للواقدي .وهو أقدم مصدر للسيرة النبوية في ثالثة أجزاء وطبع في برلين
1883م.
(ب) ومن الدراسات المتنوعة ما أشرت إليه في مراجع البحث بد اءا من المقالة القصيرة أو الفصل المحدود مثل :كتاب األبطال لتوماس
كارليل ،ونهاية بالدراسة المستفيضة من مثل :النبي محمد-صلى هللا عليه وسلم -حياته ودينه :سيمون فايل األلماني في ثالثة مجلدات
وسيرة محمد في ثالثة أجزاء :سبرنجر ومعاونيه 1881-1881م .ولعل أقدم دراسة عن نبوة الرسول واألنبياء جميعاا ما كتبه (تورميدا)
سنة  1417في كتابه :النبوات ،الذي استند فيه إلى رسائل إخوان الصفاء ،فقد كتبه بالقطلوبيه ثم ترجم أربع مرات إلى الفرنسية ومرة إلى
األلمانية ،ونشر في المجلة األسبانية .وال ريب أن معظم هذه الدراسات تهدف إلى تشويه شخصية الرسول -صلى هللا عليه وسلم -وتجريده
من النبوة وربما منحته صفات إنسانية عامة كالبطولة والعبقرية والعظمة .أما كتاب :محمد ،الذي ألفه القسيس (إسكندر ديبون) فهو أقدم
ا
تاريخا صحيحاا للرسول -صلى هللا عليه وسلم -مع أنه ليس كذلك ولم يعرف عن مؤلفه بأنه
منه فقد ألفه عام 1228م وكان الناس يعدونه
من المؤرخين المستشرقين.
(ج) ومن التحقيقات في التراث اإلسالمي شملت :أصول السيرة النبوية ،ومراجعها القديمة ،فقد حقق المستشرق الدكتور مارسدن
جونسن .وهو إنكليزي تولي إدارة معهد اللغات الشرقية في الجامعة األمريكية بالقاهرة ،كتاب المغازي للواقدي السابق الذكر ،ونشرته
مطبعة جامعة أكسفورد 1188م ،وقد صنف على طريقه التراجم التي كان لها األثر األكبر في التأليف التاريخي فيما بعد .فقد صنف على
غراره تلميذه وكاتبه محمد بن سعد كتاب :الطبقات ،ونقل عنه كثيراا .ويقول جونس :والكتاب الوحيد الذي عاصر الواقدي في التأليف عن
الطبقات هو الهيثم بن عدي ،وعلى ذلك فإن الواقدي يعدﱠ من الرواد الذين أرسوا دعائم الرجال .ويضم خمساا وثالثين صفحة مقدمة عن
الواقدي ومصادر كتابه ،وعشر صفحات مراجع له من مطبوع ومخطوط ،ومئة وتسعين صفحة فهارس .كما حقق (دي خويه) كتاب:
تاريخ الرسل والملوك للطبري في  8آالف صفحة و 121صفحة مقدمات وفهارس وقدم المستشرق (كارلوس يوهنس توريبرغ) وزمالؤه
كتاب :الكامل في التاريخ البن األثير في  12مجلداا ،ومجلداا للفهارس مضافاا إليها استداركات وتصحيحات وال ننسى أن من أقدم المؤلفات
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عن السيرة النبوية :السيرة النبوية :البن هشام وقام بتحقيقها (دي يونج) بمعاونة (دي خويه) متناا وترجمة التينية (ليون1881م) ثم عكف
على تحقيقها بالعربية (فيستنفلد) األلماني مع تعليقات وفهارس باأللمانية (جوتنجن 81-1821م) []7
وسائل االستشراق
هناك وسائل عديدة استخدمها المستشرقون لتحقيق أهدافهم االستشراقية ومحاربة اإلسالم ومحاولة تنصير المسلمين وحملهم على التخلي
عن الدين اإلسالمي .وقد أورد (شاكر عالم شوق) جملة من هذه الوسائل نوردها في اآلتي:
 -1تأليف الكتب :إن المستشرقين يؤلفون كتباا كثيرة في الموضوعات المختلفة التي تتحدث عن اإلسالم والمسلمين ،معتمدين في ذلك على
إلمامهم البسيط باللغة العربية ،مما أوقعهم في كثير من األخطاء المقصودة وغير المقصودة فكتبوا في الدراسات القرآنية والحديث والفقه
والفلسفة والتصوف واللغة واألدب وغيرها.
 -2إصدار المجالت :ف المستشرقون يصدرون المجالت العلمية التي تحتوي على كثير من البحوث والدراسات حول اإلسالم وحول الشرق
عمو اما ،ومن أشهر تلك المجالت :مجلة الجمعية اآلسيوية الملكية بلندن ،ومجلة الجمعية الشرقية األمريكية ،ومجلة جمعية الدراسات
الشرقية .ومن أخطر المجالت ذات الطابع االستشراقي وااللحادي مجلة (العالم اإلسالمي) التي أنشأها عميد التبشير العالمي صمويل
زويمر عام 1111م وللمستشرقين الفرنسيين مجلة تحمل نفس االسم وتصدر بنفس الروح.
 -3إمداد اإلرساليات التنصيرية :فالمستشرقون يقومون بإمداد االرساليات التنصيرية بما تحتاج إليه من الخبراء ،الذين يساهمون
بخبراتهم وتجاربهم في هذا المجال .فاالستشراق عبارة عن هيئة استشارية عليا تعمل على رسم الخطط وإعداد الدراسات ،والبحوث التي
يجدها المنصرون وسيلة جاهزة للعمل بقوة ضد اإلسالم ،محاولين بذلك وقف نشره وتوسعه .ولعله من العسير جداا الفصل بين
االستشراق والتنصير ،ألن زعماء حركة االستشراق هم أيضاا أعضاء مرموقون في حركة التنصير .كما أن االثنين كليهما يسيران
بتوجيه واحد وخط سير واحد ،مستمدين من الدوائر االستعمارية والكنسية ،ويلتقيان مواردهما المالية من مصدر واحد.
 -4إلقاء المحاضرات في الجامعات والجمعيات العلمية :فهم يلقون المحاضرات والدروس في الجامعات العربية واإلسالمية ،محاولين
بذلك توثيق عالقاتهم بها ،مما جعلهم يستدعون إللقاء المحاضرات في الجامعات العربية واإلسالمية ليتحدثوا عن اإلسالم في ديار اإلسالم
بروح بعيدة عن اإلسالم.
 -5نشر المقاالت في الصحف المحلية للبالد العربية وإلسالمية :قد استطاع المستشرقون أن يستأجروا عدداا من هذه الصحف التي
تصدر في كثير من البالد العربية واإلسالمية لنشر مقاالتهم والترويج ألفكارهم.
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 -6عضوية المجامع والمؤسسات العلمية :يحاول المستشرقون الوصول إلى المجامع والمؤسسات العلمية الهامة في البالد العربية
واإلسالمية ،وذلك كتسلل بعض منهم ووصولهم إلى المجامع اللغوية ،كالمجمع اللغوي في مصر ،كان من أعضائه المستشرق جب
( )Gibbوالمستشرق ونسنك ( )Wensinkوالمستشرق ماسينيون ( )Masinyonوكذلك في المجمع العربي العلمي بدمشق ،وكان من
أعضائه المستشرق الدنماركي بيدرسون ( )Pedrsonوالمستشرق اإليطالي كيتاني ( )Ketaniوالمستشرق الكولومبي جيتهل
(.)Jotihel
 -7عقد المؤتمرات االستشراقية :يعقد المستشرقون المؤتمرات االستشراقية التي يتدارسون فيها كيفية تحسين خططهم وتطويرها ،وفق
ما يستجد من ظروف جديدة في األوساط التي يعملون فيها .وقد بدأت هذه المؤتمرات منذ عام 1873م ،وال تزال تعقد دورياا إلى اآلن في
أماكن مختلفة من العالم.
 -8كتابة الموسوعة اإلسالمية :من الغريب أن المستشرقين قاموا بكتابة الموسوعة اإلسالمية بلغات مختلفة ،لكن هذا العمل جاء نتيجة
تخلي القادرين من الم سلمين عن تأليف مثل هذا العمل المهم والضروري لكل أمة .فوجد المستشرقون ميداناا شاغراا واسعاا ال يزاحم فيه
أحد .فأنشأوا دائرة المعارف اإلسالمية وإصدارها بعدة لغات ،واستطاعوا أن يبثوا فيها ما شاؤوا من سمومهم وأفكارهم .ورغم ذلك مع
األسف فإن هذه الموسوعة تعتبر مرجعاا ها اما لكثير من مثقفي األمة العربية واإلسالمية حتى هذه الساعة.
 -9إعداد المعاجم العربية والقواميس اللغوية :وللمستشرقين باع طويل في مجال إعداد وتأليف المعاجم والقواميس اللغوية .ومن أشهرها
المعجم المفهرس أللفاظ القرآن للمستشرق األلماني فلوجل الذي طبع عام 1842م ،والمعجم المفهرس أللفاظ الحديث الذي ألفه جماعة من
المستشرقين منهم ونسنك.
 -11االستيالء على المناصب الهامة وكراسي الدراسات العربية واإلسالمية في الجامعات :إن المستشرقين يتقلدون بعض المناصب
الهامة ،ويستولون على كراسي الدراسات العربية واإلسالمية في الجامعات الغربية حتى بعض الجامعات العربية واإلسالمية ومن
المعلوم أنه يوجد بالجامعات الغربية أقسام للدراسات الشرقية ،ويتزعم هذه األقسام المستشرقون عادة ،كما يتولون فيها مهام التدريس
واإلشراف]2[ .
التعريف بالمستشرقة اإليطالية لورا فيشيا فاغليري
باحثة إيطالية ولدت عام 1813م ،اهتمت بالتاريخ اإلسالمي وبفقه اللغة العربية وآدابها ،من أشهر مؤلفاتها كتابا دفاعاا عن اإلسالم .تعدﱠ
من أوائل المستشرقين المتعاطفين ظهوراا على مسرح الفكر االستشراقي المعاصر ،وقد درست اإلسالم بروح متفتحة ،وحركتها عواطف
اإلعجاب الشديد باألصول واألخالق اإلسالمية ،كما هالتها اآلراء التي تمتلئ بها كتب المستشرقين ،والتي تعبر عن جهل بالغ أو تجاهل
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مقصود لقيم اإلسالم وحقيقة النبوة المحمدية ،وتنطلق من مواقف عاطفية ذاتية حاقدة لتحاول بعد ذلك أن تصب اآلراء التي تشكلت عن
هذا الحقد في الكتب؛ وتبعاا لهذا عمدت ( لورا فاغليري) إلى التأليف عن اإلسالم في جملته لتوضح مواقفة واختصت في الوقت نفسه
بالرد على جميع االتهامات االستشراقية الرائجة في سوقه ،فكتبت مؤلفها الشهير (دفاع عن اإلسالم ) الذي يدل عنوانه بوضوح عن
موقفها المبدئي من هذا الدين وهدفها من الكتابة فيه]8[ .
وسنتطرق في هذا البحث إلى الدور الذي قامت به لوريا فيشيا فاغليري ،أستاذة اللغة العربية وتاريخ الحضارة اإلسالمية في جامعة
نابولي بإيطالية بالدفاع عن اإلسالم من خالل كتابها المعنون (الدفاع عن اإلسالم) الصادر عن دار العلم للماليين ،بيروت الطبعة الخامسة
منه والتي صدرت في كانون الثاني (يناير) 1181م .وقد احتوى كتابها على األجزاء اآلتية:
 -1سرعة انتشار اإلسالم.
 -2بساطة العقيدة اإلسالمية.
 -3معنى الشعائر اإلسالمية.
 -4األخالق اإلسالمية.
 -2الحكم اإلسالمي والحضارة .
 -8معنى التصوف في اإلسالم.
 -7اإلسالم وصلته بالعلم.
تناولت الكاتبة في هذا الكتاب االفتراءات التي روجها المستشرقون عن الدين اإلسالمي وعن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم ،وكيف
تلقفتها لورا فاغليري ،وفندتها وردت أباطيلهم ودعواهم ،وهي كثيره نوجز منها ما يأتي:
الفرية األولى :اتهام المستشرقون للدين اإلسالمي بأنه دين انتصر بحد السيف ،إذ تعد هذه التهمة من التهم الرائجة في إطروحاتهم وال
يكاد يخلو منها مؤلف من مؤلفاتهم؛ وذلك إلظهار الدين اإلسالمي بأنه دين يتصف باإلرهاب والقتل والدموية ،وأنه عمل على قهر
الشعوب التي فتحها ،مع أن ذلك يتنافى مع وقائع ا ألمور التي تدل على أن الدين اإلسالمي عمل على نهضة الشعوب التي فتحها ونشر في
أرجائها بذور الحضارة البشرية .وقد أشارت الكاتبة لورا إلى بطالن تهمة أتصاف الدين االسالمي بالعدوانية وأن النبي محمد  -صلة هللا
عليه وسلم  -قد انتصر بحدﱢ السيف ،وقد حذا أتباعه حذوه ،لفتح األمصار والبلدان واالنتصار بقولها " :إن تجريد الفتوح اإلسالمية من
ا
مقدار معين من روح العدوان زعم ال يقول به إال من جهل الطبيعة البشرية ا
كامال .ولكن هل من العدل حقاا أن نحمل الدين اإلسالمي
جهال
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مسؤولية ذلك؟ وأي قوة على سطح األرض كان في ميسورها أن توقف سورة المسلمين وتبقيهم ضمن حدود القانون بعد أن اكتشفوا قوتهم
وضعف أعدائهم"؟ [ ]8على الرغم من أنه لم يكن جهاد المسلمين وانتصارهم نتيجة لقوتهم ،أو لضعف أعدائهم ولكن ألن المسلمين كانوا
مأمورين بتبليغ كلمة هللا إلى األصقاع كافة.
أشارت الكاتبة إلى أن المسلمين المنتصرين كانوا مستعدين دائما –حتى في أوج قوتهم وانتصارهم – ألن يقولوا ألعدائهم " :إلقوا السالح
وادفعوا جزية يسيرة نسبغ عليكم حماية كاملة .أو اتخذوا اإلسالم دينا وادخلوا في ملتنا تتمتعوا بالحقوق نفسها التي نتمتع بها نحن"]8[ .
ونجد أن الفرية القائلة ،إن اإل سالم قد فرض بالسيف تجد ما ينافيها في قول هللا تعالى " :ال إكراه في الدين ،قد تبين الرشد من الغي ،فمن
يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك بالعروة الوثقى ،ال انفصام لها ،وهللا سميع عليم" وكذا في تسامح النبي  -صلى هللا عليه وسلم -
تجاه معتنقي الديانات األخرى .وقد أشارت لورا في تفنيد هذه الفرية في قولها " :إن تاريخ السنوات األولى من اإلسالم يقدم إلينا عدداا من
األمثلة على التسامح الديني الذي أظهره الخلفاء األولون نحو أتباع الديانات الموحدة .فكما أعطى الرسول نفسه ضمانات إلى نصارى
نجران بأن مؤسساتهم المسيحية سو ف تصان ،وأصدر أمره إلى قائد إحدى الحمالت العسكرية إلى اليمن بأن ال يؤذي أيما يهودي في
يهوديته ...ولما كانت أعمال الرسول والخلفاء الراشدين قد أصبحت في ما بعد قانوناا يتبعه المسلمون فليس من الغلو أن نصر على أن
يكتف بالدعوة إلى التسامح الديني ،بل تجاوز ذلك ليجعل التسامح جز اءا من شريعته الدينية]8[ .
اإلسالم لم
ِ
الفرية الثانية :اتهام الرسول  -صلى هللا عليه وسلم  -بالقسوة ،وقد فندت الكاتبة لورا هذه الفرية بقولها " :إن محمداا بوصفه رئيساا لدولة،
والمدافع عن حياة شعبه وحريته ،قد عاقب باسم العدالة بعض األفراد المتهمين بجرائم معينة عقاباا قاسياا ،وأن مسلكه هذا ينبغي أن ينظر
إليه في ضوء عصره ،وعلى ضوء المجتمع الجافي المتبربر الذي عاش فيه .أما محمد ،بوصفه المبشر بدين هللا ،فكان لطيفاا ورحي اما حتى
مع أعدائه الشخصيين ،لقد امتزجت في ذات نفسه العدالة والرحمة ،وهما اثنتان من أنبل الصفات التي يستطيع العقل البشري تصورها .
وليس من العسير تأييد هذا بكثير من األمثلة المنثورة في سيرته"]8[ .؛ واستدلت على ذلك بقول أحد الصحابة أن الرسول محمد  -صلى
طفال صغيراا وال شي اخا كبيراا وال امرأة وال تغدروا وال تعقروا ا
هللا عليه وسلم  -كان من دأبه أن يوصي جنوده بقوله " :ال تقتلوا ا
نخال وال
تحرقوه وال تقطعوا شجرة مثمرة".
إن هذه الصفات التي أمر بها النبي -عليه الصالة والسالم -أمته كانت نبراساا تضرب بها األمثال إلى وقتنا الحاضر حتى في المواقف
ا
متأمال أن
التي كان يجدها النبي  -صلى هللا عليه وسلم -من كفار قريش والتي تتسم بالقسوة والخشونة كان يواجهها بالصبر والحلم
يذعنوا للحق في آخر األمر " .ومع الصدق والتوحد ،هناك خصيصتا الصبر والتسامح ،وهما تتألفان أشد ما تتألفان في شخصية األنبياء
(عليهم السالم) على الرغم من أنهما قد توهمان بإطالة الطريق ،وتجاوز صيغة الحسم الذي يختزل حيثيات الصراع ومفردات الزمن
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والمكان ،ويقرب من الهدف المنشود إال أن نظرة متأنية للمسألة تقود إلى استنتاج ربما يكون معاكساا؛ إذ بالصبر والتسامح قدر األنبياء
(عليهم السالم) على كسب المعركة في نهاية األمر ،فهي ليست معركة على ظاهر األرض فحسب ،ولكنها تصارع من أجل كسر حواجز
النفس البشرية ،والتوغل بعيداا لقطع جذورها الملتحمة بالشر]3[ .
الفرية الثالثة:

يروج المستشرقون إلى أن الدين اإلسالمي يتضمن في ثناياه قيما وأخالقا تتصف بالخضوع والسلبية ،وال تساعد في

تطور اإلنسان المسلم ،ورقيه مع إغفالهم أن قيم اإلسالم وما يدعو له تجمع بين المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية ،مسؤولية الفرد
تجاه نفسه ،وتجاه اآلخرين ،ومسؤوليته تجاه خالقه .باعتبار أن المسؤولية الخلقية تعد " حجر الزاوية في السلوك الفردي والجماعي،
ا
فضال عما تتميز به هذه القيم في الحياة اإلسالمية من إلزام يجعلها
وترتيب سلم القيم بما يتالءم مع قدرات اإلنسان ويراعي نقاط ضعفه،
أمراا متحققاا وممارسة منظورة بأكبر قدر من االنضباط والحرص على التنفيذ ،لكونها ترتبط أساساا باألوامر اإللهية وباألسس العقدية
التي ترسمها وتغذيها"]3[ .
إذ أشارت الكاتبة إلى أن بعض الكتاب الغربيين زعموا أن األخالق اإلسالمية خطرة على الفرد ألنها حافلة بروح الخضوع واالستسالم
السلبي للقوة اإللهية هذا االستسالم الذي يوحيه اسم اإلسالم نفسه .أنهم يذهبون إلى أن اإلنسان الذي يستبد به ،تجاه اإلله الجبار ،مثل هذا
الحس من االتكال عليه والذي يفوض أمره إلى هللا تفويضاا كامالا ،مخضعاا إرادته الحرة إلرادته ،ال يمكن أن يعمر نفسه الحافز ذاته الذي
يحفز من يقف أمام وقفة السيد المطلق لضميره .وأشارت إلى أن اإلسالم لم يكن قط عقبة في سبيل الكمال الخلقي هذا فحسب ،بل قد وفق
قبل أي دين آخر -إذ كان يملك في ذات نفسه قوة فعالة موجهة نحو األفعال الحميدة  -إلى تهذيب الناس واالرتفاع بهم نحو هللا .وإنما نجح
اإلسالم؛ ألنه لم يكن أقل اهتما اما بالمسؤولية األخالقية عند أفراده من األديان التوحيدية األخرى التي اعترف محمد بأن أنبياءها إخوانه،
وألنه كان في بعض النواحي أكثر عناية بهذه المسؤولية من أولئك األنبياء ،إذ أدخل في حسابه الضعف البشري ودعا أتباعه إلى مثل عليا
غير بعيدة عن متناولهم .فالفضائل نفسها التي تقدمها اليهودية والنصرانية بوصفها الغاية القصوى لحياة اإلنسان األخالقية ال يقدمها
اإلسالم كمثل عليا فحسب ،بل يأمر بها كمثل عليا أيضاا .ومن هذه المثل العليا اإلشفاق على المخلوقات جميعاا ،وحسن التفهم ،والصفح،
والبساطة ،واللياقة في العالقات االجتماعية ،وتقبل الرزايا ،وما الى ذلك ...إن اإلسالم يشدد على أهمية العمل الصالح الذي هو نتيجة
إشفاق اإلنسان على اإلنسان ،كما يشدد على رحمة هللا ،فاليتيم ،والفقير ،والمسكين ،والبائس محوطون برعاية وحماية بالغتين .واإلسالم
يعلن أن اإلخاء والرحمة هما حجر الزاوية في المجتمع اإلسالمي]8[ .
الفرية الرابعة :إن تعدد الزوجات هو بالضرورة شر اجتماعي وعقبة في طريق التقدم ،أشارت الكاتبة إلى أنه في استطاعتنا أيضا ا أن
نصر على أن في بعض مراحل التطور االجتماعي ،عندما تنشأ أحوال خاصة بعينها – كأن يقتل عدد من الذكور ضخم إلى حد استثنائي
في الحرب ،ا
مثال – يصبح تعدد الزوجات ضرورية اجتماعية .وعلى أيه حال فليس ينبغي أن نحكم على هذه الظاهرة بمفاهيم العصور
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ا
ا
المتأخرة؛ ألنها كانت في أيام محمد مقبولة ا
عمال معترفاا به من وجهة النظر الشرعية ال بين العرب فحسب ،بل بين
كامال وكانت
قبوال
كثير من شعوب المنطقة أيضاا.
وأردفت أيضا ا إلى أن اإلسالم قد قيد تعدد الزوجات بالعدل نحو الزوجات ،وذلك بقولها ":لقد أجاز القرآن للرجل أن يتزوج امرأتين،
وثالث نساء ،بل أن يتزوج أربع نساء ،ولكنه نص في الوقت نفسه على شرط مضعف جعله شيئاا ال غنى عنه في تعدد الزوجات بأن
أصر على الزوج باصطناع العدل الكامل نحو كل زوجة من زوجاته ،قاصا دا ب(العدل) ال مجرد المعاملة المتساوية في الزاد المادي بل
الحب المتساوي أيضاا " وأن خفتم أال تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثالث ورباع ،فإن خفتم أال تعدلوا فواحدة
أو ما ملكت أيمانكم ،ذلك أدنى أال تعولوا" وفي السورة نفسها ،التي وضعت فيها هذه القاعدة ،نجد آيات أخرى توضح أن الطبيعة تجعل
مثل روح المساواة هذه شيئاا نادراا جداا في اإلنسان" ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم" وتختتم كالمها باآلتي :وعلى
ضوء ما تقدم نستنتج أن تعدد الزوجات ،على الرغم من قيام الدليل على إمكانيتة ،مستحيل عملياا وصعوبة تحقيق الشرط الضروري،
بداءة ،لجوازه]8[ .
الفرية الخامسة :وجهت العديد من االتهامات للنبي  -صلى هللا عليه وسلم  -بخصوص تعدد زواجه من أكثر من امرأة ونعت بأقبح
ي ورج ٌل مستهت ٌر (حاشاه هللا) مع أن تعدد الزوجات الذي قام به النبي  -صلى هللا عليه وسلم  -يعود ألسباب
الصفات بأنه شخصٌ شهوان ٌ
اجتماعية أو سياسية تراعي حال المرأة والظروف التي تمر بها .لكن مع ذلك فإن كثيراا من المستشرقين يدعون بطالناا وزوراا أن النبي -
صلى هللا عليه وسلم ( -حاشاه هللا) كان له عالقات غير شرعية مع نساء غير زوجاته ،وقد فندت الكاتبة هذه الفرية بقولها " :لقد أصر
ا
ورجال مستهتراا ،محاولين أن يجدوا في زواجه المتعدد شخصية ضعيفة غير متناغمة
أعداء اإلسالم على تصوير محمد شخصاا شهوانياا
مع رسالته .أنهم يرفضون أن يأخذوا بعين االعتبار هذه الحقيقة وهي أنه طوال سني الشباب التي تكون فيها الغريزة الجنسية أقوى ما
تكون ،وعلى الرغم من أنه عاش في مجتمع كمجتمع العرب ،حيث كان الزواج كمؤسسة اجتماعية مفقوداا أو يكاد ،حيث كان تعدد
ا
سهال إلى أبعد الحدود ،لم يتزوج إال من امرأة واحدة ليس غير ،هي خديجة ،التي كانت سنها
الزوجات هو القاعدة ،وحيث كان الطالق
أعلى من سنه بكثير ،وأنه ظل طوال خمس وعشرين سنة زوجها المخلص المحب .ولم يتزوج كرة ثانية ،وأكثر من مرة ،إال بعد أن
توفيت خديجة ،وإال بعد أن بلغ الخمسين من عمره .لقد كان لكل زواج من زوجاته هذه سبب اجتماعي أو سياسي؛ ذلك بأنه قصد من
خالل النسوة الالتي ت زوجهن إلى تكريم النسوة المتصفات بالتقوى ،أو إلى إنشاء عالقات زوجية مع بعض العشائر والقبائل األخرى
ابتغاء شق طريق جديد النتشار اإلسالم .وباستثناء عائشة ،ليس غير ،تزوج محمد من نسوه لم يكن ال عذارى ،وال شابات ،وال جميالت.
فهل كان ذلك شهوانياا؟"]8[ .
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ا
تساؤال
أنها في األخير ،بعد أن فندت كالمهم بخصوص تعدد زواج النبي – صلى هللا عليه وسلم  -وفق المعطيات التاريخية توجه لهم
على كذب أقوالهم وكأنها أي (فاغليري) " تقودهم من أنوفهم إلى الواقعة التاريخية نفسها ،هنالك حيث ال يتبقى أيما مجال لمماحكة أو
توهم ،أو حيث تكون ال ممارسة التي يراها الجميع ،ويشهد بها الجميع هي الحكم الفصل]3[ .
الفرية السادسة :تروج كتابات المستشرقين وغيرهم ،إلى أن المرأة في اإلسالم ال تتمتع بحريتها في المجتمع مثلما الحال في المجتمعات
األوروبية ،وأنها خاضعة للرجل في مختلف أمورها ،ولكن الحقيقة أن الدين اإلسالمي قد أعطى للمرأة الكثير من الحقوق والتي قد ال
تتحصل عليها أي امرأة في مجتمعات غير إسالمية ،فللمرأة في اإلسالم الحق في اختيار زوجها ،وفي التملك وكذا في إلزام ولي أمرها أو
زوجها برعايتها والنفقة عليها ،وكذا الحق في إكرامها في حال كبر سنها وهذا عكس ما نجده في المجتمعات الغربية التي تهمل حق
الوالدين عند كبرهما حيث ال يجدان الرعاية الكافية من قبل أبنائهما إال فيما ندر وقد فندت هذه األقوال بقولها " :إن اإلسالم اجتناباا
لألغراء بسوء السلوك ودفعاا لنتائجه يتعين على المرأة أن تتخذ حجاباا ،وأن تستر جسدها كله ،ما عدا تلك األجزاء التي تعتبر حريتها
ضرورة مطلقة ،كالعينين والقدمين ،وليس هذا ناش ائا عن قلة احترام للنساء ،أو ابتغاء كبت إرادتهن ،ولكن لحمايتهن من شهوات الرجال .
وهذه القاعدة العريقة في القدم ،القاضية بعزل النساء عن الرجال ،والحياة األخالقية التي نشأت عنها قد جعلتا تجارة البغاء المنظمة
مجهولة بالكلية في البلدان الشرقية ،إال حينما كان لألجانب نفوذ أو سلطان .وفي سياق كالمها عملت مقارنة بين مكانة المرأة في أوروبا
ومكانتها في المجتمع اإلسالمي ،فإذا كانت المرأة قد بلغت ،من وجهة النظر االجتماعية في أوروبة ،مكانة رفيعة فإن مركزها ،شرعياا
ا
استقالال من المرأة المسلمة في العالم اإلسالمي .إن المرأة
على األقل ،كان حتى سنوات قليلة جداا ،وال يزال في بعض البلدان ،أقل
المسلمة إلى جانب تمتعها بحق الوراثة مع إخوتها ،ولو بنسبة أصغر ،وبحقها في أن ال تزف إلى أحد إال بموافقتها الحرة ،وفي أن ال
يسيء زوجها معاملتها ،تتمتع أيضاا بحق الحصول على مهر من الزوج ،وبحق إعالته إياها ،حتى ولو كانت غنية بالوالدة ،وتتمتع بأكمل
الحرية ،إذا كانت مؤهلة لذلك شرعياا ،في إدارة ممتلكاتها الشخصية]8[ .
ا
كامال .ولقد اتخذ غير المسلمين من هذه الواقعة ذريعة للتهجم على اإلسالم.
الفرية السابعة :تتعلق بالرق فإن القانون اإللهي لم يلغه إلغا اء
بدوا أو حضرا ا ،هي أفضل مما
لقد تناولت الكاتبة هذه القضية بقولها " :يجب أن نذكر أن حالة العبيد بين المسلمين سوا اء أكان المسلمون ا
يحب األوروبيون أن يعتقدوا " ويستطيع المرء أن يجد مصداق ذلك في كالم كثير من األوروبيين الذين يزورون البلدان الشرقية) ومن
غير العدل أن نقارن ما بين الرق في الشرق وبين الرق الذي كان قائ اما ا
مثال ،منذ قرن واحد ،في الواليات المتحدة األميركية .وأي شعور
إنساني رقيق ينطوي عليه الحديث النبوي القائل " :ال يقولن أحدكم عبدي وأمتي ،وال يقولن المملوك ربي وربتي .ليقل المالك فتاي وفتاتي
أو غالمي وفتاتي ،وليقل المملوك سيدي وسيدتي فأنكم المملوكون والرب هو هللا عز وجل" ونحن إذا اعتبرنا هذه الوقائع من وجهة نظر
يكتف بتقييد الرق " ففي حين كان
ت اريخية فإننا سوف نرى ،حتى في هذ الحقل ،العمل اإلصالحي الرائع الذي حققه رسول هللا .فهو لم
ِ
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ممكناا قبل اإلسالم أن يفقد الرجل الحر حريته نتيجة لعجزه عن تسديد ديونه ،لم يكن في ميسور أي مسلم أن يجعل من أي مسلم آخر مسلم
عبداا رقي اقا " بل وضع للمؤمنين قواعد ،بعضها إيجابي وبعضها سلبي ،ووجه إليهم الدعوات للسير قد اما وتحرير األرقاء جميعاا تحرير
تدريجياا في الوقت المناسب  ...لقد نص القرآن عدة مرات على أن تحرير العبيد هو الكفارة عن بعض اآلثام .ويوكد الحديث النبوي أن
أعتاق العبد الرقيق هو أحب األعمال إلى هللا " من أعتق رقبة مؤمنة أعتق هللا بكل إرب منها إرباا منه من النار" وعلى هدى من روح
القرآن ومن األحاديث النبوية أقامت عدة مذاهب إسالمية قواعد جعلت تحرير العبيد أمراا إلزامياا أو ساعدت على تحقيقه في نشاط بالغ".
[]8
الفرية الثامنة :أشارت الكاتبة إلى هذا االتهام بقولها " :من الضروري أن ندحض ،هنا اتها اما آخراا يوجهه غير المؤمنين إلى اإلسالم.
وهو أن اإلسالم وعد أصحابه بجنة حسية ذات حور عين ،وأنهار من لبن وعسل ،وفاكهة لذيذة ،وحدائق وأعناب ،ومجموعة مدرجة من
الملذات الممعنة في المادية .والواقع أن مثل هذه االتهامات تنسى أنه لم يكن في ميسور أبناء الصحراء أن يفهموا وعوداا بمكافآت روحية
مرهفة إلى أبعد الحدود .لقد كان من الضروري إعطاؤهم وصفاا واقعياا للجنة وصفاا يكاد يكون ملموساا ،في كلمات بسيطة .وما كان ممكناا
إال في ما بعد ،عندما بلغوا مستويات روحية أسمى ،أن يخاطب البدو بلغة التعبد هلل في ضعة وحب .بيد أنه لمن البهتان البالغ القول إن
محمداا وأتباعه فهموا هذه األوصاف الواقعية فه اما حرفياا؛ ألنهم منذ البدء وجدوا فيها أعمق من ذلك الذي يستطيع الوصف إظهاره ،أعني
أن السعادة العظمى سوف تكون ،وفقاا للغزالي ،في ر ؤى الروح المحسنة في حضرة الكلي القدرة عندما يزاح آخر األمر الحجاب الذي
يفصل اإلنسان عن هللا ،وتظهر الهالة السماوية بكامل تألقها"]8[ .
أن كل هذه االفتراءات والتهم التي نسبت للنبي – صلى هللا عليه وسلم -تنم عن حقد دفين يكنه أعداء اإلسالم لألمة اإلسالمية ورسولها
الكريم ،وقد استخدم أعداء اإلسالم كافة أسلحتهم للنيل من هذا الدين والنبي الكريم ،ولم يتورعوا في الخوض في كل تفاصيل حياته العامة
والخاصة" .وال يزال اإلسالم يواجه عدا اء مريراا ،فإن الباحث الغربي اعتقد ا
أوال بطالن اإلسالم وعدم صحة الدعوة المحمدية ،لهذا نراه
يبحث ليجد ما يبرر معتقده ،فهو ليس باحثاا عن الحقيقة ،ولكنه باحث عن شيء آمن به من قبل ،وهذا فرق بين الباحث المسلم والباحث
الغربي]2[ .
نتائج البحث
توصل البحث الى عدة نتائج نوجزها في اآلتي:
 -1لمفهوم االستشراق عدة تعاريف منها :أنه مبحث أكاديمي أو أسلوب تفكير يقوم على التمييز الوجودي والمعرفي بين ما يسمى
(الشرق)  ،وبين ما يسمى الغرب ،أو هو أسلوب غربي للهيمنة على الشرق ،وإعادة بنائه ،والتسلط عليه كما أنه يمتد ليشمل كل المجاالت
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التي يصار فيها اإلفصاح عن أمور الشرق – سواء كان هذا اإلفصاح في شكل خطاب ،أم في إطار مجاز أدبي ،أم في كاريكاتير أو
عنوان خبر صحفي.
 -2إ ن المستشرق هو الشخص الذي يعمل بالتدريس أو الكتابة أو إجراء لبحوث في موضوعات خاصة بالشرق.
 -3توصل البحث أن األعمال الفكرية االستشراقية وغيرها عن الرسول اتخذت طابعين:
أ -طابع السلبية بما يتسم به من التطرف والتبشير والتغريب وتشويه الجوانب الكريمة من شخصيته وطرح الشبهات والطعون على بعض
أحداث السيرة الشريفة .وتبين هذا في أكثر آرائهم ودراساته.
ب -وطابع اإليجابية بما يتسم به من الموضوعية والتجرد في ا لبحث الذي يلقي بأضوائه على شيء من حقائق السيرة عند المسلمين
وغيرهم ،ويتضح هذا في كثير من التراث العربي .اإلسالمي الذي تناولوه بالتحقيق والنشر إلى جانب العديد من الدراسات المنصفة
واآلراء المعتدلة.
 -4توصل البحث إلى جملة من االتهامات االستشراقية التي عرضتها الباحثة اإليطالية (لورا فاغليري والرد على جميع االتهامات
االستشراقية من خالل مؤلفها الشهير (دفاع عن اإلسالم) الذي يدل عنوانه بوضوح عن موقفها المبدئي من هذا الدين وهدفها من الكتابة
فيه.
التوصيات:
 -1إعداد دراسات اجتماعية تتناول األطروحات االستشراقية المسيئة لشخص النبي  -محمد صلى هللا عليه وسلم -والرد عليها بما
يتوافق مع القرآن الكريم والسنة المطهرة.
 -2إقامة مؤتمر علمي دولي تشارك فيه كل دول العالم يهدف إلى التعريف بسيرة النبي محمد صلى هللا عليه وسلم.
 -3إدخال مادة تعليمية في المدارس والجامعات تعنى بأخالق النبي –عليه الصالة والسالم -وسيرته الكريمة.
 -4نشر الوعي بأهمية السيرة النبوية بين األفراد واألسر المسلمة وما اتصف به النبي محمد -صلى هللا عليه وسلم  -من أخالق فاضلة
لتكون مناراا ونوراا تهتدى بها األجيال الالحقة.
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ABSTRACT
The study aimed to identify the effectiveness of the use of blended learning in developing selforganized learning skills for basic stage students from the perspective of English language teachers. A
teacher and a teacher were chosen randomly. The results showed the reality of education about the
effectiveness of using blended learning in developing self-organized learning skills among primary
school students from the perspective of English language teachers. They are also keen on the basic stage
because of its great role in refining the students’ personality and thought, in addition to the ease of
electronic communication with students at any time, especially at this time and the developments in the
region. In light of the findings of the study, it recommends conducting more educational studies on
blended education and a role in the self-organized learning process in terms of its dimensions and
applications in educational institutions and other institutions.
Keywords: blended learning, self-organized learning, the basic stage, English language teachers
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الملخص
هدفت الدراسة التعرّف على مدى فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة األساسية
من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وتكون مجتمع الدراسة من معلمي اللغة اإلنجليزية
في مديرية تربية لواء دير عال وبلغ وعددهم ( )47معلما ً ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عشوائية ،أظهرت النتائج واقع التعليم عن فاعلية
استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية جاءت
بدرجة مرتفعة وتعزو الباحثة ذلك بقناعة المعلمين لتوصيل المعلومات والمعارف والمهارات للطالب بأسلوب حديث واالبتعاد عن
األ سلوب التقليدي ،وحرصهم أيضا على المرحلة األساسية لما لها من دور كبير في صقل شخصية الطلبة وفكرهم ،إضافة إلى سهولة
التواصل اإللكتروني مع الطلبة في أي وقت ،خصوصًا في هذا الوقت وما تشهده المنطقة من تطورات .وفي ضوء ما توصلت إليه
الدراسة من نتائج ،فإنها توصي إجراء المزيد من الدراسات التربوية حول التعليم المدمج ودورة في عملية التعلم المنظمة ذاتيا ً من حيث
أبعاده وتطبيقاته في المؤسسات التربوية وغيرها من المؤسسات
الكلمات المفتاحية :التعلم المدمج ،التعلم المنظم ذاتياً ،المرحلة األساسية ،معلمي اللغة اإلنجليزية.
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المقدمة :
يشهد المجتمع العالمي تغيراً متسارعا ً في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حتى أصبح سمة هذا العصر ،وهو ما انعكس
بدوره على مؤسسات المجتمع ومنها مؤسسات التعليم ،وأدى هذا التغير التقني إلى حدوث ثورة معرفية كبيرة أدت إلى تالشي حدود
الزمان والمكان ،وأصبحت حاجة ملحة لالنتقال من التعليم التقليدي إلى التعليم المواكب للعصر .
وبرزت أشكال وأنماط مختلفة للتعليم اإللكتروني ومنها التعلم المدمج والذي أصبح بدوره محور اهتمام كل من التربويين
واألكاديميين ،كما ويركز التعلم المدمج على تقديم التعلم من خالل طرق تفاعلية مرنة وفي طرائق متنوعة وشيقة وتساعد على إيجاد بيئة
تعليمية تناسب المتعلمين[1] .
ومن هنا كانت الحاجة إلى مدخل جديد يجمع بين مميزات كل من التعلم التقليدي والتعلم اإللكتروني والتغلب على جوانب القصور
بينها ،فظهر ما يس مى بالتعلم المدمج والذي يعني دمج كل من التعليم التقليدي بأشكاله المختلفة والتعليم اإللكتروني بأنماطه المتنوعة ليزيد
من فاعلية الموقف التعليمي وفرص التفاعل االجتماعي ،ويعد بأنه تطوراً طبيعيا ً للتعليم اإللكتروني كبرنامج متكامل ألنواع الوسائل
المتعددة ،وتطبيق ه بالطريقة المثلى لحل المشكالت ،ويعد التعلم المدمج أحد المداخل الحديثة التي تقوم على استخدام التكنولوجيا في تصميم
مواقف تعليمية جديدة تساعد على تطبيق استراتيجيات التعلم النشط التي يتمركز حول المتعلم ،فالتعلم المدمج يجمع بين مميزات التعلم
الوجاهي والتعلم اإللكتروني ،مما جعله مدخالً مناسبا ً لصياغة البرامج التعليمية[2] .
ويعتبر التعلم المدمج من أكثر المستحدثات التي أفرزتها تكنولوجيا التعليم في الممارسات التربوية في العقود األخيرة كونه خرج
عن المصدر وعن السياق التقليدي للتربية وأنظمتها ،باعتباره موقف تعليمي تعلمي ينفصل فيه المتعلم فيزيائيا وجغرافيا على الوسائل
التقنية التكنولوجية ،ونتيجة التعلم بطريقة تفاعلية من خالل نقل المعلومات من مصدرها إلى المتعلم حيث يوجد اعتمادا لذلك اقتضى
التعلم اإللكتروني بوجود مؤسسات تختلف عما هو قائم لدى المؤسسات التعليمية التقليدية كما وأسهم في تكافؤ الفرص التعليمية بين أفراد
المجتمع وإتاحة الفرصة للتعلم حسبما تسمح به ظروف الفرد وفقا لقدراته وإمكاناته ،ولعل في ذلك دعوة صريحة بأن ال يصبح التعليم
حصراً على التعليم التقليدي الرسمي في إطار المراحل المختلفة[3] .
وتبلور مفهوم التعلم المدمج كأحد صيغ التعليم الذاتي التي تركز على المتعلمين ،وتعمل على إيصال المعرفة لهم بغض النظر عن
اختالف ظروفهم االجتماعية واالقتصادية ،ومهما تكن مدة انقطاعهم عن التعليم النظامي ،والمسافة الجغرافية بين مكان إقامتهم ومركز
التعليم عن بعد ،تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص التعليمية وديمقراطية التعليم[4] .
فالتعلم المدمج أحد األساليب التي تعتمد على إيصال المعرفة نظراً لسرعتها في األداء ،واتخذت وزارة التربية والتعليم األردنية
القرارات الضرورية والالزمة لمواجهة األزمات والكوارث ،وكان أهمها تفعيل منظومة التعلم المدمج والتعلم الذاتي عبر منصاتها
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اإل لكترونية المختلفة والتي سعت إلى توفير المحتوى التعليمي وتطويره باإلضافة إلى التغيرات التي طرأت على التعليم في المؤسسات
التربوية المختلفة وال سيما مراحل التعليم األساسي وباعتبارها من المراحل الهامة في العملية التعليمية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها-:
لقد تعددت أساليب التعليم في العملية التعليمية في ظل ثورة المعلومات والعولمة والتقدم التكنولوجي الهائل ،ساعد على التحول
لتطبيق تقنيات المعلومات واالتصاالت التفاعلية ،وتوفير بيئة تعلم متعددة المصادر ،مما أدى إلى ظهور الحاجة ألسلوب تعليم جديد يجمع
بين مزايا التعلم التقليدي ،والتعلم اإللكتروني ،لتنظيم المعلومات والخبرات التربوية.
فأكد فاروق ونعيمة ][5على أهمية العوامل الشخصية للتعلم المنظم ذاتيا ً ويعود السبب إلى أن اكتساب الطلبة لالستراتيجيات
المعرفية وما وراء المعرفية ال تكفي؛ ألن تنشيطها وفاعليتها تعتمد على المكونات الوجدانية التي تحفز الطلبة على إنجاز المهمات
األكاديمية أثناء تعلمهم .ويركز التعلم المنظم ذاتياً على تحكم المتعلم ذاتياً في عملية التعلم وتحقق المهام من خالل استخدام استراتيجيات
التعلم ،والتفاعل بين الجوانب الشخصية للمتعلم والتأثيرات البيئية المتضمنة لمحيط الفصل الدارسي ،والوعي بعمليات التعلم بما يحقق
المهام األكاديمية بما فيها استخدام أنماط مختلفة من التفكير وأساليب حل المشكالت ،ويركز على الحوافز والدافعية ،باإلضافة إلى إنه
يعتمد على عملية التقييم ،والتعزيز والمراقبة الذاتية والتكامل بين المواد التعليمية ومصادر المعرفة.
لذلك جاءت مشكلة الدراسة الحالية للتعرف على فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طلبة
المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية ،من هنا تحددت مشكلة هذه الدراسة في اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ما مدى فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغةاإلنجليزية؟
 هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05=αما مدى فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلمالمنظم ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية تبعا لمتغيرات(الجنس ،والمستوى األكاديمي،
والخبرة الوظيفية)؟
أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة لتحقيق األهداف التالية:
 - 1التعرف على فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي
اللغة اإلنجليزية .
 - 2تقييم فاعلية استخدام التعلم المدمج من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية.
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في جانبين ،هما:
أوالً :الجانب النظري ،ويكمن في أنها:
 - 1إضافة جديدة للبحث العلمي ،وبخاصة للدراسات العربية المتعلقة في استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً.
 - 2محاولة إليجاد بعض الحلول للمشكالت التي تعيق معلمي اللغة اإلنجليزية والطلبة في استخدام التعلم المدمج.
ثانيًا :الجانب التطبيقي ،ويكمن في أن نتائجها:
 - 1تفيد معلمي اللغة اإلنجليزية والطلبة في لفت أنظارهم إلى ضرورة تطوير مهاراتهم من خالل استخدام التعلم المدمج ،ليكون تدريسهم
منظما ً وهادفا ً.
 - 2تزود القائمين على تطوير التعلم المدمج بمعلومات وتقنيات جديدة قد تسهم في تحسين عملية التعلم الذاتي والتعلم اإللكتروني
باستخدام أساليب جديدة وتكنولوجيا حديثة .
حدود الدراسة ومحدداتها:
اقتصرت هذه الدراسة على المحددات التاليـة:
 .1محددات زمانية :طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي.2021- 2020
 .2محددات مكانية :اقتصرت الدراسة على معلمي اللغة اإلنجليزية في مدارس لواء ديرعال.
 .3محددات إنسانية :ستقتصر هذه الدراسة على معلمي اللغة اإلنجليزية في مدارس لواء ديرعال.
 .7محددات موضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً من وجهة نظر معلمي
اللغة اإلنجليزية لدى طلبة المرحلة األساسية.
 .5محددات مقاسية :سيتم تعميم نتائج الدراسة في ضوء الخصائص السيكومترية ألداة الدراسة ومدى صدقها وثباتها.

المصطلحات والتعريفات اإلجرائية:
تتضمن هذه الدراسّة عدداً من المصطلحات يُمكن تعريّفها إجرائيا:
 -عرف ] [6التعلم المدمج بأنه " :هو برنامج تعليمي يتم بين الوسائط الرقمية عبر اإلنترنت وطرق الفصل الدراسي التقليدية ،وهو من

االستراتيجيات التعليمية المهمة التي تلجأ إليها الجامعات والكليات مع ظهور المنصات التعليمية الرقمية مثل منصة مودل )(Moodle
لزيادة مستوى الخدمات التعليمية".
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أما إجرائيا على أنه :تخطيط وتطوير وتنفيذ وتقويم العملية التعليمية من مختلف جوانبها ً فتتبنى الدراسة مفهوم التعليم عن بعد
من خالل وسائل التواصل االجتماعي (شبكة اإلنترنت) والذي من خالله يكون المتعلم بعيداً عن المعلم من ناحية المكان والزمان،
ويُعرض من خالل المقررات التعليمية والتدريبية باستخدام التقنيات الحديثة.
التعلم المنظم ذاتياSelf Regulated Learning :
يشير ] [7إلى أن مفهوم التعلم المنظم ذاتيا ً يُعد بأنه عملية بنائية هادفة ،يکون فيها المتعلم مشارکا ً نشطا ً في عملية تعلمه ،وذلك
من خالل استخدامه الفعال لمهارات التعلم حيث يضع المتعلمين أهدافهم التعليمية ثم يحاولون المراقبة والتنظيم والتحکم في خصائصهم
المعرفية ،وذلك من خالل استخدامهم لبعض مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً التي تتمثل في المهارات المعرفية ،ومهارات ما وراء المعرفية،
ومهارة الدافعية ،ومهارة التنظيم واإلدارة.
مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً:
يشير ] [8إلى مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً بأنها قدرة المتعلم على تحمل مسؤولية تعلمه تخطيطا ً وتنظيما ً وتقويما ً.
وتٌعَّرف الدراسة الحالية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً إجرائيا بأنها :عملية تفاعلية نشطة يقوم فيها الطلبة بوضع األهداف ثم
تخطيط وتوجيه الذات وتنظيم ومراقبة معارفهم ودافعيتهم وسلوکياتهم ،والسياق الذی يتم فيه التعلم من أجل تحقيق األهداف ،وتتحدد
درجته في ضوء مقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً الذي سيعد لهذه الدراسة.
اإلطار النظري:
التعلم المدمج:
مع التطورات الهائلة لتكنولوجيا المعلومات ،والتغييرات المتالحقة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن من التقدم المعرفي الذي
نتج عنه ثورة معلوماتية أدت إلى تغيير كبير في المفاهيم ،وتعد العمليات التعلمية التعليمية التعليم الذي تأثر بالتطور الحادث في تكنولوجيا
ا لمعلومات واالتصاالت ،مما تطلب إعادة النظر في أسلوب التعليم المتبع في المؤسسات التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية
والمعلوماتية ،وتطور وسائل االتصال الستخدام الحواسيب والهواتف النقالة واإلنترنت في التعليم ،كان لتكنولوجيا التعليم دوراً واسهاماً
في تحديث أ ساليب التعليم التقليدي واستثمار تحدياته إلى ظهور التعلم المدمج .كما إن مستقبل التعلم المدمج مرهون بالتغلب على
الصعوبات لتجنب المشكالت التي قد تحول دون تطبيقه في المستقبل.
وتعد تحديات تطور البيئة الخارجية إحدى المسببات للضغوطات على البيئة الداخلية ،فالتعلم المدمج سوف يكون الخيار األمثل في
المستقبل الستيعاب المتغيرات المختلفة ومواجهة التحديات بحيث ال تصبح البيئة التربوية في معزل عن التطورات ،لتساعد في تحقيق
األهداف التعليمية[9] .
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مفهوم التعلم المدمج:
يع ّد التعلم المدمج بأنه منظومة متكاملة قائمة على التوظيف الفعال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في عمليتي التعلم والتعليم،
من إيجاد بيئة غنية بتطبيقات الحاسوب واإل نترنت ،تمكن المتعلم من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت وأي مكان وبما يحقق
التفاعل المتبادل بين عناصر المنظومة .وفي التعلم المدمج يتم توظيف التعلم اإللكتروني مدمجا ً مع التعلم الصفي التقليدي في عمليتي
التعلم والتعليم بحيث يتشاركا معا ً في إنجاز هذه العملية[10] .

مبادئ التعلم المدمج:
يقوم التعلم المدمج على المبادئ المشتقة من نظريات التعلم ،حيث أوضح ] [11خمسة عناصر رئيسة مهمة لعمليات التعلم
المدمج تتفق مع نظريات التعلم المختلفة ،يمكن إيجازها فيما يلي:
 .1األحداث المباشرة للتعلم :حيث يُقدم المعلم أنشطة متزامنة يشارك فيها كل المتعلمين في نفس الوقت ،ويمكن ذلك من خالل نموذج
ARCSالذي قدمه  Kellerوالذي يتكون من أربع خطوات متمثلة في اآلتي:
أ  -جذب انتباه الطالب :وذلك إلثارة دافعية الطالب نحو التعلم.
ب  -الصلة :ذلك حفاظا على تركيز المتعلم بإدراكه الصلة بين التدريب واحتياجاته المختلفة.
ت  -الثقة :حيث يجب أن يثق المتعلم مما لديه من مهارات وإمكانات ليبقى متحفزاً لعملية التعلم .
ث  -الرضا :والذي يتمثل في ضرورة أن يرضى المتعلم عن نتائج خبرات التعلم.
 .2التعلم بالخطو الذاتي :ويكون ذلك من تقديم خبرات تعليمية يستطع المتعلم إنجازها بمفرده وبما يتناسب مع سرعته الخاصة في التعلم
وفيما يناسبه من وقت.
 .3التعاون والتشارك :وذلك من خالل توفير بيئات تعليمية يستطع المتعلم فيها أن يتواصل مع اآلخرين عن طريق البريد اإللكتروني أو
الدردشة على اإلنترنت.
 .7التقييم المستمر :ويكون ذلك بالعمل على تقويم معارف المتعلمين في كل خطوة من خطوات التعلم ،سواء تلك التي لديه قبل المرور
بخبرات التعلم عن طريق التقييم القبلي أو تلك التي اكتسبها نتيجة المرور بالخبرات التعليمية عن طريق التقييم البعدي.
 .5دعم األداء :ويكون ذلك من خالل تدعيم المعلمين بمواد وبرامج تعليمية وملخصات ورسوم بيانية وأشكال هندسية.
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مميزات التعلم المدمج:
كما أن التعلم المدمج يمتاز بأنه يتغلب على مشكلة األعداد المتزايدة من المتعلمين مع ضيق القاعات وقلة اإلمكانات المتاحة
خاصة في الكليات والتخصصات النظرية ،ويحصل الطالب على تغذية راجعة مستمرة من خالل عملية التعلم يعرف من خاللها مدى
تفوقه وتوفر له عملية التقويم البنائي الذاتي والتقويم الختامي ،ويركز على استخدام معظم الوسائل التقنية الممكنة إليجاد حلقة وصل بين
المعلم والمتعلم ،ويمكن من استدعاء مشرفين عبر شاشة اإلنترنت إذا دعت الحاجة إلى ذلك ،وكما إنه يمكن تنظيم لقاءات مع الطلبة من
خالل اإلنترنت بتكلفة بسيطة ،مما يحقق متعة التعلم ،حيث إن التكنولوجيا تستثير وتجذب المتعلمين نحو التعلم .وإمكانية تدريس بعض
الموضوعات التي كانت غير قابلة للتدريس من قبل من خالل قدرة الحاسبات اآللية في المحاكاة والنمذجة[13] [12] .
أما المميزات التي أخذت من التعلم التقليدي فهي تميزه بتوفير تغذية راجعة فورية ،مما يتيح التفاعل وجها ً لوجه بين الطلبة
ومعلميهم أثناء التعلم ،فضالً عن مرونته في تناول موضوعات المحتوى الدراسي وفقا ً للظروف المختلفة التي تحيط بعملية التعليم،
وتميزه بإتاحة فرص التعلم السمعية والبصرية[14] .
نماذج التعلم المدمج:
ويشير ] [16إلى نماذج للتعلم المدمج ،بحيث تشمل على:
 - 1نموذج التعلم المعتمد على تطوير المهارة.
 - 2نموذج التعلم المدمج المعتمد على تطوير الكفاءة.
 - 3نموذج التعلم المدمج المعتمد على تطوير الموقف واالتجاه.
أبعاد التعلم المدمج كما يراها كل من ] [16و ] [17بما يلي:
 .6البعد المؤسسي:
يسهم هذا البعد في التخطيط لبرنامج التعلم ،ويتم من خالل القيام بطرح االسئلة المتعقلة باستعداد المؤسسة والبنية األساسية،
باإلضافة إلى اهتمامه بالشؤون اإلدارية واألكاديمية وخدمات الطلبة التي تتعلق بالتعلم اإللكتروني ،من خالل تطوير استراتيجيات وخطط
متعلقة بها ،من حيث تقويم االحتياجات ،ومدى الجاهزية التقنية .أما فيما يتعلق في الجانب األكاديمي يتمثل في قيام المؤسسة بعملية
التصميم األكاديمي وخدمات الوسائط ،والتقويم األكاديمي ،وتطوير المقررات شكالً ومضمونا ً .وضرورة الوعي بعمليات التوجيه
واالرشاد وتقديم النصح والعون للمتعلمين من خالل اللقاءات الدورية والنشرات والورش.
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 .7البعد اإلداري:
يهتم هذا البعد في مراحل إدارة التعليم اإللكتروني والتي تشمل التخطيط والتصميم واالنتاج والتقويم .وكذلك يهتم في كيفية إدارة
برامج التعلم المدمج ،من حيث االهتمام في البنية التحتية األ ساسية لتقديم البرنامج بطرق متعددة ومتنوعة تتناسب مع استخدام التعلم
اإللكتروني والتعلم التقليدي ،كما تعتمد على توفر الكفاءات الفنية والتكنولوجية والمهارات لدى أعضاء الهيئة التدريسية والمتعلمين.
 .8البعد التربوي:
يتمثل هذا البعد في بنية المحتوى الذي ينبغي أن يقدم للمتعلمين ،كما أنه يهتم في القضايا التي تتعلق بعمليتي التعلم والتعليم ،وتشمل
تحليل المحتوى ،واحتياجات المتعلمين ،وأهداف التعلم ،وتحليل الهدف واتجاهات التصميم واستراتيجيات التعلم ،وهو بذلك يوجه سير
األحداث إنطالقا ً من األهداف التي يتم وضعها ،والتي تحدد طرق التقديم المناسبة .وبالتالي معرفة خصائص المتعلمين وتحديد احتياجاتهم
مما يسهل عملية تحديد المحتوى المالئم للتعلم اإللكتروني وآلية تصميمه عن المحتوى الذي يقدم تقليديا ً .وبناء على ذلك يتم تحديد
األهداف العامة والخاصة والمخرجات المتوقعة من كل مقرر دراسي واختيار اسلوب العرض المناسب له ،ثم تحديد األنشطة التعليمية
التي تالئم تحقيق كل هدف مثل المناقشة ،والتفاعل ،والمحاكاة ،ودراسة الحالة ،والعرض التقديمي.
 .9البعد االخالقي:
يرتبط هذا البعد باعتبارات أخالقية للتعلم اإللكتروني من أهمها :التأثرات السياسية ،واالجتماعية ،التنوع الثقافي ،والتنوع
الجغرافي ،وتنوع المتعلمين .لذلك عند تصميم بيئات التعلم اإللكتروني ينبغي مراعاة التنوع الثقافي وأشكال التعلم تبعا ً للهيئات التدريسية
وثقافتهم المختلفة ومواقعهم واحتياجاتهم الخاصة .كما ركز على اإلرشادات السلوكية وآداب الشبكة وقواعد الحوار والنقاش لتعزيز
التصرف الالئق في المجتمع التعليمي على اإل نترنت مع األخذ بعين االعتبار مبدأ تكافؤ الفرص ،والتنوع الثقافي ،والهوية الوطنية.
التعلم المنظم ذاتيا ً:
تشير ] [18إلى خصائص المتعلمون المنظمون ذاتياً ،إذ إنها تتمثل من خالل:
 .1التعبير عن احتجاجاتهم ورغباتهم وأفکارهم لفظياً.
 .2ترکيز انتباههم ليكونوا متحمسين وفضوليين فی األنشطة الجديدة.
 .3تحديد أهداف تقريبية ألنفسهم.
 .7تكييف االستراتيجيات الفعالة لتحقيق تلك األهداف.
 .5مراقبة إنجازاتهم بدقة ،بحثا ً عن إشارات تدل على التقدم األكاديمي.
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مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً:
أشارت ] [18بأن مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً تتمثل في:
 -1مهارات معرفية وهي:
أ -التسميع :وهي العملية التي يتبعها المتعلم بغرض تخزين المعلومات في الذاكرة إما بتکرارها بصوت مرتفع أو منخفض في حالة
المعلومات البسيطة أو القوانين الرياضية والنظريات والنتائج الهندسية.
ب -التنظيم :وهو الطريقة التي يرتب المتعلم فيها معلوماته حتى يتمکن من فهمها أو تقديمها بشكل أکثر فاعلية.
 -2مهارات ما وراء معرفية وهي:
أ.

التخطيط :تعني تحديد األهداف من المهارات بما يدفع المتعلم لتحمل المسئولية تجاه التعلم.

ب .المراقبة الذاتية :وتشمل ترکيز االنتباه والمراجعة واختبار الذات من خالل مراجعة فهمه للمعلومات.
ت .التقويم :يساعد المتعلمين لتحديد إلى أي مدى استراتيجياتهم المختارة تعمل بفاعلية ،فالتقويم يشير إلى مقارنة نتائج األداء بمقياس أو
هدف ،والمتعلمين يقيموا عملية التعلم من خالل النظر فيما إذا کان يستخدموا االستراتيجيات المالئمة وما إذا کانت االستراتيجية
تعمل بفاعلية وذلك بتقويم األهداف التعليمية التي تم تحقيقها.
الدراسات السابقة:
أجرى ] [20دراسة هدفت إلى معرفة دور مهارات التعلم الذاتي ،والوعي ما وراء المعرفي ،ومهارات القرن الحادي والعشرين
والكفاءات في التنبؤ باالستعداد للتعلم عبر اإلنترنت أثناء جائح كورونا .لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير مقياس كفاءات ومهارات القرن
الحادي والعشرين ،مقياس مهارات التعلم الذاتي ،والوعي ما وراء المعرفي .تكونت عينة الدراسة من ( )437معلما ً .أشارت نتائج
الدراسة إلى أن مهارات التعلم الذاتي ،والوعي ما وراء المعرفي ،ومهارات القرن الحادي والعشرين والكفاءات تتنبأ بشكل إيجابي
بالمستقبل في استعداد المعلمين للتعلم عبر اإلنترنت .وأن تعزيز المعلمين قد يدعم التعلم المنظم ذاتيًا ،والوعي ما وراء المعرفي ومهارات
وكفاءات القرن الحادي والعشرين لالستعداد للتعلم عبر اإلنترنت.
هدفت دراسة ] [21إلى التعرف على فاعلية استخدام التعليم المتمايز في تنمية بعض مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طالب
المرحلة الثانوية .وتكونت عينة الدراسة من ( )22طالبا ً .وقد تم استخدام المنهج التجريبي ،من خالل إعداد قائمة ببعض مهارات التعلم
المنظم ذاتيا ً التي ينبغي تنميتها لدى طلبة المرحلة الثانوية ،ومقياس مهارات التعلم المنظم ،وفي ضوء مبادئ التعليم المتمايز قامت الباحثة
بتنفيذ تجربة البحث ورصد وتحليل النتائج .وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها وجود فروق ذو داللة إحصائية بين متوسطي
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درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لصالح طالب المجموعة
التجريبية ،وهذا يؤكد فاعلية استخدام التعليم المتمايز في تنمية بعض مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة الثانوية.
وهدفت دراسة ] [18إلى التعرف على فاعلية استخدام الفصل المعکوس في تدريس الرياضيات لتنمية کفاءة التعلم ومهارات التعلم
المنظم ذاتيا ً لدى طالب الصف األول الثانوي .اتبعت الدراسة المنهج الوصفي ،کما استخدام المنهج التجريبي في التجربة الميدانية
للدراسة .لتحقيق أهداف الدراسة تم تطبيق أدوات الدراسة (قائمة بمهارات التعلم المنظم ذاتياً ،ومقياس مهارات التعلم المنظم ذاتياً،
واختبار تحصيلي في وحدة " نظريات التناسب في المثلث") .وتكونت عينة الدراسة من ( )37طالبا ً .توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج
أبرزها :ارتفاع حجم األثر الستخدام الفصل المعکوس في تنمية كفاءة التعلم ومهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طالبات مجموعة الدراسة،
کما توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائية عند مستوى ( )...1بين كفاءة التعلم ومهارات التعلم المنظم ذاتياً،
وتشجيع الطالبات على االستخدام األمثل للتقنيات الح ديثة مما يساعد على التعلم الذاتي ويحقق األهداف التربوية والتعليمية المنشودة.
وأجرى ] [20دراسة هدفت إلى معرفة فاعلية تدريس الهندسة باستخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ً على مهارات اتخاذ القرار
لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )27تلميذا من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي بمعهد بنين سوهاج .وقد
اعتمدت الدراسة على المنهج التجريبي .وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )...5بين متوسطات
درجات تالميذ المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي لمقياس مهارات اتخاذ القرار ككل ومهاراته الفرعية لصالح
المجموعة التجريبية .كما أن استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ً كان له أثر وفاعلية في اتخاذ القرار لدى تالميذ المجموعة
التجريبية .
التعقيب على الدراسات السابقة:
يالحظ من استعراض ال ّدراسات السّابقة بشكل عام ،أنها في مجملها تدور حول التعلم المدمج في التعليم والتعلم المنظم ذاتياً ،بينما
تختلف ال ّدراسة الحالية عن بعض ال ّدراسات السّابقة من حيث تناولها معرفة فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم
ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية .ومن حيث مكان ال ّدراسة فهي الدراسة الوحيدة التي ستُجرى –
في حدود علم الباحثة– في مدارس لواء ديرعال .كما ستعكس هذه الدراسات اتجاها ً لالهتمام في تطبيق التعلم المدمج وتنمية مهارات
التعلم المنظم ذاتياً ،واالهتمام به عند تدريس المقررات والمناهج الدراسية وتنفيذها وتدريب معلمي اللغة اإلنجليزية وإعدادهم مهنيا ً لتنمية
كفاءة التعلم وقدراتهم على توظيف التعلم المدمج في التعليم ومواكبة تطورات العصر الناتجة عن االنفجار المعرفي ،والثقافي،
والتكنولوجي .كما في دراسة ] ،[20ودراسة ] ،[18واستفادت الباحثة في إغناء اإلطار النظري ،واإلطالع على األدوات المعدة فيها،
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والمتغيرات التي تناولتها .وقد تميزت الدراسة الحالية بتناولها فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً من وجهة
يجر في أيه دراسة سابقة.
نظر معلمي اللغة اإلنجليزية ،وهو ما لم ِ
منهجية الدراسة:
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ لإلجابة عن تساؤالت الدراسة لتناسبه مع طبيعة هذه الدراسة ،التي تهدف إلى معرفة "فاعلية
استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية".
مجتمع الدراسة وعينتها:
يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمين (اللغة اإلنجليزية) في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في ديرعال
لعام ( ،)2.21البالغ عددهم ( )24.معل ًما ومعلمة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )47معل ًما ومعلمة ،وقد تم اختيارهم بطريقة عشوائية.
والجدول رقم ( )1يوضح تقسيم عينة الدراسة.
جدول( :)1وصف خصائص عينة الدراسة
العدد
المتغير

فئة المتغير

الجنس

ذكر
أنثى
بكالوريوس
ماجستير
دكتوراه
أقل من  5سنوات
 1. -5سنوات
1.سنوات فأكثر

المؤهل العلمي
لخبرة الوظيفية
المجموع

34
40
39
16
19
22
38
14
74

النسبة المئوية
45.9
54.1
52.7
21.6
25.7
29.7
51.4
18.9
100.0

أداة الدراسة:
تعددت أدوات البحث العلمي التي تستخدم في جمع المعلومات والبيانات ،وبنا ًء على طبيعة البيانات التي يراد جمعها ،وعلى
المنهج المتبع في الدراسة ،ظهر أن األداة األكثر مالئمة لتحقيق أهدافها هي "االستبانة" إذ صممت بعد مراجعة األدبيات ،وأساليب البحث
العلمي ،والدرا سات الميدانية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
تكونت األداة من ( )21فقرة تهتم بمعرفة " فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة
األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة االنجليزية ،وأمام كل فقرة خمسة بدائل ،وهي( :دائ ًما وتعطى خمس درجات ،غالبًا وتعطى أربع
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درجات ،أحيا ًنا وتعطى ثالث درجات ،نادرًا وتعطى درجتان ،أبدًا وتعطى درجة واحدة) ،تم تقسيم المقياس إلى خمسة فئات (درجات)،
والجدول ( ،)2يبين الفئات.
منخفضة جدًا
1-1.8

منخفضة
2.2.-1.41

متوسطة
3.7.-2.21

مرتفعة
5-7.21 7.2.-3.71

مرتفعة جدًا

صدق أداة الدراسة:
تم عرض األداة على ( )1.محكمين من ذوي الخبرة والتخصص؛ لمعرفة آرائهم حول مدى انسجام االستبانة ووضوحها،
وشموليتها ،حيث شمل ذلك انتماء الفقرات للمقياس ككل وانتماء الفقرات للمحاور ،وقد تم تعديل وصياغة األسئلة بنا ًء على توصية
المحكمين ،وفي ضوء ما أبداه المحكمون من مقترحات للتعديل ،تم القيام بإجراء التعديالت التي اتفق عليها المحكمون ،وفي ضوء ذلك تم
تعديل وحذف عددًا منها ،باإلضافة إلى إعادة صياغة بعض الفقرات لتشير بشكل مباشر ومختصر لما تهدف له الفقرة ،مما حقق الصدق
الظاهري لها.
ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات االتساق الداخلي لألداة قام الباحث بحساب معامل كرونباخ الفا ( ،)Cronbach,s Alphaوقد بلغ ( )...2ما
يدلل على ثبات عا ٍل لالستبانة ،على عينة مكونة من ( )14معل ًما ومعلمة من خارج عينة الدراسة.
عرض النتائج ومناقشتها:
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول :ما مدى فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طلبةالمرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة ،والجدول ( )3يبين هذه
القيم.
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جدول( :)3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية
مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً
الدرجة
االنحراف
المتوسط
الرقم
الفقرات
المعياري
الحسابي
 0.97مرتفعة
أرى أن استخدام التعلم المدمج يعالج مشكلة الملل والروتين لدى الطلبة في تعلم اللغة 7.3.
1
جدًا
اإلنجليزية من خالل التعلم المنظم ذاتيا ً.
 1...مرتفعة
التعلم باستخدام التعلم المدمج تجلب المتعة والسرور للطلبة في تعلمهم دروس اللغة 7.14
2
اإلنجليزية .
 1.21مرتفعة
تساعد استراتيجية التعلم المدمج على تبادل المعلومات مع الطلبة خارج أوقات الدوام 7.12
3
الرسمي.
 1.14مرتفعة
تعلم مهارات دمج التكنولوجيا في التعليم باستخدام استراتيجية التعلم المدمج أكثر كفاءة 7..1
7
وفاعلية من الطريقة التقليدية (االعتيادية).
 1..5مرتفعة
باستخدام التعلم المدمج أصبح الطلبة قادرون على تعلم مهارات دمج التكنولوجيا في 3..4
5
التعليم وليس فقط ألغراض النجاح في المادة.
 1.12مرتفعة
يشعر الطلبة من خالل التعلم المنظم ذاتيا ً باستخدام التعلم المدمج تنمية قدراتهم على الفهم 3..3
2
والتعبير ،وعدم اعتمادهم على عمليات الحفظ والتذكر.
 1.27مرتفعة
استخدام التعلم المدمج مكن الطلبة في التعلم المنظم ذاتيا ً من امتالك مهارات دمج 3..1
4
التكنولوجيا من خالل عمليات التفكير العلمي وإبراز ما لديهم من مواهب.
 0.95مرتفعة
يعزز التعلم المدمج من خالل التعلم المنظم ذاتيا ً قدرات الطلبة وإمكانياتهم العلمية في 3.24
4
البحث الذاتي عن المعلومات المرتبطة بالدرس.
 0.95مرتفعة
ساعد التعلم المدمج الطلبة في تصميم دروس تعليمية ذاتيا ً باستخدام برمجية البوربوينت 3.51
.
).(power point
 1...متوسطة
ساعد استخدام التعلم المدمج الطلبة على تنفيذ األنشطة التعليمية ذاتيا ً باستخدام المؤثرات 3.24
1.
متعددة الوسائط (الصوت ،والصورة ،والحركة).
 1.1.متوسطة
أدى التعلم المنظم ذاتيا ً على إ كساب الطلبة المهارات الالزمة لحل المشكالت من خالل 3.24
11
استخدام التعلم المدمج.
 1.1.متوسطة
باستخدام التعلم المدمج أصبح الطالب قادراً على أداء واجباته الدراسية الموكلة إليه 3.27
12
وتحميلها على المنصة.
0.96
أدى التعلم المنظم ذاتيا ً باستخدام التعلم المدمج على تكوين اتجاهات وميول سليمة نحو 3.14
13
متوسطة
تعلم اللغة اإلنجليزية.
 1.17متوسطة
باستخدام التعلم المدمج يشعر الطلبة باإلحباط ،وعدم مراعاة الفروق الفردية بينهم في 3.12
17
التعلم المنظم ذاتياً.
 1..7متوسطة
ينمي استخدام التعلم المدمج بعض العادات السليمة لدى الطلبة في تعلم اللغة اإلنجليزية 3.17
15
مثل :الدقة ،والنظام ،والتعاون ،واالحترام المتبادل ،والنقد البناء.
 1.17متوسطة
ينمي استخدام التعلم المدمج المهارات الذهنية لدى الطلبة في الحوار والمناقشة داخل 3..2
12
وخارج الصف .
 1.22متوسطة
2..5
يوفر التعلم المدمج تغذية راجعة مالئمة للطلبة في التعلم المنظم ذاتيا ً.
14
 1.14متوسطة
يشجع استخدام التعلم المدمج في التعلم المنظم ذاتيا ً الطلبة على طرح األسئلة عن طريق 2...
14
االتصال المتعدد.
 1.17متوسطة
2.44
يكسب التعلم المدمج الطلبة من خالل التعلم المنظم ذاتيا ً مهارات إلكترونية جديدة.
1.
 1.17منخفضة
يوفر التعلم المدمج للطلبة الوقت والجهد في عمليات التعلم المنظم ذاتيا ً واستيعابهم للمواد 2.52
2.
الدراسية.
 1.3.منخفضة
يساعد استخدام التعلم المدمج الطلبة في التعلم المنظم ذاتيا ً للمشاركة بإيجابية في بيئة 2.75
21
تعليمية تفاعلية .
 0.677مرتفعة
3.4.
الدرجة الكلية
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يتبيّن من الجدول ( )3أن المتوسطات الحسابية إلجابات أفراد عينة الدراسة فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات
التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية  ،تراوحت بين الدرجة المرتفعة جدًا والدرجة
المنخفضة ،وبمتوسط حسابي تراوح (  )4.39-2.45وجاءت الدرجة الكلية لألداة بدرجة مرتفعة ،وبمتوسط حسابي ( ،)3.89وبانحراف
معياري ( ،(0.677حيث كان أعالها للفقرة " أرى أن استخدام التعلم المدمج يعالج مشكلة الملل والروتين لدى الطلبة في تعلم اللغة
االنجليزية من خالل التعلم المنظم ذاتيا ً" ،وبمتوسط حسابي( ،)7.3.وانحراف معياري ( ،)0.97ثم تالها "التعلم باستخدام التعلم المدمج
تجلب المتعة والسرور للطلبة في تعلمهم دروس اللغة االنجليزية" ،وبمتوسط حسابي( ،)4.18وانحراف معياري ( ،)1.09في حين
حصلت كلتا الفقرتين "يوفر التعلم المدمج للطلبة الوقت والجهد في عمليات التعلم المنظم ذاتيا ً واستيعابهم للمواد الدراسية "يساعد استخدام
التعلم المدمج الطلبة في التعلم المنظم ذاتيا ً للمشاركة بإيجابية في بيئة تعليمية تفاعلية" ،على أدنى وبدرجة منخفضة.
وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة ] ،[20التي أظهرت درجة مرتفعة فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم
المنظم ذاتيا ً.
أظهرت النتائج أن واقع التعليم عن فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة
األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية جاءت بدرجة مرتفعة وتعزو الباحثة ذلك بقناعة المعلمين لتوصيل المعلومات والمعارف
والمهارات للطالب بأسلوب حديث واالبتعاد عن األ سلوب التقليدي ،وحرصهم أيضا على المرحلة األساسية لما لها من دور كبير في
صقل شخصية الطلبة وفكرهم ،إضافة إلى سهولة التواصل اإللكتروني مع الطلبة في أي وقت ،خصوصًا في هذا الوقت وما تشهده
المنطقة من تطورات.
 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (0.05=αما مدى فاعليةاستخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً لدى طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية تبعا
لمتغيرات(الجنس ،والمستوى األكاديمي والخبرة الوظيفية)؟ لإلجابة عن هذا السؤال ،تم استخدام اختبار ( ،)t-testلعنتين مستقلتين،
ما مدى فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً ،باختالف متغير الجنس (ذكر /أنثى) ،والجدول (،)7
يظهر القيم ،كما وتم استخدام تحليل التباين األحادي ( ،)One Way ANOVAلمعرفة ما مدى فاعلية استخدام التعلم المدمج في
تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً باختالف متغيري المؤهل األكاديمي ( بكالوريوس /ماجستير /دكتوراه) ،ومتغير الخبرة الوظيفية
(أقل من  5سنوات /من  1. -5سنوات 11 /سنة فأكثر) ،والجدول ( )5يظهر النتائج.
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جدول( :)4نتائج اختبار ( )tلمتغير الجنس
المتغير

ذكر
الجنس

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

قيمة
T

قيمة
Sig

3.96

0.62

0.93

0.42

أنثى

0.63

3.83

يتضح من الجدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة مامدى فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم ذاتيا ً تبعًا لمتغير
الجنس ،حيث كانت قيمة الداللة أكبر من ( ، )...5وبالتالي قبول الفرضية الصفرية ،أي عدم وجود فرق ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
] [20ودراسة ] ، [21التي أظهرتا عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ،وتعزو الباحثة النتيجة :أن المعلمين يقفون
صفًا واحدًا مرسخين مبدأ التشاركية في العملية التعليمية ،إضافة إلى حب انتماء المعلمين لمهنة التعليم ،وإيمانهم برسالتهم وبعملهم،
وحبهم لمتابعة طالبهم ،وامتالكهم للمهارات وكفايات متشابهة كونهم يخضعون لنفس معايير التوظيف ،ويطبقون نفس الخطط
واالستراتيجيات ،وقيامهم بعملهم على أكمل وجه بصرف النظر عن نوعهم االجتماعي .

جدول( |:)5نتائج تحليل (  )One Way ANOVAلمتغيري :المؤهل األكاديمي والخبرة الوظيفية
البيان

مصدر التباين

المؤهل األكاديمي

بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع

مجموع
المربعات

درجات

قيمة

قيمة

متوسط
المربعات

F

Sig

0.45
0.45

0.99

0.37

0.85
0.44

1.89

0.15

الحرية

الخبرة الوظيفية

0.91
32.60
33.51
1.70
31.81
33.51

2
71
73
2
71
73
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يتبين من الجدول ( )5عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية مامدى فاعلية استخدام التعلم المدمج في تنمية مهارات التعلم المنظم
ذاتيا ً تبعًا لمتغير تبعًا لمتغيري المؤهل األكاديمي ،والخبرة الوظيفية ،حيث كانت قيمة الداللة أكبر من ( )...5وبالتالي قبول الفرضية
الصفرية ،عدم وجود فرق ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ] [21التي أظهر عدم وجود داللة إحصائية تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية،
وتعزو الباحثة النتيجة إلى المعلمين هم المحور األساسي ألي عملية تربوية وتعليمية ،ويشعرون باالعتزاز والفخر النتمائهم لهذه المهنة،
ً
فضال عن مرورهم بمحطات
فهم مؤهلين أكاديميًا ومهنيًا ونفسيًا وميسرين ومنظمين للعملية التعليمية ،ويمتلكون مخزونًا معرفيًا كبي ًرا،
تعليمية عدة وعلى فترات زمنية مختلفة مما أكسبهم خبرات ومهارات متنوعة.
التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت لها الدراسة ،توصي الباحثة بما يأتي:
 .1توفير األجهزة الخاصة بالتعليم المدمج ،وتوفير اإلنترنت لجميع الطلبة والمعلمين كون التعليم المدمج مرتبط مع اإلنترنت.
 .2عقد دورات وورشات عمل للمعلمين؛ لتبصيرهم بأهمية التعلم المدمج وتوظيفة في عملية التعلم الذاتي.
 .3عقد دورات وورش عمل للطلبة؛ لتطوير مهاراتهم بالت عامل مع التعليم المدمج وبيان الهدف الرئيسي من هذه االستراتيجية.
 .7إجراء المزيد من الدراسات التربوية حول التعليم المدمج ودورة في عملية التعلم المنظمة ذاتيا ً من حيث أبعاده وتطبيقاته في
المؤسسات التربوية وغيرها من المؤسسات.
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ABSTRACT
Educational process has a great impact on the motivation of the learners, and these incentives (motives)
are under the control of the teacher who directs the educational process. Accordingly, this action
research is carried out to examine the effectiveness of certain teaching/ learning strategies and
techniques applied for grade nine students chosen from Fatima Al-Zahra Preparatory School- Qatar to
raise their motivation for learning English language. The findings show that external motivations
(extrinsic) are among the most important factors in the success of learning English language, which are
compensatory factors in the absence of the spontaneous desire to learn that language. The selected
students have undergone varieties of active learning strategies, resources and tensive use of modern
technology. The methods that are implemented in this study, include the designed questionnaire and the
official exams sheets conducted on the targeted students. However, both qualitative and quantitative
approaches are used to analyze the data.
The present study shows that the students are academically weak in English language, not well
motivated to learn English, the learning strategies, resources, and techniques utilized in the classroom
proved to be effective to motivate the students and are reflected on the academic performance of the
students.
Therefore, the data analysis of the success ratio among the targeted students has shown an increase from
41.5% to 91.5% after the application of new strategies and techniques.

Key words: Motivation, Intrinsic, Extrinsic, learners
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الملخص
تؤثر ال عملية التعليمية بشكل كبير على دافعية الطلبة للتعلم ،وهذه الدوافع تخضع لسيطرة المعلم الذي يوجه العملية التعليمية داخل الصف .
وبنا ًء على ذلك ،تم إجراء هذا البحث العملي لقياس فعالية بعض استراتيجيات التدريس  /التعلم وبعض التقنيات الحديثة التي تم تطبيقها
على طالبات الصف التاسع ،من مدرسة فاطمة الزهراء اإلعدادية – قطر وذلك لرفع الدافعية لديهن لتعلم اللغة اإلنجليزية .وأظهرت نتائج
هذا البحث أن الدوافع الخارجية هي من أهم العوامل في نجاح تعلم اللغة اإلنجليزية ،وهي عوامل تعويضية في غياب الرغبة العفوية لدى
الطالبات في تعلم هذه اللغة .حيث خضعت عينة مختارة من الطالبات ألنواع مختلفة من استراتيجيات التعلم النشط وموارد تعليمية
متنوعة ،وكذلك االستخدام االمثل للتكنولوجيا الحديثة .ومن الطرق التي تم اتباعها ،لتنفيذ هذه الدراسة ،ولقياس مدى دافعية الطالبات لتعلم
اللغة اإلنجليزية ومستوى التحصيل األكاديمي خالل فترة الدراسة هي :أوال تصميم استبانة مناسبة ،وثانيا أوراق االمتحانات الرسمية التي
أجريت على فئة الطالبات المستهدفات بالدراسة .باإلضافة إلى ذلك ،تم استخدام كل من النهجين النوعي والكمي لتحليل البيانات.
أظهرت هذه الدراسة أن غالبية الطالبات ضعيفات في اكتساب مهارات اللغة اإلنجليزية ،وليس لديهن دافعية جيدة لتعلم هذه اللغة ،وقد
أثبتت هذه الدراسة أن استراتيجيات التعلم الحديث وموارد التعلم والتقنيات المستخدمة في الصف أثناء فترة الدراسة فعاليتها في تحفيز
الطالبات مما انعكس على مستوى تحصيلهن العلمي في اكتساب مهارات اللغة اإلنجليزية .كما ،أظهر تحليل البيانات زيادة في نسبة
النجاح بين الطالبات المستهدفات بالدراسة من  ٪5..4إلى  ٪5..4بعد تطبيق االستراتيجيات والتقنيات الجديدة.

الكلمات المفتاحية :الدافعية ،دافعية داخلية ،دافعية خارجية ،المتعلمين.
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1. Introduction
The educational-learning process is exposed to many problems and some of these problems are due
to the lack or decrease of motivation for learning. However, learners justify their failure by saying
that the teacher did not urge them to learn where are teachers blame the learners for being lazy and
inactive. In this respect, Al-Sibaae (2001) [1] states that "Most of the students are indifferent to learn
English. They do not focus on explaining of their teachers, and they spend most of the school’s day
between sleeping and playing”. He adds that this is due to many reasons among them, the students’
boredom from the teaching methods, the too many examinations, as well as the availability of other
methods of learning outside the school such as the private lessons, which keep them away from
attending their schools or involving in the lesson’s stages. Hence, this topic needs more investigation
about all sides of the educational process: administration, teachers, curriculum and parents due to the
drop of the academic level of the students. The problem of low motivation has recently become a
turn and a phenomenon that needs a stand still on its reasons and then to reach appropriate solutions
in order to improve the level of students’ language learning process.
Nowadays, demotivation is receiving great attention from the Ministry of Education and Higher
Education in Qatar, School administrations and English teachers but this problem still exists,
especially in the independent schools. This issue has led to low level of achievement in different
subjects such as the Arabic, the English languages and mathematics [2]. As a result, this issue has
become so important that one cannot turn a blind eye or overlook it, due to different reasons related
to the student himself, the teacher, the surrounding environment, the curriculum, educational means
and others. However, the biggest role depends on the teachers in finding appropriate ways and
techniques for stimulating, enhancing and encouraging students to study and participate actively in
the class.
This work identifies this problem, describes its manifestations, and mention the reasons and propose
the applicable solutions to it.
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2. The Problem
Although some students seem naturally enthusiastic about learning English language, but a high ratio
in the class needs/ expects other considerations to inspire, challenge and stimulate. Consequently, low
motivation is considered one of the major problems that encounter teachers while teaching students in
the preparatory schools in Qatar. It is therefore the teachers’ concern to find ways and techniques to
reach the students’ motivation to the highest level of language as well as raising the academic level in
schools for better standards. Therefore, the aim of the present study is to investigate the problem of
low-motivation of the students to acquire English as a second language in the preparatory schools in
Qatar putting special focus on the reasons and the efficient factors that motivate student to learn
English language. This research is a procedural one conducted on a sample of 24 students at grade 9 in
the period of the first semester of the academic year 2019-2020.
3. The Aim of the Study
The aim of this research is to know the effect of using active strategies and different methods of
reinforcement the students while studying English language to raise their motivation of Grade Nine
students and to improve their performance in English subject.
4. Significance of the Study
English teachers may implement diversity of strategies to motivate and encourage their students and
engage them in the process of learning English language. This study may provide the English teacher
with some ideas and techniques that would help them to motivate their students for improving leaning.
5. Research Questions
I.
II.
III.

Are the students academically good in English language?
Are the students motivated to learn English?
Are the enhancement methods utilized in class are effective to motivate the students?
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IV.

Is there any relationship between the academic achievement (the academic performance) and
students’ motivation?

6. Hypotheses
I.

The students are academically good at English language.

II.

The students are motivated to learn the English language.

III.

The enhancement methods utilized in class are effective to motivate the students for more
achievements.

IV.

There is a relationship between the academic achievement (the academic performance) and
students’ motivation.

7. Literature Review
The previous related literature and research about the problem of non-motivation for learning English
language is presented in the following section.
7.1 Essential Concepts
The are some essential concepts related to this study which should be well-defined such as:
A. Motivation: is (the force that drives an individual to perform a behavior in order to satisfy the need)
and represents the goal or (the desire or goal that the individual seeks to achieve and is the emitter
that works to reduce the motivation) [3].
B. Intrinsic Motivation vs. Extrinsic Motivation
There are many definitions of intrinsic and extrinsic motivation for learning languages. The distinction
between these two concepts is well-known in psychological motivational theory. As we concern with
second language learning (SLL), the definitions that is presented by Heider [4] (is adopted in this study.
He defines intrinsic motivation as “actions or outcomes which can be perceived as personally caused or
as a result of impersonal causes”. So, it is self-motivation in which a student moves to act for the fun or
ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)
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challenge entailed rather than because of external prods, pressures, or rewards. Therefore, it results in
high-quality learning and creativity. Whereas, extrinsic motivation, refers to “doing something because
it leads to a separable outcome” [4]. In other words, extrinsic motivation refers to doing an activity
simply for the satisfaction of the activity itself, rather than its instrumental significance. Hence, it is
mainly associated with low student interest, persistence, and engagement.
C.

Motivation for learning: It is the group of feelings that motivates the learner to engage in

learning activities which lead to achieving the intended goals. It is also an essential necessity for
learning to happen. It must be noted here that without it active learning does not happen. However, there
are multiple sources of motivation for learning, including:
i.

External sources such as the teacher, school administration, parents, or even peers. The learner
may accept to learn in pursuit of "seeking to satisfy the teacher and gain his/her admiration or
satisfaction" for his/her parents and obtain financial or moral encouragement from them.

ii.

Internal sources are the learner himself/herself, where s/he offers to learn, driven by an "internal
desire to satisfy himself /herself and seek to feel the pleasure of learning and gain
knowledge."[6].

D. Low motivation to learn, is the behavior in which students demonstrate their feeling of boredom,
withdrawal, inadequacy, excitement, and lack of participation in class and school activities.
Manifestations of this problem and the symptoms that appear on students through the observation
and the questionnaire are:


Distraction.



Preoccupation with others' purposes.



Preoccupation with disturbing others as it raises class problems.



Forgetting the duties and neglecting to solve them.
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Forget everything related to class learning from materials and requirements such as books,
notebooks and pens.



Low perseverance in continuing to do the duty or tasks entrusted to him.



Neglecting to abide by the instructions and laws of the class and school.



The frequent absence from school.



Hatred of the school until s/he feels the inconvenience of the seat on which he sits and
grumbles about the large number of school subjects and follows classes and exams.



Late morning and school dropout.



Failure and achievement delay as a result of not making the effort appropriately with their
capabilities.



Not paying much attention to the rewards that may be offered to them [7].

7.2. Reasons of Low Motivation for Learning
The reasons for the lack of motivation are many, but first, it must be emphasized that each academic
stage has its own circumstances, and the motivation ratio differs from one stage to another and from
student to another, as well as the reasons. Nevertheless, these reasons can be limited to the following
factors: the student himself/herself, teacher, family, environment. However, this study concerns with the
students and the main reasons that lead to low motivation including:
1. Lack of readiness to learn from two aspects: The first is natural, such as being at a younger
age than his peers, and s/he does not have the necessary preparations for learning, or her/his
growth is slow compared to her/his peers, as for the second, especially as the lack of concepts
and pre- experiences which is necessary for the new learning.
2. The student's lack of interest in learning mainly in addition to the lack of clarity of his vision
for her/his future , where the student does not realize the importance of continuing to learn,
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but only cares for the job which gives her/ him a salary that s/he will live on as quickly as
possible.
3. The absence of mature living models for students to imitate [8].
7.3 Students’ Motivation and Satisfaction
Raising up the level of student motivation is a primary goal mentioned in the national development
strategy of the State of Qatar, and it remains a fundamental concern for parents of students and educators
in the education system from kindergarten through grade 12 [9]. If the students are bored from their
school, or they make a negligible effort, or they miss frequently, their education will be negatively
affected by this. Thus, it is a fundamental part of the teacher’s mandate to prepare intrinsic motivations
ideas and activities to stimulate her/his students for actively and successfully learning.
8. Methodology
This section discusses the method/s that is implemented in this study, including collecting data, the
questionnaire, exams conducted on the target students, data analysis, discussing the findings, presenting
the results and proposing suggestions and recommendations. However, in order to analyze the data
accurately, both qualitative and quantitative approaches are used.
9.1 The Subjects
The subjects that are exposed for this study are 24 students at grade 9 in Fatima Al-Zahra’a Preparatory
School for Girls/ in Qatar, in the first semester of the academic year 2019-2020. The subjects’ age is
between 15 and 16 years old. They are all females.
9.2 Preparation Details
The questionnaire, which is created for the purpose of this research, is utilized to collect data. It consists
of 8 questions (see appendix 1). On the other hand, the target students have undergone two exams to
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approve the effectiveness of the motivation strategies used throughout the first semester to motivate and
encourage students for more learning achievement.
9.3 Procedures and Techniques
To examine the effectiveness of motivation strategies conducted on the target sample, the researcher has
followed different techniques to motivate her students and assist them to feel delighted while learning
English language during the lesson. As a result, the teacher has conducted active learning strategies
including games, technology tools as well as using different kinds of stimulation rewards to the
distinguished students who participate actively in during the lesson [10].
However, this study, will focus on the extrinsic ways of motivation rather than intrinsic ones. Therefore,
the teacher has motivated her students verbally, using expressions like (excellent, keep up, fantastic –
etc.) and nonverbally. As for non-verbally, the teacher has implemented two types of stimulation:
A. Individual Competitions; is performed during the lesson in which the teacher holds a competition
among the students and rewards the distinguished ones ( the students who answer first correctly and
quickly, or who answer high critical thinking question) with a star to be stuck at the first page in
the specific month of the 1 st semester (September or October, or, November) to get them used to the
method of stimulation for the rest of the year . Then, those stars are calculated at the end of each
month. The highest number of stars that the student has got will, thus, be rewarded for either a free
time or free homework or full mark in participation evaluation section. For example, in October,
Sara has participated many times throughout the lessons, and she got the highest number of stars in
the class. As a result, Sara will be rewarded to choose one of the above-mentioned rewards.
B. Groups Competitions: is performed throughout the lesson in which the teacher holds a competition
among the groups, (mainly 5 groups ) rewards the distinguished ones according the following
criteria :
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1. time limit
2. discipline
3. the accuracy of the work
4. cooperation between the team members
9.3.1 Lesson Stages
The lessons which are followed in this study includes different related intervals to accomplish the
designed objectives as.
1. The starter of the lesson.
2. Raising previous experiences.
3. Motivating students.
4. Opening student learning centers.
5. The contents of the lesson.
The teacher was very careful about the contents of the lesson which mainly involve the following:
A. Writing the title of the lesson on the board.
B. Explaining the importance of the present lesson to engage the students in the activities of the
lesson.
C. Writing the objectives of the lesson on the board and discuss them with the students in a very
simple way.
D. Writing the key words on the board and keep them tile the end of the lesson.
E. Using different active learning strategies to stimulate the learners’ previous experiences and
relate them to the new experiences (the role of the teacher).
F. The starter (warm up) of the lesson should be attractive such as a hook question or a story or
video or a problem or a picture …etc. Accordingly, the more creative starter of the students the
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more motivated students will be to learn, which leads to achieving the objectives of the lesson.
Therefore, the teacher should plan very well for the starter in particular, and for the next steps of the
lesson in general.
9.3.2 The Teaching Stages/ Presenting the Lesson
It is important to train students to be self-learners that students apply the active learning and its
strategies which develop all the learners’ skills to accomplish the lesson’s objectives.
To engage the students in the process of learning, during this, the teacher diversifies the activities that
will be presented to them. For each objective, there must be three types activities consider the patterns
of learners- (auditory - visual - kinesthetic). Moreover, the teacher provides help for self-learning
student, and be a facilitator and mentor interfere with the right time for anyone needs help, provides
feedback motivation and performance enhancement the students.
9.3.3 The Objectives Stage
The

obvious

question

that

imposes

itself

in this

respect

is

“How

to

achieve

the

objectives actively where the student works more than the teacher? At this stage, the role of the teacher
is essential and involves the following steps:
1- setting the objectives.
2- providing worksheets.
3- determining the time of each activity.
4- implementing diversity of activities.
5- choosing an appropriate teaching strategy.
On the other hand, the student should participate maximum 70% of the lesson’s activities and leave 30%
for the teacher to present the lesson, explain the difficult points to the class and to give feedback for the
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students during the lesson. In reading lesson for instance, the lesson passes through different stages. The
first stage in which the teacher gives the text to students and then ask them to skim the extract to find
the main idea. Then, analysis stage in which they read the text to analyze it into its structure by
answering some comprehensive questions (why, who, where, when, what…etc.) which includes some
critical thinking questions. Part of the students’ duty is to search for new vocabulary and write down
questions they do not know. Then, they discuss the difficult questions. During the lesson, the students
may describe pictures, watch videos and take notes and, so on. Thus, by time, they gain the language
skills (speaking, reading, listening and writing).
Synthesis is the third stage: at which the students express their understanding throughout filling in the
graphic organizer or tables or maps of concepts or cause and effect, and others and here it investigates
the last element in the card which is the practice of higher thinking skills (analysis and synthesis).
The sources of knowledge that can be provided to students are cards about the lesson - dictionary of
languages - internet sites - the teacher's brochure – textbooks - the teacher (as director and facilitator) and sometimes, expert parents as experts and supporters.
To sum up , the role of the learners is to read - write - meditate – listen -self-learn – analyze the textsearch for sources of knowledge available to them by the teacher - use and apply the required teaching
strategy- to fill in the graphic organizer [11].
Through all the above is in the teaching stage, the goals are achieved, and the learners obtain:
- Intellectually engaging in reading and analysis, and sensory in drawing and training, emotionally, and
cooperating with each other between them and interact in the lesson
- acquire new information and knowledge.
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- have research skills, communicate, ability to ask questions - extract information - summarize and
analyze. Synthesize and others.
- linking what they have learned with the reality of life, so what learners gain from knowledge and skills
must be linked to their lives.
9.3.4 The Assessment Stage
It is an important stage in which the teacher measures the achievement of the planned objectives. There
are three main ways for the evaluation:
1. Pre- evaluation which should be carried out before the lesson of the learning schedule.
2. Constructive evaluation which should be during the lesson.
3. Post- evaluation which should be at end of the lesson. For example, learning table in the box, or
a question such as “What did you learn?” Or pamphlets summarizing what they have understood
in the lesson.
However, the teacher can use any other evaluation strategy to assess the students’ deep understanding
of the lesson’s material.
In this case, the teacher plays crucial role to diagnose the problem, follow active strategies to solve the
problem and finally assess the efficiency of these strategies.
10. Data Analysis and Discussion
The data of this study is collected from two sources. The first, is a questionnaire designed to show the
problem of students’ low motivation for learning English in the Preparatory Schools in Qatar and the
Fatima Al-Zahraa Prep. is only a sample. The second source is the scores that the students got in English
subject in the Mid and Final Exams of the 1st Semester 2019. Two procedures are followed to analyze
the data quantitively and qualitatively as shown in sections (8.1 and 8.2) below.
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10.1 The Analysis of the Questionnaire
A questionnaire is mainly designed in both English and Arabic for the purpose of this study and the data
is collected and analyzed. It consists of eight questions and is distributed to 50 students selected
randomly from grade 9 in Fatima Al-Zahra’a Preparatory School for Girls as shown in figures 1- 9. All
the questions are consented to improve the students’ motivation and readiness to study English
language.
The Figures below show the percentage of the students’ responses to the eight questions which
considered to prove two essential problems ; the first is that students have weak academic foundation in
English language accumulated from the previous grades and the second is that the students are not
motivated to study English for different reasons.
1.

The school’s hours are long and stressful

.

2. The academic year is very long and

.

stressful .

0, 0%
6, 12%

0, 0%
7, 14%
YES

43, 86%

Figure (1): Percentage of question (1)

NO

YES

NO

44, 88%

Figure (2): percentage of question (2)
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3 . My foundation is weak at
English language .

4 . Weekly the English teacher
assigns me a lot of homework and I
feel bored.

.

0, 0%
18, 36%

0, 0%
YES

NO
23, 46% 27, 54%

32, 64%

Figure (3): Percentage of question (3)

6. I am satisfied with my
reinforcement style of the teacher
while taking English lesson.

English lesson.

YES

22, 44%

YES

NO

Figure (5): Percentage of question (5)
participate in the class.

.

0, 0%

0, 0%

7 . I receive appropriate

NO

Figure (4): Percentage of question (4)

5. I feel bored during the

28, 56%

YES

NO

19, 38%
31, 62%

Figure (6): Percentage of question (6)
8. The teacher uses teaching methods and techniques

motivation when I
.

that grab my attention to the lesson.

.

0, 0%
0, 0%

24, 48% 26, 52%
YES

19, 38%

NO

YES

NO

31, 62%

Figure (7): Percentage for question (7)

Figure (8): Percentage for question (8)
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Percentage of analyzing the students'
motivation Questionnaire
50

44

43

40

32

30

18

20
10

7

6

Q1

Q2

17

23 22

31

28 29
21

19

26 24

0
Q3

Q4
yes

Q5

Q6

Q7

Q8

No

Figure (9): Percentage of the student answers for all the questions
In the light of the above findings, it is obvious that the students have suffered from the long academic
learning day and that makes students feel bored and unwilling to study (figures 1,2). This is supported
by Al-Mansouri, [11] who pointed out that all scientific studies have proven that the students do not
comprehend any information after one o'clock p.m. Moreover, he confirmed, implicitly, the necessity to
reduce the study time in the school and follow the Gulf academic systems such as that followed by
Kuwait referring that those systems are strong and are among the highest in the ranking of the strength
and quality of educational curricula. In this respect, some Qatari specialists in the Ministry of Education
and Higher Education have agreed that reducing working hours for teacher as well as students and
meeting their families at the lunch table daily and early is insufficiency contributed to increasing family
stability which resulted into greater productivity. Al-Nuaimi added that productivity is not related to
long working hours, as productive people can give better productivity with fewer hours [13].
Al-Bayeh ( 2018) [12] emphasized that a fundamental reason for students' failure in the English
language subject is to use traditional teaching methods, as well as a lack of motivation among students.
Regarding question 3 (figure 3) the percentage shows that most of the students have accumulated
weaknesses in English subject. In this respect, Al-Sulaiti (2018) [14] , the educational expert in Qatar,
attributed the reason for the high failure rate in the subject of the English language in high school
ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)
45

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022

students to the presence of a cumulative weakness in the subject of the English language and this
weakness moves with them to the next class which constitutes a difficulty in dealing with it in the
advanced stages. Therefore, this constitutes a difficulty in dealing with it in the advanced stages by
traditional methods, thus the student moves to the preparatory stage and then to the secondary stage with
a major shift in the quantity and quality of the books and the prescribed materials. Thus, it is evident that
the students have a cumulative academic weakness from the previous stages. Consequently, the first
hypothesis has been set aside.
The students’ responds to question 4 show that most of the students feel board because they have got a
lot of homework during the week (figure 4) above. There is a great benefit to homework and that it is
important to student success. Some studies have shown a relationship between test scores and
homework. It also establishes the important skills as organization, time management and critical
thinking. However, homework does not have to be an overload - it can be assigned using 10-minute
homework because assigning and grading homework takes up valuable time and initiates stress. On the
other hand, long homework does not leave time for family, friends, volunteering, sports, or hobbies.
Some studies in the field of education have shown a relationship between test scores and homework
[15].
Concerning question 5, the ratio 56% of the students do not feel bored during English lesson whereas
44% do not. Accordingly, it can be seen from that the two ratios are very close (figure 5). While most of
the students are satisfied with their reinforcement style of the teacher while taking English lesson and
receive appropriate motivation when they participate in the class as shown in figures (6 & 7).
Accordingly, the second hypothesis is refuted.
The method of teaching is very important to grab the students’ attention to the lesson, but most
successful results depend on many factors: the teacher, the topic of the lesson , the available materials
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…etc. however, the students’ responses indicate that almost the same percentage ( figure 8). Figure 9
summarizes the percentages of the student’s answers for all the questions.
10. 2 The Analysis of Mid and Final Exams of the 1st Semester 2019
The procedures mentioned in section (7) have been applied on the students in two exams during three
academic months. It is worth mentioning that these exams are officially approved by the Ministry of
Education and Higher Education. The first, is taken in the mid of the first semester, after two months of
the study and the second, is at the End of the First Semester Exam.
The marks of the mid semester exam are out of 30 % and figures 10&11 show the number of successful
and failed students respectively in the Mid Semester Exam 2019. It is revealed that only eight students
out of twenty-five have passed the exam whereas seventeen of them have been failed.
passed Students
50

25

20.5

21.5

23

24

15.5

19

17
Series1

0

Figure (10): The Passed Students in the Mid Semester Exam 2019 out of 30%.
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Figure (11): The Failed Students in the Mid Semester Exam 2019.
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Figure (12): The Percentage of Excellent, Good and Weak students in the Mid Semester Exam.
The large number of students’ failure and their low marks shown in figure 11 are due to the weak
foundation of the students previously in English language, in general, and to the short period for the
application of motivation strategies around 45 days. Figure 12 shows that 14% of the students has got
Excellent rank and 32% of the students has got good rank whereas 54 % of the students has got weak
rank.
Hence, the results of this exam obviously show the weak standard of the student’s English language,
moreover the teacher’s observation have shown a low motivation to learn English. Those remarks
answer the first and the second questions in this study.
In contrast, the results of the students in the End Semester Exam are much better than the results of the
students in Mid Semester Exam as shown in Figures 13-15. The marks of the end semester exam is out
of 50 % and figures 13 and 14 show the number of passed and failed students respectively in the End
Semester Exam 2019. Figure 13 shows that twenty-one of the students have passed the exam whereas
only two have failed (figure 14). It also shows not only that the number of passed students has doubled,
but that their marks were also qualitatively distinctive.
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Figure (13): The number of the passed students at the End Semester Exam 2019 out of 50%.
Failed Students
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Figure (14): The number of the failed students in the End Semester Exam 2019.
Ranking of the Students
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[VALUE]
Good
Excellent

Good

Weak

Figure (15): The Percentage of Excellent, Good and Weak students in the End Semester Exam
2019.
The ranks of the examined students is show in figure 15 and they are distributed as 19% of them has got
Excellent rank (above 45%) and 58% of the students has got the good rank (between 25% -44% )
whereas 23% of the students has got weak rank (below 25%) .
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The impressive results of students in the end semester exam demonstrate the effectiveness of the
strategies that implemented as they have enabled students in raising their motivation to learn English
language throughout improving their marks and language performance despite the limited period. These
strategies become part of the educational process and will have a positive impact on their language level
in the next semesters. The results of this exam show apparently that the enhancement methods utilized in
class are effective to motivate the students and there is consistent relationship between the academic
achievement (the academic performance) and students’ motivation. Hence, student’s success answers
questions three and four raised earlier.
11. Conclusion and Recommendations
This research has approved that using active motivation strategies raise and enhance the students’
willingness to learn English. Those strategies have also encouraged the students to interact effectively,
individually and in groups and inspired the student-centered learning. Moreover, such strategies
provided a challenge, in which the students need their concentration to fulfil the tasks properly with the
limit of time and this will strengthen their mental work. Nevertheless, not all students are motivated by
the same values, needs or desires.
However, teachers may use / create other techniques and methods to improve their students’ level of
learning English language.
In the light of the results of this study, some tips are recommended and listed below to improve the
students’ motivation for better learning:
1. Creating the desire of knowledge among students may be achieved throughout the teachers,
parents, society, and the media.
2. Activating the role of extra-curricular activities, trips, exhibitions, sports and the library.
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3. Granting the students degree of freedom that relieves them from the pressure they experienced
throughout the long day of study.
4. Assisting the students in determining their future goals early, as this will be an incentive for them
to learn, mainly played by the academic coordinator in the school.
5. Satisfying the students ’basic needs such as free time, praying, self-confidence, respect,
encouragement, and other values.
6. Reducing the school hours to at least one hour per a day, to give the students a better chance to
be at home earlier, take enough rest and be near to their families.
7. Teachers should avoid extremes when assigning homework, i.e., 10 minutes’ time homework/
assignment is enough.
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Abstract
Islamic invocation It's importance ,features and the Contemporary risks and effects it faces This study
deals with the importance of ivocation and shows the characteristic, risks,and effects that faced in order
to find pure society full with brotherhood and remove all hatness to achieve ideal and respectful society
according to the favour and order of our God .
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المل ّخص
تناول البحث اإلشارة إلى أهمية الدعوة اإلسالمية ،وبيان خصائصها ،والمخاطر المعاصرة التي تواجه الدعوة اإلسالمية ،وآثار المخاطر
المعاصرة التي تواجه الدعوة إليجاد مجتمع سليم تسود فيه صورة وأخوة اإلسالم وتزول فيه الشحناء والبغضاء بين أفراد المجتمع المسلم
ليتم تشييد المجتمع المسلم المتكامل والمتراحم أمالً في رضا هللا -عز وجل.-
الكلمات المفتاحية :الدعوة في القرآن والسنة خصائصها والمخاطر التي تواجهها.
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أهميـة البحث :تتمثل أهمية البحث في:
 -1تفعيل دور الدعاة بالدعوة اإلسالمية في مواجهة المخاطر السلبية المنتشرة  ،وما ينتج عنها من آثار سلبية تعصف بالمجتمع.
 -2إبراز أهمية الدعوة اإلسالمية في استقرار المجتمعات.
 -3إظهار الدعوة اإلسالمية في كونها ليست من مسؤولية الفرد فقط ،بل هي مسؤولية مشتركة بين الفرد والمجتمع والدولة.
يهدف البحث إلى:
 -1التعرف على أهمية الدعوة اإلسالمية التي تسعى إلى إيجاد مجتمع سليم.
 -2الكشف عن المخاطر المعاصرة التي تواجههاا الادعوة اإلساالمية التاي تشاكل عائقاا أماام الادعوة اإلساالمية العالمياة لتحقياي أهادافها فاي
مجال نشر اإلسالم السمح.
 -3حصر أبرز آثار المخاطر المعاصرة التي تواجهها الدعوة اإلسالمية.
أسباب اختيار البحث:
 -1اعترافا ً بفضل الدعوة اإلسالمية عل ّي ،وعميي حبي للدعوة اإلسالمية كان دافعا ً قويا ً ألن أكتب في هذا الموضوع.
 -2أهمياة إعااداد الفاارد واألساارة والمجتماع إعااداداً كااامال ًمتكااامالً فااي نفساه وأساارته ومجتمعااه فااي جمياع نااواحي الحياااة الدينيااة والسياسااية
االجتماعية والثقافية والفكرية والسياسية واالقتصادية واإلعالمية وغيرها في إطار الدعوة اإلسالمية.
من الدراسات السابقة:
 ( -1أهم التحديات المعاصرة في طريي الدعوة اإلسالمية بحث علمي في مجلة الجامعة األسمرية للعلوم اإلسالمية ،د .إبراهيم نويري).
 ( -2التحديات المعاصرة التي تواجه الدعوة االسالمية وطرق مواجهتها بحث علمي مقدم إلى المؤتمر الدولي األول لتطوير علوم الادعوة
والتنميااة البشاارية المعاصاارة المنعقااد فااي جامعااة ماليااا-مليزيااا فااي الفتاارة 2113/1/11-11م .للاادكتورة ميساااء رواباادة -جامعااة البلقاااء
التطبيقية).
مشكلة البحث :كيفية إيجاد مجتمع سليم معتدل في إطار الشريعة اإلسالمية.
قسمت البحث إلى مقدمة وثالثة مباحث على النحو التالي:
المقدمة :وفيها تعريف الدعوة لغةً واصطالحاً ،وأهمية الدعوة اإلسالمية.
المبحث األول :الدعوة اإلسالمية في القرآن والسنة وفيه مطلبان:
المطلب األول :اآليات القُرآنية الدالة على الدعوة اإلسالمية.
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المطلب الثاني :األحاديث الدالة على الدعوة اإلسالمية في السنة النبوية.
المبحث الثاني :خصائص الدعوة اإلسالمية.
المبحث الثالث :المخاطر المعاصرة وآثارها على الدعوة اإلسالمية وسبل مواجهتها وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :المخاطر المعاصرة.
المطلب الثاني :أثر المخاطر المعاصرة على الدعوة اإلسالمية.
المطلب الثالث :سبل مواجهة المخاطر المعاصرة.
النتائج والتوصيات.
فهرس المصادر والمراجع.
المقدمة
تعريف الدعوة اإلسالمية لغةً واصطالحا ً
الدعوة لغةً:
سل َما ت )[ ]1وأصال البنياان أي القواعااد التاي يقااوم عليهاا
صلله َها ثَا تبلتو َوفَ ْر ه
أصل الشيء قاعدته التي يقوم عليها ،قال تعاالى ( :أَ ْ
ع َهلا تفلي ال ء
ت ([.]2
اع َد تمنَ ا ْل َب ْي ت
البيت ،قال تعالىَ (:وإت ْذ َي ْرفَ هع إت ْب َرا تهي هم ا ْلقَ َو ت
الدعوة لغة :من الفعل دعا يدعو دعاء و َد ْع َوى بمعنى طلب وحث ونادى ورغب ،وهي النداء والصيحة ،واالبتهال والسؤال[.]3
وقد عرفها الفيومي :المحاولة القولية والفعلية إلمالة الناس إلى مذهب أو ملة[. ]4
وجاء في معاجم اللغة الدعاة قوم يدعون الناس إلى الخير مفردها داع وأُدخلت الهاء للمبالغة فتقول :رجال داعياة ،ودعاوت فالناا ً
إذا ناديته وطلبت منه المجيء ،ودعا المؤذن إلى الصالة فهو داعي ويجمع على شكل دعاة أو داعون [.]5
الدعوة اإلسالمية اصطالحا ً:
الدعوة في المصطلح الشرعي هي :نداء الناس وإمالتهم إلاى اإلساالم ،وحاثهم علاى االنتسااه إلياه ،وااللتازام باه ،واالجتمااع علياه .أو هاي
ذلا الجهااد المنهجااي المااندم الهااادف إلااى تعرياف الناااس بحقيقااة اإلسااالم ،وإحااداه تغيياار جاذري فااي حياااتهم ماان منطلااي الوفاااء بواجبااات
االستخالف ابتغاء مرضاة هللا تعالى ،والفوز بما ا ّدخره لعباده الصالحين في جنات النعيم[.]6
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عرفها د.أحمد غلوش :العلم الذي به تعرف كافة المحاوالت الفنية المتعددة الرامية إلى تبليا النااس اإلساالم بماا حاوى مان عقيادة وشاريعة
وأخالق[.]7
وعرفها د .إبراهيم إمام بأنها :هي نشر عقيدة اإلسالم ومبادئه وقيمه وتعاليمه بين سائر الناس[.]8
إن كلمة الدعوة من األلفاظ المشاتركة التاي تطلاي علاى اإلساالم ونشاره باين النااس ،ومجياهاا فاي الساياق هاو الاذي يحادد المعناى
المراد ،فإذا قيل :اتبعوا دعوة هللا كان المراد بها اإلسالم.
والدعوة اإلسالمية دعوة عالمية ال تقتصر على شعب معين أو بالد معينة فكل أرض تصلح لإلسالم ولدعوته ولمبادئه مهما كانت طبيعتها
ومهما كان جنس سكانها ولونهم ولغتهم[.]9
َٰ
اس َال يَ ْعلَ ُمونَ )[.]10
اس بَ ِشيرًا َونَ ِذيرًا َولَ ِك ان أَ ْكثَ َر النا ِ
قال تعالىَ (:و َما أَرْ َس ْلنَاكَ إِ اال َكافاةً لِلنا ِ
خالصة التعريف :الدعوة تعني القواعد التي تقوم عليها الادعوة القولياة والفعلياة مان أجال تحقياي هادف يتطلاب باذل الجهاد وتحمال المشااق
والصعاه في سبيل نشر تعاليم الدين اإلسالمي في سائر بقاع األرض كما أنزل على محمد– صلى هللا عليه وسلم.-

أهمية الدعوة اإلسالمية:
الدعوة اإلسالمية عامة هي :وسيلة لحفظ األمن ،وتعمل على تنديم العالقات ،وإيجاد فرد صالح فاي نفساه وأسارته ومجتمعاه ،وتعمال
على إعداد األسرة والمجتمع في جميع نواحي الحياة ( السياسية ،واالجتماعياة ،واالقتصاادية ،والثقافياة ،,وغيرهاا) وتقادم أي بلاد وأي أماة
من أسبابه الرئيسة الدعوة الجيدة.
أما أهمية الدعوة اإلسالمية فتتمثل في:
توجيه اإلنسان لما خلقه هللا -سبحانه وتعالى -له ،وأن مصدرها وتوجيهاتها ربانياة إلهياة وهنااك فارق باين الادعوة ذات المصادر العقلاي
اإلنساني وبين الدعوة ذات المصدر والتوجيه الرباني وهذه أعدام ميازة للادعوة اإلساالمية وفاي الادعوة اإلساالمية إساعاد المسالم فاي الادنيا
واآلخرة ،وإعداد المسلم في جمياع جواناب حياتاه :ماع نفساه وأسارته ومجتمعاه والعاالم ،وتكمان أهمياة الادعوة اإلساالمية فاي كاون غايتهاا
األساساية هااي عباادة هللا عااز وجالج ممااا يجعال الفاارد ياؤدي جميااع واجباتااه األسارية والمجتمعيااة علاى أكماال وجاه ماان أجال إيجاااد مجتمااع
نموذجي متقدم خالي من ج ميع االنحرافات ،ومن أبرز مميزات الدعوة اإلسالمية أن الداعية المسالم ياؤجر فاي الادنيا واآلخارة ،وفاي عملاه
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الذي يؤديه في ضوء الدعوة اإلسالمية ،ومن أهمية الدعوة اإلسالمية أن لها خصائص ومميزات ال توجد مثلها في أي دعوة أخرى غيرها
فهي دعوة قائمة على الممارسة العملية على أرض الواقع.
المبحث األول :الدعوة اإلسالمية في القرآن والسنة
المطلب األول :اآليات القهرآنية الدالة على الدعوة اإلسالمية منها:
ستَ ْغ تف ْر لَ هه ْم َوشَا تو ْرهه ْم تفي ْ َ
األ ْم تر فَإ ت َذا
ضوا تمنْ َح ْو تل َك فَا ْعفه َع ْن هه ْم َوا ْ
ب ََل ْنفَ ُّ
َّللا تل ْنتَ لَ هه ْم َولَ ْو هك ْنتَ فَظّا ً َغ تليظَ ا ْلقَ ْل ت
قال تعالى (:فَ تب َما َر ْح َم ٍة تمنَ ء ت
ب ا ْل همتَ َو ِّك تلينَ )[.]11
َّللا يه تح ُّ
َع َز ْمتَ فَتَ َو ءك ْل َعلَى ء ت
َّللا إتنء ء َ
سلت تمينَ )[.]12
صالت ًحا َوقَا َل إتنءنتي تمنَ ا ْل هم ْ
َّللا َو َع تم َل َ
سنه قَ ْو ًَل تم ءمنْ َدعَا إتلَى ء ت
قال تعالىَ (:و َمنْ أَ ْح َ
اّلل )[.]13
وف َوتَ ْن َه ْونَ ع تَن ا ْل همن َك تر َوتهؤْ تمنهونَ تب ّ ت
س تَأْ هم هرونَ تبا ْل َم ْع هر ت
قال تعالى (:هكنته ْم َخ ْي َر أ ه ءم ٍة أ ه ْخ تر َجتْ لتلنءا ت
وف َويَ ْن َه ْونَ ع تَن ا ْل هم ْن َك تر َوأهو َٰلَئت َك هه هم ا ْل هم ْفلت هحونَ )[.]14
قال تعالىَ ( :و ْلتَ هكنْ تم ْن هك ْم أ ه ءمةو يَ ْدعهونَ إتلَى ا ْل َخ ْي تر َويَأْ هم هرونَ تبا ْل َم ْع هر ت
سبتيلت ته َوه َهو أَ ْعلَ هم
قال تعالى ( :ا ْد ه
ض ءل عَنْ َ
سنه إتنء َربء َك هه َو أَ ْعلَ هم بت َمنْ َ
سنَ تة َو َجا تد ْلهه ْم بتالءتتي ته َي أَ ْح َ
سبتي تل َربِّ َك بتا ْل تح ْك َم تة َوا ْل َم ْو تعظَ تة ا ْل َح َ
ع إتلَى َ
بتا ْل هم ْهتَ تدينَ )[.]15
يلرا
اجا همنت ً
س َلر ً
َّللا بتإ ت ْذنتل ته َو ت
َاعيًلا إتلَلى ء ت
سل ْلنَا َش شَلا تهدًا َو همبَشِّل ًرا َونَل ت ي ًرا َود ت
لي إتنءلا أَ ْر َ
قال تعالى :لنبينا محمد-صلى هللا عليه وسلم (:-يَا أَيُّ َها النءبت ُّ
)[.]16
ش تر تكينَ )[.]17
َّللا َو َما أَنَا تمنَ ا ْل هم ْ
س ْب َحانَ ء ت
ير ٍة أَنَا َو َم تن اتء َب َع تني َو ه
ص َ
َّللا َعلَى َب ت
س تبي تلي أَ ْدعهو إتلَى ء ت
قال تعالى ( :قه ْل َه ت ته َ
س تلينَ )[.]18
صى ا ْل َم تدينَ تة َر هج ول َي ْ
س َعى قَا َل َيا قَ ْو تم اتء تب هعوا ا ْل هم ْر َ
قال تعالىَ ( :و َجا َ تمنْ أَ ْق َ
سا تني.]19[)...
احله ْل ه
قال تعالىَ ( :و ْ
ع ْق َدةً تمنْ تل َ
س ََل يَ ْعلَ همونَ )[.]20
شي ًرا َونَ ت ً
س بَ ت
قال تعالىَ ( :و َما أَ ْر َ
يرا َو َل تكنء أَ ْكثَ َر النءا ت
س ْلنَا َش إت ءَل َكافءةً لتلنءا ت
َٰ
س ْوفَ
وف أَ ْو إت ْ
َّللا فَ َ
ت ءت
ضا ت
س َو َمن يَ ْف َع ْل َذلتكَ ا ْبتت َغا َ َم ْر َ
ص َدقَ ٍة أَ ْو َم ْع هر ٍ
قال تعالى ( :ءَل َخ ْي َر فتي َكثتي ٍر ِّمن نء ْج َواهه ْم إت ءَل َمنْ أَ َم َر تب َ
ح بَيْنَ النءا ت
ص َال ٍ
نهؤْ تتي ته أَ ْج ًرا ع تَظي ًما)[.]21
ص ْب تر (.]22[) )3
اص ْوا بتا ْل َح ِّ
سانَ لَفتي هخ ْ
قال تعالىَ ( :وا ْل َع ْ
اص ْوا بتال ء
ق َوتَ َو َ
ت َوت ََو َ
صالت َحا ت
س ٍر( )2إت ءَل الء ت ينَ آ َمنهوا َو َع تملهوا ال ء
اإلن َ
ص تر ()1إتنء ْ ت
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صلالةَ َويهؤْ تهلونَ ال ءز َكلاةَ
وف َويَ ْن َه ْلونَ عَل تن ا ْل همن َكل تر َويهقتي هملونَ ال ء
ي يَلأْ هم هرونَ بتلا ْل َم ْع هر ت
قال تعالىَ ( :وا ْل همؤْ تمنهونَ َوا ْل همؤْ تمنَاته بَ ْع ه
ضلهه ْم أَ ْولتيَلا ه بَ ْعل ٍ
سيَ ْر َح همهه هم ء
َّللا)[.]23
سولَهه أ ه ْولَ تئكَ َ
َّللا َو َر ه
َويه تطيعهونَ ء َ
وف َوتَ ْن َه ْونَ َع تن ا ْل همن َك تر )[.]24
س تَأْ هم هرونَ بتا ْل َم ْع هر ت
قال تعالى ( :هك ْنته ْم َخ ْي َر أ ه ءم ٍة أ ه ْخ تر َجتْ لتلنءا ت
ول إت ءَل نهو تحي إتلَ ْي ته أَنءهه َل إتلَ َه إت ءَل أَنَا فَا ْعبهدهو تن )[.]25
س ْلنَا تمنْ قَ ْب تل َك تمنْ َر ه
قال تعالىَ ( :و َما أَ ْر َ
س ٍ
المطلب الثاني :األحاديث الدالة على الدعوة اإلسالمية في السنة النبوية منها:
حيث يتضح مما سبي أن كل من يدعو إلى الهدى أو الضالل يسمى داعية ويؤيد ذل ما جاء في السنة النبوية:
صالاى ا
هللاُ َعلَيْا ِه َو َسالا َم -قَاا َلَ ( :ملنْ َدعَلا إتلَلى ههلدًَا َكلانَ لَلهه تملنَ ْاألَ ْجل تر تم ْثل هل
هللا َ -
ُول ا ِ
وكبشارة للدعاة إلى هللا تعالى :ع َْن أَ ِبي ه َُر ْي َرةَ ،أَ ان َرس َ
ص َذلتل َك تملنْ آثَلا تم ته ْم
ص َذلت َك تمنْ أ ه هجو تر ته ْم َ
اإل ْث تم تم ْث هل آثَ تام َمنْ تَ تب َعهها ََل يَ ْنقه ه
ش ْيئًاا َو َمنْ َدعَا إتلَى َ
أ ه هجو تر َمنْ تَ تب َعهها ََل يَ ْنقه ه
ض َاللَ ٍةا َكانَ َعلَ ْي ته تمنَ ْ ت
ش ْيئًا)[ ، ]26ويتميز كال الفريقين بإضافته إلى ما يدعو إليه وبهذا الصدد يقول ابن القيم ( :الادعاة جماع داع كقااض وقضااة وإضاافتهم إلاى
َ
هللا ،لتفيد االختصاص بالدعاوة إلاى هللا ره العالمين وهم خواص خلي هللا وأفضلهم عند هللا منزلة وأعالهم قدراً )[. ]27
س َال تما َوأَ ْخبت ْرهه ْم
احتت ته ْما ثه ءم ا ْد ه
اإل ْ
قال النبي -صلى هللا عليه وسلم -لعلي يوم خيبر وأعطاه الراية ( :ا ْنفه ْ َعلَى تر ْ
س َ
سلتكَ ا َحتءى تَ ْن تز َل بت َ
عهه ْم إتلَى ْ ت
ي َّللاه بت َك َر هج ًال َوا تحدًا َخ ْي ور لَ َك تمنْ أَنْ يَ هكونَ لَكَ هح ْم هر النء َع تم )[.]28
ب َعلَ ْي ته ْم تمنْ َح ِّ
ق َّللات فتي تها فَ َوَّللات َألَنْ يَ ْه تد َ
بت َما يَ تج ه
وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة -رضي هللا عنه -أن النبي -صلى هللا عليه وسلم -قالَ ( :منْ َرأََ تم ْن هك ْم هم ْن َك ًرا فَ ْليه َغيِّ ْرهه بتيَ تد تها
اإلي َما تن)[.]29
ستَ تط ْع فَ تبقَ ْل تب تها َو َذ تلكَ أَ ْ
سا تن تها فَإتنْ لَ ْم َي ْ
فَإتنْ لَ ْم َي ْ
ستَ تط ْع فَ تب تل َ
ض َعفه ْ ت
ح
ص َدقَ ٍة َجا تر َي ٍةا أَ ْو تع ْل ٍم يه ْنتَفَ هع تب تها أَ ْو َولَ ٍد َ
سانه ا ْنقَطَ َع َع ْنهه َع َملههه إت ءَل تمنْ ثَ َالثَ ٍة :إت ءَل تمنْ َ
اإل ْن َ
قال النبي -صلى هللا عليه وسلم ( :-إت َذا َماتَ ْ ت
صا تل ٍ
َي ْدعهو لَهه )[. ]30
صللُّونَ
ضلينَ ا َحتءلى النء ْملَلةَ فتلي هج ْح ترهَلاا َو َحتءلى ا ْل هحلوتَ ا لَيه َ
تا َو ْاألَ َر ت
سل َم َوا ت
َّللاا َو َم َالئت َكتَهها َوأَ ْه َل ال ء
قال النبي -صلى هللا عليه وسلم ( :-إتنء َ
س ا ْل َخ ْي َر)[.]31
َعلَى هم َعلِّ تم النءا ت
لاح تم ْلنتيا فَقَلا َلَ « :ملا تع ْنل تدي»ا فَقَلا َل
سلء َما فَقَا َل :إتنِّلي أ ه ْبل تد َع بتلي فَ ْ
عَنْ أَبتي َم ْ
صلءى َّللاه َعلَ ْي ته َو َ
يا قَا َلَ ( :جا َ َر هج ول إتلَى النءبت ِّي َ
صا تر ِّ
سعهو ٍد ْاألَ ْن َ
اعلت ته)[.]32
سلء َمَ :منْ َد ءل َعلَى َخ ْي ٍر فَلَهه تم ْث هل أَ ْج تر فَ ت
صلءى َّللاه َعلَ ْي ته َو َ
سو هل َّللات َ
سو َل َّللاتا أَنَا أَ هدلُّهه َعلَى َمنْ يَ ْح تملههها فَقَا َل َر ه
َر هج ول :يَا َر ه
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صلاى ا
ب َعلَل ءي
هللاُ َعلَ ْي ِه َو َسلا َم -قَا َل ( :بَلِّغهوا َعنِّي َولَ ْو آيَةًا َو َح ِّدثهوا عَنْ بَنتي إت ْ
س َرائتي َل َوَلَ َح َلر ََا َو َملنْ َكل َ َ
يَ -
ع َْن َع ْب ِد ا ِ
هللا ْب ِن َع ْم نرو ،أَ ان النابِ ا
همتَ َع ِّمدًاا فَ ْليَتَبَ ءوأْ َم ْق َع َدهه تمنَ النءا تر)]33[.
س ،أَ ان ُم َعا ًذا قَا َل:
حديث للنبي -عليه الصالة والسالم ،-حينما بعث معاذ إلى اليمن :ع َْن ا ْب ِن َعباا ن
َّللاا فَإتنْ
ع هه ْم إتلَى َ
با فَا ْد ه
سو هل ت
ش َها َد تة أَنء ََل إتلَ َه إت ءَل َّللاه َوأَنِّي َر ه
سلء َما قَا َل« :إتنء َك تَأْ تتي قَ ْو ًما تمنْ أَ ْه تل ا ْل تكتَا ت
صلءى َّللاه َعلَ ْي ته َو َ
َّللا َ
سو هل ت
( َب َعثَ تني َر ه
ض َعلَل ْي ته ْم
َّللا ا ْفت ََر َ
صلَ َوا ٍ
س َ
ض َعلَ ْي ته ْم َخ ْم َ
َّللا ا ْفت ََر َ
ت تفي هك ِّل َي ْو ٍم َولَ ْيلَ ٍةا فَإتنْ هه ْم أَطَاعهوا تل َ تل َكا فَأ َ ْع تل ْم هه ْم أَنء َ
هه ْم أَطَاعهوا تل َ تل َكا فَأ َ ْع تل ْم هه ْم أَنء َ
ءق َد ْع َوةَ ا ْل َم ْ
َّللا
س َب ْينَ َها َو َبيْنَ ت
وما فَإتنءهه لَ ْي َ
َ
ظل ه ت
ص َدقَةً تهؤْ َخ ه تمنْ أَ ْغ تن َيا تئ ته ْم فَته َر ُّد تفي فهقَ َرا تئ ته ْما فَإتنْ هه ْم أَطَاعهوا تل َ تلكَ ا فَإتيءا َش َو َك َرا تئ َم أَ ْم َوا تل ته ْما َوات ت
اب)[ .]34هذا الحديث يعد أصالً في التدرج بالدعوة اإلسالمية.
تح َج و
صالاى ا
هللاُ َعلَيْا ِه َو َسالا َم -قَالَ ْ
ات ( :لَ ءملا نَزَ ْلنَلا
ج النا ِبا ِّي َ -
ولكن من األحاديث التي وردت في الدعوة :ع َْن أ ُ ِّم َسلَ َمةَ ا ْبنَ ِة أَ ِبي أ ُ َمياةَ بْا ِن ا ْل ُم ِغ َ
يار ِة زَ وْ ِ
ش ُّيا فَ َ َك َر ا ْل َح تد َ
ب قَا َل لَهه:
ض ا ْل َحبَ َ
ث قَالَتْ َ :و َكانَ الء ت ي َكلء َمهه َج ْعفَ هر بْنه أَبتي طَالت ٍ
يث بتطهولت تها َوقَا َل فتي ا ْل َح تدي ت
ش تة َجا َو ْرنَا بت َها تحينَ َجا َ النء َجا ت
أَ ْر َ
ي تمنءلا
«أَيُّ َها ا ْل َملت هك هكنءا قَ ْو ًما أَ ْه َل َجا تهلتيء ٍة نَ ْعبه هد ْاألَ ْ
ارا َويَأْ هكل هل ا ْلقَل تو ُّ
سلي ه ا ْل تجل َو َ
وا َونَ ْقطَل هع ْاألَ ْر َحلا َما َونه ت
صنَا َما َونَأْ هكل هل ا ْل َم ْيتَلةَا َونَلأْتتي ا ْلفَل َوا تح َ
ث ء
ض تعيفَ ا فَ هكنءا َعلَى َذلت َك َحتءى بَ َع َ
س ً
َّللا لتت َْو تحي تد تها َولتنَ ْعبه َدهه َونَ ْخلَ َع
ص ْدقَهها َوأَ َمانَتَهها َو َعفَافَهها فَ َدعَانَا إتلَى ء ت
سبَهها َو ت
وَل تمنءا نَ ْع ترفه نَ َ
َّللاه إتلَ ْينَا َر ه
ال ء
ثا َوأَ َدا ت ْ َ
َما هكنءا نَ ْعبه هد نَ ْحنه َوآبَا هؤنَا تمنْ دهونت ته تمنَ ا ْل تح َجا َر تة َو ْ َ
لن ا ْل تجل َوا ترا َوا ْل َكلفِّ
صلَ تة ال ءر تح تما َو هح ْ
األ َمانَ تةا َو ت
ْق ا ْل َح تدي ت
األ ْوثَا تنا َوأَ َم َرنَا بت ت
س ت
صد ت
َّللا ََل نهشْل تر هش بتل ته شَل ْيئًاا َوأَ َم َرنَلا
ف ا ْل هم ْح َ
يما َوقَ ْ ت
صنَ تةا َوأَنْ نَ ْعبهل َد ء َ
وا َوقَ ْو تل الزُّ و ترا َوأَ ْك تل َما تل ا ْليَتت ت
ع تَن ا ْل َم َحا تر تم َوال ِّد َما ت ا َونَ َهانَا َع تن ا ْلفَ َوا تح ت
َّللا َو ْحل َدهها
اإل ْ
ص ءد ْقنَاهه َوآ َمنءا تب تها َواتء َب ْعنَاهه َعلَى َما َجا َ تب ته تملنْ تع ْنل تد ء ت
س َال تما فَ َ
ص َال تة َوال ءز َكا تة َوال ِّ
تبال ء
َّللاا فَ َع َبل ْدنَا ء َ
ص َي تام» قَالَتْ  :فَ َع ءد َد َعلَ ْي ته أ ه همو َر ْ ت
ش ترشْ تب ته َو َح ءر ْمنَا َما َح ءر َم َعلَ ْينَاا َوأَ ْحلَ ْلنَا َما أَ َح ءل لَنَا]35[.) ...
َولَ ْم نه ْ
قال النبي -صلى هللا عليه وسلم ( :-أحب الناس إلى َّللا أنفعهما وأحب األعمال إلى َّللا عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه
كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعاا وألن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف فلي المسلجد شلهراا وملن
كف غضبه ستر َّللا عورتها ومن كظم غيظا ولو شا أن يمضيه أمضاه مأل َّللا قلبه رضا يوم القيامةا ومن مشى مع أخيه المسلم في
حاجته حتى يثبتها له أثبت َّللا تعالى قدمه يوم تزل األقداما وإن سو الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل)]36[.
ض َر ء
ب
ب َحا تم تل فت ْق ٍه إتلَى َملنْ ه َهلو أَ ْفقَلهه تم ْنلهها َو هر ء
س تم َع تمنءا َح تديثًا فَ َحفتظَهه َحتءى يهبَلِّ َغهه َغ ْي َرهها فَ هر ء
َّللاه ا ْم َرأً َ
قال النبي -صلى هللا عليه وسلم ( :-نَ ء
س بتفَقتي ٍه)]37[.
َحا تم تل فت ْق ٍه لَ ْي َ
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اب الءتتي فتي النءا تر يَقَعْلنَ
قال النبي -صلى هللا عليه وسلمَ ( :-مثَلتي َك َمثَ تل َر هج ٍل ا ْ
اش َو َه ت ته ال ءد َو ُّ
ضا َ تْ َما َح ْولَ َها َج َع َل ا ْلفَ َر ه
ست َْوقَ َد نَا ًراا فَلَ ءما أَ َ
فتي َهاا َو َج َع َل يَ ْح هج هزههنء َويَ ْغلت ْبنَهه فَيَتَقَ ءح ْمنَ فتي َهاا قَا َل فَ َ لت هك ْم َمثَلتي َو َمثَله هك ْما أَنَا آ تخ و بت هح َج تز هك ْم َع تن النءا ترا َهله ءم ع تَن النءا ترا َهله ءم ع تَن النءا تر فَتَ ْغلتبهونتي
تَقَ ءح همونَ فتي َها)]38[.
ص تمنْ أ ه هجو تر ته ْم
اإل ْ
سنَةًا فَلَهه أَ ْج هرهَاا َوأَ ْج هر َمنْ َع تم َل تب َها َب ْع َدهها تمنْ َغ ْي تر أَنْ َي ْنقه َ
سنءةً َح َ
س َال تم ه
قال النبي -صلى هللا عليه وسلمَ ( :-منْ َ
سنء تفي ْ ت
َي و )]39[.
اإل ْ
س ِّيئَةًا َكانَ َعلَ ْي ته تو ْز هرهَا َو تو ْز هر َمنْ َع تم َل تب َها تمنْ َب ْع تد تها تمنْ َغ ْي تر أَنْ َي ْنقه َ
سنءةً َ
س َال تم ه
َي و ا َو َمنْ َ
ص تمنْ أَ ْوزَ ا تر ته ْم ش ْ
ش ْ
سنء تفي ْ ت
المبحث الثاني :خصائص الدعوة اإلسالمية:
ا لدعوة اإلسالمية لها خصائص َل توجد مثلها في أي دعوة أخرَ منها:
سلونَ )[]40ا أي أن مصادرها األساساي هاو
َاب َوبت َما هك ْنته ْم تَ ْد هر ه
خاصية الربانية :قوله تعالىَ ( :ولَ تكنْ هكونهوا َربءانتيِّينَ بت َما هك ْنته ْم ته َعلِّ همونَ ا ْل تكت َ
هللا -عز وجل -لهذا يعيش المسلم في ظل الدعوة اإلسالمية حياة ملؤها السعادة واالطمانان ،فهو يشاعر بالراحاة النفساية واالجتماعياة ،وأن
ما أصابه لم يكن ليخطاه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ،وأن كل شيء في هذا الكون يحصل بقدر هللا -عز وجال -قاال عباادة بان الصاامت
البنه :يا بني ،إن لن تجد طعم حقيقة اإليمان حتى تعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطا  ،وماا أخطاأك لام يكان ليصايب  ،سامعت رساول هللا -
صلى هللا عليه وسالم -يقاول " :إن أول ماا خلاي هللا القلام ،فقاال لاه :اكتاب قاال :ره ومااذا أكتابق قاال :اكتاب مقاادير كال شايء حتاى تقاوم
الساااااعة " يااااا بنااااي إنااااي ساااامعت رسااااول هللا -صاااالى هللا عليااااه وساااالم -يقااااول( :ماااان مااااات علااااى غياااار هااااذا فلاااايس منااااي( [.]41
ومن هنا تتجلى أهمية الدعوة اإلسالمية وقيمتها فهي تندم حياة اإلنساان ماع رباه -سابحانه وتعاالى ،-فااه -عاز وجال -هاو الخاالي الارازق
هون( ][42
اإل ْن َ
س إت ءَل تل َي ْعبهد ت
المستحي للعبادة ،واإلنسان مخلوق وظيفته عبادة ربه والتوجه إليه دائما قال تعالىَ ( :و َما َخلَ ْقته ا ْل تجنء َو ْ ت
فالدعوة اإلسالمية تحقي السعادة لإلنسان في الحياة الادنيا واآلخارة ألن الادعوة اإلساالمية تقاوم علاى أسااس الواقاع الماادي والروحاي لإلنساان
سنَ ء
دون االقتصار على جانب واحد منها فقط قال تعالىَ (:وا ْبت تَغ فتي َما آتَاشَ ء
سنْ َك َما أَ ْح َ
صيبَكَ تمنَ ال ُّد ْنيَا َوأَ ْح ت
س نَ ت
َّللاه الدءا َر ْاآل تخ َرةَ َوَل تَ ْن َ
َّللاه
إتلَ ْيكَ )[.]43
فالدعوة اإلسالمية تندم حياة المسلم مع مجتمعه الذي يعيش فيه ،وتعمل على تقوية الروابط بين المسلمين ودعم قضاياهم والتضاامن معهام قلال
تعالى (:إتنء َما ا ْل همؤْ تمنهونَ إت ْخ َوةو )[.]44
فالدعوة اإلسالمية تهتم بكل مقومات اإلنسان الجسمية والعقلية والنفسية والوجدانية وتسعى إلى تحقيي التوازن التام بين كل هذه المقومات.
ولعل الدعوة اإلسالمية قد اكتسبت تل األهمياة والقيماة ألنهاا تتمياز بعادة خصاائص ،وأولاى هاذه الخصاائص أنهاا دعاوة ربانياة مصادرها
َي ٍ )[.]45
الرئيس هو القرآن الكريم ،قال تعالىَ ( :ونز ْلنَا َعلَ ْيكَ ا ْل تكت َ
َاب تت ْبيَانًا لت هك ِّل ش ْ
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قال ابن مسعود -رضي هللا عنه -في تفسير هذه اآلية :إن هللا -عز وجل -قد بين لنا في هذا القرآن كل علم ،وكل شيء ،وقال ابن كثيار(:إِ ان
ار َماا َسابَيََ ،و ِع ْل ِام َماا َسايَأْتِيَ ،و ُح ْك ِام ُكا ِّل َح َاال نل َو َحا َر نامَ ،و َماا الناااسُ إِلَيْا ِه محتااجون فاي أمار دنيااهم
ا ْلقُرْ آنَ ا ْشتَ َم َل َعلَى ُك ِّل ِع ْل نم نَافِعن ِم ْان َخبَ ِ
ودينهم ،ومعاشهم َو َم َعا ِد ِه ْم )[.]46
والقصد بالربانياة فاي هاذا البحاث ( :أن أحكاام اإلساالم وتوجيهاتاه مصادرها األصالي مان هللا -عاز وجال -وليسات نابعاة مان أهاواء البشار
ورغباتهم ،وهذا ما يميزها عن الدعوات والندريات الوضعية التي مصدرها الهوى ،واألفكار المتغيرة القابلة للرد والتعديل فتتغير وتتبدل
حسب األهواء والرغبات والشهوات والشبهات)[.]47
ومن خالل ذل يتضح لنا أن ربانياة الادعوة اإلساالمية قاد جعلات منهاا دعاوة كاملاة متكاملاة تشامل جمياع جواناب الفارد والمجتماع وجمياع
نواحي الحياة المختلفة.
وبهذا المفهوم نجد أن الدعوة اإلسالمية تستمد أهدافها من كتاه هللا عز وجل وسنة نبيه محمد صلى هللا عليه وسالم ،وتقوم على األصاول
اإلعتقادية ،والتعبدية ،والتشريعية ،واألخالقية ،واالجتماعية ،واالقتصادية الثابتة التي نادى بها اإلسالم العديم.
ولكون الدعوة اإلسالمية دعوة ربانية نجد أنهلا اكتسلبت الكثيلر ملن المميلزات التلي ميزتهلا علن غيرهلا ملن أنلواع اللدعوات الوضلعية
المختلفةا ولعل من أبرز ه ه الميزات ما يلي:
أوَل :أنها دعوة تخضع لشريعة هللا وحكمه دون أهواء البشر وميولهم.
ثانيا :أنها تربية ال تتطلب من اإلنسان المثالية المطلقة ،وإنما تنمي وتؤهل اإلنسان في حادود طاقاتاه البشارية وقدراتاه واساتعداداته ،قاال
تعااالىَ(:لَ يه َك ِّلللفه ّ
س ل َبتْ )[ ،]48وتفسااير اآليااة يُشااير إلااى أن دياان هللا يساار ال مشااقة فيااه
َّللاه نَ ْفس لا ً إتَلء هو ْ
س ل َبتْ َو َعلَ ْي َهللا َمللا ا ْكتَ َ
سل َع َها لَ َهللا َمللا َك َ
فال يطلب هللا ِمن عباده ما ال يطيقونه.
ص َلرا تطي
ثالثا :أن الغاية النهائية للدعوة اإلسالمية هي تحقيي العبودياة ه فاي حيااة اإلنساان الفردياة واالجتماعياة ،قلال تعلالىَ ( :وأَنء َٰ َهل َ ا ت
َٰ
صا هك ْم تب ته لَ َعلء هك ْم تَتءقهونَ )[.]49
سبه َل فَتَفَ ءر َ
هم ْ
س تبيلت ته َذلت هك ْم َو ء
ق تب هك ْم عَنْ َ
ستَقتي ًما فَاتء تبعهوهه َو ََل تَتء تبعهوا ال ُّ
س َلال َم تدينًلا)[ ،]50أي الكماال التاام
اإل ْ
خاصية الكمال والتكامل :قوله تعالى (:ا ْليَ ْو َم أَ ْك َم ْلته لَ هك ْم تديلنَ هك ْم َوأَ ْت َم ْملته َعلَل ْي هك ْم نت ْع َمتتلي َو َر ت
ضليته لَ هكل هم ْ ت
وعدم النقص ،بينما يعني التكامل :أن كل جانب من جوانب الدعوة يكمل الجانب اآلخر لتحقيي الكمال ،ومان أبارز ثماار الكماال والتكامال:
أن الدعوة اإلسالمية دعوة قوياة ،وتبناي الفارد والمجتماع المسالم بشاكل ساليم صاحيح ،وتعطاي اإلنساان كال ماا يحتاجاه فاي الادنيا واآلخارة
فالدعوة اإلسالمية تبني اإلنسان بنا ًء كامالً متكامالً.
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خاصية االشمول :قوله تعالىَ ( :ما فَ ءر ْ
َي ٍ )[ ،]51فمن خاالل تطبياي الشامول علاى أرض الواقاع يتضاح لناا خاصاية
طنَا فتي ا ْل تكتَا ت
ب تمنْ ش ْ
الكمال والتكامل للدعوة اإلسالمية بحيث تشمل الزمان والمكان لإلنسان ألنها تضم خصائص تميزها عان غيرهاا وهاي الخلاود ،والعالمياة،
واالستيعاه.
وهي ندام شامل لجميع شؤون الحياة وسلوك اإلنسان[.]52
سل ْلنَا َش إت ءَل َر ْح َملةً تل ْل َعلالَ تمينَ )[ ،]53أي أن الادعوة اإلساالمية عالمياة لكافاة البشار تصاالح
خاصلية اإلنسلانية العالميلة :قولاه تعاالىَ ( :و َملا أَ ْر َ
للمسلم وغير المسلم في أي زمان وأي مكان ،ولكافة البشر ،ولم يقل للمسلمين أو للعره خاصة ،وأنها ال تفارّق باين طبقاات البشار فالنااس
سواسية (عقيدة واحدة ،قبلة واحدة ،غاية واحدة ،قرآن واحد ،وسنة واحدة).
وماان أباارز ثمااار خاصااية اإلنسااانية والعالميااة :التااوازن والتااراحم والتعاااون بااين الشااعوه كافااة فالاادعوة اإلسااالمية قضاات علااى الطبقيااة
والعنصرية والتفرقة بين الجماعات ومن ثمارها اساتطاعة المسالم أن يعايش فاي أي مجتماع كاان ،وأيضاا سااهمت هاذه الخاصاية فاي قادرة
غير المسلم على العيش في مجتمع إسالمي.
صلي َر ٍة أَنَلا َو َمل تن اتءبَ َعنتلي)[ ،]54أي أن الادعوة اإلساالمية دعاوة
َّللا َعلَلى بَ ت
سلبتيلتي أَ ْدعهلو إتلَلى ء ت
خاصية اَلستمرارية :قوله تعالى ( :قهل ْل هَل ت ته َ
مستمرة مع اإلنسان ،تهتم به منذ والدته وشبابه حتاى شايخوخته ،وفاي كال مرحلاه مان مراحال نماوه تعطياه ماا يناسابه ،ومان ثمراتهاا :أن
اإلنسان يكتسب دعوة قوية وكاملة ومستمرة.
َٰ
سلو هل َعلَل ْي هك ْم شَل تهيدًا)[،]55
سطًا لِّتَ هكونهوا ه
س َو َي هكونَ ال ءر ه
خاصية الوسطية واَلعتدال :قوله تعالىَ ( :و َك َ تل َك َج َع ْلنَا هك ْم أ ه ءمةً َو َ
ش َهدَا َ َعلَى النءا ت
ويقصد بالوسطية :العدل ،فال غلو وال جفاء ،ويمكن أن نلحاظ ذلا فاي أن الادعوة اإلساالمية تعمال علاى تنمياة شخصاية المسالم فاي جمياع
النواحي ولم تركز على ناحية وتغلو فيها ،وتجفو ناحية أخرى .وتبرز خاصية الوسطية في الادعوة اإلساالمية فاي عادة جواناب :السياساية،
االقتصادية ،االجتماعية ،الجسمية ،العقلية  ....ومن أبرز ثمارها :تكليف اإلنسان بما يطيي.
خاصية الواقعية :قوله تعالىَ (:لَ يه َكلِّفه ّ
س َع َها ،]56[)..أي أن الدعوة اإلسالمية قابلة للتحقيي علاى أرض الواقاع ،والواقعياة
َّللاه نَ ْفسا ً إتَلء هو ْ
تعني عدم الخيال والمبالغة ،وتعني إمكانية التطبيي على أرض الواقع فاال تطلاب الادعوة اإلساالمية مان الفارد أو األسارة أو المجتماع ماا ال
يطيي ومن األمثلة على ذل أحكام المريض والمسافر أي أنها تراعي الدروف ،وتتوافي مع اإلمكانات والقدرات البشرية.
ومن أبرز ثمار خاصية الواقعية :أنها دعوة متوافقة مع قدرات وإمكانات اإلنساان ،وأن المسالم يحياا حيااة مطماناة كاون الادعوة اإلساالمية
بواقعيتها ال تفرض عليه أي نوع من التحديات فالدعوة اإلسالمية دعوة واقعية متوافقة مع قدرات البشر وإمكانااتهم وال تحمال اإلنساان ماا
ال يطيي ألنها رحمة للعالمين.
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خاصلية االتللدرَ :أي أن الادعوة اإلسااالمية تراعااي طبيعاة الماادعو شااياًا فشاياًا للوصااول باه إلااى باار واألماان وتطبيااي مااا يطلاب منااه وفااي
الشريعة اإلسالمية وهي من أهم الخصائص التي تيسر قبول اإلسالم من أجل تطبيقه في حياة المادعو ،فماثال التادرج فاي الصاوم والصاالة
صالاى هللاُ َعلَيْا ِه َو َسالا َم-
هللاَ -
وتحريم الخمر ،ومن ثمرات هذه الخاصية أن التطبيي حسب االساتطاعة ،وتقوياة اإليماان وتثبيتاه .قَاا َل َرسُاو ُل ا ِ
ه ،فَإ ِ َذا ِج ْاتَهُ ْم ،فَاا ْد ُعهُ ْم إِلَاى أَ ْن َي ْشا َهدُوا أَ ْن الَ إِلَا َه إِ اال ا
هللاَُ ،وأَ ان ُم َح امادًا َرسُاو ُل
ِل ُم َعا ِذ ْب ِن َج َب نل ِحينَ َب َعثَهُ إِلَى ال َي َم ِن ( :إِنا َ َستَأْ ِتي قَوْ ًما أَ ْه َل ِكتَا ن
هللا
صلَ َوا ن
س َ
ض َعلَ ْي ِه ْم َخ ْم َ
هللا قَ ْد فَ َر َ
اِ
ت ِفي ُك ِّل يَوْ نم َولَ ْيلَ نة ،فَإ ِ ْن هُ ْم أَطَااعُوا لَا َ ِبا َذ ِل َ  ،فَاأ َ ْخ ِبرْ هُ ْم أَ ان ا َ
هللا ،فَإ ِ ْن هُ ْم أَطَاعُوا لَ َ ِب َذ ِل َ  ،فَأ َ ْخ ِبرْ هُ ْم أَ ان ا َ
اي َد ْع َاوةَ ال َم ْ
اوم ،فَإِنااهُ
ض َعلَ ْي ِه ْم َ
قَ ْد فَ َر َ
دلُ ِ
ص َدقَةً تُ ْؤ َخ ُذ ِم ْن أَ ْغنِيَائِ ِه ْم فَتُ َر ُّد َعلَى فُقَ َرائِ ِه ْم ،فَاإ ِ ْن هُا ْم أَطَااعُوا لَا َ ِبا َذ ِل َ  ،فَإِياااكَ َو َكا َرائِ َم أَ ْم َاوالِ ِه ْم َواتا ِ
هللا ِح َجاه)[.]57
ْس بَ ْينَهُ َوبَيْنَ ا ِ
لَي َ
لاس بتالقت ْ
سل ت
َلاب َوال تميل َزانَ لتيَقهلو َم النء ه
ت َوأَ ْن َز ْلنَلا َم َعههل هم ال تكت َ
سللَنَا بتالبَيِّنَلا ت
سل ْلنَا هر ه
خاصية الموازنة بين الفرد والمجتمع :قوله تعالى ( :لَقَ ْد أَ ْر َ
)[ ،]58ويعناي ذلا أن الاادعوة اإلساالمية وازنات بااين الفارد والمجتماع ،فااال تغفال متطلباات أحااد علاى حسااه اآلخاار ،فالادعوة اإلسااالمية
معتدلة وسطية بينهما ،فلم تغفل نقطة على حساه نقطة أخرى ،فالفرد مهام ولاه دور وواجباات وحقاوق ،وكاذل المجتماع لاه دور وحقاوق
وعليه واجبات وفي الشريعة اإلسالمية.
ومن أبرز ثمار الموازنة بين الفرد والمجتمع في الدعوة اإلسالمية:
أن الفرد أصبح يؤدي دوره والمجتمع يؤدي دوره دون أي تناقض أو تعارض بينهما ،مما يسهم في رقيهما وتحقيي التكامل بينهما فالدعوة
اإلسالمية استطاعت تحديد الخطوط بين حرية الفرد وحرية المجتمع.
ستَ ْغ تف ْر
ضوا تمنْ َح ْو تلكَ فَاعْفه َع ْن هه ْم َوا ْ
ب ََل ْنفَ ُّ
َّللا تل ْنتَ لَ هه ْم َولَ ْو هك ْنتَ فَظًّا َغ تليظَ ا ْلقَ ْل ت
خاصية الثبات والمرونة :قوله تعالى ( :فَ تب َما َر ْح َم ٍة تمنَ ء ت
لَهه ْم َوشَا تو ْرهه ْم فتي ْ َ
ب ا ْل همتَ َو ِّكلتينَ )[ ]59يقصد بالثبات ،الثبات من حيث الهدف والغاية ،ويعناي
َّللا يه تح ُّ
األ ْم تر فَإ ت َذا َع َز ْمتَ فَتَ َو ءك ْل َعلَى ء ت
َّللا إتنء ء َ
الثباات عاادم التغياار ماان حيااث العقائااد الثابتااة والعبااادات ،وماان أبارز ثمااار الثبااات :عاادم تااأثره بااالمؤثرات الحاضاارة لااذا ال يمكاان أن تتاادخل
األهواء به في سبيل تغييره ألنه بني على أساس سليم كامل متكامل.
أما المرونة :هي التغير وهاي تادخل باألسااليب والوساائل فاي الادعوة اإلساالمية ،فماثال الادعوة اإلساالمية دعاوة مرناة تعاملات ماع وساائل
االتصال الحديثة والتقنية.
ولاذا نجاد أن مان ثمارات المروناة :تطاور المجتماع وعادم جماوده ،وجعلات اإلنساان المسالم قاادر علاى العايش فاي أي زماان ومكاان وغيار
محصور في زاوية معينة حيث يعيش التقدم في جميع المجاالت الحياتية وفقا لشرع هللا وغير مخالف لاه ،والمروناة فاي الادعوة اإلساالمية
تسمح للمسلم باستخدام كل الوسائل الجديدة والمفيد شريطة توافقها مع الشرع.
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المبحث الثالث :المخاطر المعاصرة وآثارها على الدعوة اَلسالمية وسبل مواجهتها:
المطلب األول :المخاطر المعاصرة:
أوَلً :المخاطر العقدية:
هي مشكالت وصعوبات تواجه العالم اإلسالمي في مجال عقيدته.
فأي خلل في العقيدة يؤثر مباشرة في النسيج اإلسالمي والعالقات الخاصة والعاماة لاذا يجاب أن تعطاى التحاديات العقدياة أهمياة كبارى فاي
التعرف عليها وعالجها وأهم مصادرها.
وهناش نوعان من المخاطر العقدية:
األول :المخاطر العقدية الداخلية :وهي التي تنبع من داخال المجتماع مثال انتشاار الفارق والماذاهب الضاالة والباطلاة ،مماا أدى إلاى تقسايم
العالم اإلسالمي من خالل هذه المذاهب والفرق الباطلاة ونشاوء الصاراعات المختلفاة ،ماع مالحداة قلاة عادد المتمساكين باالمنهج الصاحيح
منهج القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة في العالم اإلسالمي.
الثاني :المخاطر العقدية الخارجية :ومن أهمها العلمانية التي تدعو إلى فصل الدين عان الدولاة ،والتشاكي فاي العقيادة مان خاالل اإلعاالم
الغربي مثل مقولة :أنها عقيدة قديمة وغير متطورة ،وتعمل على تقييد الحريات.
وياتم مواجهاة هاذه الناوع ماان المخااطر مان خاالل :التحصااين الاداخلي الاذاتي ألبنااء األماة المساالمة ونشار العقيادة الصاحيحة ،وتفعياال دور
اإلعالم في نشر منهج العقيدة اإلسالمية الصافية النقية.
ومن المخاطر الخارجية يبرز تحدي االستشراق الذي يسعى إلى نشار أكاذياب فاي العقيادة فاي سابيل إضاعاف العقيادة اإلساالمية فاي نفاوس
أبناء اإلسالم والمسلمين.
ثانيا :المخاطر الفكرية:
وهذا التحدي من التحديات الخطرة ألنه يتعلي بفكر اإلنسان الذي ينتج عن التعامل مع الدين والثقافة وغيرها من األفكار.
وهناك غزو فكري كبير لتغيير تصورات المسلمين عن دينهم وعقيدتهم وقيمهم وأخالقهم وعاداتهم ،مان خاالل إباراز مفااهيم مختلفاة علاى
سبيل المثال :حرية المرأة ،والحرية الشخصية ،واإلرهاه.....
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المخاطر الفكرية نوعان:
النوع األول :المخاطر الفكرية الداخلية:
أي الموجودة والنابعة مان داخال العاالم اإلساالمي مثال التياارات الفكرياة التاي يجاب مواجهتهاا ،ويمكان مالحداة تلا التياارات مان خاالل
اإلعالم والقنوات الفضائية حيث تنبع هذه األفكاار الشااذة مان أفاراد محساوبين علاى المفكارين فاي العاالم اإلساالمي والاذين يطلقاون أفكاار
تت ناقض مع الفكر اإلسالمي الصحيح ،والتي تعمل على تغيير تصورات الشباه المسلم في مجاالت الحريات وغيرها.....
ويمكن مواجهة هذا التحدي الداخلي من خالل غرس العقيدة اإلسالمية الصحيحة فاي نفاوس الناشااة مان خاالل المنااهج الدراساية واألسار،
والتأثير على الفكر وتوجيهه إلى الف كار اإلساالمي الصاحيح ،والعمال علاى تحصاين أبنااء األماة اإلساالمية مان خاالل إيضااف وبياان وثقافاة
الفكر اإلسالمي الصحيح.
النوع الثاني :المخاطر الفكرية الخارجية:
تم استخدام الغزو الفكري الخارجي بدالً من الغزو المادي العسكري ومان أهام هاذه التحاديات العولماة وتفعيال وساائلها :اإلنترنات ووساائل
االتصال ،وتتم المواجهة مان خاالل األسارة ،والتعلايم ،واإلعاالم ،ويجاب اساتغالل العولماة ووساائلها فاي نشار الفكار اإلساالمي مان خاالل
الفرص الموجودة في إيجابيات العولمة.
ثالثا :المخاطر الثقافية:
الفكر يؤثر على الثقافة وتؤثر الثقافة على الفكر.
والغزو الفك ري يركز على فكر األفراد وتصوراتهم ،بينما الغزو الثقافي يركز على العادات والتقاليد والتراه واالنجازات.
وتقسم المخاطر الثقافية إلى نوعين:
األول :المخاطر الثقافية الداخلية:
والتي تنبع من داخل المجتمع وتعمل على تسافيه ثقافاة المجتماع وعاداتاه وتقالياده خصوصاا ً مان بعاض المثقفاين المحساوبين علاى المثقفاين
المسلمين ،حيث يسعون إلى نشر بعض السلبيات حول تراثنا ومعتقداتنا وتقاليدنا وعاداتناا وثقافتناا اإلساالمية مان خاالل إدعاائهم أن الثقافاة
اإلسالمية غير مرنة ومتأخرة.
وتكون المواجهة من خالل المؤسسات الدعوية وعملها على ترسيخ الثقافة اإلسالمية الصحيحة حول مجاالت متعاددة مثال(:ثقافاة الحرياة،
ثقافة المرأة ،وغيرها.).....
ويمكن ضم محاوالت نشر االحتفاالت والمناسبات وطرق األكل واللباس إلى التحديات الثقافية.
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الثاني :المخاطر الثقافية الخارجية:
مثاال العولمااة ومااا تصاابه العولمااة ماان هجااوم علااى التااراه والتاااريخ والقاايم والعااادات والتقاليااد والمعتقاادات اإلسااالمية ماان خااالل اإلعااالم
والصحف والمجالت.
رابعا ً :المخاطر اَلعالمية:
استغل الغربيون والمستغربون وسائل اإلعالم المختلفاة للحاره ضاد اإلساالم والمسالمين ،حياث أصابح المادافع عان أرضاه وبلاده إرهابياا ً
والمحتال ماادافع عاان نفسااه ،ونداارة سااريعة إلااى بعااض وسااائل اإلعااالم ترينااا ماادى الاابالء الااذي تصاابه لياال نهااار لتشااويه صااورة اإلسااالم
والمسلمين واإلساءة إلى معتقداتنا وشعائرنا وسلفنا الصالح وعلمائنا ،سيل مان الشابهات التاي تشاك فاي الادين اإلساالمي وأحكاماه ،وسايل
آخر من األفالم والتمثيليات والمسرحيات التي تاتهكم باإلساالم والمسالمين ،وتقاوم بعارض نمااذج مان أنمااط الحيااة تضااد اإلساالم فاي كال
شيء ،تمجد الجريمة ،وتدعو إلى الفسي والفجور ،وتنفر من الحياة المستقيمة الفاضلة ،وتتهكم بالمسلمين والمسلمات ،وتتخذ الادين هازواً،
وتعرض ما حرامه هللا -سبحانه وتعالى.]60[-
وسائل اإلعالم:
ال زال العالم الغربي واالستعمار الثقافي ،الذي ورثه العالم العربي واإلسالمي ،منذ أمد بعيد يحاول اصطناع المفسادين مان الحاقادين
على اإلساالم ،باساتخدام وساائل اإلعاالم المرئياة والمساموعة والمطبوعاة ،والتاي مان شاأنها تبلبال أفكاار أبنااء األماة خاصاة الشاباه مانهم
و تحاربهم بطرق غير مباشرة سواء كانوا من الذكور أو اإلناهج بل إن ما استحده منها من الفيديو واآلالت السينمائية التي تساتخدم داخال
المناازل ،أدت إلااى تيااار جااارف ماان الالمباااالة بااين أبناااء األمااة خاصاة الشااباه ،وحيااث يحاااول المسااؤولون فااي العااالم العربااي واإلسااالمي
التخفيف من حدت ه أو التقليل من سرعته ما أمكن ،ولكن دون جدوى.
إن المناخ الثقافي والفني واإلعالمي ،الذي يعايشه الطفل أو الصبي أو اليافع أو الرجل ،يؤثر تاأثيراً بالغاا ً علاى تشاكيل وتشاتيت عقلاه
وتفكيره ،وما لم يكن هذا المناخ مناخا ً صحيا ً سليماً ،يغذي النفوس والعقول باألفكار والقيم والمشاعر السليمة ،ويفتح آفاقها ،ويربي ذوقهاا،
ويشحذ إرادتها ،ويسمو بدوافعهاج فال يمكن بحال من األحوال أن يسود األمة أو المجتمع رأى عام صحيح وسليم ،ويقاوم االنحراف ،وينبذ
األنانية والتعصب ،ويدفع عجلة التقدم والبناء ،ويقف بجوار الحي ،والخير ،والعدل.
فإن مهمة وسائل اإلعالم في توجيهها للعامة والخاصة والصغار والشباه والكبار ،ليست شغل الوقت فقط ،وبأي برنامج أو ثقافة أو
كتبج بال إن برامجهاا حتاى ماا كاان منهاا للتسالية والمتعاة ،يجاب أن تهادف إلاى الوصاول إلاى الفكار الساليم ،وإلاى تهاذيب وتقاويم السالوك
االجتماعي وا لفردي من خالل ما يعرضج ألن تقديم الفكر والتوجياه مان خاالل األنشاطة والبارامج اإلعالمياة لهاا إيحااء نفساي ماؤثر علاى
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أبناء األمة ،وعلى المسؤولين استغالل هذا التأثير فيما يعود بالنفع على األمة ،وفيماا يسااعد علاى البنااء الساليم للماة العربياة واإلساالمية،
وبما يؤكد على اإليجابيات واألمور الحسنة ،والتنفير من السلبيات ومن األمور الضارة.
إن وسائل اإلعالم في عالمنا المعاصر ،قد تكون سببا ً في إثارة أحاسيس الشباه وتنفيرهم وتحفيزهم في بعض األحياان للخاروج عان
الضوابط االجتماعية ،نتيجةً لما قد تقدمه من معلومات خاطاة غير موثوق في ها ،أو مان إثاارات جنساية أو عرقياة أو دينياة ،وماا قاد يحاده
من ذل من بلبلة األفكار وعدم إتاحة فرص التفكير السليم البناء للمة ،والفهم الصحيح لمجريات األمور األمر الاذي يشاتت عضاد الشاباه
ويباعد بينهم وبين مجتمعاتهم ،ويجعلهم من المتمردين فاي بعاض األحياان فاي حاين أن وساائل اإلعاالم البنااءة تحارص كال الحارص علاى
إعطاء المعلومات الصحيحة الموثوقة ،سواء فيما ينشر أو ياذاع أو يكتاب أو يعلان ومان ثامج فإنهاا تتايح الفكار الساليم الثاقاب ،ألبنااء األماة،
والفهم الصحيح لما يجري حولهم ،وااللتزام بالقيم والمعايير السليمة والتمسا بالعقيادة ،وباذل يساتطيع أبنااء األماة وخاصاةً القاوى الفعالاة
من الشباه في المشاركة البناءة في األمور النافعة ،وتنمي لديهم الحاسة النقدية لتمحيص كل ما يعرض عليهم حتى ال يخدعون.
وازداد خطر هذه الوسايلة ماع انتشاار الفضاائيات المتعاددة ،وتناامي الشابكة العنكبوتياة (اإلنترنات) حياث نجاد المواقاع التاي تثيار الشاهوات
والشبهات ،وتشك في العقيدة اإلسالمية ،وتنشر المذاهب واألفكار الباطلة التي ال تمت لإلسالم.
المطلب الثاني :آثار المخاطر المعاصرة على الدعوة اإلسالمية:
1ااا تشويه اإلسالم وإثارة الشبهات حول القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وعقيدة اإلسالم وشريعته ،وما يحده اآلن من محاولة لربط
اإلساااااااااااااااااااااالم

باإلرهااااااااااااااااااااااه هاااااااااااااااااااااو جاااااااااااااااااااااازء مااااااااااااااااااااان هاااااااااااااااااااااذه الحملاااااااااااااااااااااة.

2اااا تفريي المسلمين وإزالة الوحدة اإلسالمية والادعوة إلاى القومياات المتنوعاة ،وقاد كانات الرابطاة التاي تجماع الشاعوه اإلساالمية هاي
الرابطة اإلسالمية ،فشجع الغره الصليبي الشعوه المختلفة على المناداة بالقوميات التي تنتسب إليها األمام المختلفاة ،وباذل تفساخت عارا
الرابطااة الواحاادة التااي كاناات تجمااع هااذه األمااة وتوحاادها ،وقااد كااان ظهااور هااذه الاادعوات سااببا ً فااي إضااعاف الخالفااة وتحطمهااا.
وقد أغرق دعاة الضاالل فاي دعاوتهم عنادما أحياوا الحضاارات القديماة إليجااد مزياد مان االنقساام والفرقاة ،فرأيناا الادعوة إلاى الفرعونياة،
والاااااااااااااااااااااااادعوة

إلااااااااااااااااااااااااى البابليااااااااااااااااااااااااة ،واآلشااااااااااااااااااااااااورية ..وغيرهااااااااااااااااااااااااا [[61

.

إن اإلسالم يشجع الوطنية الحقة والقومية الهادفة القائمة على التعاون على البر والتقاوى كماا قاال سابحانهَ ( :وتَ َعلا َونهوا َعلَلى ا ْل تب ِّلر َوالتء ْق َلوَ
)[ ]62ويحاره العصبيات والنعرات الجاهلية المنافية للوحدة اإلسالمية وقد قال -صلى هللا عليه وسلمَ ( :-منْ قهتت َل ت َْحتَ َرايَ ٍة تع ِّميء ٍةا يَ ْدعهو
ص تبيءةًا فَقت ْتلَةو َجا تهلتيءةو)[ ،]63إن أي وطنية وقومية يجب أال تتعارض مع الوحدة اإلساالمية أو تكاون باديالً عنهاا ،بال
ص هر َع َ
ص تبيءةًا أَ ْو يَ ْن ه
َع َ
يجاب أن تساخر لجماع كلماة المسالمين ووحادتهم ،والعاره لام يجتمعاوا إال باإلساالم ،وقاد أعازهم هللا باإنزال القارآن الكاريم بلغاتهم وجعال
الحارمين فاي بالدهام ،واختاار النباي -صالى هللا علياه وسالم -مانهم ،وقاد قاال عمار بان الخطااه -رضاي هللا عناه ( :-نحلن قلوم أعزنللا َّللا
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باإلسالما فمهما ابتغينا العزة بغير ما أعزنا َّللا به أذلنا َّللا)[ ،]64وذكر الحاكم وابن أبي شيبة( :إتنءا قَ ْو وم أَ َع ءزنَا ء
س
اإل ْ
س َال تما فَلَنْ نَ ْلتَ تم ه
َّللاه بت ْ ت
ا ْل تعلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل ءز بت َغ ْيللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل تر ته)[.]65
إن الرابطة الحقيقية بين المسلمين هي رابطة العقيدة وجميع الروابط األخرى هي فرع منها مثل راباط الجاوار والقراباة والقبيلاة والاوطن.
3ااا الجهل باإلسالم وعقائده وأحكامه في كثيار مان باالد اإلساالم وانتشاار البادع والخرافاات والماذاهب الباطلاة وانتشاار األفكاار المتطرفاة
والتكفيرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة الغالياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة.
4ااااا الهزيماة النفساية لادى بعاض المسالمين واهتازاز الثوابات لاديهم ونشاوء طبقاة مان المثقفاين المساتغربين المنبهارين باالغره وثقافاتاه.
1اااا إضعاف اللغة العربية وانتشار اللهجات المحلية التي اختارها هللا لكتابه كما قال تعالى (:إتنءا أَ ْن َز ْلنَاهه قه ْرآنا ً ع ََر تبيّا ً)[. ]66
1اااا إقصاء شريعة اإلسالم من الحكم في البالد اإلسالمية وهذا األثر بذل الكفار في سبيل تحقيقه الكثيار مان الجهاد والماال والفكار[.]67
7ااااا إفساااد التعلايم وإضااعاف التعلايم اإلسااالمي ومادارس القاارآن الكاريم والمناااداة بعلمنااة التعلايم والاادعوة إلاى التعلاايم المخاتلط[[68
8ااا إفساد المرأة :لقد حرص الكفار على هذا ألن فسادها يفسد األبناء واألزواج ،فأخرجوها من بيتها ،وهتكوا حجابهاا ،وزيناوا لهاا التمارد
على دينها بمختلف األساليب ،وزعموا أن تحضرها وتقدمها ال يكون إال إذا سارت مسيرة المارأة فاي أوروباا[]69ج وأفغانساتان مثاال حاي
علاااى هاااذاج فعنااادما احتلوهاااا لااام ينقلاااوا إليهاااا التقااادم الصاااناعي والتقناااي وإنماااا بااادأوا بإساااقاط حجااااه المااارأة وإنشااااء دور الساااينما.
إن هدف عدونا ذوبان شخصيتنا اإلسالمية وذل بالقضاء على مقومات كيانها وعالمات القوة فيهاا واحتوائهاا باأخالق الضاعف واالنحاالل
واإلباحية حتى ال تقوى على مواجهة التحديات وذل أخطر أهداف العدو ،حيث إخراج أجيال ضعيفة ال تاؤمن بحقهاا وال تاؤمن بربهاا وال
تسااااااااااااااااااتطيع أن تصاااااااااااااااااامد أمااااااااااااااااااام الخطاااااااااااااااااار وأمااااااااااااااااااام التحاااااااااااااااااادي[[70
وقد أخبر هللا -سبحانه وتعالى -بخطورة طاعة الكافرين واالنسياق معهام فقلال تعلالى ( :يَلا أَيُّ َهلا الءل ت ينَ آ َمنهلوا إتنْ ته تطيعهلوا فَ تريقلا ً تملنَ الءل ت ينَ
ضلى َع ْنلكَ
َاب يَ هردُّو هك ْم بَ ْع َد إتي َمانت هك ْم َكافت ترينَ )[ ]71وأخيراً  ..إنهم لن يرضوا منا بالتنازالت المحدودة وبعاض الطاعاةَ ( :ولَلنْ ت َْر َ
أهوتهوا ا ْل تكت َ
صا َرَ َحتءى تَتءبت َع تملءتَهه ْم )[.]72
ا ْليَههو هد َوَل النء َ
لذل فالتحدي ليس شرطا ً أن يكون سلبيا ً بل يمكن أن يكون له آثار إيجابية وقاد ياؤدي إلاى تحفياز الاذات والقادرات ،وهاذا أثار إيجاابي فاأي
صعوبة أو مشقة أو تحدي يواجهه اإلنسان ويشجعه على المبادرة السليمة االيجابية هو نوع من أنواع التحدي اإليجابي.
المطلب الثالث :سبل مواجهة المخاطر المعاصرة:
ومن أبرز سبل مواجهة المخاطر المعاصرة:
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 -1التمس بالكتاه الكريم والسنة النبوية الشريفة ،وعقد اللقاءات والندوات ،والحوار باين الفرقااء ،ودراساة الحلاول المختلفاة مثال :غارس
العقيدة اإلسالمية الصحيحة في نفوس أبناء األماة الناشااة مان خاالل المنااهج الدراساية فاي المادارس والكلياات والجامعاات وعبار المسااجد
التي تعقد فيها الدروس والخطب والدورات.
 -2بيان أن العقيدة اإلسالمية تجمع األمة وال تفرقها علما ً أن الواقع الحالي يشير إلى تفرق وتمزق واضح في نسيج األمة اإلسالمية وذلا
ألن لكل فرقة منهجية معينة مختلفة عن غيرها.
 -3على الدعاة إلى هللا -سبحانه وتعالى -إيصال رسالة اإلسالم كما أنزل على محمد -صالى هللا علياه وسالم -ألن القارآن الكاريم باين الغاياة
من وجود اإلنسان فهو أعدم مصدر للدعوة اإلسالمية إلنقاذ الناس من الهالك والضياع والتيه ،ألن الخير ال يزال في هذه األماة – بفضال
هللا تعالى– وأن يقوم الدعاة بواجبهم ،ويتحملون أعباء الدعوة اإلسالمية.
 -4العمل على بناء األمة بنا ًء سليما ً نابع من العقيدة اإلسالمية ،وترسيخ القيم واألخالق اإلسالمية فاي قلاوه المسالمين مان أجال بنااء جيال
رباني.
ونحن إن احتجنا على االستفادة من خبرة الغره وتفوقه في الصناعات اآللية التي كانت سببا ً في مجده وسايادته فمان المؤكاد أنناا فاي غيار
حاجة إلى استيراد قواعد السلوك والتربية واألخالق التي تدل األمارات والبوادر على أنها ستؤدي إلى تدمير حضارته والقضااء عليهاا إنناا
نحتاج إلى مواد البناء ألن لدينا من عوامل الضعف والهدم ما يكفي[.]73
 -1قيااام المؤسسااات الدعويااة باالهتمااام بالاادعاة وتبصاايرهم باااأساليب الاادعوة اإلسااالمية وكيفيااة التعاماال مااع الناااس كافااة المساالمين وغياار
المسلمين بالتي هي أحسن ،وتنمية مواهبهم على إلقاء الدروس والخطب والمواعظ والمحاضرات والندوات واللقاءات.
 -1وضااع المناااهج التعليميااة التااي تبصاار طلبااة األمااة والمتعلمااين بحقيقااة الرسااالة الربانيااة وأن تكااون الموضااوعات متناساابة مااع المراحاال
العمرية للجميع وتكون متفقة مع عقيدتنا اإلسالمية إلعداد جيل يحمل العقيدة السليمة ويؤمن باالنتماء لدينه ووطنه.
 -7تسخير وسائل اإلعالم المختلفة إلعداد برامج هادفة تبني وال تهدم كي تهاذه األماة وال تفسادها وأن يراعاوا مشااعر األماة ،وتتفاي ماع
قيمنا وأخالقنا اإلسالمية.
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النتائج والتوصيات:
النتائج:
 -1أن الدعوة اإلسالمية مصادرها التشريعية األساسية تتمثل بكتاه هللا -سبحانه وتعالى -وسنة نبيه محمد -صلى هللا عليه وسلم.-
 -2وضحت الدعوة اإلسالمية أنها تتصف بالتكامل والشمول والتوازن والثبات وعدم التناقض بين مفرداتها ألن مصادرها ربااني بخاالف
الدعوات التي تتناقض وتختلف في مبادئها بسبب اختالف الفكر لدى واضعيها.
 -3محاولاة تشاويه اإلساالم وإثاارة الشابهات حاول القارآن الكاريم والسانة النبوياة الشاريفة وعقيادة اإلساالم وشاريعته ،وماا يحاده اآلن مان
محاولة لربط اإلسالم باإلرهاه هو جزء من حملة لتشويه اإلسالم.
 -4مسؤولية الدعوة إلى هللا -سبحانه وتعالى -تقع على عاتي ال ُمسلمين إليصال رسالة اإلسالم كما أنزل على محمد -صلى هللا عليه وسالم-
ألن القرآن الكريم بين حقيقة اإلنسان والغاية من وجوده والمصير الذي ينتهي إليه ،وأن اإلنساان أعدام مصادر للادعوة إلنقااذ البشارية مان
الهالك والضياع والتيه في الدلمات.
 -1إن األمة مهما هانت وضعفت ،ومهما ضعف حالها سواء كان ذل في الجانب الديني أو السياسي أو االجتمااعي أو الفكاري أو الثقاافي
أو اإلعالمي وغيرها ،فإن الخيار ال يازال فاي هاذه األماة –بفضال هللا تعاالى– ومان عالماات ذلا الخيار أن يقاوم الادعاة بالادعوة إلاى هللا-
سبحانه وتعالى -ويتحملون أعباء الدعوة اإلسالمية.
 -1الوسائل واألساليب الدعوية يجب أن تكون متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
 -7بناء األمة على العقيدة اإلسالمية السليمة بنا ًء سليماً ،وترسيخ القيم واألخالق اإلسالمية في قلوه المسالمين مان أجال بنااء العباد المسالم
الرباني.
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التوصيات:
 -1علااى المؤسسااات الدعويااة االهتمااام بإعااداد الاادعاة إعاادادًا جي ادًا ،وتبصاايرهم باااأساليب الاادعوة إلااى هللا -ساابحانه وتعااالى -والتعاماال مااع
المسلمين والمجادلين وغير المسلمين بالتي هي أحسن ،وتأهيل فريي كامل متكامل من الدعاة واإلعالميين ،وتفريغهم للقيام بواجب الادعوة
إلى هللا -سبحانه وتعالى.-
 -2المؤسسااات الدعويااة عليهااا تربيااة الجياال علااى القاايم واألخااالق اإلسااالمية ،وتنميااة المواهااب كالتاادريب علااى إلقاااء الاادروس والخطااب
والمواعظ ،واالهتمام بالممارسة العملية.
 -3المؤسسااات التعليميااة عليهااا مراعاااة الاادعوة اإلسااالمية فااي وضااع المناااهج التعليميااة ،واختيااار الموضااوعات المناساابة حسااب المراحاال
العمرية بحيث تكون متفقة مع عقيدتنا اإلسالمية ،وال يُ ْملِيه علينا غيرنا.
 -4المؤسسات الدعوية الحكومية عليها االهتمام بدور المسجد في المؤسسات التعليمية ،وتوجيه الطاله إلى أداء الصالة في أوقاتها بحياث
تتوقف الدروس والندو ات والمحاضرات عند سماع اآلذان إلعداد جيل سليم يؤمن باالنتماء لدينه ،ويحب وطنه ،ويدافع عنه.
 -1على وسائل اإلعاالم المختلفاة أن يتخيااروا البارامج الهادفاة التاي تبناي األماة وال تهادم ،والتاي تهاذه األماة وال تفسادها لهاذا فاإني أناشاد
المسؤولين عن اإلعالم بجميع أشكاله أن يراعوا مشاعر األمة بحيث تتفي مع قيمنا وأخالقنا اإلسالمية التي علمنا إياها اإلسالم.
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قائمة المصادر والمراجع:
] [1سورة إبراهيم42 :

] [2سورة البقرة741 :
] [3الفيروزآبادى ,مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (المتوفى771 :هـ).القاموس المحيط .تحقيق :مكتب تحقيق التراث في مؤسسة

قسوسي .الناشر :مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع .بيروت – لبنان ,ط 7241 .7هـ 4002 -
الرسالة .إشراف :محمد نعيم العر ُ
م .باب الواو والياء فصل الدال مادة دعا ص.7471

] [4أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي .أبو العباس (المتوفى :نحو 110هـ) .المصباح المنير في غريب الشرح الكبير.

الناشر :المكتبة العلمية– بيروت .في مادة دعا ص .712

] [5ابن فارس,ألبي الحسين أحمد .معجم مقاييس اللغة.تحقيق :عبدالسالم محمد هارون7212 ,412/4 .م .وأيضاً تفسير مفردات
ألفاظ القرآن الكريم .لسميح عاطف الزين .دار الكتاب اللبناني .ط7202(4هـ7272-م).ص.10

] [6الطيب برغوث .منهج النبي -صلى اهلل عليه وسلم -في حماية الدعوة .المعهد العالمي للفكر اإلسالمي.ط7271 :7هـ7221-م,

ص11

] [7د .أحمد غلوش .الدعوة اإلسالمية أصولها ووسائلها .الناشر :دار الكتب اإلسالمية(دار الكتاب المصري-القاهرة ,ودار الكتاب

اللبنانية -بيروت) ,الطبعة الثانية7201هـ7271-م .ص70

] [8إمام ,د .إبراهيم .أصول اإلعالم اإلسالمي ,الناشر :دار الفكر العربي -القاهرة7272 ,م .ص44

] [9المصري ,د .جميل عبداهلل محمد .حاضر العالم اإلسالمي وقضاياه المعاصرة .الناشر :مطابع الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.

ط7271-7201 :7م .ج :7ص74
] [10سورة سبأ47 :
] [11سورة آل عمران722 :
] [12سورة فصلت11 :

] [13سورة آل عمران770 :
] [14سورة آل عمران702 :
] [15سورة النحل742 :
] [16سورة األحزاب21-22 :
] [17سورة يوسف707 :
] [18سورة يس40:
] [19سورة طه41 :
] [20سورة سبأ47 :

] [21سورة النساء١١١ :
] [22سورة العصر٣-١ :
] [23سورة التوبة17 :
] [24سورة آل عمران770 :
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] [25سورة األنبياء42 :
] [26النيسابوري ,مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري (المتوفى417 :هـ) .صحيح مسلم .حديث  .4112ج :2ص4010
] [27الجوزية ,البن القيم .مفتاح دار السعادة .دار الفكر دمشق .ط (7204هـ) .مجلد .7ص722

] [28البخاري ,محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل .صحيح البخاري .تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر .الناشر :دار طوق النجاة .ط:7

7244هـ  ,باب فضل من أسلم على يديه رجل ,حديث  ,٣٠٠٣ج :2ص .10مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري

(المتوفى417 :هـ) .صحيح مسلم .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي  ,الناشر :دار إحياء التراث العربي– بيروت .باب من فضائل علي بن

أبي طالب ,حديث,4201ج .2ص7714

] [29النيسابوري ,مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري(المتوفى417 :هـ) .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول
اهلل صلى اهلل عليه وسلم= صحيح مسلم .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .الناشر :دار إحياء التراث العربي– بيروت .حديث ,22

ج:7ص12

] [30مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى417 :هـ) .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول

اهلل صلى اهلل عليه وسلم = صحيح مسلم .مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى417 :هـ) .تحقيق :محمد فؤاد عبد

الباقي .الناشر :دار إحياء التراث العربي– بيروت .حديث  .7117ج :1ص7422

ص ِحيح اْل َجا ِمع :حديث 7717
][31عبد الجبار ,صهيب .الجامع الصحيح للسنن والمسانيد .حديث ج:1ص .102انظر َ
] [32النيسابوري ,مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري (المتوفى417 :هـ) .المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم= صحيح مسلم .تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي .الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيروت .حديث

 .7721ج :1ص7201

] [33البخاري ,محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل .الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وسننه
وأيامه = صحيح البخاري ,تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر .الناشر :دار طوق النجاة .ط7244 :7ه .حديث  .1217ج:2

ص710

][34النيسابوري ,مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري (المتوفى417 :هـ) .صحيح مسلم ,باب األمر باإليمان باهلل ورسوله .حديث

 .72ج :7ص20

] [35األلباني ,أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األشقودري(المتوفى7240:هـ) .سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها

وفوائدها ,الناشر :مكتبة المعارف للنشر والتوزيع :الرياض .ط(7لمكتبة المعارف) .ج :1ص  217مسند اإلمام أحمد بن حنبل ,أبو عبد

اهلل أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (المتوفى142 :هـ) ,تحقيق :شعيب األرنؤوط-عادل مرشد ،وآخرون .إشراف :د.

عبداهلل بن عبد المحسن التركي .الناشر :مؤسسة الرسالة .ط7247 :7هـ 4007 -م .حديث  .44227ج :11ص  .710صحيح ابن
خزيمة .أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري (المتوفى177 :هـ) .تحقيق :د .محمد
مصطفى األعظمي .الناشر :المكتب اإلسالمي -بيروت .حديث  .4410ج :2ص 71

] [36األلباني ,أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين األشقودري (المتوفى7240 :هـ) .صحيح الجامع الصغير وزياداته .الناشر :المكتب
اإلسالمي .حديث .711باب حرف األلف .ج :7ص .21حكم األلباني :حديث حسن .ترتيب األمالي الخميسية للشجري ,يحيى (المرشد

باهلل) بن الحسين (الموفق) بن إسماعيل بن زيد الحسني الشجري الجرجاني (المتوفى222هـ) .رتبها :القاضي محيي الدين محمد بن أحمد

القرشي العبشمي (المتوفى170 :هـ) .تحقيق :محمد حسن محمد حسن إسماعيل .الناشر :دار الكتب العلمية .بيروت – لبنان .ط.7

7244ه4007 -م .حديث .4422ج :4ص .422سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي ،أبو القاسم
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الطبراني(المتوفى110:هـ) .المعجم األوسط .تحقيق :طارق بن عوض اهلل بن محمد .عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني .الناشر :دار
الحرمين -القاهرة .حديث .1041ج :1ص 712

] [37الترمذي ,محمد بن عيسى بن َس ْورة بن موسى بن الضحاك .أبو عيسى(المتوفى412:هـ).سنن الترمذي.
تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر (جـ .)7،4ومحمد فؤاد عبد الباقي(ج .)1وابراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف (جـ ،2
 ,)2الناشر :شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي-مصر ,ط7122 :4ه7212-م .باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع,
حديث ,4121ج :2ص 11
] [38النيسابوري ,مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري .صحيح مسلم .باب شفقته– صلى اهلل عليه وسلم -على أمته.

حديث .4472ج :2ص .7172محيي السنة .أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي(المتوفى271:هـ) .شرح
السنة .تحقيق :شعيب األرنؤوط -محمد زهير الشاويش .الناشر :المكتب اإلسالمي -دمشق .بيروت .ط7201 :4هـ7271 -م .باب

االعتصام بالكتاب والسنة .ج :7ص721

] [39النيسابوري ,مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري .صحيح مسلم ,حديث ,7071ج :4ص 102
] [40سورة آل عمران12 :

] [41أبو داود .سنن أبي داود .تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد .المكتبة العصرية .صيدا– بيروت ,ج :2ص . 442صححه
األلباني في صحيح الجامع الصغير وزياداته ج :4ص210

] [42سورة الذاريات21 :
] [43سورة القصص11 :
] [44سورة الحجرات70 :
] [45سورة النحل72 :
] [46ابن كثير .تفسير القرآن العظيم .دار طيبة للنشر .ط7240 :4ه .ج :2ص222

] [47الحازمي ,خالد .أصول التربية اإلسالمية .المدينة المنورة .دار الزمان .ط7242 :4ه .ص22
] [48سورة البقرة471 :

] [49سورة األنعام721 :
] [50سورة المائدة1 :
] [51سورة األنعام17 :
] [52زيدان ,د .عبدالكريم .أصول الدعوة ,مؤسسة الرسالة -بيروت .ط7241 :2هـ4004 -م .ص24
] [53سورة األنبياء701 :
] [54سورة يوسف707 :
] [55سورة البقرة721 :
] [56سورة البقرة471 :
] [57البخاري ,محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل .صحيح البخاري .تحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر .الناشر :دار طوق النجاة .ط:7

7244ه .ج :4ص747
] [58سورة الحديد42 :

] [59سورة آل عمران722 :
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] [60األشقر ,عمر سليمان .نحو ثقافة إسالمية أصيلة .دار النفائس .عمان– األردن .الطبعة السادسة7277 .هـ 7221 -م .ص:
12-14

] [61عمر سليمان األشقر .نحو ثقافة إسـالمية أصيلة .ص2
] [62سورة المائدة4 :

] [63النيسابوري ,مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري .صحيح مسلم .باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن.

حديث .7720ج :1ص /7217اإلمام عبد الرؤوف المناوي .فيض القدير شرح الجامع الصغير ،دار المعرفة ،بيروت – الطبعة
الثانية7127.هـ.)4:420(,

حوى ,سعيد (المتوفى7202هـ) .األساس في التفسير .الناشر :دار السالم– القاهرة .ط7242 :1هـ .ج :2ص2772
]ّ [64
] [65النيسابوري أبو عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني المعروف بابن البيع

(المتوفى202 :هـ).المستدرك على الصحيحين .تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا

الناشر :دار الكتب العلمية -بيروت ,ط7277 :7ه7220 -م .حديث ,407ج :7ص .710أبو بكر بن أبي شيبة ،عبد اهلل بن محمد
بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي (المتوفى412 :هـ).المصنف في األحاديث واآلثار .تحقيق :كمال يوسف الحوت ,الناشر:

مكتبة الرشد-الرياض ,ط7202 :7هـ ,ج :1ص 70
] [66سورة يوسف4 :
] [67نحو ثقافة إسالمية أصيلة ،ص2

] [68الميداني ,عبدالرحمن .انظر :غزو في الصميم .دار القلم .دمشق .الطبعة الثانية7202 .هـ .ص400 :
] [69نحو ثقافة إسالمية أصيلة .ص11-14 :

][70الجندي ,أنور .شبهات التغريب في غزو الفكر اإلسالمي7217 .م .ص11 :
] [71سورة آل عمران700 :
] [72سورة البقرة740 :

][73حسين ,د .محمد محمد .حصوننا مهددة من داخلها .مؤسسة الرسالة -بيروت .ط7201 :1هـ7277-م .ص17
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ABSTRACT
The research deals with the narrations of Imam Hanash bin Abdullah Al-Sanani (may God have
mercy on him) in the book of the Great Classes of Ibn Saad, and the value of these narrations in form
and subject lies in the abundance of their material, and if they are Its importance, and published from the
book of Tabaqat by Ibn Saad, it will change the image in the minds of students of knowledge about its
value among the followers.Also, by producing a paper represented by historical issues from the
masterpieces of our huge Islamic heritage, so perhaps we will have done some duty, serving knowledge,
in pursuit of reward and reward from God Almighty.
The researchers adopted the analytical method and the descriptive method in this study, and they
reached conclusions that can be summarized by saying that these narrations represent a basic foundation
in the field of biography and history for ancient and modern scholars, and the outcome of those who
wrote about the life of Hanash al-San`ani over the ages and the diversity of places is that he has This
Imam Al-Tabi'i held a high position in the novel and its arts, and he has a reputation in other sciences.
Key words: The follower, Narration, Hanash Al-Sanaani , Layered Book .
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الملخص
يتناول البحث مرويات األمام حنش بن عبدهللا الصنعاني(رحمه هللا) في كتاب الطبقات الكبرى البن سعد ،وتكمن قيمة هذه
المرويات شكالً وموضوعًا في أهميتها ،وإن استخراجها ونشرها من كتاب الطبقات البن سعد ،سُيغيّر من الصورة في أذهان طالب العلم
عن قيمتها عند التابعين ،كما إ ن قيامنا بإخراج بحث متمثل بقضايا تأريخية من روائع تراثنا اإلسالمي الضخم ،لعلنا بذلك نكون قد قمنا
ببعض الواجب ،خدمة للعلم ،وابتغا ًء لألجر والمثوبة من هللا تعالى.
واعتمد الباحثان المنهج التحليلي الوصفي في هذه الدراسة ،وتوصال إلى نتائج يمكن تلخيصها بالقول ،إن هذه المرويات تمثل
مرتكزاً أساسيا ً في مجال السيرة والتاريخ عند العلماء القدامى والمحدثين ،كما أن حصيلة الذين كتبوا عن حياة حنش الصنعاني على مر
األزمنة ،وتنوع األمكنة ،أن له المكانة العالية التي تبوأها هذا اإلمام التابعي في الرواية وفنونها ،وله باعا ً في علوم أخرى وقد درسنا
جهوده في المرويات ولم ندرس جهوده الفقهية في كتب الحديث والفقه والتفسير.
كلمات مفتاحية :التابعي ،مرويات ،حنش الصنعاني ،كتاب الطبقات .
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المقدمة:
لقد حفلت مرويات التابعين (رضي هللا عنهم ) وسيرهم بأنواع من المرويات الهادفة ،ولهذا اهتم األئمة األعالم بتتبع طرق وجمع
هذه المرويات ،ودراسة أحوال الرواة في أزمان مختلفة من أعمارهم ،لمعرفة التغيرات التي قد تطرأ على ذاكرتهم ومحفوظاتهم ،وبذلوا
في ذلك جهداً عظيماً ،حتى إنهم لذمتهم وشديد عنايتهم ،يميزون الخطأ اليسير النادر في مرويات الثقات ،ويعرفون الصحيح النادر في
أحاديث الضعفاء ،وهذه المرويات هي من نسيج اإلسالم المتين ،وسيرة النبي األمين وبها صاغ المسلمون حياتهم في ضوء النصوص
الشرعية ،فتوحدوا في العبادة والمعاملة ،واآلداب والسلوك ،وهي المنطلق التراثي والحضاري الرائع لألمة.
وقد استجمعنا العناصر األولى لقراءة مرويات األمام حنش بن عبدهللا الصنعاني(رحمه هللا) ،كي نقوم بدراسة المرويات ،خدمة
لجهد األئمة األعالم ،ولما لهذه المرويات من ميّزات وفوائد في العبادات واألحكام ،وستكون ذات وقع طيب على نفوس الباحثين
والمربين .من هنا جاء اختيارنا لهذه الدراسة لتبصير القارئ بقيمة هذه المرويات وإدراك الثروة العلمية التي تضمها في ثناياها ،سيما وإن
التابعي األمام حنش الصنعاني قد ذاع صيته في كتب السير والتراجم والتاريخ ،واحتل ساحة المتعلمين في زمانه ،وموضع اهتمام العلماء
في بالد المشرق والمغرب ،فضالً عن إنها تمثل أضافة طيبة لما بدأ به اآلخرون من الباحثين والمهتمين بدراسة سير الصحابة والتابعين،
ومروياتهم عن رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وصحابته الغر الميامين .
س ّمت الدراسة إلى مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة:
قُ ِ
تناول المبحث األول :حياة اإلمام حنش الصنعاني وكل ما يتعلق بها ،وأبرز مشاهده ،في حين اشتمل المبحث الثاني :على مطلبين
بينَّا فيهما تعريف موجز لحياة ابن سعد وكتابه الطبقات الكبرى ،أما المبحث الثالث واألخير :فقد جاء ليحقق لنا المختارات من مرويات
اإلمام حنش الصنعاني التي أوردها ابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى ،وتحليلها ،ثم ذيّلنا الدراسة بخاتمة عرضنا فيها أهم االستنتاجات
التي توصلنا إليها بفضل هللا تبارك وتعالى ،وإن كان البحث كله نتيجة لصاحبه ،لنصل في نهاية الدراسة إلى قائمة المصادر والمراجع
المعتمدة.
أهمية الدراسة :تنبثق أهمية هذه الدراسة من كونها تستعرض حياة تابعي جليل وما أورده المؤرخ الكبير ابن سعد في كتابه الشهير
الطبقات الكبرى ،من مرويات له عن الرسول الكريم محمد (صلى هللا عليه وسلم) وبعض الصحابة (رضي هللا عنهم) والتابعين الكرام،
ولما لهذه المرويات من ميّزات وفوائد في العبادات واألحكام ،وما تتركه من وقع طيب على نفوس الباحثين والمربين .
هدف الدراسة :تهدف الدراسة إلى تبصير الباحثين والمربين والمهتمين بهذه المرويات كونها من نسيج اإلسالم المتين ،وسيرة النبي
األمين وبها صاغ المسلمون حياتهم في ضوء النصوص الشرعية ،فتوحدوا في العبادة والمعاملة ،واآلداب والسلوك ،وهي المنطلق
التراثي والحضاري الرائع لألمة.

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH
39

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022

مشكلة الدراسة :تتحدد مشكلة الدراسة في أن بعض طبعات كتاب الطبقات الكبرى البن سعد يعتريها التصحيف والتحريف ،لذا وجب
علينا كباحثين ومهتمين أن نميز بين الغث والسمين،عن طريق البحث والتمحيص.
المبحث األول
صنعانيَ :حياته ُ وأبرز مشاهده
َحنش ال َ
اولا  -:اسمه ونسبه :هو التابعي الجليل حنش

[ ]1

بن عبد هللا بن عمرو بن حنظلة بن فهد بن قنان بن ثعلبة بن عبدهللا بن ثامر السبائي

الصنعان ّي (رحمه هللا) تعالى ،المتوفى سنة (100هـ) ،وقد اختلف المؤرخون والفقهاء واختلط األمر على بعضهم في إسمه ،وذلك لتشابه
وتطابق بعض األسماء مع أسمه .فقد أورد الضبي عن البخاري (( :إنه جعل حنش بن عبدهللا -حنش بن علي -وجعلهما رجالً واحد،
وجعل الخلف في اسم ابيه)) [  ،]2ويبرر الضبي هذا الخلط بقوله ...)):وقد وجدنا حنشين آخرين عن علي (رضي هللا عنه) ،أحدهما حنش
بن المعتمر الكناني صاحب علي(رضي هللا عنه) وحنش بن ربيعة الذي ص َّل خلف علي (رضي هللا عنه) صالة الكسوف[ .]3ويرد
السهيلي على البخاري ويرى أنه قد اختلط عليه األمر حينما جعل حنش ابن علي ،بينما االختالف في اسم أبيه ،وقد فرَّق بينهما علي بن
المدني ،فقال :حنش بن علي السبائي من صنعاء الشام[  ،]4ويضيف ال ُم َّزي حنشا ً ثالثا ً بقوله )):وال حنش صاحب التميمي)) [  .]5أما ابن
حجر فكان اكثر توفيقا ً في فك هذا الخلط بقوله ((:وقال ابن المدني حنش الذي روى عن فضالة هو حنش بن علي الصنعاني وليس حنش
بن المعتمر الكناني صاحب علي ،وال حنش بن ربيعة الذي ص َّل خلف علي ،وال حنش صاحب التمكيمي)) [ ،]6ويُنهي هذا الخالف
والجدل،الفقيه علي بن المديني والبكري بقولهما((:ويقال حنش بن علي ،والصواب ابن عبدهللا)) [  ،]7وطائفة كانت تصومهما تأكيداً على
صلَّى َّ
هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم) يَوْ َم مما حدا
ش ال َّ
س َقا َل :نُبِّ َئ نَبيُّ ُك ْم ( َ
ص ْن َعان ِّي عَن ابْن َعبَّا ٍ
لزوم ذلك وهللا أعلم ونبئ يوم االثنين وهذا مارواه َحنَ ٍ
بهؤالء بالمؤرخين والفقهاء إلى ضبطه لغويا ً لفك هذا االختالط .
أما نسبه فيعود إلى قرية من قرى دمشق وتعرف بصنعاء دمشق مما اختلط األمر على بعض المؤرخين والفقهاء حينما ينسبه
البعض إلى صنعاء اليمن مستندين إلى جده األخير الذي حمل اسم السبائي[  .]8ويذكر الحموي[ ]9في معجمه أثناء تعريفه لموطن حنش بن
عبدهللا ،قوله ...(( :وصنعاء موطنان أحدهما باليمن وهي العظمى ،وأخرى قرية بالغوطة من دمشق ...وصنعاء ...قرية على دون الم ّز َة
مقابل مسجد خاتون خربت وهي اليوم مزرعة وبساتين))
ثانيا ا -:كنيته ولقبه :أُطلق على حنش بن عبدهللا أكثر من لقب وكنية ،فقيل أبو رشدين والصنعاني

[ ]10

واألفريقي

[ ]11

وأبو راشد

[ ]12

وأبو

رشيد[ . ]13أما اسم السبائي فهو اسم لجده ،ويؤكد هذا القول ابن ماكوال[  ]14بقوله ((:حنش بن عبدهللا الصنعاني السبائي إلى سبأ بن يشجب
ورهطه يرجعون إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان)) .وينفرد ابن الفرضي[ ]15بكنيته ،بقوله((:ويكنى أبا رشيق ،وهو ال يتالئم مع
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مكانة حنش ،وذلك لرشده وعقله)) .بينما ينقل لنا المقري

[ ]16

ما يخالف كل هؤالء ،عن اسمه وكنيته بقوله (( :اسمه حسين بن عبدهللا

وكنيته ابوعلي)).
ثالثا ا :ولدته -:لم تذكر المصادر التاريخية وكتب السير والتراجم التي تناولت سيرة وحياة اإلمام حنش الصنعاني ،تاريخ ومكان والدته،
سوى أنها أكدت بأنه من صنعاء دمشق ،وقد أُضفي عليه هذا المكان حتى بات يتلقب به[.]17
رابعا ا :سماته وأبرز مشاهده-:
تابعي شجاع ،ومن القادة الفاتحين السابقين،
لقد ذكرت كتب السير والتراجم ذات العالقة ،أن من سماته أنه
ّ

كان ذا فراسة ونباهة

وعلم ،كثير العبادة والصدقة ،شجاعا ً جريئا ً ،يدور مع الحق حيث دار ،ولم يكن يخشى في هللا لومة الئم ،كان من أصحاب اإلمام علي بن
أبي طالب (كرم هللا وجهه) وانحاز إليه أثناء الفتنة بينه وبين معاوية ،ونزل الكوفة أنذاك ،وشارك في قتال الخوارج ،وبعد مقتل األمام
علي ،سنة  04هـ ،واستقرار األمر لمعاوية ،قدم مصر ،وغزا المغرب ،مع رويفع بن ثابت ،سنة 04هـ ،وشارك في فتح جزيرة جربة في
تونس ،ثم كان مع معاوبة بن حديج ،وشارك في فتح جلوالء سنة 04هـ ،ثم كان مع عقبة بن نافع الفهري ،ولما قتل عقبة ،سنة 40هـ،
وتغلب كسيلة ،على أفريقية ،وكثرت جموعه ،كان حنش الصنعاني ،هو الذي قاد الناس للعودة إلى مشرقهم ،حتى ال يستأصلهم كسيلة،
وكان ذلك ،في ذروة الحرب بين ابن الزبير وعبد الملك بن مروان ،على الخالفة.
ولم يتردد حنش في مبايعة ابن الزبير ،فواله ابن الزبير على صنعاء ،ولكن واليته عليها لم تطل ،فقد قُتل ابن الزبير سنة 47هـ ،بعد
واليته عليها بحوالي أربعة أشهر ،ووصل أصحاب الحجاج إليها ،فأسروه ،وجاءوا به مكبالً إلى الخليفة الجديد عبد الملك بن مروان،
الذي صحت خالفته ،بعد مقتل ابن الزبير ،فعفا عنه عبد الملك ،ولم يمسه بسوء ،لصدق لهجته ،فانتجع مصر ،ثم دخل أفريقية غازيا ً،
ي عُشور
للمرة الثانية ،فشارك في فتوحاتها ،وسكن القيروان ،داعية إلى هللا ،ومعلما ً ومربيا ً ،واختط بها داراً ومسجداً ،وهو أول من ول َّ
[ ]18
صلَّى َّ
ْس َعلَى ْال ُمسْلمينَ ُع ُشورٌ ،إنَّ َما ْال ُع ُشو ُر َعلَى أَ ْهل ال ِّذ َّمة
هللا ُ َعلَيْه َو َسلَّ َم) في العشور ((:لَي َ
إفريقية في اإلسالم  .فقد قَا َل َرسُو ُل هللا ( َ

))[ ،]19كما تولى جمع الصدقات من مسلمي أفريقية عندما كلفه الوالي حسان بن النعمان الغساني بذلك[ ،]20وبنو حنش دخلوا في بني
ضُبيعة بن زيد [ . ]21
ثم غزا األندلس مع موسى بن نصير واشترك معه في فتح مدنها ،وقسمة غنائمها ،وسار معه مجاهداً إلى أقصى الشمال ،قبل أن
يستقر في سرقسطة[  ،]22وكان من التابعين الذين لعبوا دوراً مهما ً ،ومؤثراً ،في الحياة الدينية ،والفكرية ،واألخالقية ،والروحية ،في
المغرب واألندلس ،بعد فتحهما[ . ]23
وقد أشتهر الصنعاني ،بصورة خاصة ،بتخطيط المساجد ،وتحديد قبلتها ،ووضع محاريبها ،في حواضر المغرب واألندلس ،أثناء
الفتح ،ولذلك فقد أطلق عليه الدكتور عبد الرحمن الحجي لقب "مهندس المساجد" في الغرب اإلسالمي أثناء الفتح[ ،]24ففي األندلس ،كان
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له الدور األبرز ،في تأسيس وتحديد قبلة العديد من المساجد ونصب محاريبها ،في حواضره الكبرى ،فهو الذي ابتنى جامع سرقسطة من
ص ْن َعان ُّي َكانَ َوال َي إ ْفريقيَّةَ َوب َالد ا ْل َم ْغرب،
أقصى ثغور األندلس ،وأسس مسجد قرطبة الجامع[  ]25يقول عنه ابن كثيرَ ((:حنَشُ بْن َع ْم ٍرو ال َّ
َوبإ ْفريقيَّةَ تُ َوفِّ َي غَازيًاَ ،ولَهُ ر َوا َي ٌ
ص َحا َبة))
ات َكثي َرةٌ ع َْن َج َما َع ٍة منَ ال َّ

[ ]26

 ،ومن أبناءه روح بن الحارث الذي روى عن أبيه وهللا اعلم

[ .]27
وقد ذكر أصحاب السير في ترجمته أن من روى عنه ( أي عن الصنعاني) قيس بن الحجاج الحميري ،وعامر بن يحيى المعافري،
وخالد بن أبي عمران التجيبي ،والحارث بن يزيد الحضرمي[  ،]28وغيرهم ،كما روى هو عن ابن عباس ،وابن مسعود ،ورويفع بن ثابت،
وفضالة بن عبيد (رضي هللا عنهم) ،وغيرهم ،وسنقف عند هذه النقطة في المبحث الثالث بشئ من التفصيل.
وقد ذكر ابن بدران أن حنش بن عبدهللا الصنعاني ،قد ترك دمشق مبكراً ،ولهذا السبب نجد أهل الشام لم ير ّووا عنه أي حديث ،بل
كان المصريون هم أكثر من ر ّووا عنه ،حسبما روى رجاء عن ابن عساكر بقوله...((:احسب أنه خرج من الشام قديما ً ألني ال أعرف
للشاميين عنه رواية ،وإنما يروي عنه وهذا المصريون[  ،]29وهذا يعني أن حنش بن عبدهللا الصنعاني قد ذاع صيته في مصر وأخذوا عنه
علم الحديث ووثقوه في كتبهم لما وجدوا فيه من ثقة في نقل الحديث.
ويعلق الحميدي على ذلك بقوله ...((:انه ابن عبدهللا وقد ذكروه كذلك في تاريخ مصر ،وحققوا نسبه في رواياتهم ،وذكروا مشاهده
وتصرفه وانتقاله ،وهم أعلم بمن سلك بالدهم ،وتصرف في جهاتهم وسكن في أعمالهم أو كان من عمالهم))

[ . ]30

ولثقته فقد ذكره ابن حبّان في ترجمة من وثق بهم في نقلهم الحديث النبوي الشريف[  ، ]31وزاد ال ُم ّزي قوله ((:بأنه ثقة وصالح)) [ ،]32
وع ّدهُ ابن سعد من الطبقة الثانية[  ،]33وأجمع أهل العلم بأنه ثقة[  .]34أما صاحب الرسالة الشريفية فقال عنه ((:كان من خيار التابعين))

[ ] 35

.

في حين أكد المقري أنه ((:تابعي جليل)) [  .] 36وقد ع ّدهُ المصريين في الطبقة االولى للتابعي من صحابة رسول هللا( صلى هللا عليه
وسلم) لثقته وصدقه وهي صفات تحلّى بها حنش الصنعاني .
((...وقال ابن عساكر هو من الطبقة األولى من أهل مصر بعد أصحاب الرسول محمد(صلى هللا عليه وسلم)[ .]37وجاء عند الصفدي
انه :أي حنش((مصري تابعي)) [  .] 38وذكر الحموي

[ ] 39

عدد من علماء صنعاء دمشق الذين رووّا الحديث النبوي الشريف ،مما يدلل

على أن هذه المحلة الدمشقية كانت متميزة في هذا الجانب عن سواها من محالت دمشق األخرى آنذاك.
خامسا ا :وفاته -:
ص ْن َعان ُّي))[ ،] 40وهناك خالف بين المؤرخين حول مكان وفاة
قال الذهبي(( :سنة مائة من الهجرة (044هـ) ،وفيها توفي حنش ال َّ
حنش الصنعاني ،فمنهم من يؤكد أنه توفي باألندلس وأقبر بها ،أمثال ابن الفرضي الذي يقولَ (( :و َج ْد ُ
ي
ت في كتابي عن أبي ُم َح َّمد ال َباج َّ
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أو غيره :حنش بن َعبْد هللا من التَّابعين ،دخ َل األندلُس ،وكان بسرقُ ْسطَةَ وأ َسس جامعها وبها مات ،وقَب َْرهُ معروف بها إلى اليوم .أخبرنا أبو
ُم َح َّمد َعبْدهللا بن ُم َح َّمد بن القَاسم الثغري قال :لنَا أبو بكر ُم َح َّمد بن الشبْلَّ :
أن حنش بن َعبْد هللا دخل األندلُس وهو من التَّابعين .قال لنا أبو
ُم َح َّمد الثّغريَ (( :ر ُ
أيت قبر حنش بسرقُ ْسطَةَ وقَ ْبرُه بها عند باب اليهُود بغَربي ال َمدينة َمعْر ُوف إلى اليوم)) [.] 41

المبحث الثاني
كتاب الطبقات الكبرى لبن سعد
وفيه مطلبان :المطلب األول :حياة المصنِف وآثاره:
ابن سعد اسمه ونسبه:
هو أبو عبدهللا محمد بن سعد بن َمنيع الهاشمي ،البصري الزهري ،المعروف بابن سعد[ ،]42ويُعرف بكاتب الواقدي وصاحب
الواقدي ،واألول أكثر استعماالً ،لكونه الزم شيخه محمد بن عمر الواقدي زمنا ً طويالً ،وكتب له [ ،]43وقد ظهر بين المصادر خالف في
هللا بْن ُعبَيْد َّ
نسبه ،فورد في بعضها أن والءه لبني هاشم  ]44 [،حيث كان مولَّى للحسين بْنُ َعبْد َّ
هللا بْن العباس [ ،]45أو أن أحد أجداده مولى
الحسين [  ،]46وذكرت بعض المصادر أنه ُزهريّ الوالء [  ]47نسبةً إلى زهرة بنت كالب من قبيلة قريش.
هللا بْن ُعبَيْد َّ
كما جردته مصادر أخرى من عهدة الوالء على أنه ُزهري النسب ،وعندما ُوصف بصفة الوالء للحسين بْنُ َعبْد َّ
هللا بْن
العباسي الهاشمي ،فإن ذلك ال يعني أنه هو نفسه كان مولًى له ،وإنما جده ،وربما أبوه أيضا ً [ ،]48ألن حسين بن عبد هللا توفي سنة أربعين
ومائة للهجرة ،أو إحدى وأربعين ومائة .وكان مولد محمد بن سعد سنة ثمان وستين ومائة أي بعد وفاة الحسين بن عبد هللا بن عبد هللا
العباسي بسبع وعشرين سنة ،باإلضافة إلى أن الحسين ابن عبد هللا لم يكن له ولد غير عبد هللا الذي مات ولم يعقب ،فورثته زوجته أ ُ َّم
عي َسى ب ْنتَ عَل ِّي بْن َعبْد َّ
هللا بن العباس [ .]49
من ذلك يتضح أن هذا الفرع الهاشمي الذي كان ابن سعد ينتمي بالوالء إليه قد انقرض ،ولعله قد انتسب هو أو أبوه قبله إلى بني
ُزهرة من قريش ،وعلى العموم فإن هذا الخالف الذي أوردته المصادر حول نسبه ال يهمنا كثيراً بقدر ما تهمنا تلك المعلومات التي تعطينا
صورة واضحة عن حياة ابن سعد ،فلم نجد مصدراً من المصادر الكثيرة التي ترجمت له يعطينا معلومات غزيرة نستطيع خاللها إبراز
حياة المؤلف إبرازاً يتناسب مع سعة علمه وتدفق مخزونه ،والحق أن هذه المالحظة تنطبق أيضا ً على الكثيرين من المؤلفين المعاصرين
له أو القريبين من عصره[ .]50
أما ولدته :فقد أجمعت بعض المصادر التي تناولت سيرته ،أنها كانت في البصرة سنة ثمان وستين ومائة من الهجرة ،بينما
التزمت مصادر أخرى الصمت حيال ذلك[  .]51نشأ ابن سعد في البصرة ،التي كانت مركزاً علميا ً هاما ً في ذلك العصر ،وقد ازدانت بعدد
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كبير من العلماء والمفكرين واللغويين واألدباء والشعراء ،ف ًشبَّ في تلك البيئة العلمية ،وأفاد من علماء عصره ،فسمع من الكثيرين منهم،
ثم قدم بغداد وسكن فيها مالزما ً لشيخه محمد بن عمر الواقدي (ت744:هـ)  ،يكتب له مدة طويلة من الزمن فعُرف به.
كما قدم الكوفة سعيا ً في طلب العلم [  ،]52وكانت له رحلة إلى المدينة المنورة ،وأخرى إلى مكة ،غير أن الترتيب الزمني لهذه
الرحالت كان غامضاً ،فلم نقف على دراسة بحثت رحالته العلمية ،وفي هذا المقام تجدر اإلشارة إلى الحركة العلمية التي شهدتها هذه
المدن ،لنتعرف على البيئة العلمية التي نشأ فيها ابن سعد ،وعلى األوساط الثقافية التي ارتحل إليها.
لقد شهدت مدن الحجاز والمدن الهامة في األمصار اإلسالمية األخرى كالمدينة المنورة والكوفة والبصرة وبغداد ودمشق
والفسطاط ،حركة فكرية واسعة ،شملت العلوم اإلسالمية واللغوية ،والعلوم والعقلية أيضاً ،ومن الصعب اإلحاطة بجوانب هذه الحركة،
ألن القصد التعريف باألوساط الفكرية التي تأثر بها ابن سعد ،ومن ذلك نبين أن ابن سعد انحدر في ترحاله إلى مكة ،والحركة العلمية
فيها محدودة النشاط إذا قيست بزميالتها من المراكز العليمة األخرى وعندما صار زمام األمر بيد العباسيين انتقلت الريادة العلمية إلى
العراق في البصرة ،والكوفة ،وبغداد معقل بني العباس.

[ ]53

ومهما يكن من أمر ،فقد كانت مكة الكرمة والمدينة المنورة من أغنى مصادر روايات التشريع اإلسالمي ألن األولى دار نشأة النبي
(صلى هللا عليه وسلم) ،والثانية دار هجرته ،وكالهما منشأ المهاجرين واألنصار ،الذين عاشروا النبي (صلى هللا عليه وسلم) ،وحدثوا
عنه ،وتناقل التابعون ومن بعدهم ما سمعوا منه[  ،]54ولو تصفحنا مجلداً واحداً من طبقاته الكبرى ،لتعرّفنا على عدد كبير من شيوخه،
ومروياته عنهم ،ولو لم يحسن العشرة ،ويجيد الخلطة ويرتحل سعيا ً في طلب العلم ،لقلَّت مشيخته وتقلَّصت مدرسته ،وبالتالي ما كانت
لتتوفر لديه هذه المعلومات المتنوعة التي ألف منها كتابه الحافل بمواد مختلفة من أنساب ،وأخبار ،وحديث ،ونقد للرجال .كما أفاد ابن
سعد من علماء عصره في البصرة وبغداد والكوفة والمدينة ومكة ،هذه المدن التي كانت صاحبة الريادة العلمية في تلك الحقبة الزمنية
التي عاشها ،فال شك أنه نهل من معينها الصافي ،ورشف من تراثها اإلسالمي العريق ،وظهر أثر ذلك في كتابه (الطبقات الكبرى) الذي
يوضح كثيراً من جوانب ثقافته.
ولقد شهد له من عاصره ،ومن بعده من العلماء ،بالعلم والفضل ،وبمعرفته بالحديث وغيره ،فقال عنه تلميذه وراوي كتابه
(الطبقات) الحسين بن فَهُم((:كان كثيرالعلم كثير الحديث والرواية كثير الكتب ،كتب الحديث وغيره من كتب الغريب والفقه)) .قال عنه
ابن النديم(:ت 780هـ)(( :كان عالما ً بأخبار الصحابة والتابعين وقد عاشر الشيوخ فأفاد منهم ،وخالطه التالميذ فأفادوا منه ،ولم يكن
منطويا ً على نفسه)) [ .]55
واختلفت المصادر في تأريخ وفاة ابن سعد ،حيث جاءت على ثالثة أقوال :األول ما ذكره الصفدي بقوله(( :توفي ببغداد يوم األحد
رابع جمادى اآلخرة سنة اثنتين وعشرين ومائتين ،على اختالف في ذلك ،وهو ابن اثنين وستين عاما ً))[  ،]56أما الثاني :ما قاله ابن أبي
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حاتم(( :إنه مات سنة ست وثالثين ومائتين)) [  ،]57والثالث :ما أرخه الحسين بن فَهُم حيث قال(( :توفي ببغداد يوم األحد ألربع خلون من
جمادى اآلخرة سنة ثالثين ومائتين ،ودفن في مقبرة باب الشام وهو ابن اثنتين وستين سنة كما رواه الخطيب بسنده عن ابن فَهُم
أيضا ً .باإلضافة إلى أن أكثر المصادر على أنه توفي في تلك السنة أي سنة ثالثين ومائتين .وهذا هو الراجح في وفاته ألن تلميذه الحسين
بن فَهُم هو أعرف به وهللا أعلم[ .]58
المطلب الثاني :كتاب الطبقات الكبرى:
َّ
إن علوم التا ريخ كثيرة ومختلفة ،منها ما يتعلق باألسانيد ،كعلم الطبقات والجرح والتعديل والكنى واأللقاب وغيرها ،ومنها ما
يتعلق بدراسة الحدث والمتون ،وكان من بين رجال األسانيد المتقدمين ،محمد بن سعد مؤلف (الطبقات الكبرى) ،وقد استعمل فيه ألفاظ
الجرح والتعديل عند إرادته الحكم على الرجال ،فاشتمل على مادة جيدة في علم الجرح والتعديل ،وكذلك في التراجم والتأريخ واالنساب،
واحتوى كذلك على روايات كثيرة في العقائد واألحكام ،والسنن واآلداب ،والزهد واألخالق ،ولم يهمل الجوانب الحضارية اإلسالمية،
كنظم اإلدارة والمال والسياسة ،والصناعة والتجارة والعمارة ،والتخطيط والمعايير والمكاييل وغير ذلك.
ي كالم ابن سعد في نقد الرجال كالما ً جيداً مقبوالً [  ،]59إالَّ أن المعلومات المتعلقة بما َد ْت َي النسب ،والتاريخ
ويعتبر اإلمام السخاو ّ
الثقافي والحضاري ،طغت على الكتاب لسعتها وغزارتها على مادة الجرح والتعديل ،فاشتهر الكتاب في أوساط المؤرخين أكثر من
المحدثين .
ويعتبر مصنف (الطبقات الكبرى) البن سعد من أقدم ما وصل إلينا من كتب الطبقات ،ألن المصنفات التي دونت قبله على نظام
الطبقات مازالت مفقودة(  ، )60كما تظهر أهمية الكتاب في تنوع وغزارة مادته ،وفي دقة المؤلف بذكر األسانيد وفق منهج المحدثين
للروايات الحديثية ،والتاريخية ،وحتى األخبار المتعلقة باألوصاف الشخصية ،ولعل أهمية الكتاب تكمن أيضا ً في حسن اختيار المؤلف
لمعلوماته المتنوعة من مصادرها المتخصصة ،بأمانة علمية متناهية الدقة ،واهتمام المؤرخين والباحثين بدراسته وتحليل مروياته ،فهو
بحق من أهم هذه التصانيف ،وأولها في معرفة الرجال  ،وقد نال ثناء العلماء ،لشموله وحسن تصنيفه ،قال فيه الخطيب البغدادي(( :صنَّف
كتابا ً كبيراً في طبقات الصحابة والتابعين ،والخالفين إلى وقته فأجاد فيه وأحسن)) [.]61
أما حاجي خليفة فقد ذكر أن(( :كتاب الطبقات أعظم ما صُنف في طبقات الرواة)) [ ،]62وورد في دائرة المعارف عن ابن سعد
وطبقاته أنه(( :أهم تصانيفه الطبقات)) [ .]63
وهكذا حظي الكتاب بقسط وافر من ثناء العلماء حتى عُرف ابن سعد به ،قال عنه الذهبي(( :صاحب الطبقات والتاريخ))[  ،]64وقد
اهتم ابن سعد في ترجمة الرجل بذكر نسبه ألبيه وأمه ،وبتعدا د أوالده من بنين وبنات ،مع ذكر أمهاتهم وسرد نسبهن ،فتجده يرجع بسلسلة
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النسب إلى ما قبل اإلسالم ،لذلك كان كتابه غنيا ً بعلم األنساب ،مما يدل على تضلعه بهذا الفن ،إضافة إلى ذلك فإنه غالبا ً ما يذكر كنية
الرجال ،ولقبهم ،وقد يذكر المهنة التي يزاولونها.
وفي كثير من األحيان يقدم معلومات دقيقة عن الشخص مبينا ً فيها بعض الجوانب المتعلقة بصفاته ال ُخلُقية ،أو بأحواله الدالة على
مكانته العلمية أو على عقيدته ،وقد يستعرض األحداث الهامة التي وقعت له ،ويهتم بوصف المظهر الخارجي لصاحب الترجمة ليتمكن
القارئ من تصوره قدر اإلمكان ،فيبّين نوع الخضاب الذي يخضب به شعره ولحيته ،ويتحدث عن نوع ولون الثياب التي يرتديها،
والعمامة التي يعتم بها ،وعن نوع الخاتم الذي يتختم به ،وعن صيغة نقشه إن وجد .وكذلك يشير أحيانا ً إلى الوظائف اإلدارية التي كان
يشغلها الرجل من والية أوقضاء ،وقد يحدد المكان الذي سكن فيه من المدينة ،أو من ضاحيتها ،فيعطي بذلك معلومات مشتتة عن خطط
المدينة ،ثم يتتبع خطاه في رحالته إلى األمصار[ .]65
لقد استقى ابن سعد روايات حنش بن عبدهللا الصنعاني من عدد كبير ينيف على أربعين شيخاً ،من مشاهير العلماء ،أفاد منهم حسب
الف نون التي تميزوا بها ،مما يدل على حسن اختياره لمرويات كتابه من مظانها المتخصصة ،وتكمن أهمية المرويات من كتاب الطبقات
بسبب فقدان المؤلفات األولى من التواريخ التي تناولت تاريخ علماء ورواة المدينة المنورة في القرنين األول والثاني الهجريين ،كما
تتضح أهميته أيضا ً بنقول المؤلفين عنه في كتبهم المختلفة

[ . ]66

وتجدر اإلشارة إلى أن نذكر من نقل منه ،فقد نقل عنه الطبري (ت704 :هـ) في (تاريخ األمم والملوك) ،ووكيع بن حيان (ت:
744هـ) في (أخبار القضاة) ؛ واألصبهاني(ت 074:هـ) في (حلية األولياء)؛ وابن ماكوال (ت040 :هـ) في اإلكمال؛ والخطيب البغدادي
(ت047 :هـ) في (تاريخ بغداد)؛ وابن عساكر (ت040 :هـ) في (تاريخ مدينة دمشق) والذهبي (ت408 :هـ) في (تاريخ اإلسالم) و(سير
أعالم النبالء) و(تذكرة الحفاظ) و(ميزان االعتدال)؛ وابن حجر (ت807 :هـ) في (تهذيب التهذيب) و(تعجيل المنفعة بزوائد رجال األئمة
األربعة) ،و(تبصير المنتبه) ،والسيوطي (ت100 :هـ) في (طبقات الحفاظ) ،كما يتضح من حواشي التحقيقات التي ُذيل بها هذا القسم من
الطبقات ،ومما يزيد في أهميته ،احتواؤه على بعض التراجم التي ال وجود لها في كتب التراجم التي بين أيدينا ،وهذا يعطينا إضافة علمية
جديدة قدمها لنا ابن سعد.
خالصة القول كان ابن سعد إماما ً فاضالً عالما ً حسن التصانيف ،نقل عنه الكثيرمن المؤرخين ،وقد اجمعت المصادر على نسبة كتاب
الطبقات الكبرى إليه ،وأصله يقع في خمسة عشر مجلداً ،وقد طبع في ليدن بثمان مجلدات وأضيفت إليه الفهارس في مجلد تاسع ،ثم طبع
في بيروت على ضوء طبعة ليدن وجرد من التحقيقات والشروح.
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ويذكر كل من ابن النديم (ت780 :هـ)  ،وإسماعيل البغدادي (ت0771:هـ)  ،أن البن سعد كتاب أسمه( :أخبار النبي صلى هللا
عليه وسلم) ،وهذا الكتاب ليس إال َّ المجلد األول والقسم األكبر من المجلد الثاني من كتاب الطبقات الكبرى ،حيث يختمه ابن سعد بقوله:
((آخر خبر النبي صلى هللا عليه وسلم)) [  ،]67مما يعني التباس األمر على ابن النديم والبغدادي.
المبحث الثالث
مرويات اإلمام حنش الصنعاني في الطبقات الكبرى
أورد ابن سعد في طبقاته عدداً من المرويات وفي موضوعات مختلفة ،لحنش بن عبدهللا الصنعاني ،عن صحابة رسول هللا( صلى هللا
عليه وسلم) ،أولى هذه الروايات ما جاء عن حنش عن علي بن ابي طالب "رضي هللا عنه" قال ((:رأيت عليا ً "رضي هللا عنه" يضحي
بكبشين ،فقلت له ما هذا؟ قال أوصاني رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم" أن اضحي عنه)) [ .]68يتضح من خالل هذا الحديث إن صح  ،أن
رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) يوصي اإلمام علي بن أبي طالب(رضي هللا عنه) بأن يضحي عنه بعد مماته بكبشين ،ففعل.
وعن حنش عن ابن عباس"رضي هللا عنه" (( ما من عب ٍد أذهب هللا كريمتيه إال كان ثوابه الجنة ،قالوا وما كريمتاه؟ قال:عيناه))

[ ]69

 .وهذا إن د ّل على شيء إنما يدل على الصبر واإلبتالء واالختبار واالمتحان من هللا تبارك وتعالى للعبد المسلم بنزول األمراض وفقد
البص ر كي يصيبه بالجنة ،فما ابتلي عبد بعد ذهاب دينه بأشد من ذهاب بصره ،ومن ابتلي ببصره فصبر حتى يلقى هللا ،لقي هللا تعالى وال
حساب عليه.
س[  ]70قَا َلُ :ول َد نَبيُّ ُك ْم
ش ال َّ
ص ْن َعان ِّي عَن ابْن َعبَّا ٍ
وع َْن خَالد بْن أَبي ع ْم َرانَ ع َْن َح َن ٍ

[ ]71

يَوْ َم اال ْثنَيْن [.]72ع َْن أَبي قَتَا َدةَ ْ َ
صاريِّ  ،عَن
األ ْن َ

ال لَهُ َر ُج ٌلَ :يا َرسُو َل َّ
صوْ ُم يَوْ م اال ْثنَيْن ،قَا َل« :فيه ُول ْد ُ
صلَّى هللا ُ
ي َ
ي ا ْلقُرْ آنُ » و قَ َ
هللاَ ،
صلَّى هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم قَ َ
النَّب ِّي َ
ال النَّب َّ
ت َوفيه أ ُ ْنز َل َعلَ َّ
ك ب َّ
س فَيُ ْغفَ ُر ل ُك ِّل َع ْب ٍد َال يُ ْشر ُ
الَ " :فيُقَا ُل:
اَّلل َش ْيئًا إ َّال ا ْم َرأً بَ ْينَهُ َوبَيْنَ أَخيه َشحْ نَا ُء»  ،قَ َ
َعلَيْه َو َسلَّ َم« :تُ ْفتَ ُح أَ ْب َوابُ ال َّس َماء في ُك ِّل اثنين َو َخمي ٍ
ا ْنتَظرْ هَ َذيْن َحتَّى يَصْ طَل َحا وفيه دليل على فضل يوم االثنين والخميس على غيرهما من األيام وكان رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)
يصومهما ويندب أمته إلى صيامهما وكان يتحراهما بالصيام وأظن هذا الخبر إنما توجه إلى أمة ،وطائفة كانت تصومهما تأكيداً على
صلَّى َّ
هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم) يَوْ َم اال ْثنَيْن
َش ال َّ
َّاس َقا َل :نُب َِّئ نَبيُّ ُك ْم ( َ
ص ْن َعان ِّي عَن ابْن َعب ٍ
لزوم ذلك وهللا أعلم ونبئ يوم االثنين وهذا مارواه َحن ٍ

[ . ]73

ب :أن رسول هللا ( صلى هللا عليه وسلم ) تُ ُوفِّ َي يَوْ َم اال ْثنَيْن حينَ زَاغَت ال َّش ْمسُ  .أ َ ْخبَ َرنَا
وفي موطن آخر من الطبقات عَن ابْن شهَا ٍ
صلَّى َّ
هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم ) يَوْ َم
ش ال َّ
ُمو َسى بْنُ دَا ُو َد ال َّ
س قَا َل :تُ ُوفِّ َي نَب ُّي ُك ْم ( َ
ص ْن َعان ِّي عَن ابْن َعبَّا ٍ
ضبِّ ّي ع َْن خَالد بْن أَبي ع ْم َرانَ ع َْن َحنَ ٍ
اال ْثنَيْن[ ،]74ودخل المدينة يوم االثنين ،واألعمال تعرض على هللا في يوم األثنين والخميس كما جاء ذلك صريحا ً في حديث أسامة بن
[ ]75
هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم ) يَوْ َم ْ
صلَّى َّ
االثنَيْن .
س قَا َل :ا ْستَ ْنبَأ َ النَّب ُّي ( َ
س ْال ُكوف ُّي ع َْن ُمسْل ٍم ع َْن أَنَ ٍ
زيد  ،وعن ُمو َسى بْنُ دَا ُو َد أَ ْخبَ َرنَا عَل ُّي بْنُ عَاب ٍ

ق بْن َعبْد َّ
أَ ْخ َب َرنَا ُم َح َّم ُد بْنُ ُع َم َر بْن َواق ٍد قَا َلَ :ح َّدثَني أَبُو َب ْكر بْنُ َعبْد َّ
ال :نَزَ َل
هللا بْن أَبي َس ْب َرةَ ع َْن إ ْس َحا َ
هللا بْن أَبي فَرْ َوةَ ع َْن أَبي َج ْع َف ٍر قَ َ

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH
019

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022

ضانَ َو َرسُو ُل َّ
ك َعلَى َرسُول َّ
هللا بح َرا ٍء يَوْ َم اال ْثنَيْن ل َس ْب َع َع ْش َرةَ َخلَ ْ
ا ْل َملَ ُ
هللا يَوْ َمئ ٍذ ابْنُ أَرْ بَعينَ َسنَةً َوجبْري ُل الَّذي َكانَ يَ ْنزلُ
ت م ْن َشهْر َر َم َ
صلَّى َّ
ُول َّ
هللا بْنُ لَهي َعةَ ع َْن َعبْد َّ
َعلَيْه با ْل َوحْ ي ،و َع ْب ُد َّ
هللا ُ َعلَيْه َو َسلَّ َم)[ َكانَ يَ ْخ ُر ُج لهري ُ
ق
هللا ( َ
س أَ َّن َرس َ
هللا بْن هُبَ ْي َرةَ ع َْن َحنَشٍ عَن ابْن َعبَّا ٍ
ا ْل َما َء فَيَتَ َم َّس ُح بالتُّ َراب فَأَقُو ُل :يَا َرسُو َل َّ
هللا إ َّن ا ْل َما َء م ْنكَ قَريبٌ ! فَيَقُو ُلَ :و َما أَ ْدري لَ َعلِّي ال أَ ْبلُ ُغهُ][. ]76
من خالل ما تقدم يتضح لنا مدى أهمية وعظم يومي االثنين والخميس عند هللا تبارك وتعالى ،ورسوله الكريم محمد (صلى هللا عليه
وسلم) ولهذا ندب أمته الى صيامهما ،وفيهما تصعد األعمال إلى هللا .ففي يوم االثنين وحسب الروايات التي أوردها ابن سعد في طبقاته
عن الصنع اني ،ولد رسولنا األعظم عليه أفضل الصالة وأتم التسليم ،وفيه كذلك توفاه هللا تبارك وتعالى ،كما إن هجرته إلى المدينة
ودخوله إليها كان كذلك في يوم االثنين وهللا أعلى وأعلم .
ش
ويبدو أن التابعي َحنَ ًشا ً ال َّ
ص ْن َعان ّي قد شارك في بعض الغزوات مع عدد من صحابة رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ،فَع ْن َح َن ٍ
[ ]78
[ ]77
صلَّى َّ
ت فَ ْت َح َخ ْيبَ َر َم َع َرسُول َّ
ت[ َ ]79قا َل فَخَ طَبَنَا فَ َقا َلَ :شه ْد ُ
ت فَ ْت َح َجرْ بَةَ
الَ :شه ْد ُ
هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم ) فَ َسم ْعتُهُ
َم َع ُر َويْفع بْن ثَاب ٍ
هللا( َ
قَ َ

اَّلل َوا ْليَوْ م اآلخر فَال يَسْق َما َءهُ زَرْ َع َغيْره(،يعني إتيان الحبالى من الفئ) َو َم ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
[يَقُو ُلَ :م ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
اَّلل َوا ْليَوْ م اآلخر فَال
ام َرأَ ٍة منَ ال َّسبْي َحتَّى يَ ْستَبْرئَ َها
يَ ْقض َعلَى ْ
اآلخر فَال يَرْ َكبْ دَابَّةً م ْن فَ ْيء

[ ]81

[ ]80

اَّلل َوا ْليَوْ م اآلخر فَال يَب ْع َم ْغنَ ًما َحتَّى يُ ْق َس َمَ ،و َم ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
َو َم ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
اَّلل َوا ْليَوْ م

س ثَوْ بًا َحتَّى إ َذا أَ ْخلَقَهُ َر َّدهُ في فَ ْيء
ا ْل ُمسْلمينَ َحتَّى إ َذا أَ ْع َجفَهَا َر َّدهَا في فَ ْيء ا ْل ُمسْلمينَ  ،أَ ْو يَ ْلبَ َ

ا ْل ُمسْلمينَ ][ .]82في هذا الحديث يأمر رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) أصحابه بالوقوف عند حدود هللا أثناء الخروج إلى المعارك
والغزوات وما يصادفهم من أحداث ومواقف ،أي من كان يؤمن اإليمان الكامل المنجي من عذاب هللا الموصل إلى رضوان هللا ،فليتق هللا
وليقف عند حدوده.
ت ا ْلبَلَويِّ  ،فأفتتحنا قرية
ش الصنعانيَ ،قا َل :غزونا َم َع ُر َويْفع بْن ثَاب ٍ
وفي رواية أخرى ،ح ّدث أبو مرزوق مولى أبو تُجيب ،ع َْن َحنَ ٍ
هللا (صلّى هللا عليه وسلم) ،فَ َسم ْعتُه ُ يَقُو ُلَ « :م ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
ت فَ ْت َح َخ ْيبَ َر َم َع َرسُول َّ
يُقال لها َجرْ بَةَ قَا َل :فَ َخطَبَنَا فَقَا َلَ :شه ْد ُ
اَّلل َوا ْليَوْ م ْاآلخر
اَّلل َوا ْليَوْ م ْاآلخر فَ َال َي ْقض َعلَى ا ْم َرأَ ٍة منَ ال َّسبْي َحتَّى يَ ْستَبْرئَهَاَ ،و َم ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
فَ َال يَسْق َما َءهُ زَرْ َع َغيْرهَ ،و َم ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
اَّلل َوا ْليَوْ م
ْاآلخر فَ َال يَب ْع َم ْغنَ ًما َحتَّى يُ ْق َس َمَ ،و َم ْن َكانَ ي ُْؤمنُ ب َّ
اَّلل َوا ْليَوْ م ْاآلخر فَ َال َيرْ َكبْ دَابَّةً م ْن فَ ْيء ا ْل ُمسْلمينَ َحتَّى إ َذا أَ ْع َجفَهَا َر َّدهَا في فَ ْيء
س ثَوْ بًا َحتَّى إ َذا أَ ْخلَقَهُ َر َّدهُ في فَ ْيء ْال ُمسْلمينَ ».
ْال ُمسْلمينَ أَوْ يَ ْلبَ َ
صلَّى َّ
وفي رواية عنه قَا َل :أَ ْخبَ َرنَا ا ْل َفضْ ُل بْنُ ُد َك ْي ٍن َقا َلَ :ح َّدثَنَا َحنَشٌ قَا َلَ :سمع ُ
هللاُ َعلَيْه َو َسلَّ َم ) أ ُ َسا َمةَ بْنَ
ْت أَبي يَقُو ُل:ا ْستَ ْع َم َل النَّب ُّي ( َ
زَ ْي ٍد وهو ابن ثماني عشرة سنة [  ، ]83وفي ذلك تأكيد وأشارة إلى السرية التي قادها الصحابي أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي ،وهي آخر
سرايا رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وكانت وجهتها إلى أهل ابنى ،وهي أرض السراة ناحية البلقاء في الشام.

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH
019

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022

وفي رواية َعفَّانُ بْنُ ُمسْل ٍم قَا َلَ :ح َّدثَنَا أَبُو ع ََوانَةَ ع َْن َعبْد َّ
ش قَا َلَ :رأَي ُ
ْت َعلَى ابْن ُع َم َر بُرْ َديْن ُم َعافريَّيْن ورأيت إزاره إلى
هللا بْن َحنَ ٍ
نصف ساقه .وهذا يدل على التزامه بسنة رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) فيما يخص مسألة تقصير الثياب.
ص ْن َعان ِّي ،ع َْن َعبْد َّ
وع َْن َع ْمرو بْن َش َراحي َل ،ع َْن َحنَش بْن َعبْد َّ
ال:
هللا ال َّ
هللا بْن ُز َري ٍْر ا ْلغَافق ِّيَ ،وقَ ْد َكانَ َشه َد صفِّينَ َم َع اإلمام عَلي ،قَ َ
هللاُ َّ
صائحًا َيصي ُحَ :يا َم ْع َش َر ا ْل ُمسْلمينَ َّ ،
" لَقَ ْد َرأَ ْيتُنَا يَوْ ًما َوا ْلتَقَ ْينَا نَحْ نُ َوأَ ْه ُل ال َّشام ،فَا ْقتَتَ ْلنَا َحتَّى ظَنَ ْن ُ
هللاُ َم ْن للنِّ َساء
ت أَنَّهُ َال َي ْبقَى أَ َح ٌدَ ،فأ َ ْس َم ُع َ
هللا ُ َّ
َوا ْلو ْلدَان منَ ال ُّرومَ ،م ْن للتُّرْ كَ ،م ْن لل َّد ْيلَمَّ ،
هللا ُ َوا ْلبُ ْق َيا ،فَأ َ ْس َم ُع َح َر َك ًة م ْن َخ ْلفي ،فَا ْلتَفَ ُ
ت ،فَإ َذا عَل ٌّي َي ْعدُو بالرَّا َية يُ َهرْ و ُل ب َها َحتَّى أَقَا َم َها،
ي ،ا ْل َز ْم َرأَ ْيتَكَ ؛ فَإ ِّني ُمتَقَ ِّد ٌم في ا ْلقَوْ م ،فَأ َ ْنظُرْ إ َليْه يَضْ ربُ بال َّسيْف َحتَّى يُ ْف َر َج لَهُ ،ثُ َّم يَرْ ج ُع فيه ْم "
َولَحقَهُ ا ْبنُهُ ُم َح َّم ٌد ،فَأ َ ْس َم ُعه ُ يَقُو ُل :يَا بُنَ َّ

[ .]84

ص ْن َعان ِّي ع َْن َعبْد َّ
أَ ْخ َب َرنَا ُم َح َّم ُد بْنُ ُع َم َر قَا َلَ :ح َّدثَني أَحْ َم ُد بْنُ خَاز ٍم ع َْن َع ْمرو بْن َش َراحي َل ع َْن َحنَش بْن َعبْد َّ
هللا بْن ُز َري ٍْر
هللا ال َّ
ا ْلغَافق ِّيَ ،وقَ ْد َكانَ َشه َد صفِّينَ َم َع عَلي ،قَا َل :لَقَ ْد َرأَ ْيتُنَا يَوْ ًما َوا ْلتَقَ ْينَا نَحْ نُ َوأَ ْه ُل ال َّشام فَا ْقتَ َت ْلنَا َحتَّى ظَنَ ْن ُ
صائحً ا
ت أَنَّهُ ال يَ ْبقَى أَ َح ٌد ،فَأ َ ْس َم ُع َ
هللاُ َّ
هللاَُ ،م ْن للنِّ َساء َوا ْلو ْلدَان؟ َم ْن لل ُّروم؟ َم ْن للتُّرْ ك؟ َم ْن لل َّد ْيلَم؟ َّ
هللا ُ َّ
يَصي ُح :يَا َم ْع َش َر ا ْل ُمسْلمينَ َّ
هللاُ َوا ْلبُ ْقيَا ،فَأ َ ْس َم ُع َح َر َكةً م ْن خَ ْلفي فَا ْلتَفَ ُّ
ت
ك فَإنِّي ُمتَقَ ِّد ٌم في ا ْلقَوْ م ،فَأ َ ْنظُرْ إ َليْه يَضْ ربُ
ي ا ْلزَ ْم َرأَ ْيتَ َ
فَإ َذا عَل ٌّي يَ ْعدُو بالرَّايَة يُهَرْ و ُل بهَا َحتَّى أَ َقا َمهَاَ .ولَحقَهُ ا ْبنُهُ ُم َح َّم ٌد فَأ َ ْس َم ُعه ُ يَقُو ُل :يَا بُنَ َّ
بال َّسيْف َحتَّى يُ ْف َر َج لَهُ ثُ َّم يَرْ ج ُع فيه ْم[  . ]85وهذه إشارة أخرى على الرأفة بالنساء والولدان عندما يشتد الوطيس.
ي عنه " أي عن الصنعاني" قوله (( :جئت إلى أبي سعيد ال ُخدري وقد عمي ،فقلت :اخبرني عن الخوارج ؟ فقال " :تأتوني
وقد رو ّ
فأخبركم ثم ترفعون ذلك إلى معاوية فيبعث إلينا بالكالم الشديد" ،فقال له" :حنش" فقال " :تعال مرحبا ً بك ياحنش المصري ،سمعت
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول " :يخرج ناس يقرؤون القرآن ال يجاوز تراقيهم ،يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية،
تنظر في نَصْ له فال ترى شيئا ً ،وتنظر في قَذذه[  ،]86فال ترى شيئا ً سبق الفرث والدم ،يصلى بقتالهم أولى الطائفتين باَّلل))

[ . ]87

في هذا

الحديث إشارة إلى المتسترين بالدين من الخوارج ومرتديه عباءته وهللا أعلم .
[ ،]88
ار ْ
ضالَةَ
ت لي وألصحابي قال َدةٌ(أي وقعت لنا من الغنائم) فيها ذهبٌ وورق
في غَزوة ،فَطَ َ
ومما يؤثر عنه قولهُ «:كنَّا مع فَ َ

ُ
ُ
فسألت فَضالة بنَ عُبيد ،فقال :ا ْنز ْع ذهبها فاجْ َع ْله في كفَّة واجْ َعل ذهبك في كفَّ ٍة ،ثم ال تأ ُخ َّ
فأردت ْ
ذن إال مثالً بمثل،
أن أشتريَها،
و َجوْ هر،
سمعت رسول هللا – صلّى هللا عليه وسلّم – يقولَ « :م ْن كان يؤمن باَّلل واليوم اآلخر فال يأ ُخ َذنَ إال ً
ُ
مثال بمثل»»
فإنِّي

[ ]89

 .ومعنى ذلك

أن الرسول الكريم محمد (صلى هللا عليه وسلم) أوصاه بأن يفصل بعضها عن بعض ثم يبيعها كيف يشاء ،إن كان يخشى هللا ويسعى إلى
جنته .
هذا ما تيسر لنا جمعه وشرحه وتحليله من مرويات اإلمام التابعي حنش بن عبدهللا الصنعاني في كتاب الطبقات الكبرى ألبن سعد،
نسأله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا ً لوجه الكريم وأن يُثيبنا عليه ،إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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الخــاتمــــــــة:
ال بد في نهاية كل بحث من خاتمة تذكر فيها النتائج التي انتهى إليها البحث بفضل هللا تعالى ومعونته ،وإن كان البحث كله نتيجة
لصاحبه ،وفيما يلي أهم هذه االستنتاجات:
 قدم كتاب الطبقات وعلو أسانيده .
 لدى ابن سعد صاحب الطبقات تصورات فكرية ،رغم اتساع عمله في مجال معرفة الرجال ولم يغادر حقيقة ترى (مراد الشرع أخص من
مراد السيرة ) وكان هذا االتجاه مصباحه الكبير الذي استهدى به في فسحة عمله تحت وطأة التراث اإلسالمي الجم الذي تعامل معه ،وانتفع
منه  -رحمه هللا تعالى  ،وأجزل له العطاء .
 بعد أن استعرضنا مرويات الصنعاني(رحمه هللا) في كتاب الطبقات الكبرى البن سعد ،ومن خالل ما كتب عنه على مر األزمنة ،وتنوع
األمكنة ،أن له المكانة العالية التي تبوأها هذا اإلمام التابعي في الرواية وفنونها ،وله باعا ً في علوم أخرى وقد درسنا جهوده في المرويات
ولم ندرس جهوده الفقهية في كتب الحديث والفقه والتفسير.
 تنوع مسائل المرويات لإلمام الصنعاني في كتاب الطبقات ،ليثبت للدارسين أنه صاحب ملكة تا َّمة ،ودرْ بة كافية ،وتجارب وثيقة ،وح ْدس
ثاقب صائب ،واستحضار قريب عن قوَّة تبصرة ،ونفاذ فكر ،و َسدَاد رأي ،وهذه ال يستغنى عنها أَحد من الباحثين والدارسين؛ فإن نتائج
األَفكار ال تقف عند َح ّد ،بل لك ّل عالم ومتعلِّم منها حظّ ،وهؤالء أَحسنوا إلى الناس ،كما أَحسن هللا إليهم ،زكاة لعلومهم ،وإبقا ًء لل ِّذكر الجميل
فى ال ُّدنيا ،واألَجر الجزيل فى اآلخره .
 أبان البحث َّ
أن المرويات من أجل العلوم في السيرة والتاريخ ورأينا صاحب الطبقات يسلك منهج القراء في النقل وقد اعتنى عناية فائقة
بذكر األسانيد في جل أبواب كتابه ،وذكر األحاديث واآلراء واآلثار المدعمة لك ِّل حُكم َيسوقه ،وتعود دقته في ذلك إلى دقة النقل من العلماء
وقد أثبت البحث ذلك.
هذه النتائج المستخلصة من دراستنا لمرويات حنش الصنعاني التي اوردها ابن سعد في طبقاته ،وهي خطوط وال يمكن أن تكون نهائية
فباب الدراسة فيها مفتوح لدراسات قادمة تسهم في إضاءة لعلم من علوم الشريعة ،ومن غير الزاوية التي نظرنا منها ،والسيما ما يتعلق
بجهوده في علوم الفقه والحديث وجهوده في مجال الفتوحات .
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قائمة المصادر والمراجع:
[ ]1والحنش يعني الحية وقيل األفعى وبها ُس ّمي الرجل حنشاً ،وفي الحديث يدخل الوليد يده في فم الحنش أي االفعى وهذا المراد من
الحديث)) .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،بيروت ،دار احياء التراث العربي،0111،ج،4ص ،781وقيل الحنش كل ما يُصطاد
ُ
حنشت الصيد أحنشه وأحنشه إذا صدته .ينظر :ياقوت الحموي ،معجم البلدان  ،بيروت ،دار صادر،
من الطير والهوام ،يقال
 ،0104ج،7ص.700
[ ]2أحمد بن يحيى الضبي ،بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل األندلس ،مدريد  ،مطبعة روخس0880 ،م ،ص . 741-748
[ ]3الضبي  ،بغية الملتمس،ص ص. 741 -748
[]4عبد الرحمن السهيلي ،الروض االنف في شرح السيرة النبوية البن هشام ،ط،0القاهرة ،مطبعة الجمالية ،0100،ج،7ص.700
[ ]5الحافظ جمال الدين ال ُم َّزي ،تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،تحقيق :بشار عواد معروف،ط ،0بيروت،مؤسسة الرسالة،
،0187ج.04/7
[ ]6ابننن حجننر العسننقالني ،تهننذيب التهننذيب ،ط ،0بيننروت ،دار الفكننر،0180 ،ج،7ص08؛ شننمس النندين الننذهبي ،سننير أعننالم النننبالء،
تحقيق :شعيب األرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي ،ط ،00بيروت  ،مؤسسة الرسالة،7440 ،ج ،0ص. 747
[ ]7أبنو عبيند هللا البكري،المسننالك والممالنك ،تحقينق :عبنند النرحمن علنني الحجني ،ط ،0بينروت ،دار االرشنناد للطباعنة والنشننروالتوزيع،
،0148ج،7ص784؛ وينظر ، :خير الدين الزركلي  ،االعالم ،ط ،0د.م،د،ت،ج ،7ص .777
[ ]8ابن عساكر،تهذيب تاريخ دمشق،تحقيق:عبد القادر بدران ،ط،7ع ّمان ،دارالمسيرة للطباعة والنشر ،0141،ج ،00ص00؛ الضبي،
بغية الملتمس ،ص.748
[ ]9الحموي ،معجم البلدان،ج ،7ص ص.744-740
[ ]10ابو بكر ابن القوطية ،الرسالة الشريفية إلى األقطار األندلسنية ،ملحنق بكتناب تناريخ افتتناح األنندلس البنن القوطينة ،تحقينق :عبند هللا
أنيس الطباع ،بيروت  ،دار النشر للجامعيين ،0108 ،ص 747؛ الضبي ،بغية الملتمس ،ص.784
[ ]11البكري ،المسالك والممالك،ج،7ص . 784
[ ]12ابن عساكر ،تهذيب تاريخ دمشق ،ج ،0ص.04
[ ]13البكري ،المسالك والممالك  ،ج ،7ص . 784
[ ]14نقالً عن :ابن عساكر ،تهذيب تاريخ دمشق ،ج ،04ص.777
[ ]15أبو الوليد عبد هللا ابن الفرضي ،تاريخ علماء األندلس ،تحقيق :إبنراهيم األبيناري ،ط ،7القناهرة  ،دار الكتناب المصنري ،بينروت –
دار الكتاب اللبناني،0181 ،ج ،7ص.041
[ ]16شمس الدين أحمد المقري ،نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطينب ،تحقينق :إحسنان عبناس،
بيروت  ،دار صادر للطباعة والنشر ،0114 ،ج،7ص. 7
[ ]17الضبي ،بغية الملتمس ،ص 741-748؛ السهيلي ،الروض اآلنف،ج ،7ص. 700
[ ]18عبنند الملننك بننن حبيننب السننلمي ،كتنناب التنناريخ ،ط ،0بيننروت ،المكتبننة العصننرية ،7400،ص078؛ ابننن عبنند الحكننم ،فتننوح أفريقيننة
واألندلس ،تحقيق :البيرجاتو ،الجزائر ،0104 ،ص84؛ المقري ،نفح الطيب،ج ،0ص ،741والعشور هني ضنرائب تفنرض علنى بضنائع
التجار غير االمسلمين اذا قدموا بها الى دار المسلمين ،وكانت متباينة وغير ثابتة ،وتؤخذ مرة واحدة في السنة .ينظنر :ابنو يوسنف ،كتناب
الخراج ،مصر  ،دار المعرفة للطباعة والنشر ،0184 ،ص 044-008؛ ابن سالم ،االموال ،حققه وعلق عليه  :ابو انس سنيد بنن رجنب،
قدم له وعلق عليه :فضيلة الشيخ ابو اسحاق الحويني  ،ط ،0مصر ،دار الهندي النبنوي -السنعودية ،دار الفضنيلة0078 ،هنـ7444 /م،ج،7
ص .408-404
[ ]19احمد بن محمد الطحاوي ،أحكام القرآن الكريم ،تحقيق :سعد الدين اونال ،تركيا ،مركز البحوث التابع لوقف الديانة التركي،
،0114ج ،0ص . 784
[ ]20ابن الفرضي ،تاريخ علماء االندلس ،ج ،7ص .041
[ ]21ابن حزم األندلسي ،جمهرة أنساب العرب ،تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،ط  ،7دار المعارف بمصر ،0140،ص  707؛
الزركلي ،االعالم  ،ج ،0ص .14
[ ]22للمزيد انظر ،رشيد العفاقي ،تراجم التابعين الذين دخلوا األندلس ،المغرب  ،مركز عقبة بن نافع للدراسات واألبحاث حول الصحابة
والتابعين ،الرابطة المحمدية للعلماء ،رابط http://oqba.ma/Article.aspx?C=5665:
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[ ]23حول دوره في القيروان ،انظر ،محمد زيتون :القيروان ودورها في الحضارة اإلسالمية ،،ط ،0القاهرة ،دار المنار،0188 ،
ص.014-088
[ ]24عبد الرحمن علي الحجي :التاريخ األندلسي ،ط ،0دمشق ،دار القلم ،0114 ،ص.10
[ ]25ابن القوطية ،الرسالة الشريفية ،ص 7400؛ ابن اآلبنار ،كتناب التكملنة لكتناب الصنلة ،نشنر وتحقينق :السنيد عنزت العطنار الحسنيني،
القاهرة  ،مكتبة نشر الثقافة اإلسالمية ،0104 ،ج ،7ص ،044ج ،7ص. 44
[ ]26ابن كثير ،البداية والنهاية ،بيروت ،مكتبة المعارف،0114 ،ج  ،1ص 700؛ وينظر :محمد بن اسماعيل البخاري ،التاريخ الكبير،
تحقيق :هاشم الندوي واخرون ،حيدر اباد الدكن ،دائرة المعارف العثمانية ،7404 ،ج ،7ص ( 704بحواشيه) .
[ ]27البخاري ،التاريخ الكبير،ج  ،4ص (000بحواشي المطبوع).
[ ]28محمد ابو العرب ،طبقات علماء افريقية ،بيروت ،دار الكتاب اللبناني  ،7400 ،ص700؛ عبدهللا بن محمد المالكي ،رياض
النفوس في طبقات علماء القيروان وأفريقية ،القاهرة ،مكتبة النهضة المصرية،0100 ،ج ،0ص . 044-047
[ ]29ابن عساكر ،تهذيب تاريخ دمشق ،ج ،0ص00؛ الضبي ،بغية الملتمس ،ص.741
[ ]30محمد بن أبي نصر الحميدي،جذوة المقتبس في ذكر والة األندلس وأسماء رواة الحنديث وأهنل الفقنه واألدب وذوي النباهنة والشنعر،
القاهرة  ،الدار المصرية للتأليف والترجمة ،0144 ،ص .011، 018
[ ]31محمد بن حبّان  ،كتاب الثقات،ط ،0بيروت ،دار الكتب العلمية ،0118 ،ص.080
[ ]32ال ُم ّزي ،تهذيب الكمال ،ج ،7ص . 704
[ ]33ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،0ص  700؛ وينظر :ابن عساكر ،تهذيب تاريخ دمشق ،ج ،04ص.777
[ ]34ابن عساكر ،تهذيب تاريخ دمشق ،ج ،04ص770؛ الضبي ،بغية الملتمس ،ص.741
[ ]35ابن القوطية ،الرسالة الشريفية ،ص.777
[ ]36المقري ،نفح الطيب ،ج ،0ص .744
[ ]37ابن عساكر ،تهذيب تاريخ دمشق ،ج ،04ص.777
[ ]38صالح الدين الصفدي ،الوافي بالوفيات ،ط  7دار النشر فرانز شتاينر بفيسيادن 0780،هـ ،0140 /ج ،07ص. 070
[ ]39الحموي ،معجم البلدان ،ج ،7ص ص.748-744
[ ]40الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،تحقيق :عبد السالم تدمري ،د،م ،د،ت ،ج،4ص . 74
[ ]41ابن الفرضي ،تاريخ علماء األندلس،ج،0ص (000-004رقم)710 :؛ المقري ،نفح الطيب،ج ، 7ص. 4
[ ]42اسماعيل باشا البغدادي ،هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين بضميمة ذيل كشف الظنون ،ط  7باألوفست  ،طهران،
المكتبة اإلسالمية 0784 ،هـ ، 0144 /ج ،7ص .00
[ ]43الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد أو مدينة السالم ،تحقيق :بشار عواد معروف،ط ،0بيروت ،دار الغرب ،7440،ج ،0ص770؛ ابن
خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،بيروت ،دار الثقافة ،د،ت ،ج ،0ص700؛ الزركلي ،االعالم،ج  ،4ص4؛ محمد بن
جعفرالكتاني ،الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة ،تحقيق :محمد المنتصر الكتاني ،ط ،0بيروت ،دار البشائر االسالمية،
 ،0117ص .078
ّ
[ ]44الخطيننب البغنندادي ،تنناريخ بغننداد أو مدينننة السننالم  ،ج ،0ص770؛ ال ُمنزي ،تهننذيب الكمننال،ج،7ص،744ج ،4ص ،444؛ الننذهبي،
تننذكرة الحفننناظ ،بينننروت،دار إحيننناء التنننراث العريننى،0181،ج،7ص 070؛ الصنننفدي ،النننوافي بالوفينننات ،ج  ،7ص88؛ ابنننن حجنننر
العسننقالني ،تهننذيب التهننذيب ،ج ،1ص087؛ ابننن تغننري بننردى ،النجننوم الزاهننرة فنني ملننوك مصننر والقنناهرة ،الق ناهرة  ،دار الكتننب
المصرية ،المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر،0171 ،ج ،7ص 708؛ الكتاني ،الرسالة المسنتطرفة  ،ص
.078
[ ]45انظر :ابن سعد ،الطبقات الكبرى،ج  ،4ص740؛ الخطيب البغدادي ،تاريخ بغداد أو مدينة السالم  ،ج  ،0ص.700
[ ]46يوسف هوروفنتس،المغازي االولى ومؤلفوها ،ترجمة :حسين نصار ،ط ،7القاهرة ،مكتبة الخانجي ،7440 ،ص.074
[ ]47عبد الكريم السمعاني ،االنساب ،تحقيق :عبد الرحمن بن المعلمي اليماني واخرون ،حيدر اباد الدكن ،دائرة المعارف
العثمانية ،7404،ج ،04ص744؛ ابن خلكان ،وفيات االعيان ،ج ،0ص700؛ حاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون،
تحقيق :محمد شرف الدين بالتقايا،ورفعت بيلكة الكليسي ،طبعة وكالة المعارف باستانبول 0747هـ ،0107، /ج ،7ص . 070
[ ]48انظر :ابن خلكان ،وفيات االعيان ،ج ،0ص700؛ حاجي خليفة ،كشف الظنون ،ج ،7ص0411؛ اسماعيل باشا البغدادي ،هدية
العارفين ،ج ،7ص00؛ كارل بروكلمان ،تاريخ األدب العربي ،تحقيق :عبد الحليم النجار،ورمضان عبد التواب ،ط ،0بيروت ،دار
المعارف ،0144 ،ج ،7ص01؛ فؤاد سزكين ،تاريخ الترات العربي ،تعريب:محمود فهمي حجازي ،السعودية،جامعة االمام محمد
بن سعود االسالمية ،0110،ج ،0ص .084
[ ]49ابن حجر العسقالني ،تهذيب التهذيب ،ص 718؛ الزركلي ،االعالم ،ج  ،4ص4؛ سزكين ،تاريخ التراث العربي ،ج  ،0ص.084
[ ]50هوروفتس ،المغازي االولى ومؤلفوها ،ص074؛ الطبقات الكبرى  -متمم التابعين – محققاً ،ص .01
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[ ]51ابن العماد الحنبلي ،شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،بيروت ،المكتب التجاري للطباعة والنشر ،0180 ،ج ،7ص41؛ عز الدين
بن األثيرالجزري ،الكامل في التاريخ  ،بيروت ،دار صادر 0780 ،هـ ،0140 /ج  ،4ص08؛ جالل الدين السيوطي ،طبقات
الحفاظ،ط ،0بيروت ،دار الكتب العلمية0047،هـ ص.087
[ ]52انظر :ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج ،7ص  70مقدمة ساخاو ،طبعة دار التحرير  ،ومقدمة إحسان عباس للطبقات ،ج ،0ص 4طبعة
بيروت ،د،ت  -متمم التابعين – محققاً ،ص .74
[]53ابن أبي حاتم ،الجرح والتعديل ،ط ،0بيروت ،تصوير دار الكتب العلمية عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن0740 ،هـ/
 ،0107طبعة محققة ،ج ،7ص. 747
[ ]54ابن النديم ،الفهرست ،تحقيق :ابراهيم رمضان  ،ط ،7بيروت ،دار المعرفة،0114 ،ص000؛ سزكين ،تاريخ التراث-044/0 :
.040
[ ]55ابن النديم ،الفهرست،ص000؛ وانظر كذلك  :محمد بن أحمد الذهبي ،ميزان االعتدال،ط ،0بيروت ،دار المعرفة للطباعة والنشر،
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[ ]80يَ ْستَبْرئَهَا ،بأ َ ْن تَح َ
 ،7448مج ،77ص . 08
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َّ
ُ
ب أ َّما الفَ ْي ُء فَ َم ْعنَاهُ في األصْ ل :ال ُّرجُوعَُ ،ول َذلكَ
ال َم ْنقو ٍل أخ َذ منَ ال ُكفار ب َغيْر قتَا ٍلَ ،وبالَ إي َجاف َخ ْي ٍل َوالَ ر َكا ٍ
[ ]81ا ْلفَ ْي ُءَ :وه ُ َو ُكل َم ٍ
يُ َس َّمى الظِّل الَّذي َي ُكونُ َب ْع َد ال َّز َوال فَ ْي ًئا؛ ألنَّهُ َر َج َع منَ ا ْل َم ْغرب إلَى ا ْل َم ْشرق الموسوعة الفقهية الكويتية ،ج ،8ص.704
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ABSTRACT
Language is a coherent system that is subject to many relationships, and the sentence is the most
important linguistic structure in this system. Words do not perform a function on their own. Rather, their
function becomes clear when the parts capable of carrying the meaning are fused into the interconnected
sentence and by the convergence of interconnected sentences a coherent text is formed. Therefore,
modern linguistics has tended to study the necessity. Text beyond is a network of sentences linked by
multiple linguistic relationships.
The aim of the research is to highlight the role of linkage in the construction and cohesion of the text
by addressing the links of succession and conclusion for their clear effect on the coherence and harmony
of the text. The importance of research appears through monitoring and following up the succession and
conclusion links and showing how they are used in building texts.
The most prominent expected results are: It turns out that most of the deduction links consist of words
and phrases, while most of the sequence links consist of letters and a few words. The researcher also
found that succession links are always more used in texts than deduction links.
Key words: linking - connections - succession and deduction - text - semantic coherence.
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الملخص
إن اللغة نظام مترابط يخضع لعالقات كثيرة ،وتعد الجملة البنية األهم في هذا النظام ،فالكلمات ال تؤدي وظيفة بمفردها ،بل تتضح
وظيفتها حين تنصهر في الجملة المترابطة األجزاء القادرة على حمل المعنى وباجتماع الجمل المترابطة يتكون النص المتماسك ،لذلك
اتجهت اللسانيات الحديثة إلى ضرورة دراسة النص بعده شبكة من الجمل المرتبطة بواسطة العالقات اللغوية المتعددة.
يهدف البحث إلى إبراز دور الربط في بناء وتماسك النص من خالل تناول روابط التتابع واالستنتاج ألثرهما الجلي في تماسك النص
وانسجامه وقد انطلق البحث في الدراسة من منظور نحو الجملة ونحو النص متبعا المنهج الوصفي وتم اختيار نص من كتاب
(الخصائص) البن جني للتطبيق .وتظهرأهمية البحث من خالل رصد ومتابعة روابط التتابع واالستنتاج وبيان كيفية توظيفها في بناء
النصوص ،وأبرز النتائج المتوقعة هي :اتضح أن معظم روابط االستنتاج تتكون من ألفاظ وعبارات ،بينما تتكون معظم روابط التتابع من
حروف ،وقليل من الكلمات .كما وجد الباحثان أن روابط التتابع أكثر استعماال في النص من غيرها من الروابط.
الكمات المفتاحية :التتابع ــ التماسك الداللي ــ االستنتاج ــ الربط ـــ الروابط ــ النص.
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المقدمة:
درس النحاة موضوع الربط ضمن سردهم لألبواب النحوية المختلفة ،وأشار معظمهم إلى أهميته في الكشف عن المعنى ،ثم شهدت
الدراسات اللغوية تطوراً أفضى إلى الجمع بين الجملة والنص وتحليله والكشف عن مدى تماسكه وانسجامه .يهدف البحث إلى دراسة
كيفية تحقيق أهم معايير النص الجيد (التماسك) من خالل بيان أثر روابط التتابع واالستنتاج في قوة التماسك بين عناصر النص ،ومن
غير شك أن الربط النحوي بين أجزاء الجملة يقوم بتوضيح وتفسير العالقات النحوية بين الكلمات وجعل الجملة ذات معنى محدد
وواضح ،ومن ثم تدخل في بناء النص وهي وحدة محكمة النسيج وجيدة السبك ،وبنا ًء على ذلك يصبح النص كله متماسكا.
إن المتلقي للنص بحاجة إلى تسلسل وتوالي األفكار وصوال إلى الخالصات ،ويتم ذلك عبر روابط كثيرة تضمن سالسة التتابع ،وجودة
النص ،ومنطقية النتائج .ولتطبيق وظائف هذه الروابط تم اختيار نص من كتاب (الخصاص) وجاءت الدراسة على محورين :محور
نظري بيَّن المفاهيم والمصطلحات ،ومحور تطبيقي تم فيه تحليل النص ورصد الروابط ودورها في تحقيق التماسك ،وختمت الدراسة
بذكر النتائج والمراجع.

المحور األول :الربط أهميته ووسائله في اللغة العربية
أوالــ تعريف الربط وأهميته:
وردت مادة (ربط) في معظم المعاجم اللغوية لمعان متقاربة من ذلك ،قال ابن منظور (ت 177هـ) " :ربط الشيء يربطُه ويرْ بُطُه ربطاً
فهو مربُوط وربيط ش َّده والرباط ما رُبط به والجمع ُربُط ،وربط الدابة يربطُها ويربُطُها ربطا ً ]7[."...وقال ابن فارس (ت  593هـ) في
ُ
ربطت الشيء أرْ بطه ]2[."...وقال الجوهري (ت 595هـ):
مادة (ربط)" :الراء والباء والطاء أصل واحد يدل على ش ٍّد وثبات ،من ذلك
"ربطّ ُ
ت ال َّشيء أربطه أي شد ْدته ...والرباط والمرابطة ُمالزمة ثغر العدو  ...والرباط المواظبة على األمر...والذي يشد به رباط ...ويقال:
قطع الظبي رباطه أي :حبالته"]5[.
يتضح مما تقدم أن الربط في اللغة يدل على مطلق التقييد والجمع والشد والمنع والحبس ،وهذه المعاني المتقاربة تقتضي اتصال
األطراف بعضها بعضا.
أما الربط في االصطالح فإنه يطلق على العالقة التي تكون بين المفردات والجمل ،وتجعل األول متعلقا بالثاني فهو"ظاهرة تركيبية تنشأ
بين مجموعة من الكلمات بوسائل معينة ،إ َّما ملفوظة أو ملحوظة ،تتضافر مع قرائن لفظية أخرى ألداء المعنى الوظيفي للتركيب ،ولتحقق
الغاية من اللغة وهي فهم المعنى ،وهو قرينة تقوم على االتصال بين المترابطين" ]4[.نخلص إلى أن الربط يعني إجادة توظيف اللغة
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لتوصيل المعنى .وتُسمى الحروف واألدوات التي تربط بين أجزاء الجمل الروابط ،قال عباس حسن" :الرابط حرف أو ضمير يربط بين
أمرين ...وتُعين كون الالحق منهما متعلقا بسابقه"]3[.
إذن الروابط وسائل تجمع بين أجزاء الكالم ،وتقيدها بحيث تصبح متصلة في سياق واحد ،والربط هو العالقة القوية بين الكلمات
والجمل الناتجة عن دخول تلك الروابط في التركيب ،قال الرضي (ت 846هـ)" :الجملة في األصل كالم مستقل فإذا قصدت جعلها جزءا
من الكالم ،فالبد من رابطة تربطها بالجزء اآلخر ]8[."...وظهر في اللسانيات الحديثة مصطلح الترابط الذي يطلق على العالقة الداللية
الخاصة بين الجمل ،ويُعد الترابط من مقومات وعناصر تماسك وانسجام النص]1[.
تكمن أهمية استعمال وسائل الربط في التحام عناصر الفكرة التي تحملها الجملة؛ ألن الجملة تتألف من عدة ألفاظ تتضافر لتفيد معنى
مقصودا ،عليه فإن الكلمات ال تستعمل إال مع بعضها ،بل تخضع لعالقات منظمة في إطار الجملة أي أن الجملة ليست كلمات ا ُختيرت
عشوائيا ورصفت بعضها بجانب بعض بل تتماسك الكلمات فيما بينها بقوة ،وهي نتاج فكر المتكلم أو الكاتب ،وهذا يؤكد أن الربط يحافظ
على بناء الجملة من التفكك ويكشف عن مدى تسلسل الفكرة وصلتها بالمعنى ،ومن ثم تدخل الجملة في بناء النص وهي وحدة محكمة
النسيج وجيدة السبك .إن الشرط الذي وضعه النحاة إلطالق لفظة الجملة هو اإلفادة ،قال سيبويه (ت 183هـ)" :أال ترى أنك لو قلت( :إن
يضرب يأتينا) وأشباه هذا لم يكن هذا كالما" .يقصد بلفظة (كالما) جملة مفيدة ]6[ .والسبب الذي أخرج هذه الكلمات من حقل الجملة هو
فقدانها للمعنى ،وذلك ألنها؛ افتقرت إلى الربط بين عناصرها فإذا فُقد الربط فُقد المعنى.
وينص دي سوسير على أن" :الجملة أحسن نموذج يمثل التركيب في السياق ]9[ ."...وعليه تُعد الجملة السليمة المعبرة اللبنة الثانية بعد
الكلمة في بناء النص وتركيبه ،وعليها المرجع في حمل المعنى والفكرة؛ لذلك ينبغي أن تكون واضحة الفكرة ،تامة المعنى ،مراعية
لقواعد النحو وأصول الخطاب العربي أسلوبا وكتابة ومراعاة للسياق ولن تكون الجملة بهذه الجودة إال إذا ُروعي فيها الربط السليم.
وقال ابن السراج (ت 578هـ) :مشيرا إلى أهمية الربط بالحروف" :واعلم أن الحرف ال يخلو من ثمانية مواضع :إما أن يدخل على
االسم وحده مثل :الرجل ،أو الفعل وحده مثل :سوف ،أو لربط اسم باسم ،نحو :جاءني زيد وعمرو  ...أو ليربط جملة بجملة]71[ ."...
فالربط إذن قرينة لفظية ومعنوية مهمة تعمل على تماسك التراكيب العربية وتجنبها اللبس في مضامينها ودالالتها ]4[ .لذلك يمكن ع َّد
الربط مقوما فاعال من مقومات التواصل اللغوي الجيد.
كما يقوم الربط السليم بين أجزاء الجملة بتوضيح وتفسير العالقات النحوية بين الكلمات ،ففي الجملة الفعلية يرتبط الفعل بفاعله ،وفي
االسمية يرتبط المبتدأ بخبره ،ويتمثل هذا في عالقة اإلسناد التي تفسر ارتباط الركنين األساسيين (المسند إليه والمسند) ،كما يمتد أثر
الربط؛ ليوضح عالقات نحوية أخرى إذ يرتبط الجار بالمجرور والمضاف بالمضاف إليه ،والصفة بموصوفها ،والحال بصاحبها،
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والتوكيد بمؤكده ،والمعطوف بالمعطوف عليه .يشكل الربط السياج القوي الذي يحمي المعنى من التداخل والخفاء والفساد ،ويحافظ على
وحدة اللغة وسالمتها وسالستها ،ويمكنها من أداء وظيفتها األساسية المتمثلة في إقامة التواصل اللغوي السليم بين األفراد والجماعات.
ثانياــ وسائل الربط وأنواعه في العربية:
بحث معظم العلماء باللغة قديما وحديثا قضية الربط ،وتحدثوا عن الوسائل التي تستعملها اللغة في الربط وقد جاء حديث القدماء عن
الربط ُمف َّرقا في األبواب النحوية مثل :باب العطف والتوكيد والشرط وحروف الجر ومعانيها وباب الضمائر ونحوها ،أي أنهم لم يفردوا
درسا خاصا للربط ووسائله إال أنهم نبهوا إلى أهميته من خالل ذلك التناول المتفرق ]77[ .تحدث السيوطي (ت 977هـ) عن الربط قائال:
"الحروف تدخل إ َّما للربط أو للنقل أو للتأكيد ...وأ َّما حروف الربط فهي :حروف العطف وأدوات الشرط والتفسير والجواب واإلنكار
والمصدر...ألن الربط هو الداخل على الشيء لتعلقه بغيره" ]72[ .وأشار ابن السراج (ت578هـ) إلى بعض أدوات الربط قائال:
"حروف الجر تصل ما قبلها بما بعدها فتوصل االسم باالسم والفعل باالسم ...فأما إيصالها االسم باالسم كقولك :الدار لعمرو]71[ ."...
وقال ابن يعيش (ت 845هـ)َّ " :
إن (ذو) دخلت وصلة إلى األسماء واألجناس ،...و(أيْ ) وصلة إلى نداء ما فيه األلف والالم ،واسم اإلشارة
وصلة إلى نقل االسم من تعريف العهد إلى تعريف الحضور ]75[ ."...يريد ابن يعيش بقوله (وصلة) رابطة .وقد وصلت إلينا مؤلفات
قديمة كثيرة ومشهورة فصلت في الربط وحروفه أبرزها وأشهرها كتاب (مغني اللبيب) البن هشام (ت187هـ) خاصة في حديثه عن
الضمير ]74[ .وتعد حروف الجر وحروف العطف وحروف الشرط وحروف الجواب والتفسير واإلنكار ،والضمير واسم اإلشارة،
واسم الموصول أظهر أدوات الربط عند القدماء.
أ َّما في العصر الحديث فإن الدراسة التي قدمها تمام حسان في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) عن الربط وأهميته ووسائله
ومواضعه في العربية ،تعد من أكثر الدراسات نضجا وأوضحها منهجا في معالجة قضية الربط ،وقد حدد تمام حسان أدوات الربط
وحصرها في اآلتي :الضمير والحرف ،إعادة اللفظ ،إعادة المعنى ،اسم اإلشارة ،دخول أحد المترابطين في عموم اآلخر ،أ َّما مواضع
الربط فهي :الموصول وص لته ،المبتدأ وخبره ،الحال وصاحبه المنعوت ونعته ،الشرط وجوابه ،القسم وجوابه ]4[ .ق َّدم تمام حسان
نموذجا كامال لنظام الربط في العربية ،األمر الذي كشف عن سعة مفهوم الربط لدى المحدثين باعتباره قرينة لفظية تُع ْين الدارس على
تحليل التراكيب تحليال لغويا شامال ،د ون االقتصار على مجرد الربط بين كلمة وأخرى أو ربط جملة بجملة ،وبذلك فتح المحدثون ميدانا
أوسع للتطبيق اللغوي الكامل لنظام الربط .وبناء على ما تقدم من ذكر أدوات الربط عند القدماء والمحدثين يمكن أن نجمع الربط وأدواته
تحت األنواع التالية ،مع شيء من االختصار:
أوالــ روابط العطف :وهي (الواو) وتفيد الجمع والمشاركة مثل :ذهب سعيد ورفيقه ،و(الفاء) وتفيد الترتيب والتعقيب دون مهلة ،مثل:
دخل المعلم فالمدير ،و(ثم) وتفيد الترتيب مع التراخي في الزمن كقولك :صليت المغرب ثم العشاء و(أو) ووظيفتها بيان التخيير والتقسيم
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والشك ،كقولك :أنفق درهما أو درهمين ،و(أم) ووظيفتها بيان المساواة كقولك :أحب أمي سواء كانت قاسية أم رحيمة و(بل) وتوضح
اإلضراب أي نفي ما قبلها وإثبات ما بعدها ،نحو :حضر محمد بل أحمد ،و(لكن) وتبين االستدارك والتعارض ،نحو :ماحضر اإلمام لكن
نائبه ،و(ال) وتفيد نفي ما بعدها وإثبات ما قبلها نحو :أكلت تفاحا ال عنبا ،و(حتى) وتفيد انتهاء الغاية ،مثل :استمر العمل حتى المساء.
ثانياــ روابط التتابع :ومنها :أيضا ،بحيث ،باإلضافة إلى ،ز د على ذلك ،فاء الجزاء ،وكلها تفيد وصل الكالم بعضه ببعض ،كقولنا :حدثنا
الخطيب عن فضل الصدقة باإلضافة إلى حسن الخلق ونبهنا أيضا إلى عاقبة الكذب.
ثالثاــ روابط التفسير :وهي :أي ،أقصد ،أعني ،بمعنى ،معنى ذلك ،ووظيفتها الشرح والتوضيح مثل :قرأت كتابا عن الجيولوجيا أي :علم
األرض.
رابعاــ روابط االستشهاد والتمثيل :ومنها :مثال ،نحو ،كما ،كذلك ،مثال ،على ،وتؤدي وظيفة ضرب المثل لتقريب الصورة ودعم
الفكرة ،نحو :ازدهرت في العصر العباسي علوم كثيرة مثل :اللغة والنحو ،وعرفت فنون كثيرة نحو :الرسم والنحت.
خامساــ روابط التفصيل :ومنها :أ َّما ،من جهة ،تارة ،مرة ،كقولك :اإلنسان مختلف األحوال فمرة يحزن وتارة يفرح.
سادساــ روابط االستنتاج :وتضم ألفاظا كثيرة أبرزها :إذن ،لذلك ،لذا ،من هنا ،بناء عليه ،ألجل ذلك ،وتفيد تقديم النتيجة بعد التحليل
وتقديم األدلة ،مثال :نظمت وقتك ،ورتبت مهامك ،إذن تسعد في حياتك.
سابعاــ روابط السببية :وهي :الم التعليل ،فاء السببية ،كي ،ألن ،ووظيفتها التفسير وربط السبب بالنتيجة ،كقولك :ياليتني كنت معهم
فأربح ربحا كثيرا .
ثامناــ روابط االستثناء :وهي :إال ،خال ،ماعدا ،حاشا ،غير ،وتستخدم الستبعاد المستثنى من الحكم ،نحو :فدخلوا عليه إال قليال منهم.
تاسعاــ روابط الظرفية :وهي :أمام ،خلف ،فوق ،تحت ،بين ،وقت ،ووظيفتها تحديد الزمان والمكان ،وتسلسل السرد وتحريك الوصف،
وإيحاء الصورة ،مثل :سافر حيث تكون مطمئنا ،جلس الطالب أمام النافذة .
المحور الثاني :روابط التتابع واالستنتاج والتماسك الداللي
أوالــ مفهوم التماسك الداللي:
يمثل المعنى المحور األساس الذي تدور حوله معظم الدراسات اللغوية؛ ألنه يبحث عن المعنى لذلك فإن التماسك الداللي في أي بناء
لغوي له أهمية بالغة فهو الذي يجعل أجزاء الكالم مترابطة متآلفة حاله حال البناء المحكم األجزاء ]73[ .وتعني كلمة (تماسك) في اللغة:
الترابط والقوة والشد والضبط ]2[ .أما كلمة الداللة فقد قال ابن منظور" :دله عليه سدده إليه ...والدليل :ما يُسْتدل به والدليل :الدال."...
[ ]7وقال ابن فارسُ ...":
دللت فالنًا على الطريق .والدليل :اإلمارة في الشيء وهو بين ال َّداللة والداللة ]2[...إذن المعنى الجامع لكلمة
(الداللة) يتمحور حول :العالمة واإلشارة واإلرشاد والتسديد واإلبانة والدليل الذي يقود إلى الهدف المنشود .والداللة اللفظية هي ما
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يقتضيه اللفظ عند إطالقه ،أو ما يعنيه اللفظ ويُقصد به ،أي فهم المعنى من اللفظ ]78[ .يتبين من المعنى اللغوي لكلمتي (التماسك)
و(الداللة) أن معنى التماسك الداللي هو الترابط المعنوي في النصوص المختلفة .أما معناه االصطالحي فنجده واضحا عند الجرجاني
(ت 417هـ) حين قال" :واعلم أن م َّما هو أصل ...في توخي المعاني التي عرفت أن تتحد أجزاء الكالم ويدخل بعضها في بعض ،ويشتد
ارتباط ثان منها بأول ،وأن يُحتاج في الجملة إلى أن تضعها في النفس وضعا واحدا ،وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا
في حال ما يضع بيساره هنالك ]71[ ."...وقد لق ي التماسك الداللي في العصر الحديث اهتماما بالغا وكثر الحديث عن مفهومه وآلياته
وضوابطه وال أدل على ذلك من كثرة المصطلحات الدالة عليه عند المؤلفين مثل :الحبك ،االتساق ،االنسجام ،السبك ،االلتحام]76[ .
وقد اشترط معظم المحدثين توفر التماسك الداللي لصحة النص ،يرى جون ليونز :أن النص البد أن يضم مجموعة مميزة من
الخصائص التي تفضي إلى التماسك واالنسجام ]79[ .ويربط فاينرش بين ترابط أجزاء النص وفهمه قائال" :النص وحدة كلية مترابطة
األجزاء متالحمة العناصر وتشابك هذا النسيج اللغوي داخل الوحدة الكلية للنص يؤدي إلى فهمه فهما معقوال" ]21[ .بينما النص عند
هاليداي ،ورقية حسن" :بنية من نمط مختلف ،إنه يش ّكل وحدة داللية ال من حيث الشكل بل من حيث المعنى" ]27[ .كما أشار بعضهم
صراحة إلى التماسك في النصوص فقال" :إن النصوص تكوين بسيط من الجمل تنشأ بينها عالقات تماسك" ]22[ .وقال محمد العبد عن
النص " :هو كلية مترابطة األجزاء ،فالجمل يتبع بعضها بعضا وفقا لنظام سديد بحيث تسهم كل جملة منها في فهم الجملة التي تليها فهما
معقوال ،كما تسهم الجملة التالية من ناحية أخرى في فهم الجمل السابقة عليها فهما أفضل" ]25[ .وقال استيتة" :النص محكوم بمجموعة
من العالقات اللفظية والداللية بين أجزائه بأن تكون هذه األجزاء متماسكة متالحمة"]24[ .
أكدت المفاهيم المذكورة – مع اختالف توجهات أصحابها -على أساس واحد مالزم لنصية النص هو تماسك أجزائه دالليا ليصبح وحدة
كلية متسقة ومتماسكة ،ويتم ذلك التماسك على مستوى البنية العميقة من خالل الروابط اللغوية والمعنوية الكثيرة ،ومن بينها روابط
التتابع واالستنتاج.
ثانياــ مفهوم روابط التتابع واالستنتاج:
ُ
سرت في إ ْثره وتتبعه قفَّاه وتطلبه متبعا له ]7[...وقال
 /1روابط التتابع :قيل في معنى تبع :تبع الشيء تبعًا وتباعًا ،وتبعت الشيء:
سيبويه (ت 183هـ)" :وتبعت القوم تبعا وتباعةً ،بالفتح إذا مشيت خلفهم وتابع عمله وكالمه :أتقنه وأحكمه...وهو تبيع للكالم إذا أحكمه.
ٌ
فالن متتابع العلم إذا كان علمه يشاكل بعضه بعضا ال تفاوت فيه ،وغصن متتابع إذا كان
ويقال :هو يتابع الحديث إذا كان يسرده ،وقيل:
مستويا ال أُبن فيه" ]6[ .إذن تتابع الكالم معناه إحكامه وإتقانه ليكون متوازنا لفظا ومعنى ،ويتحقق ذلك من خالل توفر ألفاظ وعبارات
معينة يُطلق عليها روابط التتابع وعلى منتج النص أن يحسن توزيع واستخدام تلك الروابط حتى ينتج نصا متماسكا ،وهي كثيرة أشهرها:
أـــ روابط العطف( :الواو ،الفاء ،ثم ،أو أم ،بل ،لكن ،ال ،حتى).
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ب ـــ روابط التفسير( :أي ،أقصد ،أعني ،بمعنى ،معنى ذلك ،على نحو.)...
ج ـــ روابط االستشهاد والتمثيل( :مثال ،نحو ،كما ،كذلك ،مثال.)...
د ـــ روابط التفصيل( :أما ،من جهة ،تارة ،مرة.)...
ه ـــ روابط االستثناء( :إال ،خال ،ماعدا ،حاشا ،غير ،سوى.)...
وــــ روابط الظرفية( :أمام ،خلف ،فوق ،تحت ،بين ،وقت.)...
زـــ روابط اإلضافة( :أيضا ،بحيث ،باإلضافة إلى ،زد على ذلك ،فاء الجزاء.)...
ح ـــ روابط أخرى7 :ـ اختيار المفردة المناسبة والموضوع يؤدي إلى بيان الفكرة وانسجام الداللة وحمل المتلقي على المتابعة2 .ـ التكرار
اللفظي أو المعنوي يشد المتلقي ويجدد نشاطه ويحفزه للمواصلة في التلقي5 .ـ التناسب بين الكلمات وزنا وطوال يضفي على النص مسحة
إيقاعية لطيفة جاذبة.
تعمل كل هذه الروابط على بناء شبكة متماسكة بين أجزاء النص من خالل وظائفها المختلفة المتمثلة في :وصل الكالم والجمع
والمشاركة والترتيب والمساواة والتخيير والتقسيم ونفي الشك والشرح والتوضيح وضرب المثل لتقريب الصورة وكشف المعنى .وإذا
تأملنا هذه الوظائف نجد أن ها تمثل روابط داللية مهمة من شأنها أن توفر التتابع الجيد للمتلقي ،والتماسك القوي للنص ،وتسعى إلى الكشف
عن التنظيم الداخلي لبنية النص الداللية الخاصة.
 /2روابط االستنتاج :نتج :نتج الشيء توالّه حتى أتى نتاجه ،نتج الشي ُء عن الشيء :تسبّب عنه .استنتج الشيء استنبطه ووصل إليه بعد
تفكير ]7[ .إذن االستنتاج استنباط واستدالل؛ أي انتقال الذهن من قضية مسلمة إلى قضية أو قضايا أخرى ناتجة عنها مع إقامة الدليل
إلثبات المطلوب .ويأتي االستنتاج بعد التتبع الدقيق للنص واستقرائه ومعرفة معناه ومن ثم الوصول إلى النتيجة أو الحكم ،وعلى المستوى
اللغوي يعتمد االستنتاج على عدة روابط منها:
أـــ روابط السببية والتعليل( :الم التعليل ،فاء السببية ،كي ،ألن ،والسبب في ذلك ،قابله لكي ،من أجل أن لكيال وتسبب عن كذا.)...،
ب ــ روابط التلخيص ( :وخالصة القول ،وباختصار ،ونوجز القول ،ويتلخص األمر في.)...
ج ـــ روابط االستطراد( :فضالً ع َّما سبق ،باإلضافة إلى هذا ،يضاف إلى ذلك ،كما َّ
أن.)...
د ـــ روابط االستدراك ( :وعلى أي حال ،ومهما يكن من أمر ،وعلى الرغم من ،فإن)...
ه ــ روابط النتيجة وتضم ألفاظا كثيرة( :إذن ،لذا ،من هنا ،بناء عليه ،ولهذا ،ونتيجة لذلك ،وهكذا نستنتج ما يلي ويتضح مما ،كل ذلك
بسبب االعتقاد أن ،ويعود األمر إلى ،ويفهم من هذا الطرح .)...وتفيد تقديم النتيجة بعد التحليل وإقامة األدلة ،وعليه فهي تربط بين
األسباب والمسببات ربطا قائما على االستدالل واالستنباط والحجة ،ومن ثم فإنها تعمل على الكشف عن مدى تماسك وتآزر أجزاء النص.
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ثالثاـــ الدراسة التطبيقية:

باب القول على أصل اللغة إلهام هي أم اصطالح

قال ابن جني " :هذا موضع محوج إلى فضل تأمل ،غير أن أكثر أهل النظر على أن أصل اللغة إنما هو تواضع واصطالح ،ال وحي
وتوقيف ،إال أن أبا علي رحمه هللا ،قال لي يو ًما :هي من عند هللا ،واحتج بقوله تعالى (( :وعلَّم آدم ْاألسْماء ُكلَّها)) وهذا ال يتناول موضع
ً
محتمال
الخالف ،وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله :أ ْقدر آدم على أن واضع عليها وهذا المعنى من عند هللا سبحانه ال محالة فإذا كان ذلك
غير مستنكر سقط االستدالل به .وقد كان أبو علي -رحمه هللا -أيضًا قال به في بعض كالمه ،وهذا أيضًا رأي أبي الحسن على أن أبا
الحسن لم يمنع قول من قال :إنها تواضع منه ،على أنه قد فُسر هذا بأن قيل :إن هللا سبحانه علَّم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات
العربي ة والفارسية ،والسريانية والعبرانية والرومية وغير ذلك من سائر اللغات؛ فكان آدم وولده يتكلمون بها ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا،
وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات فغلبت عليه واضمحل عنه ما سواها لبعد عهدهم بها وإذا كان الخبر الصحيح -هكذا يقول -قد ورد
بهذا؛ وجب تلقيه باعتقاده واالنطواء على القول به .فإن قيل فاللغة فيها أسماء وأفعال وحروف ،وليس يجوز أن يكون ال ُمعلَّ ُم من ذلك
األسماء دون غيرها مما ليس بأسماء ،فكيف خص األسماء وحدها؟ قيل :اعتمد ذلك من حيث كانت األسماء أقوى القبل الثالثة وال بد لكل
كالم مفيد من االسم ،وقد تستغني الجملة المستقلة عن كل واحد من الحرف والفعل؛ فلما كانت األسماء من القوة واألولية في النفس
والرتبة على ما ال خفاء به؛ جاز أن يكتفى بها مما هو تال لها ومحمول في الحاجة إليها وهذا كقول المخزومي:
هللا يعلم ما تركت قتالهم

حتى علوا فرسي بأشقر مزبد

أي :فإذا كان هللا يعلمه فال أبالي بغيره سبحانه ،أذكرته واستشهدته أو لم أذكره ولم أستشهده ،وال يريد بذلك أن هذا أمر خفي ،فال يعلمه إال
هللا وحده ،بل إن ما يحيل فيه على أمر واضح وحال مشهورة حينئذ متعالمة ،وكذلك قول اآلخر :هللا يعلم أنا في تلفتنا

يوم الفراق إلى

أحبابنا صور
وليس بمدع أن هذا باب مستور ،وال حديث غير مشهور حتى إنه ال يعرفه أحد إال هللا وحده ،وإنما العادة في أمثاله
عموم معرفة الناس به؛ لفشوه فيهم ،وكثرة جريانه على ألسنتهم .قيل :هذا وإن جاء عنهم فإن إظهاره أنسب عندهم وأعذب على مستمعهم،
أال ترى إن فيه إيذانا من صاحبه بعجزه عنه وعن ستر مثله ،ولو أمكنه إخفاؤه والتفاعل به لكان مطيقا له مقتدرا عليه ،وليس في هذا من
التغزل ما في االعتراف بالبعل به ،وخور الطبيعة عن االستقالل بمثله أال ترى إلى قول عمر بن أبي ريعة :فقلت لها ما بي من ترقب
ولكن سري ال يحمله مثلي
وكذلك قول األعشى* :وهل تطيق وداعا أيها الرجل*
وقول اآلخر :ودعته بدموعي يوم فارقني

ولم أطق جزعا للبين مد يدي

وأمر في هذا أظهر ،وشواهده أكثر وأسير.
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ثم لنع ْد فلنقلْ في االعتالل لمن قال بأن اللغة ال تكون وحيًا ،وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة ال بد فيه من المواضعة ،قالوا :كأن
يجتمع حكيمان أو ثالثة فصاعدًا ،فيحتاجوا إلى اإلبانة عن األشياء المعلومات ،فيضعوا لكل واحد منها سمةً ولفظًا ،إذا ُذكر عُرف به ما
مسماه ،ليمتاز من غيره ،وليغني بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره ،لبلوغ الغرض
في إبانة حاله ،بل قد يحتاج في كثير من األحوال إلى ذكر ما ال يمكن إحضاره وال إدناؤه كالفاني ،وحال اجتماع الضدين على المحل
الواحد ،كيف يكون ذلك لو جاز وغير هذا مما هو جار في االستحالة والبعد مجراه .فكأنهم جاءوا إلى واحد من بني آدم ،فأومئوا إليه،
ي وقت سُمع هذا اللفظ عُلم أن المراد به هذا الضرب من المخلوق ،وإن أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى
وقالوا :إنسان إنسان إنسان ،فأ َّ
ذلك فقالوا :يد ،عين ،رأس ،قدم ،أو نحو ذلك ،فمتى سمعت اللفظة من هذا عرف م ْعنُيها ،وهلم جرَّا ،فيما سوى هذا من األسماء واألفعال
والحروف ،ثم لك من بعد ذلك أن تنقل هذه المواضعة إلى غيرها فتقول الذي اسمه إنسان فليجعل مكانه مرد ،والذي اسمه رأس فليجعل
مكانه سر ،وعلى هذا بقية الكالم .وكذلك لو بدئت اللغة الفارسية ،فوقعت المواضعة عليها؛ لجاز أن تنقل ويولد منها لغات كثيرة ،منها:
الرومية والزنجية وغيرهما .وعلى هذا ما نشاهده اآلن من اختراعات الصناع آلالت صنائعهم من األسماء كالنجار والصائغ والحائك
والبناء وكذلك المالح.
قالوا :ولكن ال بد ألولها من أن يكون متواضعًا بالمشاهدة واإليماء ،قالوا :والقديم سبحانه ال يجوز أن يوصف بأن يواضع أحدًا من عباده
على شيء؛ إذ قد ثبت أن المواضعة ال بد معها من إيماء وإشارة للجارحة نحو المومئ إليه والمشار نحوه ،والقديم سبحانه ال جارحة له؛
فيصح اإليماء واإلشارة بها منه فبطل عندهم أن تصح المواضعة على اللغة منه تقدست أسماؤه .قالوا :ولكن يجوز أن ينقل هللا اللغة التي
قد وقع التواضع بين عباده عليها ،بأن يقول :الذي كنتم تعبرون عنه بكذا عبروا عنه بكذا ،والذي كنتم تسمونه كذا ينبغي أن تسموه كذا
وجواز هذا منه سبحانه كجوازه
من عباده ،ومن هذا الذي في األصوات ما يتعاطاه الناس اآلن من مخالفة األشكال في حروف المعجم ،كالصورة التي توضع للمعميات
والتراجم ،وعلى ذلك أيضًا اختلفت أقالم ذوي اللغات ،كما اختلفت أنفس األصوات المرتبة على مذاهبهم في المواضعات ،وهذا قول من
الظهور على ما تراه .إال أنني سألت يو ًما بعض أهله ،فقلت :ما تنكر أن تصح المواضعة من هللا تعالى ،وإن لم يكن ذا جارحة بأن يحدث
في جسم من األجسام خشبة أو غيرهاً ،
إقباال على شخص من األشخاص وتحري ًكا لها نحوه ويحدث ويسمع في نفس تحريك الخشبة نحو
ذلك الشخص صوتًا يضعه اس ًما له ويعيد حركة تلك الخشبة نحو ذلك الشخص ،دفعات مع أنه -عز اسمه -قادر على أن يقنع في تعريفه
ذلك بالمرة الواحدة؛ فتقوم الخشبة في هذا اإليماء ،وهذه اإلشارة مقام جارحة ابن آدم في اإلشارة بها في المواضعة .وكما أن اإلنسان
أيضًا قد يجوز إذا أراد المواضعة أن يشير بخشبة نحو المراد المتواضع عليه فيقيمها في ذلك مقام يده ،لو أراد اإليماء بها نحوه ،فلم يجب
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ً
أصال فأحكيه عنه وهو عندي وعلى ما تراه اآلن الزم لمن قال بامتناع
عن هذا بأكثر من االعتراف بوجوبه ولم يخرج من جهته شيء
مواضعة القديم تعالى لغة مرتجلة غير ناقلة لسا ًنا إلى لسان فاعرف ذلك.
وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من األصوات المسموعات ،كدوي الريح ،وحنين الرعد ،وخرير الماء ،وشحيح
الحمار ،ونعيق الغراب ،وصهيل الفرس ،ونزيب الظبي ونحو ذلك ،ثم ولدت اللغات عن ذلك فيما بعد وهذا عندي وجهٌ صالح ،ومذهبٌ
متقبَّل ،واعلم فيما بعد ،أنني على تقادم الوقت دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع فأجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي ،مختلفة
جهات التغول على فكري؛ وذلك أنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة ،الكريمة اللطيفة ،وجدت فيها من الحكمة والدقة ،واإلرهاف
ي جانب الفكر ،حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر ،فمن ذلك ما نبه إليه أصحابنا رحمهم هللا ومنه ما حذوته على
والرقة ،ما يملك عل َّ
أمثلتهم ،فعرفت بتتابعه وانقياده ،وبعد مراميه وآماده ،صحة ما وفقوا لتقديمه منه ،ولطف ما أسعدوا به ،وفرق لهم عنه وانضاف إلى ذلك
وارد األخبار المأثورة بأنها من عند هللا جل وعز ،فقوي في نفسي اعتقاد كونها توقيفًا من هللا سبحانه وأنها وحي ،ثم أقول في ضد هذا:
كما وقع ألصحابنا ولنا ،وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه الحكمة الرائعة الباهرة ،كذلك ال ننكر أن يكون هللا تعالى قد خلق من قبلنا ،وإن بعُد
مداه عنا ،من كان ألطف منا أذهانًا ،وأسرع خواطر وأجرأ جنانًا؛ فأقف بين تيْن الخلتين حسيرًا وأكاثرهما فأنكفئ مكثورًا ،وإن خطر
خاط ٌر فيما بعد ،يعلق الكف بإحدى الجهتين ،ويكفها عن صاحبتها ،قلنا به ،وباهلل التوفيق"]23[ .
أوالـ التتابع في النص:
نقل إلينا ابن جني في هذا النص رؤيته في قضية أصل اللغة ،والمتأمل في النص يجد الوحدة الموضوعية والفكرية متحققة فيه ،وقد
شكلت الجمل سلسلة من البُنى اللغوية المتماسكة من خالل توظيف روابط التتابع ،وفي مقدمتها روابط العطف ،يعمل العطف على تقوية
الصلة المعنوية بين المعطوف والمعطوف عليه وزيادة االقتران بينهما ،حتى يكون النص كالكلمة الواحدة ]71[ .وقد حشد ابن جني في
نصه معظم روابط العطف.
حاالت العطف في النص :تعددت وتنوعت حاالت العطف في النص مابين عطف بالحروف مثل :الواو والفاء وثم وبل ولكن وغيرها،
وعطف بالعبارات واأللفاظ.
أـ حاالت الواو ،الفاء ،ثم :تفيد الواو في الغالب مطلق الجمع والتشريك في اإلعراب ،وال يشترط فيها الترتيب ،وهي أكثر روابط
العطف ورودا في النصوص ألنها تقترن بكثير من الحروف مثل :ال ،لكن ،إ َّما وغيرها ،وكذلك الجمل في النصوص تربطها عالقات
لفظية ومعنوية ،وقد تتكرر ولكي تتسق وتنسجم البد من ربطها بالواو.
قال ابن جني" :إن هللا سبحانه علَّم آدم أسماء جميع المخلوقات بجميع اللغات العربية والفارسية ،والسريانية والعبرانية والرومية وغير
ذلك من سائر اللغات" ربطت الواو بين (العربية ،الفارسية ،السريانية ،العبرانية) وجمعتها في خيط واحد متسق وأفادت الترتيب ،وفي

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH
111

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022

قوله" :تفرقوا في الدنيا ،وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات" ربطت الواو بين الجملتين وبينت اتصالهما في المعنى مفيدة التعقيب ،وفي
قوله" :إنما هو تواضع واصطالح ،ال وحي وتوقيف" جمعت الواو بين العبارات( :تواضع ،اصطالح ،توقيف) مفيدة الترتيب كذلك ،كما
ربطت الواو بين الفقرة األولى والثانية في النص.
وقد وردت الواو كثيرا في النص من ذلك قول ابن جني" :وهذا ال يتناول موضع الخالف ،وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله :أ ْقدر آدم
على أن واضع عليها ،وهذا المعنى من عند هللا سبحانه" وقوله " :وليس بم َّدع أن هذا باب مستور وال حديث غير مشهور  ...لفشوه فيهم
وكثرة جريانه على ألسنتهم" وقوله" :و ذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من األصوات المسموعات كدوي الريح ،وحنين
الرعد ،وخرير الماء ،وشحيح الحمار ،ونعيق الغراب ،وصهيل الفرس ،ونزيب الظبي ونحو ذلك".
جاءت الواو في األمثلة أعاله في مواضع ال تقبل غيرها من حروف العطف ،فأدت الواو وظيفة الترتيب في قوله:
"وهذا ال يتناول موضع الخالف ،وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله :أ ْقدر آدم على أن واضع عليها ،وهذا المعنى من عند هللا سبحانه"
وفي قوله" :هي من عند هللا واحتج "...أفادت الواو الترتيب والتعقيب فالحجة جاءت تابعة مؤكدة لكونها من عند هللا ،وقوله" :كدوي
الريح  "...م ًّكنت الواو القائل من جمع معظم عناصر فكرته في ترتيب وتتابع دقيق وإيجاز واضح .كذلك جاءت الواو مقترنة باسم
اإلشارة بكل أنواعه كما في قوهلل" :وذلك أنه قد يجوز أن يكون تأويله" وأيضا أفادت الترتيب بين عناصر الفكرة .نخلص إلى أن الواو
وردت داخلة على االسم والفعل والحرف ،مما يؤكد مرونة واو العطف ووجودها في كل مفاصل الكالم ،وفي هذا النص نجد الواو الرابط
التتابعي األساس بين أجزاء النص والمحقق الفاعل لتماسك وانسجام النص.
وتفيد الفاء الترتيب أي :أن المعطوف يحدث أوال ويليه المعطوف عليه ،والتعقيب ومعناه أن المعطوف واقعا بعد المعطوف عليه
مباشرة ،والسببية أي :المعطوف متسببا عن المعطوف عليه ،ويضبط هذه اإلفادة السياق بشقيه اللغوي والمقامي .قال ابن جني" :وعلق
كل منهم بلغة من تلك اللغات فغلبت عليه واضمحل عنه ما سواها" دخلت الفاء على جملة (فغلبت عليه )...وأفادت الترتيب والتعقيب ألن
التعلق باللغة سابق على غلبتها وتمكنها ممن تعلق بها فحدث التعلق أوال ثم الغلبة ثانيا .وقال":ثم لنع ْد فلنقلْ في االعتالل لمن قال بأن اللغة
ال تكون وحيًا" الفاء في المثال السابق استئنافية وهي تربط بين جملتين ال عالقة بينهما في اإلعراب ولكن توجد بينهما عالقة في
الموضوع .وقال ابن جني ":كأن يجتمع حكيمان أو ثالثة فصاعدًا ،فيحتاجوا إلى اإلبانة عن األشياء المعلومات ،فيضعوا لكل واحد منها
سمةً ولفظًا ،إذا ُذكر عُرف به ما مسماه ،ليمتاز من غيره" الفاء الواردة في المثال أعاله (فيحتاجوا ،فيضعوا )...أفادت الترتيب والتعقيب.
وفي قوله " :وإن أرادوا سمة عينه أو يده أشاروا إلى ذلك فقالوا :يد ،عين ،رأس ،قدم "...الفاء في (فقالوا )...ربطت بين الشرط والجواب
لذلك الفاء الشرطية من أهم روابط التتابع والتماسك في النصوص وإذا رجعت إلى (الفاء) في النص تجدها وردت كثيرا مفيدة الترتيب
والتعقيب واالستئناف ولم تأت لمعان أخرى إال نادرا كالشرطية.
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أ َّما (ثم) فتفيد الترتيب والتعقيب مثل الفاء مع التراخي في الزمن ،ولكن الزمن قد يكون حقيقي أو نفسي وقد يطول أو يقصر وفق
السياق واألغراض البالغية المختلفة .قال ابن جني " :وغير ذلك من سائر اللغات؛ فكان آدم وولده يتكلمون بها ،ثم إن ولده تفرقوا في
الدنيا" .استخدم ابن جني الحرف (ثم) ليربط بين الفكرتين" :فكان آدم وولده يتكلمون بها ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا" وضحت األداة (ثم)
الترتيب ألنهم تعلموا اللغات أوال ،وظلوا زمنا في موطنهم ثانيا ووقع التفرق ثالثا ،كما بينت التراخي ومن غير شك أنهم مكثوا زمنا
طويال في موطنهم وبعدها وقع التفرق ،لذلك ُوفق ابن جني في اختيار (ثم) التي أضافت مزيدا من التتابع المنطقي الموافق لطبيعة الحدث.
وقال في موضع آخر من النص " :ثم لنع ْد فلنقلْ في االعتالل لمن قال بأن اللغة ال تكون وحيًا" بعد أن عرض ابن جني رأي وأدلة من
قال بأن اللغة وحي من هللا ،عاد وعرض الرأي اآلخر قائال " :ثم لنع ْد "...وهو بذلك يشير إلى وحدة الموضوع وترتيب األفكار
والنظريات ،فجاء بنظرية الوحي أوال وأعقبها بنظرية المواضعة ثانياً ،فاستعمل األداة (ثم)
للترتيب ،وكذلك يوجد زمن بين مراجعة أدلة النظرية األولى ثم االنتقال إلى الثانية وال أداة أنسب من التعبير عن هذا الزمن إال (ثم) التي
وردت في نص ابن جني ثالثة مرات مفيدة الترتيب والتعقيب ولم ترد لمعنى آخر.
ب ـ حاالت أو ،أم ،بل ،لكن ،ال ،حتى( :أو) حرف يعطف ال مفردات والجمل ويفيد معان تختلف باختالف التركيب والسياق وهي :اإلباحة
واالستثناء والتخيير والتقسيم واألمر والطلب والتلعيل واالشتراك واإلضراب ،وكل هذه المعاني محكومة بالسياق الذي ورد فيه الكالم،
ففي قول ابن جني " :أذكرته واستشهدته أو لم أذكره" أفادت (أو) التخيير واإلباحة فيمكنه أن يذكر أو ال يذكر ألن األمر قد ال يحتاج إلى
مزيد من األدلة بحسب السياق ،وفي قوله" :يد عين ،رأس ،قدم ،أو نحو ذلك" جاءت (أو) بمعنى الواو أي ونحو ذلك ،فأفادت مطلق
العطف ،وكثيرا ما تدخل (أو) على كلمة (نحو) فتصبح (أو نحو) وتفيد مزيدا من العطف.
أما حرف العطف (ال) فيفيد نفي الحكم من المعطوف وإثباته للمعطوف عليه وكثيرا ما يسبقها الواو (وال) كما في المثال" :وال يريد
بذلك أن هذا أمر خفي ،فال يعلمه إال هللا وحده ،بل إن ما يحيل فيه على أمر واضح وحال مشهورة" وقع النفي على أنه ال يريد أن األمر
خفي ولكن يريد أنه يمكن أن يعلمه البشر أيضا ألنه واضح ومشهور .ومثله هذين المثالين" :وليس بمدع أن هذا باب مستور ،وال حديث
غير مشهور حتى إنه ال يعرفه أحد إال هللا وحده" "إنما هو تواضع واصطالح ،ال وحي وتوقيف" أفادت (ال) نفي الحكم عن المعطوف
وأثبتته للمعطوف عليه.
وتدخل (بل) على المفرد وعلى الجملة ،فإن دخلت على المفرد وسبقها نفي أو نهي فهي تفيد إثبات الحكم لما قبها وإثبات عكسه لما
بعدها ،كقولك( :ال تقل شعرا بل نثرا)  ،وإن دخلت على الجملة أفادت إبطال المعنى الذي قبلها كما في المثال اآلتي" :وال يريد بذلك أن
هذا أمر خفي ،فال يعلمه إال هللا وحده ،بل إن ما يحيل فيه على أمر واضح وحال مشهورة" فالمعنى الذي قبلها غير صحيح وال يعتد به
وإنما الفائدة تأتي بعدها.
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وتكون (لكن) عاطفة إذا دخلت على المفرد وسبقها نفي أو نهي ولم تقترن بالواو ،وإن وليها جملة فهي لالستدراك وليست عاطفة ،كما
في قوله" :قالوا :ولكن البد ألولها من أن يكون متواضعًا بالمشاهدة واإليماء" قالوا :ولكن يجوز أن ينقل هللا اللغة التي قد وقع التواضع
بين عباده عليها ،بأن يقول :الذي كنتم تعبرون عنه بكذا عبروا عنه بكذا" أفادت (لكن) في المثالين االستدراك ومهدت لالبتداء بجملة
جديدة وفي هذا أيضا تحقيقا للتتابع .تم َّكن ابن جني من وضع الحروف (أو ،ال ،لكن ،بل) في مواضعها الصحيحة األمر الذي أضاف إلى
النص التماسك والتتابع اللفظي والمعنوي الواضح ،ولم يرد في النص العطف بـ (حتى وأم).
ج ـ حاالت التفسير والتمثيل :يوضح كاتب النص فكرته ويشرحها عن طريق التفسير والتمثيل واالستشهاد ويستعمل
لذلك روابط كثيرة ،جاء منها في نص ابن جني قوله" :أي :فإذا كان هللا يعلمه فال أبالي بغيره سبحانه" األداة (أي) تنبه المتلقي إلى أن
مابعدها شرحا وبيانا لما قبلها وتعمل على تتابع الفكرة وتسلسلها .وقال أيضا" :فقالوا :يد ،عين رأس ،قدم ،أو نحو ذلك" الرابط (نحو
ذلك) يجعل المتلقي يفكر في المفردات المناسبة التي يمكن إضافتها للتي قبلها وبذلك تساهم األداة (نحو) في إضافة مزيد من التتابع ،وقال:
"ويولد منها لغات كثيرة ،منها :الرومية والزنجية وغيرهما" األداة (منها) جاءت بمعنى (مثل) وأفادت التوضيح والتمثيل واالستشهاد
وربطت ما بعدها بما قبلها ،وقال " :الذي كنتم تعبرون عنه بكذا عبروا عنه بكذا ،والذي كنتم تسمونه كذا ينبغي أن تسموه كذا" و"
كالصورة التي توضع للمعميات والتراجم" قوله( :بكذا ،والكاف الداخلة على كلمة الصورة) أفادتا التمثيل والتوضيح .
د ـ حاالت اإلحالة بالضمير واإلشارة :شكلت الضمائر المتصلة والمنفصلة وأسماء اإلشارة شبكة متينة من الروابط في النص ،وجعلته
متتابعا متسقا متماسكا ،وذلك ألن الضمير يفسر ويوضح ما يعود إليه ،ويحقق بجانب ذلك اإليجاز وكذلك اسم اإلشارة يربطنا بالمشار إليه
فيزول اللبس ويتضح المعنى .قال " :إال أن أبا علي رحمه هللا ،قال لي يو ًما :هي من عند هللا" و"وهذا المعنى من عند هللا سبحانه"
الضمير (هي) يعود للغة وهي موضوع النص الرئيس ،واسم اإلشارة (هذا) يحيل على فكرة مذكورة قبله في النص .وفي األمثلة " :فإذا
ً
محتمال غير مستنكر سقط االستدالل به" "وهذا أيضًا رأي أبي الحسن" " إنها تواضع منه" " فكان آدم وولده يتكلمون بها"
كان ذلك
"وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات" " ثم إن ولده تفرقوا في الدنيا" تجد مجموعة من الضمائر وأسماء اإلشارة شكلت جسرا من
اإلحاالت التي جمعت أطراف األفكار وكشفت عن المراد منها.
ح ــ حاالت اإلضافة :تحقق اإلضافة مزيدا من الشرح وتتم عبر ألفاظ وروابط كثيرة منها قوله" :وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها
إنما هو من األصوات المسموعات" عبارة (وذهب بعضهم) نبهت وأشارت إلى أن هناك رأي آخر أو نظرية أخرى ينبغي متابعتها
ودراستها ،وفي هذه األمثلة" :وأُضيف إلى ذلك وارد األخبار" أيضًا قال به في بعض كالمه" " وغير ذلك من سائر اللغات" وردت
روابط أفادت اإلضافة كقوله( :وإضافة إلى ،أيضا قال ،وغير ذلك) كلها عملت على تقوية أواصر التماسك بين أجزاء النص .
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ط ــ حاالت أخرى :منها:
 /7اختيار المفردة المناسبة والموضوع يؤدي إلى بيان الفكرة وانسجام الداللة وحمل المتلقي على المتابعة .وقد نجح ابن جني في اختياره
لمفرداته فكلها تتناسب وبحثه عن أصل اللغة ،كقوله" :ثم أقول في ضد هذا :كما وقع ألصحابنا ولنا ،وتنبهوا وتنبهنا على تأمل هذه
الحكمة الرائعة الباهرة" و" كذلك ال ننكر أن يكون هللا تعالى قد خلق من قبلنا ،وإن
بعُد مداه عنا ،من كان ألطف منا أذهانًا ،وأسرع خواطر وأجرأ جنانًا؛ فأقف بين تيْن الخلتين حسيرً ا" و "وإن خطر خاط ٌر فيما بعد ،يعلق
الكف بإحدى الجهتين ،ويكفها عن صاحبتها ،قلنا به" المفردات الواردة في األمثلة المختارة منتقاة بعناية ودراية وكشفت بجالء عن موقف
ابن جني المتردد في البت في أصل اللغة أهي وحي وإلهام أم مواضعة واصطالح ،فهو لم يقرر بشكل قاطع أي النظريتين أصوب،
وكذلك تتناسب وموضوع النص.
 /2التكرار اللفظي أو المعنوي يشد المتلقي ويجدد نشاطه ويحفزه للمواصلة في التلقي .قال ابن جني " وقالوا :إنسان إنسان إنسان"...
تكرار لفظة (إنسان) يتناسب ونظرية المواضعة وكأنهم أرادوا التأكيد وإثبات التسمية.
 /5التناسب بين الكلمات وزنا وطوال يضفي على النص مسحة إيقاعية لطيفة جاذبة .مثل قوله" ...أن هذا باب مستور وال حديث غير
مشهور  ...لفشوه فيهم ،وكثرة جريانه على ألسنتهم" و"أقرب وأخف وأسهل من تكلف إحضاره" "وأمر في هذا أظهر ،وشواهده أكثر
وأسير" جاءت في األمثلة المذكورة عدد من الكلمات المتفقة وزنا وطوال وبذلك أضافت وقع موسيقي يشد المتلقي على التتابع.
ثانياـ االستنتاج في النص :لم يذكر ابن جني صراحة رأيه في القول بأصل اللغات ولكن أثناء عرضه كان يذكر بعض النتائج مستعمال
عبارات تدل على ذلك منها " :إذ قد ثبت أن المواضعة ال بد معها من إيماء وإشارة للجارحة نحو المومأ إليه والمشار نحوه" قوله( :إذ قد
ثبت) عبارة تقود إلى نتيجة وهي أن المواضعة البد أن يصحبها اإليماء واإلشارة .وقال" ومن هذا الذي في األصوات ما يتعاطاه الناس
اآلن من مخالفة األشكال في حروف المعجم" عبارة (من هذا) أيضا تشير إلى نتيجة جاءت بعدها ،وفي قوله" :وهو عندي على ما تراه
اآلن الزم لمن قال بامتناع مواضعة القديم تعالى لغة مرتجلة غير ناقلة لسا ًنا إلى لسان" تجد عبارة (وهو عندي) إقرار منه بأنه سلَّم بهذه
النتيجة ومثله قوله( :هذا عندي) في هذا المثال ألنه أتبعه بقوله :وجه صالح ومذهب متقبل" .تخلل عرض ابن جني عدد غير قليل من
عبارات االستنتاج التي جعلتنا نتابع النص وحدة واحدة متسقة متماسكة.
الخاتمة :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 /7ق َّدم ابن جني نصا متماسكا ومتسقا ومترابطا لفظا ومعنى.
 /2و َّزع كاتب النص روابط التتابع واالستنتاج توزيعا صحيحا ،إذ جاء بكل رابط في موضعه المناسب له.
 /5اتضح أن معظم روابط االستنتاج تتكون من ألفاظ وعبارا ت ،بينما تتكون معظم روابط التتابع من حروف وقليل من الكلمات.
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 /4وجد الباحثان أن روابط التتابع دائما تكون أكثر استعماال في النصوص من روابط االستنتاج.
 /3أسهمت اإلحالة بالضمير واإلشارة بنصيب وافر في تحقيق التماسك في النص بالمقارنة مع روابط التتابع األخرى.
 /8تتناوب بعض روابط التتابع أحيانا في أداء المعنى نفسه ،كالفاء والواو.
 /1إن الواو من أكثر روابط العطف ورودا في النصوص ألنه يقترن بكثير من الحروف مثل :ال ،لكن ،وغيرها وألنه لمطلق الجمع وال
يشترط فيه الترتيب أو التعيب.
 /6تبين أن معاني (ثم) أق َّل من معاني (الواو) و (الفاء) في النص المختار للدراسة.
 /9يتحكم السياق بشقيه اللغوي والمقامي في بيان معنى الروابط المختلفة.
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قائمة المراجع والمصادر:
[]7ابن منظور (ت177هـ) ،لسان العرب ،تحقيق أمين محمد عبد الوهاب ،ومحمد الصادق العبيدي ،دار إحياء التراث العربي بيروت،
لبنان ،ط7999 ،5/م ج ،3مادة (ربط) ص .772
[]2أبو الحسين أحمد بن فارس (ت 593هـ)  ،مقاييس اللغة ،تحقيق عبد السالم محمد هرون ،دار الفكر ،بيروت ،ط7919 ،5/م ج،2
مادة (ربط) ص.481
[]5اسماعيل بن حماد الجوهري (ت 595هـ) ،تاج اللغة وصحاح العربية ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين بيروت،
ط ،7/ج ،7ص.7721
[ ]4تمام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،ط2118 ،3/م ،ص.213
[]3عباس حسن ،النحو الوافي ،دار المعارف ،القاهرة ،ط ،2111 ،78/ج ،7ص.14
[]8رضي الدين االستراباذي (ت 846هـ) ،شرح الكافية في النحو ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان ،د.ت ،ج ،7ص.97
[ ]1فان دايك ،النص والسياسة إقصاء الدحث في الخطاب التداولي الداللي ،ترجمة عبد القادر قنيني ،الدار البيضاء المغرب ،ط،7
2111م ص.81
[]6سيبويه (ت 183هـ) ،الكتاب ،تحقيق عبد السالم محمد هرون ،دار القلم ،القاهرة7997 ،م ،ج ،7ص.5
[]9دي سوسير ،علم اللغة العام ،تحدمة د .بوئيل يوسف عزيز ،دار آفاق عربية ،األعظمية ،بغداد ،7946 ،ص.18
[]71ابن السراج (ت 578هـ) ،األصول في النحو ،تحقيق عبد المحسن المفتلي ،مطبعة النعمان ،النجف7915 ،م ج،7ص.42
[]77البهنساوي ،أنظمة الربط في العربية ،مكتبة زهراء الشرق ،بيروت ،ط2115 ،7م ،ص.6
[]72السيوطي (ت 977هـ) ،األشباه والنظائر ،تحقيق عبد اإلله نبهان ،حلب ،دار الفلم العربي7963 ،م ،ج 2ص.42
[]75ابن يعيش (ت 845هـ) ،شرح المفصل ،إدارة الطباعة المنيرية ،القاهرة ،د.ت ،.ص.723
[]74ابن هشام (ت187هـ)  ،مغني اللبيب ،تحقيق محمد محيي الدين عبد المجيد ،المكتبة العصرية ،صيدا7961 ،م ،ج 2ص.718
[]73األزهر الزناد ،نسيج النص ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط7995 ،7/م ،ص.41
[]78أحمد مختار عمر ،علم الداللة ،علم الكتب ،القاهرة ،ط7916 /7م ،ص.77
[]71عبد القاهر الجرجاني (ت417هـ) ،دالئل اإلعجاز ،تحقيق محمد رضوان الداي ،مكتبة سعد الدين ،دمشق ط7916 ،2/م ص.751
[ ]76محمد خطابي ،لسانيات النص ،مدخل إلى انسجام الخطاب ،المركز الثقافي العربي7995 ،م ،ص.9
[]79طه عبد الرحمن ،في أصول الحوار وتحديد علم الكالم ،المركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط2111 ،2م ص.53
[ ]21محمد مفتاح ،مسائل في مفهوم النص ،منشورات كلية اآلداب والعلوم ،جامعة محمد الخامس ،جدة7991 ،م ص.25
[ ]27شريفة بلحوت ،طبيعة النص ،المركز العربي ،الجزائر2119 ،م ،ص.7
[]22هانية مان وفيهفجر ،مدخل إلى علم النص ،ترجمة سعيد بحيري ،زهراء الشرق ،القاهرة ،ط2114 /7م ص.271
[]25محمد العبد ،اللغة واإلبداع األدبي ،دار الفكر ،ط7969 /7م ،ص.51
[ ]24سمير استيتة ،منازل الرؤيا منهج تكاملي في قراءة النص ،دار وائل ،ط2115 /7م ،ص.21
[]23ابن جني (592هـ) ،الخصائص ،تحقيق محمد علي النجار ،دار الكتب المصرية ،القاهرة7932 ،م ،ص.43
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ABSTRACT
Countries and governments are seeking to develop their societies and achieve prosperity with growth for
their people, through achieving comprehensive sustainable development, which guarantees the right of
current generations to well-being, and preserving the right of subsequent generations through good
exploitation of available resources, wealth and full preservation to the surrounding environment and not
to destroy it. However, good governance reflects to recent global developments and changes that have
coincided with changing in the system of political governance and the role of governments, as this
concept was put forward in the framework of political programs in order to achieve development goals.
Thus, good governance was provided and supported by international non-governmental organizations,
such as the United Nations and international financial institutions, such as the World Bank, in order to
add an authoritative, ethical way to practice power in managing the affairs of states and societies. The
problem in this research paper was the extent of the contribution of civil society organizations in the
development process, as a result of the weak role of governments and states, which forced these
organizations to work side by side with governments in the process of achieving sustainable
development. This paper relied on the descriptive and analytical approach and aimed to identify the
important and effective role of civil society organizations in the process of achieving the development of
peoples and societies. The study concluded that it is not possible for these civil organizations to
contribute to achieving sustainable development with the absence or weakness of implementing and
activating the standards of good governance, since good governance is the foundation to Achieve the
real sustainable development.
Key words: good governance, good governance standards, civil society organizations, sustainable
development.
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الملخص
تسعى الدول والحكومات في عصرنا الحالي إلى تنمية مجتمعاتها وتحقيق الرفاهية والنمو ألفرادها ،من خالل تحقيق التنمية المستدامة
الشاملة ،التي تكفل حق األجيال الحالية بالرفاه والعيش الرغيد والتمتع بالخيرات ،مع حفظ حق األجيال الالحقة دون اإلسراف والعبث،
من خالل حسن استغالل الموارد والثروات المتاحة والحفاظ التام على البيئة المحيطة وعدم تدميرها .وتمثل التنمية المستدامة أبعاداً
وأهدافا ً تمس حقيقة الوجود اإل نساني لألفراد والمجتمعات ،كالحريات والحقوق العامة والمشاركة في عملية تسيير شئون الحياة في معظم
المجاالت ،مع الحفاظ على البيئة والتي تمثل حقوق األجيال الحالية واألجيال الالحقة ،كون أن األنسان يمثل جوهر التنمية في الحاضر
والمستقبل.
ويمثل الحكم الرشيد انعكاسا ً للتطورات والتغيرات العالمية الحديثة التي تزامن ظهورها مع التغيرات التي طرأت على طبيعة الحكم
السياسي ودور الحكومات ،إذ تم طرح هذا المفهوم في إطار برامج سياسية من أجل تحقيق األهداف التنموية ،وهكذا فقد تم تقديم الحكم
الرشيد ودعمه من قبل المنظمات العالمية غير ال حكومية كاألمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وذلك من أجل إضافة
طابع قيمي سلطوي لممارسة السلطة في إدارة شئون الدول والمجتمعات .وقد تمثلت إشكالية هذه الورقة البحثية في التساؤل التالي(:ما
مدى مساهمة منظمات المجتمع المدني في العملية التنموية)  ،نتيجة لضعف دور الحكومات والدول ،األمر الذي فرض على هذه
المنظمات العمل جنبا ً إلى جنب مع الحكومات في عملية تحقيق التنمية المستدامة .وقد اعتمدت هذه الورقة على المنهج الوصفي التحليلي،
وهدفت إلى التعرف على الدور الهام والفعال لمنظمات المجتمع المدنية في عملية تحقيق تنمية الشعوب والمجتمعات .وقد توصلت
الدراسة إلى أنه ال يمكن أن تساهم هذه المنظمات المدنية في تحقيق التنمية المستدامة مع غياب أو ضعف تطبيق وتفعيل معايير الحكم
الرشيد ،كون أن الحكم الرشيد يعد األساس والركيزة التي تقوم عليها التنمية المستدامة.
الكلمات المفتاحية :الحكم الرشيد ،معايير الحكم الرشيد ،منظمات المجتمع المدني ،التنمية المستدامة.
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المقدمه:
بدأ الحديث حول مفهوم ومصطلح الحكم الرشيد بشكل عام وعن عالقته التكاملية بعملية التنمية المستدامة في جميع الدول والمؤسسات
العالمية والعربية وذلك بعد صدور التقارير الدولية الخاصة بمنظمة األمم المتحدة وخصوصا ً برامج األمم المتحدة اإلنمائية ،والتي ركزت
فيها على أبعاد التنمية المستدامة السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ،والتي من خاللها تحقق الدول والمجتمعات التنمية
المستدامة.
ويعد الحكم الرشيد انعكاسا ً للتطورات والتغيرات العالمية الحديثة التي تزامن ظهورها مع التغيرات التي طرأت على طبيعة الحكم
السياسي ودور الحكومات ،إذ تم طرح هذا المفهوم في إطار برامج سياسية من أجل تحقيق األهداف االقتصادية والثقافية ،وهكذا فقد تم
تقديم الحكم الرشيد ودعمه من قبل المنظمات غير الحكومية كاألمم المتحدة والمؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي من أجل إضافة
طابع قيمي سلطوي لممارسة السلطة إلدارة شئون األفراد والمجتمعات]1[ .
وقد اقترن مفهوم الحكم الرشيد وعالقته بالتنمية المستدامة في أدبيات منظمات األمم المتحدة ،خصوصا ً البرنامج اإلنمائي ،وكذلك البنك
الدولي وصندوق النقد الدولي ،وذلك نتيجة إلى أن النمو االقتصادي في أغلب الدول العربية لم يرافقه تحسن في مستوى معيشة أغلبية
السكان ،ولهذا فإن تحسن أو رفع مستوى الدخل القومي ألي مجتمع ال يعني بالضرورة تحسن في مستوى المعيشة والرفاهية في حياة
األفراد]2[ .
ويرى كثير من المراقبون والمهتمون بهذا الشأن بأنه من أجل تحقيق أ هداف التنمية المستدامة فإنه يتطلب وجود حكم أو نظام رشيد يعمل
على محاربة الفساد والرشوة وتعزيز الشفافية وتفعيل المشاركة]3[ .
مشكلة الدراسة:
نتيجة لضعف المؤسسات والدوائر الحكومية في الدول العربية ،أصبحت الحاجة ملحة إلى إشراك منظمات المجتمع المدني لتحقيق التنمية
وتلبية احتياجات األفراد والمجتمعات ،وذلك من خالل منظمات المجتمع المدني ،لما لها من دور هام وفعال في عملية التواصل مع
األفراد والمواطنين من جهة والمؤسسات والجهات الحكومية من جهة أخرى ،بهدف توحيد الجهود وتحقيق التنمية المستدامة]4[ .
وقد دعى الكثير من المفكرين وصناع القرار إلى ضرورة تفعيل الحكم الرشيد في جميع المؤسسات الدوائر الحكومية والمدنية ،لما لها من
دور هام في تفعيل دور وعمل منظمات المجتمع المدني الذي يعد شريك أساسي للحكومات في عملية تحقيق التنمية ،نتيجة للتوسع الكبير
في مهام الحكومات والدول في العصر الحالي]5[ .
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وتواجه منظمات المجتمع المدني تحديات وعقبات كثيرة ،أهمها غياب آليات الحكم الرشيد داخل هذه المنظمات كالمساءلة ،الشفافية،
التنسيق ،المشاركة وبناء التحالفات]6[ .
وفي هذا اإلطار يمكننا صياغة اإلشكالية الرئيسية لهذه الدراسة في التساؤل التالي :إلى أي مدى يمكن أن يؤدي تطبيق معايير الحكم
الرشيد في منظمات المجتمع المدني إلى تحقيق التنمية المستدامة؟
أسئلة الدراسة:
 .1ماهي معايير الحكم الرشيد ،وماهي خصائصه وأبعاده؟
 .2ماهي منظمات المجتمع المدني وماهي خصائصها وأبعادها؟
 .3ماذا تعني التنمية المستدامة وماهي خصائصها وأبعادها؟
 .4ما مدى تأثير تطبيق معايير الحكم الرشيد على منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة؟
أهداف الدراسة:
 التعرف على معايير الحكم الرشيد ومعرفة خصائصه وأبعاده. التعرف على منظمات المجتمع المدني وأهم خصائصها ومميزاتها. التعرف على التنمية المستدامة وأهم خصائصها وأبعادها. محاولة معرفة مدى تأثير تطبيق معايير الحكم الرشيد داخل منظمات المجتمع المدني على تحقيق التنمية المستدامة.منهجية الدراسة:
تقوم هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،بهدف دراسة وتحليل دور منظمات المجتمع المدني ومعرفة مدى تأثير تطبيق معايير
الحكم الرشيد عليها في رفع كفاءتها وفعاليتها في تحقيق األهداف والغايات المنشودة.
أهمية الدراسة:
تكمن األهمية لهذه الدراسة في أنها تسعى إلى التعرف على أهمية تطبيق معايير الحكم الرشيد في منظمات المجتمع المدني ودورها في
عملية تحسين وتطوير هذه المنظمات ،وهو ما قد يؤدي إلى تمكين منظمات المجتمع المدني من تحقيق رسالتها ورؤيتها وتحقيق
استراتيجيتها العامة .ومعرفة مدى مساهمة وفعالية منظمات المجتمع المدني من خالل تطبيق وتفعيل معايير الحكم الرشيد فيها ،ومدى
انعكاس ذلك على األداء الوظيفي الذي بدوره يدعم أداء وكفاءة المنظمات المدنية ،مما يعني أنه من أجل تحسين واقع التنمية.
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أولا :الحــــــكم الرشـــيد:
النشأة والتطور:
ظهر مصطلح الحكم الرشيد أو الحكم الجيد بداية في فرنسا بداية القرن الثالث عشر كمرادف لمصطلح أو مفهوم "الحكومة"
( ،)governmentثم بعد ذلك انتقل إلى اللغة اإلنجليزية في القرن الرابع عشر( ،)governanceثم أصبح مصطلح قانوني في اللغة
الفرنسية  ،1441ثم اُستخدم على نطاق واسع معبراً عن تكاليف الحكومة وتسيير النظام االجتماعي لتحقيق المطالب الديمقراطية سنة
 ،1641وهكذا فإن هذا المصطلح أصله فرنسي .ومع التوسع الكبير للحكم والحكومات وظهور مصطلح العولمة ،كان الهدف منه تأسيس
نمط صالح لتسيير النظام االجتماعي بغية تحقيق المطالب الديمقراطية ،وقد تم استخدامه في الوثائق الدولية لألمم المتحدة ومؤسسات
التمويل الدولية .وقد ترجم هذا المصطلح أو المفهوم إلى اللغة العربية من خالل عدة مصطلحات مثل (الحكم الرشيد أو الصالح ،الحاكمية،
الحوكمة )..غير أن أكثر التعبيرات شيوعا ً وانتشارا في اللغة العربية هي (الحكم الرشيد) الذي تبنته المبادرة العربية سنة ]4[ .2005
أسباب ظهور المصطلح:
هناك شبه إجماع لدى الباحثين والمهت مين بموضوع الحكم الرشيد على أن ظهور ونشأة هذا المصطلح تعود إلى عدة عوامل رئيسية،
وهي]1[ :
 .0العولمة أو القرية الكونية :هذا األمر ساهم في عولمة األفكار والقيم وساعد في تأثر المنظمات الدولية والعالمية على السياسات
الدول والمجتمعات.
 .1نمو الفساد :ويمثل نمو الفساد والقضايا المرتبطة به كالرشوة والمحسوبية من أهم عوامل ظهور هذا المصطلح األمر الذي
فرض على الجهات المعنية التفكير من أجل إيجاد أنظمة أكثر ديمقراطية تمتاز بالشفافية والمساءلة.
تعريف الحكم الرشيد:
هناك العديد من االجتهادات لتحديد وتعريف ماهية الحكم الرشيد ،وهذا يعود إلى طبيعة االختالفات والتباينات بين المنطلقات واألفكار
السياسية ،االقتصادية ،االجتماعية ،....ونحن هنا سنحاول ذكر أهم تعريفات المنظمات والمؤسسات الدولية ذات العالقة بالموضوع وهي
كالتالي:
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التعريف الخاص ببرنامج األمم المتحدة اإلنمائي :وقد عرف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي الحكم الرشيد بأنه "ممارسة السلطة االقتصادية
والسياسية واإلدارية إلدارة شؤون الدولة على جميع المستويات ،ويشمل اآلليات والعمليات والمؤسسات التي من خاللها يعبر المواطنون
والمجموعات عن مصالحهم ويمارسون حقوقهم القانونية ويفون بالتزاماتهم ويقبلون الوساطة لحل خالفاتهم"]1[ .
تعريف البنك الدولي :يعرف البنك الدولي الحكم بالرشيد "التقاليد والمؤسسات التي من خاللها تتم ممارسة السلطة في الدول من أجل
الصالح العام" ،وهذا يتضمن التالي:
 .1اختيار األشخاص الممثلين للسلطة.
 .2مقدرة الحكومة على إدارة موارد الدولة وتنفيذ السياسات بفاعلية وكفاءة.
 .3احترام مؤسسات الدولة التي تحكم التفاعالت االقتصادية واالجتماعية فيما بينها]10[ .
 ومن هنا يمكننا تعريف الحكم الرشيد على أنه الستخدام العقالني والرشيد للسلطة في إدارة وتنظيم شئون المجتمع ،وحسن
استثمار واستغالل الثروات والموارد الطبيعية للدولة بهدف تحقيق متطلبات واحتياجات األجيال الحالية دون استنزاف أو
التأثير على احتياجات األجيال الالحقة.
وجاء مفهوم الحكم الرشيد ليضيف بعداً عقالنيا ً على مفهوم الحكم ليحقق الغاية منه ،ويوفر مناخا ً مناسبا ً لتنمية اقتصادية واجتماعية
شاملة.
خصائص وأبعاد الحكم الرشيد:
هناك مجموعة من الخصائص التي يتميز بها الحكم الرشيد وهي كالتالي]1[ :
 الديمقراطية :وهي تعني حكم الشعب ،بمعنى المشاركة في الحكم من خالل المحاسبة والمساءلة وأيضا ً المراقبة ألداء الحكومةالمنتخبة .
 الشفافية :وهي تعني االنفتاح العام للمؤسسات الحكومية المحلية والمنظمات الدولية ،وتعني التدفق الحر للبيانات والمعلومات. حكم القانون :وهو يعني أن الكل متساوون أمام القانون. االستجابة :وهي تعني سرعة استجابة المؤسسات والجهات الحكومية لخدمة األفراد والمواطنين. المساءلة :وهي تعني أن الجميع مسؤ ولين بشكل مباشر أمام المواطنين والمؤسسات. -المساواة :وهي تعني أن الجميع متساوون دون تمييز أمام القانون في الحقوق والواجبات.
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 الرؤية االستراتيجية :وهي أن يكون لدى صناع القرار رؤى وأفكار واسعة وخطط تنموية طويلة المدى للتنمية المستدامةومتطلباتها.
 التوافق :وهي تعني التوفيق بين الخطط والمصالح المختلفة من أجل الوصول إلى توافق واحد يخدم المصلحة الوطنية. الفعالية والكفاءة :وهي تعني العمل نحو تحقيق التنمية بأفضل اإلمكانيات المتاحة وأقل التكاليف.أبعاد الحكم الرشيد:
هناك ثالثة أبعاد رئيسة للحكم الرشيد مترابطة ومتداخلة فيما بينها ،بحيث ال يمكن االستغناء عن أي منها ،فهي تمثل منظومة متكاملة
ومتداخلة مع بعضها البعض.
وتتمثل أبعاد الحكم الرشيد في اآلتي]11[ :
أ.

البعد السياسي :المرتبط بطبيعة السلطة السياسية وشرعيته ،حيث ال يمكن تصور حكم رشيد في ظل نظام مستبد أو سلطوي
غير شرعي (منتخب بطريقة ديمقراطية) تعمل على إدارة شئون البالد وتعمل على البحث والتخطيط والتدبير والمتابعة
واإلشراف للبرامج التنموية من أجل تلبية وتحقيق جميع تطلعات األفراد والمواطنين.

ب .البعد اإلداري التقني :المرتبط بعمل اإلدارة العامة ومدى كفاءتها ،وهو يعني أن اإلدارة الفاعلة تكون مستقلة عن النفوذ السياسي
حتى تستطيع القيام بدورها بالشكل المطلوب ،وأن تكون خاضعة للمحاسبة والمساءلة.
ج .البعد االقتصادي واالجتماعي :وهو مرتبط بطبيعة السياسات العامة في المجالين االقتصادي واالجتماعي ،ومدى تأثيرهما على
حياة المواطنين من جهة ،وعلى عالقتها باالقتصاديات الخارجية من جهة أخرى]12[ .
ثانيا ا :منظمات المجتمع المدني:
يعد مصطلح منظمات المجتمع المدني من المصطلحات الحديثة في مجال السياسة واالقتصاد ،وقد شهد هذا المفهوم انتشاراً واسعا ً
في نهاية القرن الماضي بسبب التوسع الكبير في عمل الحكومات ،وهو ما عقّد عمل الحكومات تجاه مجتمعاتها ،األمر الذي شجع
منظمات المجتمع المدني لمشاركة الحكومات المهام التنموية كونها تعد أقرب إلى المواطنين داخل المجتمع .وتمثل منظمات
المجتمع المدني استجابة لتطورات الحياة الملحة من جهة وتخفيف مهام الحكومات في تحقيق الواجبات والمهام المرتبطة بها من
جهة أخرى.
والمنظمات تعتبر شخصيات اعتبارية لها كيان مستقل من األفراد وتدار بواسطة مجلس إدارة منتخب بواسطة الجمعية العامة
لألعضاء ،وتنقسم المنظمات إلى نوعين حكومية وغير حكومية]6[ .
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تعريف منظمات المجتمع المدني:
هي مجموعة التنظيمات أو الجمعيات الطوعية التي لها عالقة المجتمع واألفراد ،والتي تهدف إلى تحقيق المنافع المادية والمعنوية
ألعضائها وتقوم بالدفاع عن حقوقهم السياسية واالجتماعية واالقتصادية]14[ .
وبالنسبة لتعريف البنك الدولي فإنه يعتبر المنظمات المدنية على أنها عدد من التجمعات والتنظيمات غير الحكومة مثل األحزاب ،النقابات
العمالية ،والجمعات األهلية]15[ .
وهنا نعرف المنظمات المدنية على أنها التنظيمات التي تسعى لتحقيق النفع المجتمعي بصورة تطوعية وبصورة مستقلة من الحكومة.
خصائص منظمات المجتمع المدني:
تتميز منظمات المجتمع المدني بعدة سمات ،أهمها ما يلي]16[:
 .1القدرة على التكيف :وهو يعني أن المنظمة تستطيع التكيف مع التغيرات الداخلية والخارجية في تحقيق النفع المجتمعي لألفراد
والمجتمعات.
 .2االستقالليه :هو يعني أن تكون المنظمة مستقلة عن الحكومة في الجانب المالي واألداري .
 .3التعقد :وهذا يعني أن المنظمة لها عدة مستويات وإدارات تحكم عملها وقراراتها.
 .4التجانس :وهو يمثل التفاهم والتناغم داخل المنظمة بهدف تحقيق األهداف والغايات المنشودة.
ثالثا ا :التنمية المستدامة:
مفهوم التنمية المستدامة:
يعد مفهوم التنمية المستدامة من المفاهيم الحديثة الذي برز نجمه في ثمانينيات القرن الماضي ،وذلك كنتيجة للتطورات المتسارعة في
المجاالت الصناعية واالقتصادية]14[ .
وقد عرفها [ ]11على أنها تنظيم وتقدير القدرات والثروات المتاحة لتلبية حاجات األجيال الحالية من دون التأثير سلبا ً في حاجات األجيال
القادمة .وكذلك هي تمثل العملية الحيوية للنظام العالمي.
وقد عرفها البرنامج التنموي لألمم المتحدة على أنها محاولة القضاء على الفقر ودعم حرية اإلنسان وكرامته لنيل جميع حقوقه المكفولة،
وتوفير الفرص المتساوية للجميع من خالل الحكم الرشيد]14[ .
أبعاد التنمية المستدامة:
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هناك عدد من األبعاد األساسية التي تقوم عليها التنمية المستدامة ،أهمها]1[ :
 .1البعد االقتصادي :وهو يقوم على محاربة الفقر والعمل نحو تحسين مستوى الحياة وتحقيق الرفاه والنمو االقتصادي ،ويرتكز
هذا البعد على حسن استغالل الثروات والخيرات المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة.
 .2البعد االجتماعي :يسعى هذا البعد إلى ضمان العدالة االجتماعية لألفراد والمواطنين ،ويستند هذا على التنمية الجانب البشري
الذي يعد أساس التنمية.
 .3البعد البيئي :ويقوم هذا البعد على الحفاظ على البيئة المحيطة وحفظ خيراتها من العبث والتدمير ،وحسن إدارة الموارد لتحقيق
أقصى استفادة منها.
خصائص التنمية المستدامة:
هناك العديد من الخصائص التي تتميز بها التنمية المستدامة عن غيرها ،أهمها ما يلي]11[ :
 .1هي عملية تهدف إلى إحداث تغير وتحسين في المجتمع ونقله من وضع إلى وضع أفضل منه.
 .2هي عملية متسلسلة ومستمرة تتميز بالديمومة واالستدامة.
 .3هي عملية مجتمعية تشاركية.
 .4هي عملية شاملة تمس جميع المجاالت المجال االقتصادي ،االجتماعي ،السياسي ،الثقافي ،البيئي...
.5

عملية منظمة مخططة ومدروسة.

 .6تلبّي االحتياجات األساسية لألفراد والمجتمعات وتعمل على تحسين مستوى المعيشة والرفاهية.
 .4التنسيق ،حيث تعمل جميعها بانسجام كامل داخل المنظومة الحيوية للبيئة بما يحقق التنمية المستدامة.
رابعا ا :مستقبل التنمية المستدامة في ظل تطبيق معايير الحكم الرشيد داخل منظمات المجتمع المدني:
إن تطور مفهوم النمو االقتصادي إلى التنمية المستدامة أ دى إلى ترابط جميع مستويات العمل المؤسسي لنظام الحكم (المستوى السياسي،
االقتصادي ،االجتماعي ،والبيئي) وتقوم هذه العمليات على مبدأ المساواة والعدالة وتعتمد على المشاركة السياسية للجميع.
والحكم الرشيد يتضمن حسن االستثمار ليس للموارد الطبيعية فحسب ،بل في الجانب البشري من خالل التعليم األفضل والسكن والحقوق
والوجبات ،وكذلك الحفاظ على البيئة وحسن رعايتها .ولذلك تم ربط مفهوم الحكم الرشيد مع مفهوم التنمية المستدامة ،كون الحكم الرشيد
يعد هو المحور األساسي لتحويل النمو االقتصادي إلى تنمية مستدامة شاملة ،وهو األمر الذي إذا ما طُبق وفُعل في منظمات المجتمع
المدني سيساهم بصورة كبيرة جداً في تحقيق التنمية المستدامة ،كون القرارات والبرامج التنموية ستكون خاضعة لمعايير الحكم الرشيد
وهو ما يعزز فرص نجاحها وتحقيق الغايات أهدافها .
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ويتفق المهتمون والباحثون في مجال الحكم الرشيد والتنمية على أن الحكم الرشيد يعد الضمان والركيزة األساسية لتحقيق التنمية
المستدامة ،وذلك ألنه يقوم على ممارسة السلطة السياسية واالقتصادية واإلدارية على جميع المستويات ،ويشمل قطاعات الدولة اإلدارية
والقطاعات الخاصة ،ومنظمات المجتمع المدني وفق أبعاد وخصائص الحكم الرشيد المتمثلة بـ (الديمقراطية ،الشفافية ،حكم القانون،
االستجابة ،الفعالية والكفاءة ،المساءلة ،المساواة ،الرؤية اإلستراتيجية ،التوافق) التي تمكنه من القضاء على الفقر والفساد بجميع أشكاله
ومظاهره.
وبصفة عامة ،يمكن القول بأن أثر تطبيق معايير الحكم الرشيد في منظمات المجتمع المدني على تحقيق التنمية المستدامة يظهر بشكل
إيجابي في الجوانب التالية:
 .1رفع مستوى الدخل وتحسين مستوى المعيشة والرفاهية :يساهم الحكم الرشيد في رفع مستوى الدخل لألفراد بحوالي ثالثة
أضعاف تقريبا ً على المدى الطويل ،ويساعد على رفع وتحسين مستوى المعيشة ،وهو ما يؤدي إلى خفض معدل الوفيات من
الرضع بحوالي الثلثين ،ويرفع مستوى التعليم ومحو األمية.
 .2التنافس وتوزيع الدخل :يساهم الحكم الرشيد بشكل كبير على محاربة الفساد والرشوة ،وهذا ما من شأنه أن يفتح المجال أمام
الشركات الكبرى وتشجيعها على االستثمار ،وبالتالي خلق فرص عمل كثيرة ،كما يساعد ذوي الدخل المحدود من الموصول
إلى جميع الخدمات العامة بسهولة ودون اللجوء إلى استعمال الرشوة.
ومن أجل أن يحقق تطبيق معايير الحكم الرشيد داخل المنظمات أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المنشودة ،يجب أن تتوفر عدة خطوات
أساسية وهي]14[ :
 .1يجب تكامل السياسات وتنسيقها بين مختلف قطاعات المنظمات التنموية ،وذلك لتنسيق الجهود فيما بينها لتحقيق الغايات
واألهداف المشتركة.
 .2تحديد أهداف استراتيجية طويلة المدى ،التخطيط المدروس من أجل السير قدما ً نحو االستدامة الشاملة.
 .3توفير جميع المعلومات والبيانات الالزمة التخاذ اإلجراءات السليمة.
 .4العمل على حسن استخدام واستغالل الموارد المتاحة بصورة فعالة وسليمة.
وهذه المكونات تعمل على مستويين أساسين هي:
 .1على المستوى الوطني :وهذا يعني أ نها تشمل الحضر والريف على حد سوا ،وجميع أطياف وطبقات المجتمع المدني.
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 .2على المستوى الزمني :وهي تعني أخذ البعد أو العامل الزمني ،من خالل مراعات احتياجات ومصالح األجيال الحالية وكذلك
األجيال القادمة.
الخاتمة:
ختاماً ،يمكننا القول بأن التنمية المستدامة الشاملة تتطلب بيئة مناسبة لها حتى تنمو وتثمر ،وهذه البيئة المناسبة تتمثل في إقامة معايير
الحكم الرشيد التي تستند إلى الشفافية والمساءلة والمشاركة ،وتكون بمثابة القاعدة التي تقوم عليها التنمية حتى يتم تجسيد وتحقيق أهداف
وبرامج التنمية على أرض الواقع .وتعد معايير الحكم الرشيد والتنمية المستدامة مفهومين متداخلين ومتالزمين يرتكز كال ٌ منهما على
اآلخر ،كما أن العالقة بينهما هي عالقة تكاملية تخادمية.
النتائج:
مما سبق يمكن ذكر بعض النتائج وهي كالتالي:
 .1ال يمكن تحقيق تنمية مستدامة من خالل منظمات المجتمع المدني في ظل غياب معايير الحكم الرشيد ،كون أن الحكم الرشيد يعد
األساس والركيزة التي تقوم عليها التنمية المستدامة.
 .2يجب تطبيق وتفعيل معايير الحكم الرشيد داخل منظمات المجتمع المدني لتحقيق األهداف والغايات المنشودة.
 .3توحيد وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية الرسمية من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة لتحقيق أفضل النتائج وبأقل
تكلفة ،حتى ال يتم التأثير في حق وثروات األجيال الالحقة.
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ABSTRACT
This paper aims to highlight the importance of investing in renewable energies in order to advance
sustainable development in Algeria, as investment in this field has known continuous development in
recent years, convinced that renewable energies are the most important and strategic option for
achieving sustainable development in the future, and has been reached To a set of results, the most
important of which are that renewable energy has the ability to meet the need for development in
Algeria, as well as its ability to increase development and growth on a large scale, and renewable energy
plays an important role in translating the dimensions of sustainable development, as its development
projects contribute to achieving Economic gains, improve social conditions and preserve the
environmental heritage for future generations, in order to achieve sustainable development.
Keywords: renewable energy, renewable energy sources, solar energy, fossil energy, sustainable
development.
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الملخص
تهدف هذه الورقة إلى تسليط الضوء على أهمية االستثمار في الطاقات المتجددة مدن أجدف ةفدل عجلدة التاميدة المسدتدامة فدي الجزائدر،
حيددع عددرف االسددتثمار فددي هدددذا المجدداا تطددورا مسددتمرا ةدددالا السدداوات ااةيددر  ،اقتااعددا بددر الطاقدددات المتجدددة هددي الخيددار ااهددد
واالستراتيجي لتحقيق التامية المستدامة في المستقبف ،وقد ت التوصف إلى مجموعة من الاتائج مدن أهمهدا ،أ للطاقدة المتجددة القددر علدى
تلبية حاجة التطور في الجزائر ،فضال عن قدرتها على زياة التطدور والامدو علدى قطداس واسدل ،قمدا تقدوة الطاقدة المتجددة بددور هداة فدي
ترجمة أبعاة التامية المستدامة ،حيع تساه مشاريعها التامويدة فدي تحقيدق المكاسدق االقتصداةية ،وتحسدين ااوجداا االجتماعيدة والحفدا
على الموروث البيئي لألجياا القاةمة ،بهدف تحقيق التامية المستدامة.
الكلمات المفتاحية :الطاقة المتجدة  ،مصاةر الطاقة المتجدة  ،الطاقة الشمسية ،الطاقة ااحفورية ،التامية المستدامة.
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مقدمة:
تتوجد الجزائددر فددي السداوات ااةيددر بقددو قحدو تكثيد

االسددتثمارات فدي الطاقددات المتجدددة  ،اسدتعداةا لدددةوا عهددد جديدد مددن الطاقددة

الاظيفة بعد ساوات طويلة من االعتماة على المصاةر التقليدية التي أصبحت مثار قلق حما البيئة والماظمات الدوليدة التدي تكداف مدن أجدف
قوقق ةاا من آثار مدمر  ،بدأت تلوح في اافق بسبق التغيرات المااةية التي تطاا مختل

ةوا العال .

وإيماقا ماها برهمية الطاقات البديلة والتزامها باالتفاقيات الدولية للمحافظة على المااخ ومواجهة التغيرات المضدر بكوقدق اارض ،بددأت
الجزائر تافيذ برقامج واعد إلقتاج الكهرباء والوقدوة الحيدوي باسدتعماا تكاولوجيدا الطاقدات المتجددة  ،حيدع تعكد

فدرس بحدع متخصصدة

على إعداة مخططات وبرامج واعد قد تبدأ قتائجها في الظهور بين ساتي  0202و  ، 0202حيع تدراهن الجزائدر علدى تغطيدة جدزء هداة
من الطلق الوطاي على الكهرباء من الطاقات المتجدة .
وتتوفر الجزائر على إمكاقات هائلة قد تجعلها رائد في إقتاج الطاقة الاظيفدة ،فهدي تملد الصدحاري الواسدعة والطاقدة الشمسدية والريداح و
المياه وقلها عوامف مساعد على تطوير البحوث واالقتقاا الااج قحو الطاقات المتجدة واالقتصاة البديف.
وبااء على ذل يمكن صياغة إشكالية هذا البحع في السؤاا الرئيسي التالي :قي

يمكن لالستثمار في الطاقات المتجدة أ يساه فدي ةفدل

عجلة التامية المستدامة في الجزائر؟
من ةالا هذه اإلشكالية يمكن طرح التساؤالت الفرعية التاليـــة:
ما هو واقل الطاقات المتجدة في الجزائر؟
ما مدى مساهمة الطاقات المتجدة في تحقيق التامية المستدامة؟
الفرضيات:
بغرض اإللماة بجواقق الموجوا واإلجابة على ااسئلة المطروحدة فدي اإلشدكالية ،تد وجدل الفرجديات المااسدبة لهدذا الغدرض والتدي تد
صياغتها قاآلتي:
-

تحقيق التامية المستدامة يتطلق االستثمار في الطاقات المتجدة .

-

تتددوافر الجزائددر علددى مصدداةر مهمددة مددن الطاقددة المتجدددة ممددا يجعلهددا تخددوض تجربددة التحددوا مددن الطاقددة التقليديددة إلددي الطاقددة

المتجدة .
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أهمية الدراسة:
تبرز أهمية هذه الدراسة من ةالا ما يلي:
إبراز ةور الطاقة المتجدة وأهميتها في تحقيق التامية المستدامة بدو اإلجرار بالبيئة وقذل أهمية تحفيز االستثمارات في مجااالطاقة المتجدة .
زياة الطلق على الطاقة لتحقيق أهداف التامية مل الحد من استخداة الطاقة التقليدية.أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:
ةفل عملية البحع وتطوير الطاقة المتجدة من ةالا إبراز حج المخاطر البيئية التي تواج البشرية.إيجاة سبف واستراتيجيات قوية للتحوا إلى اقتصاةيات الطاقة المتجدة في الجزائر وتشجيل االستثمار في هذا المجاا.منهج الدراسة :قصد تحقيق ااهداف المحدة ت االعتماة على الماهج الوصفي التحليلي الذي يتالءة وهدا الاوا من البحوث ،التي تقوة
على جمل الحقائق والبياقات الكمية أو الكيفية عن الظاهر المراة ةراستها ،ومحاولة تفسير هذه الحقائق تفسيرا قافيا ةدمة للموجوا.
مصطلحات البحث:
الطاقات المتجددة :تتشكف الطاقة المتجدة من مصاةر الطاقة الااتجة عن مسارات الطبيعة التلقائية قرشعة الشمس والرياح والتي تتجدةفي الطبيعة بوتير أعلى من وتير استهالقها.
التنمية المستدامة :هي التامية التي تلبي احتياجات الحاجر من ةو المساومة بقدر ااجياا المقبلة علي تلبية احتياجاتها.مصادر الطاقة المتجددة :هي عبار عن مصاةر طبيعية ةائمة وغير قاجبة ومتوفر في الطبيعة سواء قاقت محدوة أو غير محدوةولكاها متجدة باستمرار وهي قظيفة ال ياتج عاها أي تلوث بيئي.
الدراسات السابقة:
الدراسة األولى :ةراسة قاة بها محمد طالبي ،محمد ساحل ( ،)8002بعاوا " أهمية الطاقة المتجددة في حماية البيئة ألجل التنمية
المستدامة ،عرض تجربة ألمانيا" وتهدف هذه الدراسة إلى بلور حقيقة أهمية الطاقة المتجدة اجف التامية المستدامة ،والتعرف على
تجربة ألماقيا في هذا المجاا والتي يمكن أ تستفيد ماها العديد من ةوا العال الاامي وماها الدوا العربية ،وقد ةلصت هذه الدراسة إلى
الاتائج التالية:
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 للطاقة المتجدة أهمية بالغة في حماية البيئة باعتبارها طاقة قظيفة غير ملوثة ،قما أ التوسل في استخدامها من شرق أ يقلص مناستخداة الطاقة التقليدية المعروفة برثرها السيئ على البيئة ،ةاصة وأ قلفة توليد الكهرباء من الطاقة المتجدة آةذ في الاقصا وما
إمكاقية تحقيق تامية مستدامة.
 في ف تعقد مشكلة البيئة في ألماقيا ،تسعى الحكومة االماقية لحف هذه المشكالت باللجوء إلى الطاقة المتجدة  ،ةصوصا أ ألماقياتشهد ازةهارا قبيرا في مجاا الطاقة المتجدة  ،وما التقليف من استخداة الطاقة التقليدية والحد من اقبعاث الغازات الضار من الكربو
والايتروجين والكبريت.
الدراسة الثانية :ةراسة قاة بها حاج موسى أحمد (" ،)8002بعنوان الطاقة الناضبة وعالقتها بالتنمية المستدامة" دراسة حالة
الجزائر  ،تااولت الدراسة زياة الوعي بترشيد الطاقة وأهميتها في إطالة عمر الوقوة ااحفوري ،ومعرفة مكاقة قطاا الطاقة المستدامة
والطاقة الااجبة في االقتصاة الجزائري.
وقد توصف إلى الاتائج التالية ،أةاء اال قتصاة الوطاي ال يزاا مرتبطا بدرجة قبير بقطاا المحروقات وهو المصدر الوحيد للطاقة ،قما أ
تطبيق التامية المستدامة يؤةي إلى الوصوا إلى ما يعرف بالعدالة االقتصاةية ،والطاقة المتجدة على الرغ من التحديات التي تواجهها
إال أقها تعد مصدرا مستقبليا للطاقة.
الدراسة الثالثة :ةراسة قاة بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في جمهورية مصر العربية ( ،)8002بعاوا "دراسة
مستقبل الطاقة الشمسية في مصر" ،وقاقت أه قتائج الدراسة ،وجل الدولة لعدة من المشاريل المستقبلية التي تسعى الستغالا الطاقة
الشمسية وإحاللها محف الطاقة غير المتجدة  ،ومن تل المشاريل والتي تهدف إلى زياة ما تسه ب الطاقة الشمسية في توفير احتياجات
مصر من الكهرباء الاظيفة والحد من االعتماة على الوقوة التقليدي في توليد الكهرباء ،والخطة الخماسية للطاقة الشمسية (-0202/0202
 ، )0202/0202تهدف إلى إقشاء محطة شمسية حرارية لتوليد الكهرباء بقدر إجمالية  022ميغاوات ،أما الخطة الثاقية هي الخطة
التافيذية ( )0202/0202-0202/0202والتي تهدف للوصوا بالقدرات المرقبة من الطاقة الشمسية إلى  0222ميغاوات ةالا الفتر
المقرر للمشروا.
الدراسة الرابعة :ةراسة قامت بها فريدة كافي ( ، )8002بعنوان الطاقات المتجددة بين تحديات الواقع ومأمول المستقبل :التجربة
األلمانية نموذجا ،واتبعت ،وقد تااولت الترصيف الاظري للطاقات ،الوجل العالمي للطاقات المتجدة واقتصاةاتها ،التحديات والعوامف
التي تواج قمو الطاقة المتجدة واقتشارها وعرض التجربة الرائد في مجاا الطاقة المتجدة " ألماقيا" ،وتوصلت الدراسة إلى الاتائج
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التالية :اللجوء إلى الطاقة المتجدة هو الحف اامثف للمزاوجة بين ااهداف االقتصاةية والبيئية ،التوسل في استخداة الطاقة ااحفوري
يعرقف قمو الطاقة المتجدة .
مقارنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية:
بالاسبة للدراسة ااولى فإقها تهدف إلى بلور حقيقة أهمية الطاقة المتجدة اجف التامية المستدامة ،والتعرف علي تجربة ألماقيا في هذاالمجاا ،أما الدراسة الحالية فقد أعطت أهمية لالستثمار في الطاقات المتجدة من ةالا عرض واقل وإمكاقيات الكبير للجزائر التي
تملكها ،لالستثمار في الطاقات المتجدة لما لها من إسقاطات إيجابية على التامية المستدامة.
-بالاسبة للدراسة الثاقية فتااولت التعري

بمصطل التامية المستدامة التي أصب العال يااةي بضرور تحقيقها ،ومعرفة الدور الذي

يمكن أ تلعب الطاقة ال متجدة في تحقيق التامية المستدامة ،أما الدراسة الحالية فقد أولت أهمية إلى االستثمار في الطاقات المتجدة ،
ةصوصا االستثمارات في مجاا الطاقة الشمسية والهوائية والمائية والتحديات التي تواج الجزائر مستقبال ةاصة في مجاا البيئة وتغير
المااخ واالحتباس الحراري ،ال ذي أصب يمثف ةطرا على العال وبخاصة على الجزائر لما لها من اقعكاسات سلبية على التامية
المستدامة.
بالاسبة للدراسة الثالثة اهتمت بزياة الوعي بترشيد الطاقة وأهميتها في إطالة عمر الوقوة ااحفوري ،ومعرفة مكاقة قطاا الطاقةالمستدامة والطاقة الااجبة في االقتصاة الجزائري ،على عكس الدراسة الحالية التي تسعى إلى التوج قحو الطاقات المتجدة والاظيفة
والصديقة للبيئة من ةالا االستثمار والتاويل االقتصاةي في مجاا الطاقة.
بالاسبة للدراسة الرابعة فقد رقزت هذه الدراسة على مستقبف الطاقة الشمسية في مصر ،أما الدراسة الحالية فقد أقدت على االستدامةللطاقات المتجدة في الجزائر من ةالا االستثمار في جميل االستخدامات المختلفة للموارة الطاقوية بهدف تحقيق أقبر قدر من الفاعلية
واالستدامة واإلقصاف.
بالاسبة للدراسة الخامسة تااولت الترصيف الاظري للطاقات ،والوجل العالمي للطاقات المتجدة واقتصاةاتها ،التحديات والعوامف التيتواج قمو الطاقة المتجدة واقتشارها وعرض التجربة الرائد في مجاا الطاقة المتجدة " ألماقيا" ،أما الدراسة الحالية فقد رقزت على
عرض واقل الطاقات المتجدة في الجزائر والتي تعد في بدايتها من ةالا االستثمار الذي يعد ةيارا استراتجيا لتحقيق تامية مستدامة،
تتطلق تضافر جميل الجهوة في استخداة مصاةر الطاقة المتجدة وذل عبر اعتماة السياسات والتشريعات المااسبة واتخاذ اإلجراءات
التقاية الضرورية ،وتصمي إطار جاذب لالستثمار وتعديف هيكف أسعار الطاقة المتجدة وإقشاء قافذ استثمارية ةاص بمشاريل الطاقة
المتجدة  ،وإشراك القطاا الخاص والعاة في تافيذ مشاريل الطاقة المتجدة والتدريق والترهيف والتشبي في مجاا الطاقة المتجدة وةع
أبحاث الطاقة المتجدة .
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وبغية اإللمام بعناصر هذا الموضوع ،تم تقسيم هذه الدراسة إلى المحاور التالية:
 التأصيل النظري للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
 واقع الطاقات المتجددة في الجزائر.
 االستثمار في البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
المبحث األول :التأصيل النظري للطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
 -0مفهوم الطاقة المتجددة:
الطاقة المتجدة هي الطاقة المستمد من الموارة الطبيعية التي تتجدة أي التي ال تافذ ،تختل
والفح والغاز الطبيعي لذل يمكن تعري

جوهريا عن الوقوة ااحفوري من البتروا

الطاقة المتجدة برقها تل الموارة التي قحصف عليها من ةالا تيارات الطاقة التي يتكرر

وجوةها في الطبيعية على قحو تلقائي وةوري.
وأيضا الطاقة المتجدة هي عبار عن مصاةر طبيعية ةائمة وغير قاجبة ومتوفر في الطبيعية سواء قاقت محدوة أو غير محدوة
ولكاها متجدة باستمرار ،وهي قظيفة ال ياتج عاها تلوث بيئي قسبيا.
 - 0- 0تعريف مختلف الهيئات الدولية للطاقة المتجددة:
تعريف وكالة الطاقة العالمية ) :(IEAتتشكف الطاقة المتجدة من مصاةر الطاقة الااتجة عن مسارات الطبيعة التلقائية قرشعة الشمسوالرياح والتي تتجدة في الطبيعة بوتير أعلى من وتير استهالقها.
تعريف الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ) :(IPCCالطاقة المتجدة هي قف طاقة يكو مصدرها شمس ،جيوفيزيائي أوبيولوجي والتي تتجدة في الطبيعة بوتير معاةلة أو أقبر من قسق استعمالها ،وتتولد من التيارات المتتالية والمتواصلة في الطبيعة قطاقة
الكتلة الحيوية ،الطاقة الشمسية ،طاقة باطن اارض حرقة المياه ،طاقة المد والجزر في المحيطات وطاقة الرياح ،وتوجد العديد من
اآلليات التي تسم بتحويف هذه المصاةر إلى طاقات أولية قالحرار والطاقة الكهرومائية وإلى طاقة حرقية باستخداة تكاولوجيا متعدة
تسم بتوفير ةدمات الطاقة من وقوة وقهرباء]. [0
تعريف برنامج األمم المتحدة للحماية البيئة ) : (UNEBالطاقة المتجدة عبار عن طاقة ال يكو مصدرها مخزو ثابت ومحدوة في
الطبيعة ،تتجدة بصفة ةورية أسرا من وتير استهالقها وتظهر في ااشكاا الخمسة التالية :الكتلة الحيوية ،أشعة الشمس ،الرياح ،الطاقة
الكهرومائية وطاقة باطن اارض]. [8
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 - 8- 0مصادر الطاقة المتجددة:
مصاةر الطاقة المتجدة هي عبار عن مصاةر طبيعية ةائمة وغير قاجبة ومتوفر في الطبيعة سواء قاقت محدوة أو غير محدوة
ولكاها متجدة باستمرار وهي قظيفة ال ياتج عاها أي تلوث بيئي ومن أه هذه المصاةر:
 الطاقة الشمسية:
طاقة الشمس أو الطاقة الشمسية هي أه مصدر للطاقة الحرارية والتي يت تحويلها إلى طاق قهربائية ،ويمكن اللجوء إلى الطاقة الشمسية
في محطات توليد الكهرباء ليت استخدامها في الحصوا على بخار ماء يعمف على تشغيف تربياات توليد الكهرباء ،ومن التطبيقات الشائعة
اشعة الشمس السخاقات الشمسية المستخدمة في ت سخين المياه بالماازا بدال من تل السخاقات التي تعمف بالغاز الطبيعي]. [3
يمكن قشر الطاقة الشمسية على قطاس المرافق ،حيع تقوة آالف الصفائ

من االواح الشمسية أو المرايا بتغذية الكهرباء إلى الشبكة ،أو

على قطاس جيق تقوة ترقيبات صغير مثبتة على السط بتوفير الكهرباء والمياه الساةاة لمازا فرةي ،ويمكن أ توفر أقظمة الطاقة
الشمسية المازلية هذه ما يكفي من الطاقة لتشغيف اإلقار المازلية وتشغيف الثالجة أو غيرها من السلل الكهربائية ،وإعاة شحن الهوات
الجوالة ،قما أ هااك طرس مختلفة الستغالا الطاقة الشمسية ماها:
 التدفئة الشمسية :استخداة حرار الشمس لتسخين المياه أو استخداة مواة معياة لتسخين أو تبريد المباقي ،ويمكن أ تستخدة هذه
العملية أيضا لتحلية المياه المالحة ومعالجة مياه الصرف الصحي ،ويمكن أ تستخدة الطاقة الشمسية أيضا لتوفير الطاقة الكهربائية آللة
الطبخ ومواقد الطهي في الماازا.
 الطاقة الشمسية :تحويف الطاقة الشمسية إلى قهرباء برحد الوسيلتين:


الطاقة الشمسية المرقز ) (CSPحيع تستخدة المرايا لترقيز الطاقة الشمسية من أجف توليد الحرار لغلي الماء وةفل التوربياات

البخارية وتوليد الكهرباء.


الفولطا جوئية ) ( PVحيع تحوا ةاليا أو ألواح الضوء مباشر إلى قهرباء ،وهذا الاوا من الطاقة الشمسية شائل أيضا في تطوير

الكهرباء على قطاس صغير ،لتزويد الشبكات الصغير والماازا الفرةية .تقليديا قا هااك تحديا ماعا التوسل في استغالا الطاقة
الشمسية:
أوال -قاقت وحدات الفولطا الضوئية الجاهز المتاحة في السوس في وقت مبكر حساسة للعوامف المااةية المحلية ،مثف ةرجات الحرار
القصوى ،ومستوى الرطوبة والرماا والتي يمكن أ تقلف من إقتاجها من الطاقة ،إ التقدة التقاي الحديع في تصمي االواح الشمسية
ااقثر مروقة يعاي أ الوحدات يمكن أ تبقى فعالة حتى في الظروف الصعبة.
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ثاقيا -قاقت تكلفة توليد الكهرباء من االواح الشمسية ةالا المراحف ااولى من التامية الشمسية أعلى بكثير من ااشكاا ااةرى من
الطاقة ،غير أ التحسياات التقاية على مدى العقد الماجي ةفضت التكلفة بدرجة قبير  ،بحيع أصب تطوير محطات توليد الطاقة
الشمسية الفولطا جوئية على قطاس واسل مجديا ويجري تافيذها ،وتتفوس بالفعف طاقة الرياح والطاقة الشمسية على مستوى المرفق العاة
في الماافسة من حيع السعر على الوقوة ااحفوري في بعض البلدا وبحلوا يمكن أ تكو الطاقة الشمسية على مستوى المرفق العاة
أرةص من الطاقة التي تعمف بالغاز في جميل ااسواس الرئيسية في جميل أقحاء العال  ،بما في ذل الصين وألماقيا والهاد وروسيا
والمملكة المتحد والواليات المتحد ]. [ 2
 طاقة المياه:
تعتبر المياه مصدر الطاقة المتجدة والااجج وااقثر شيوعا إلى ةرجة قبير  ،وقد ت استخداة المياه لقرو لتوليد الطاقة ،ويقوة أقثر من
150بلدا  77في المئة بتوليد قدر من الكهرباء من الطاقة المائية ،وتمثف  16في المئة من الطاقة المولد عالميا ،تاتج الطاقة المائية الحد
ااةقى من اقبعاثات ثاقي أقسيد الكربو وبتوفر مصدر قاف من الماء يمكن أ تضمن مصدرا مستمرا لتوليد الكهرباء ،أما إذا ل يت
تطويرها بطريقة حساسة بيئيا ،فإ الكهرباء المولد من المياه يمكن أ تؤةي إلى اةتالا بيئي قبير ،وتكالي

اجتماعية واقتصاةية من

ةالا البااء وإزاحتها من الخزاقات وةاصة عادما ال يت التخطيط لهذه المشاريل بشكف جيد.
قما تتعدة مصاةر الحصوا على الطاقة من المياه حيع يمكن توليدها من المصاةر التالية:
 توليد الطاقة من التيار النهري :يت توليد الطاقة بجعف مياه الاهر المتدفقة بشكف قاف تدير توربياات تقوة بتوليد الكهرباء ةو بااءسدوة.


السدود :يت تخزين المياه من قهر أو مصدر آةر في سد ،ويت توليد الكهرباء عادما يت استخداة المياه من السد لدفل التوربياات.

الطاقة المائية على نطاق صغير والنطاق بالغ الصغر :إ التكاولوجيا التي تستخدة تقليديا لتوليد الكهرباء على قطاس واسل يمكن أ
تستخدة أيضا على قطاس أصغر بكثير ،ويمكن في قثير من ااحيا استخداة "مايكرو -المائية" لتوفير الكهرباء للمجتمعات التي ليست
قريبة من شبكة الكهرباء.
• طاقة المحيطات:
قا من المعروف على مدى عقوة برق من الااحية الاظرية يمكن استثمار الطاقة الحرقية الااجمة عن حرقة المحيطات لتوليد الكهرباء،
وال يزاا هذا الشكف من أشكاا الطاقة المتجدة إلى حد قبير في مرحلة تجريبية ولكن ل إمكاقية قاماة ،وهااك طريقتا رئيسيتا لتوليد
الكهرباء من المحيطات:
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طاقة المد والجزر:

 إ تقايات تيار المد والجزر مماثلة لتقايات توليد الطاقة الكهرومائية من التيار الاهري ،ولكن باستخداة مياه المحيطات ،توجلالتوربياات في موقل حيع سيتدفق المد عبره بشكف طبيعي لتوليد الكهرباء.
 يشب الحجز المد جزري السدوة المائية التقليدية ،يت حجز مياه المد القاةمة ويت توليد الكهرباء عادما يدةف هذا الماء أو يت إطالق منالحجز ،وعلى الرغ من االعتراف برق مصدر محتمف للطاقة وتوليد الكهرباء في الجزء المبكر من القر العشرين ،قاقت طاقة المد
والجزر محدوة بسبق ارتفاا تكلفة اإلقتاج ومحدوةية المواقل ،ويجري حاليا تجريق طرس جديد لتوسيل جدوى هذا ااسلوب.


طاقة الموج :تحتوي الموجات على قميات قبير من الطاقة غير المستغلة ومل ذل قا استغالا تل الطاقة تحديا تقايا ،وهااك عدة من

الطرس لتحويف طاقة الموج إلى قهرباء ،بما في ذل استخداة المكابس التي يت وجعها بشكف عموةي على اامواج ،والاظ التي تستخدة
موجات تتررج لدفل المياه عبر توربياات لتوليد الكهرباء.
• طاقة الرياح:
هي الطاقة الهوائية وهي استخداة الرياح في تحويف الطاقة الحرقية إلى طاقة قهربائية والامط الشائل لطاقة الرياح هو استخداة المراوح
التي تعمف قمحرقات تدير توربياات هذه المراوح المعروفة باس (طواحين الهواء ) وال تقتصر مهاة توربياات الرياح على إقتاج
الكهرباء وإقما تستخدة في تطبيقات أةرى عديد مثف جخ المياه وفي ري ااراجي الزراعية وفي تسخين المياه ،ومراوح الهواء هذه
التي تاتج الطاقة يمكن باائها في غضو أسابيل مما يجعلها مصدر فعاا وسريل إلقتاج الطاقة ،ولكن من الصعوبات التي تواج توليد
الطاقة بواسطة الرياح هي أ الرياح مصدرها متذبذب لطاقة متذبذبة ،حيع ال يتوافر الهواء السريل طواا العاة برقمل  ،فهااك أوقات من
الرياح القوية وهااك أوقات من الهواء الساقن ،لذل ال يمكن االعتماة عليها قمصدر ثابت للحصوا على الطاقة.
وقد استثمرت بعض الدوا بكثافة في استخداة طاقة الرياح ،تاتج الداقمارك اآل على سبيف المثاا  35في المئة من احتياجاتها من
الكهرباء من توربياات الرياح ويتمثف أحد تحديات طاقة الرياح في أقها ليست مصدرا مستقرا لتوليد الكهرباء ،إذ يختل

المعدا اعتماةا

على قو الرياح لتحري التوربياات في أي وقت من ااوقات ،يمكن أ تكو الرياح عاصرا قيما في ةطة أوسل قطاقا لتوليد الكهرباء
وغالبا ما تقار مل غيرها من مصاةر الطاقة المتجدة .
وهااك تحد آةر أثير مؤةرا لطاقة الرياح يتعلق بالمخاوف التي أبداها السكا الذين يقيمو بالقرب من توربياات الرياح ،ومل ذل  ،فإ
وتير توليد الكهرباء من طاقة الرياح على مااطق السواحف سارت بسرعة ،وترتي المملكة المتحد في الطليعة ،إذ ت القضاء على بعض
التحديات السياسية التي تواجهها التوربياات البرية وت السماح بالوصوا إلى مورة الرياح ااقوى المتوفر على الشاطئ ،وقما هو الحاا
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مل الخاليا الفولطا الضوئية والطاقة الشمسية ،فإ تكلفة تكاولوجيا طاقة الرياح قد اقخفضت بشكف ملحو في العقد الماجي ،مما يجعف
طاقة الرياح ماافسة أو قريبة من ةرجة الماافسة من حيع التكلفة ]. [5
 طاقة الكتلة الحيوية:
يشير مصطل "الطاقة الحيوية" بشكف عاة إلى استخداة المواة العضوية ،الاباتات أو مخلفات الحيواقات قمصدر للطاقة ،ومل ذل فإ
الحقف يخضل لبلبلة وجدا مستمرين ،ويجق اتخاذ الحيطة لتمييز المصاةر المختلفة والتقايات المستخدمة لتوليد طاقة الكتلة الحيوية.


الكتلة الحيوية التقليدية :تمثف حوالي  % 10من مجموا الطاقة المستهلكة على قوقق اارض ،والكتلة الحيوية التقليدية هي حرس

الخشق والمواة الاباتية أو المخلفات الحيواقية من أجف تدفئة الماازا وطهي الطعاة ،إذا ت الحصوا على الكتلة الحيوية من مصاةر
مستدامة ،مثف غابة تدار بشكف جيد أو تفف من إقتاج قصق السكر ،فإق يمكن اعتبارها شكال من أشكاا الطاقة المتجدة  ،ومل ذل فإ
معظ وقوة الكتلة الحيوية التقليدية مصاةره ليست مستدامة ،وبالتالي يساه في تدهور الاظ اإليكولوجية المحلية ،ويولد حرس الكتلة
الحيوية التقليدية اغراض الطهي والتدفئة قميات قبير من تلوث الهواء في ااماقن المغلقة ،ول ترثيرات صحية سلبية ةطير  ،وةاصة
على الاساء وااطفاا ،الذين يقضو معظ وقته قرب المواقد.


الغاز الحيوي :ويت إقتاج الغاز الحيوي عن طريق تخمير المواة القابلة للتحلف مثف َروْ ث الحيواقات أو الافايات الاباتية ،ومثف الغاز

الطبيعي يمكن استخداة الغاز الحيوي لتدفئة الماازا وقوقوة لمواقد الطبخ ،إ التكاولوجيا الالزمة إلقتاج الغاز الحيوي بسيطة وطويلة
اامد ورةيصة ،ويمكن قشرها بسهولة قسبية في المجتمعات الريفية الصغير لتحويف الافايات العضوية إلى مصدر وقوة قظي

ومتجدة،

ومل ذل تجدر اإلشار إلى أ هذه التقاية تتطلق صياقة قبير ول تسفر عن قتائج إيجابية في جميل البلدا  ،شريطة أ يت تغذية الغاز
الحيوي الماتج من قفايات المكبات في شبكة الغاز ،أو قما في الصين حيع يت الترويج لهاجمي الغاز الحيوي لفوائده للصحة العامة
)إزالة الافايات( وبافس القدر للحصوا على الطاقة.


الوقود الحيوي :يشير مصطل الوقوة الحيوي إلى عاة زرا المحاصيف فقط الستخدامها في إقتاج الطاقة وعاة قوقوة للاقف ،فعلى

سبيف المثاا يمكن استخداة الذر أو قصق السكر لصال اإليثاقوا ،في حين أ وقوة الديزا الحيوي يمكن أ يصال من الزيوت الاباتية
والدهو الحيواقية.
وللوقوة الحيوي العديد من المزايا ،فخالفا لغيرها من مصاةر الطاقة المتجدة يمكن أ تاتج المواة العضوية الوقوة الذي يمكن ةلط مل
البازين لتزويد وسائط الاقف البري بالطاقة ،ومل ذل أثارت زراعة المحاصيف إلقتاج الوقوة الحيوي في الساوات ااةير جدال قبيرا
اقها يمكن أ تحوا ااراجي الزراعية بعيدا عن إقتاج الغذاء مما يسه في ققص المحاصيف وارتفاا أسعار المواة الغذائية وتفاق الجوا
في العال  ،وتتساءا العديد من الدراسات عما إذا قا الوقوة الحيوي وةاصة من الذر إلقتاج اإليثاقوا ،هو أقف إشباعا بالكربو من
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الوقوة ااحفوري ،إذ أق يساه في تغيير استخداة ااراجي بشكف غير مباشر وفي التصحر وإزالة الغابات وزراعة القطل والحرس،
والتي تعتبر قلها مصاةر قبير للغازات المسببة لالحتباس الحراري] ، [ 2وعلى الرغ من عديد القضايا الراهاة المتعلقة بإقتاج
واستخداة الوقوة الحيوي بدأت التطورات الحديثة بمعالجة بعض هذه التحديات لجيف الوقوة الحيوي ااوا ،ويثير الجيف الثاقي من الوقوة
الحيوي باستخداة المواة السليولوزية وتطوير محاصيف وقوة حيوي جديد عداءا أقف بكثير مل صااعة اإلقتاج الغذائي.


الكهرباء من المخلفات الزراعية :ةالفا اقواا الوقوة الحيوي التي غالبا ما تتاافس على ااراجي والموارة مل إقتاج الغذاء ،يمكن أ

تحرس مجموعة واسعة من ماتجات الافايات الزراعية التي يت التخلص ماها عاة لتوليد الكهرباء ،والبلد الرائد في هذا المجاا هي
موريشيوس ،والتي وجعت إطار سياسة قوية لتشجيل المزارعين على استخداة التل

(الافايات العضوية من القصق الااجمة عن إقتاج

السكر) لتزويد مولدات بالطاقة التي تغذي الكهرباء في الشبكة الوطاية في البالة .وفي المااطق ةارج قطاس الشبكة ،يمكن استخداة بعض
الاباتات التي قاقت تعتبر في السابق أعشابا مثف الجاتروفا إلقتاج وقوة بديف لتزويد مولدات الديزا بالطاقة ،على الرغ من أقها عادما
تزرا ةصيصا لهذا الغرض يمكن أ تثير بعض قفس العيوب مثف الوقوة الحيوي ،ويمكن االستفاة ماها في الحصوا على الكهرباء
بعد طرس ماها ]:[7


الحرس المباشر أو غير المباشر.



عن طريق التخمر الالهوائي.



عن طريق التقطير.



ااسمد الكيماوية.



الطاقة الجوفية لحرارة باطن األرض:

إ ارتفاا ةرجة الحرار في باطن اارض من الممكن االستفاة ماها في توليد طاقة يمكن استخدامها في توليد الكهرباء ،وةاصة من
استغالا ةرجات الحرار المرتفعة للمياه الجوفية ،وهااك ثالثة استخدامات رئيسي للحرار الجوفية:


استخداة الحرار بشكف مباشر من ةالا ةزاقات تقل بالقرب من سط اارض.



إقشاء ةزاقات تحت سط اارض لعمق يتراوح ما بين ما  4-0ق للحصوا على مياه ساةاة تعمف على توليد الكهرباء.



تدفئة المباقي عن طريق مضخات حرارية تستفيد من حرار الصخور أو المياه المتواجد بالقرب من سط اارض.

وفي قهاية عاة  0222قاقت القدر الحرارية العظمى المرقبة عالميا بالاسبة إلى تطبيقات التدفئة غير الكهربائية أعلى من 02222
ميغاوات حرارية بحسق تقرير وقالة الطاقة الحيوية الحرارية ) (IGAعاة .[ 2] 0202
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 -8اإلطار النظري للتنمية المستدامة:
 -0مفهوم التنمية المستدامة:
التامية المستدامة هي قموذج شامف لألم المتحد  ،ت توصي

مفهوة التامية المستدامة في تقرير للجاة ببورتالقد " 0892هي التامية التي

تلبي احتياجات الحاجر ةو المساس بقدر ااجياا المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة " ،االستدامة هي قموذج للتفكير حوا المستقبف
االقتصاةي الذي يضل في الحسبا االعتبارات البيئية واالجتماعية واالقتصاةية في إطار السعي للتامية وتحسين جوة الحيا  ،ومن هاا
أصبحت التامية المستدامة مطلبا أساسيا لتحقيق العدالة واإلقصاف في ت وزيل مكاسق التامية والثروات بين ااجياا المختلفة.
 - 0- 0تعاريف التنمية المستدامة:
قد برزت محاوالت عديد لتعري
عاة  0880على تعري

التامية المستدامة ماذ بداية هور ذل المفهوة ساة  ،0892حيع اتفقت ةوا العال في مؤتمر اارض

التامية المستدامة "أقها جرور إقجاز الحق في التامية بحيع تتحقق على قحو متساو الحاجات التاموية والبيئية

اجياا الحاجر والمستقبف" وفيما يلي بعضا من هذه التعريفات:
 تعريف اللجنة العالمية للبيئة والتنمية:التي شكلتها اام المتحد لدراسة هذا الموجوا وقدمت هذا التعري
ومختصرا للتامية المستدامة بتعري

عاة  0892بعاوا مستقبلاا المشترك ،إذا يعد هذا التعري

شامال

"برقها التامية التي تلبي احتياجات الحاجر من ةو المساومة بقدر ااجياا المقبلة على تلبية

احتياجاتها" ].[9
 تعرف منظمة األغذية والزراعة (الفاو) التنمية المستدامة:"برقها إةار وحماية قاعد الموارة الطبيعية وتوجي التغير التقاي والمؤسسي بطريقة تضمن تحقيق استمرار إرجاء الحاجات البشرية
لألجياا الحالية والمستقبلية ،إ تل التامية المستدامة (في الزراعة والغابات والمصايد السمكية) تحمي اارض والمياه والمصاةر
الوراثية الاباتية والحيواقية وال تضر بال بيئة ،وتتس برقها مالئمة من الااحية الفاية ومااسبة من الااحية االقتصاةية ومقبولة من الااحية
االجتماعية".
 تعريف إدوارد باربيار : Edward Barbierبرقها ذل الاشاط االقتصاةي الذي يوةي إلى االرتفاا بالرفاهية االجتماعية مل أقبر قدر من الحرص على الموارة الطبيعية المتاحة،
وبرقف قدر من ااجرار واإلساء البيئية]. [10
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 -8-0أهداف التنمية المستدامة:
تضل التامية المستدامة في اعتبارها مجموعة من ااهداف التي تسعى لتحقيقها ،حيع تتمرقز معظ أهداف التامية المستدامة حوا الحفا
على البيئة وحسن استغالا الموارة الموجوة بها وإتاحة فرص لألجياا القاةمة لالستفاة ماها ،وتتمثف أهداف التامية المستدامة.
 .0تحقيق حيا أفضف للبشر وذل عن طريق الحفا على البيئة ،والتعامف مل الطبيعية بما يحقق حيا أفضف للسكا .
 .0تعزيز وعي البشر بالمشكالت البيئية القائمة وتامية إحساسه بالمسئولية تجاهها ،وحثه على المشارقة الفعالة في إيجاة حلوا مااسبة
لها من ةالا مشارقته في اقتراح وإعداة وتافيذ ومتابعة مشاريل التامية المستدامة.
 .0تحقيق االستغالا اامثف للموارة ،حيع تواج التامية المستدامة مشكلة محدوةية الموارة عن طريق االستغالا اامثف والك ء
للموارة المتاحة ،مما يتي فرصة قبير لألجياا القاةمة لالستفاة من الموارة المتاحة ،مما يحقق ةرجة قبير من العدالة بين ااجياا
الحالية وااجياا القاةمة.
 .4تفعيف التكاولوجيا الحديثة وربطها برهداف المجتمل ،قما تعتمد التامية المستدامة بشكف قبير على التكاولوجيا الحديثة ،وتسعى ةائما
إلى تامية استخدامها في تحقيق أهداف المجتمل ،وذل عن من ةالا توعية المواطاين برهمية التقايات المختلفة في المجاا التاموي،
وقيفية استخداة المتاح والجديد ماها في تحسين قوعية حيا المجتمل وتحقيق أهداف الماشوة  ،ةو أ يوةي ذل إلى مخاطر وأثار بيئية
سالبة.
باإلجافة إلى ذل اعتمدت قمة اام المتحد للتامية المستدامة في  02سبتمبر  0202قرارا بعاوا "تحويف عالماا :جدوا أعماا 0202
للتامية المستدامة" يشمف على  02هدفا للتامية المستدامة.
 -3-0مؤشرات التنمية المستدامة:
في إطار السعي الجاة قحو تحقيق أهداف التامية المستدامة ،يستخدة االقتصاةيو بعض المؤشرات التي تساه في تقيي مدى تقدة الدوا
والمؤسسات لتحقيق أهداف التامية المستدامة بصور فعلية ،حتى يستطيل صااا السياسة العامة استخدامها في عمليات صال القرار ،قما
أ مؤشر التامية المستدامة هو المؤشر الذي يحدة الطريق وما تحقق من أهداف ،وق هو البعد عن الهدف الماشوة ،والمؤشر الجيد هو
الذي يحدة المشكلة قبف وقوعها.
وقبف اإلشار إلى تل المؤشرات ال بد من معرفة ما يجق أ يتوافر في تل المؤشرات لاتمكن من االعتماة عليها على أ تكو قالتالي:
 قومية في المقاة ااوا من حيع المدى والحج .
 ترتبط بالهدف الرئيسي لتقيي التقدة قحو التامية المستدامة.
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 قابلة للفه  ،بمعاى أ تكو واجحة وبسيطة وغير غامضة إلى أقصى ةرجة ممكاة.
 في إطار قدرات الحكومات الوطاية.
 محدوة من حيع العدة ،ويمكن تكييفها طبقا للتامية المستقبلية.
 متسعة لتشمف أجاد أعماا القر الحاةي والعشرين والتامية المستدامة.
 تمثف اإلقفاس الجماعي العالمي إلى أقصى ةرجة ممكاة.
 تعتمد على البياقات المتاحة أو المتاحة بتكلفة معقولة ،وموثقة وبجوة معلومة ويمكن تحديثها باقتظاة.
 - 0- 3- 0المؤشرات االقتصادية:
اهت االقتصاةيو في مرحلة مبكر بالامو االقتصاةي إ ل ققف بالتامية ،وجعوا حوا ذل الاظريات التي رقزت على عوامف اإلقتاج
وقم  ،أو على جواقق الاظر إلي عرجا وطلبا ،أو على عالقات اإلقتاج وبيئت  ،والتي تتمثف في:
 - 0بنية االقتصاد القومي واألداء االقتصادي:
حيع يصا

هذا المؤشر ةصائص الجهاز االقتصاةي للبلد من ةالا التعرف على معدا متوسط الفرة من الكتلة اإلجمالية للدةف ،أو في

شكف قسق مختلفة من الااتج القومي اإلجمالي قمعدا التصدير أو االستيراة أو الديو  ،إجافة إلى قسق القي المضافة في الصااعات
التحويلية والتي من شرقها أ تعزز قفاء اإلقتاج المحلية ] ، [11والتي تساه في رفل حصة االستثمارات في الااتج اإلجمالي ،وتوسيل
قاعد الصاةرات من السلل والخدمات.
- 8تغيير أنماط اإلنتاج واالستهالك:
وهي قضية رئيسية في التامية المستدامة ،حيع يتميز العال بسياة الازاعات االستهالقية في ةوا الشماا وأقماط اإلقتاج غير المستدامة
التي تستازف الموارة الطبيعية سواء في ةوا الشماا أو ةوا الجاوب ،فال بد من تغيير هذه ااقماط بهدف المحافظة على تل الموارة
وإتاحتها لجميل سكا المعمور بشكف متساو وجما بقائها لألجياا المستقبلية ،وقما تتحدة أيضا في قصيق الفرة من استهالك الطاقة
وإمكاقية الحصوا على هذه المصاةر وجرور تغيير ماظومة اإلمداة الطاقوي العالمي واالقتقاا من الوقوة ااحفوري إلى الطاقات
المتجدة  ،والحد من إقتاج الافايات الصااعية الخطير ]. [12
- 3مؤشرات التنافسية:
وجل المعهد العربي للتخطيط مؤشرات للتعبير عن هذه التاافسية في الدوا الاامية ومقارقتها مل عدة من الدوا المتقدمة ،وترتكز هذه
ااةير على تحليف القيمة المضافة للصااعات التحويلية ،وقياس مدةالت الزراعة وإقتاجيتها ومقارقة قسق الصاةرات من السلل
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والخدمات الماظور وغير الماظور قسبة للوارةات ،وقياس قيمة الدين مقابف الااتج الوطاي اإلجمالي ،ومعدالت االقفتاح على التجار
الخارجية وشفافية المعامالت الدولية ،إجافة إلى مجموا المساعدات اإلقمائية الرسمية المقدمة أو المتلقات.
 - 8- 3- 0المؤشرات االجتماعية ]: [03
وتعاي توفير الظروف للدوا والبشر ليتمكاوا من تحقيق ما يلي:
- 0المساوا االجتماعية وتحقيق عدالة توزيل الثرو ومكافحة الفقر ،وهااك مؤشرين لقياس مدى تحقيق الدوا للعدالة االجتماعية هما
( قسبة عدة السكا تحت ةط الفقر ،ومقدار التفاوت بين الفئات الغاية والفئات الفقير ).
 - 0الرعاية الصحية المااسبة لجميل فئات الشعق ،وةاصة االهتماة بالمااطق الاائية واارياف مل السيطر على اامراض المتوطاة
وااوبئة الااتجة عن تلوث البيئة والمقياس لمعرفة مدى تقدة الرعاية الصحية ،حيع يتمثف في (معدالت وفيات اامهات وااطفاا
والرعاية الصحية ااولية ،والعمر المتوقل عاد الوالة  ،وقسبة التطعي جد اامراض المعدية).
- 0التعلي الذي يعد أه حقوس اإلقسا  ،اق هو السبيف ااه لتحقيق التامية المستدامة في أي مجتمل عصري ،وذل يحدث من ةالا
توجي التعلي إلي أهمية التامية وسبف تحقيقها ومجاالتها المختلفة ،والعمف على زياة التوعية عاد اافراة ةاصة الفقير ماه وتعريفه
برهمية التعلي على الفرة والمجتمل ،ومن مؤشرات تقدة التعلي (قسبة اامية ،مدى استمرار الفرة في مسير التعلي  ،وقسبة إقفاس الدولة
على التعلي والبحع العلمي).
 - 4السكن والسكا حيع يؤثر الامو السكاقي السريل ،وهجر سكا الري

للمد على تحقيق التامية المستدامة وتؤةي إلى إفشاا ةطط

التامية االقتصاةية والعمراقية للدولة ،وت إعداة مؤشرين لقياس ذل هما ( معدا الامو السكاقي ،وقصيق الفرة من ااباية العمراقية).
 - 2اامن االجتماعي وحماية اافراة من الجرائ ويتحقق ذل من ةالا تحقيق العدالة والديمقراطية والسالة االجتماعي ،ويقاس ذل
بمؤشر (عدة الجرائ المرتكبة لكف  0222فرة في المجتمل).
 - 3- 3- 0المؤشرات المؤسسية:
 - 0اإلطار المؤسسي وهو يشمف إقشاء أطر مؤسسية مااسبة لتطبيق التامية المستدامة من ةالا وجل استراتيجيات وطاية لكف ةولة،
والتوقيل على اتفاقيات عالمية بشر التامية المستدامة.
- 0قدر مؤسسات الدولة ع لى تحقيق التامية المستدامة ،وذل من ةالا اإلمكاقيات البشرية والعلمية واالقتصاةية والسياسية.
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 -4-3-1المؤشرات البيئية:
وتتمثف في قضايا البيئة المعاصر .
 .0التغير في الغالف الغازي لألرض ويتمثف في (االحتباس الحراري ،وثقق ااوزو ) ،وتغير المااخ ويقاس من ةالا (تحديد اقبعاثات
غاز ثاقي أقسيد الكربو في الجو) ومعالجة التلوث الهوائي الزائد ،وتحسين قوعية الهواء من ةالا بروتوقوالت (قيتو ،وموقترياا).
 .8استخدامات اارض من ةالا حمايتها من التدهور البيئي ،ووق

إزالة الغابات الطبيعية ،والزح

العمراقي على ااراجي الزراعية

مل العمف على تحقيق تامية مستدامة لإلقتاج الزراعي والغابي والرعوي.
 .3المسطحات المائية وحمايتها من التلوث وذل بوق

الصيد البحري الجائر ،ومعرفة ماسوب التلوث في المياه ،وحساب قمية المياه

بكف أقواعها ومقدار ما تفقده قف ساة ،وتامية الثرو السمكية وحماية أقواا ااسماك المعرجة لالققراض ،وحف مشكلة ارتفاا ماسوب
سط البحر في الساوات القاةمة والذي يشكف تهديد قبير سيؤةى إلى إغراس مساحات شاسعة من الجزر واليابس.
 -2-0أبعاد التنمية المستدامة:
وفقا للتعري

التامية المستدامة يتض جليا أقها تتضمن أربعة أبعاة تتس بالترابط والتكامف في إطار يتميز بالتاظي واالستغالا العقالقي

للموارة.
 .0البعد البيئي:
تهدف التامية المستدامة إلى تحقيق العديد من ااهداف البيئية :قاالستخداة الرشيد للموارة الااجبة ،بمعاى حفظ ااصوا الطبيعية بحيع
يترك لألجياا القاةمة بيئة مماثلة ،حيع إق ال توجد بدائف لتل الموارة ،ومراعا القدر المحدوة للبيئة على استيعاب الافايات ،والتحديد
الدقيق للكمية التي يابغي استخدامها من قف مورة من الموارة الااجبة ،وبالتالي فإ الهدف اامثف للتامية المستدامة هي التوفيق بين
التامية االقتصاةية والمحافظة على البيئة مل مراعا حقوس ااجياا القاةمة في الموارة الطبيعية ،ةاصة الااجبة ماها.
 .8البعد االقتصادي:
يهدف هذا البعد بالاسبة للبلدا الغاية إلى إجراء تخفيضات متواصلة في مستويات استهالك الطاقة والموارة الطبيعية ،والتي تصف إلى
أجعاف أجعافها في الدوا الغاية مقارقة بالدوا الفقير  ،فمثال يصف استهالك الطاقة الااجمة عن الافط والغاز والفح في الواليات
المتحد إلى مستوى أعلى ما في الهاد بـ  00مر .
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 .3البعد االجتماعي:
تشمف عملية التامية المستدامة تامية بشرية من ةالا العمف على تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعلي  ،فضال عن عاصر المشارقة
حيع يابغي أ يشارك الااس في صال القرارات التاموية التي تؤثر في حياته  ،ويشكف اإلقسا محور عملية التامية المستدامة
والتعريفات المقدمة حولها حيع تشير إلى عاصر العدالة واإلقصاف والمساوا  ،من ةالا إقصاف ااجياا المقبلة والتي يجق أةذ
مصالحها في االعتبار ،قما يجق إقصاف القس من البشر الحي حاليا الذين ال يتمتعو بفرص متساوية مل غيره  ،في الحصوا على
الموارة الطبيعية والخدمات االجتماعية ،والتامية المستدامة تهدف إلى القضاء على ذل التفاوت الصارخ بين هذه الفئات من ةالا تقدي
القروض للقطاعات االقتصاةية ،وتحسين فرص التعلي والرعاية الصحية.
 .2البعد التكنولوجي:
وهي تحقيق تحوا سريل في القاعد التكاولوجية للمجتمعات الصااعية إلى تكاولوجيا جديد أقظ

وأقفر وأقدر على الحد من تلوث البيئة،

وإيجاة تحوا تكاولوجي في البلدا الاامية اآلةذ في التصايل ،مل تفاةي تكرار أةطاء التامية وتفاةي التلوث البيئي الذي تسببت في
الدوا الصااعية بحيع يت التوفيق بين أهداف التامية والقواعد التي تفرجها البيئة.
المبحث الثاني :واقع الطاقات المتجددة في الجزائر
- 1نبذة عن الطاقات المتجددة :8008

الشكل( :)0العرض والطلب على الطاقة :اإلتجاهات الحالية
المصدر :الوكالة الدولية للطاقة ،8000 ،وبريتيش بتروليوم .8008
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الشل( :)8القدرات المركبة حاليا وأهداف الطاقة المتجددة 8030
المصدر :المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،نبذة عن الطاقة المتجددة في الجزائر ،8003 ،ص.0
يوج الشكف ،0سعي الجزائر من ةالا مشاريعها االستثمارية في مجاا الطاقات المتجدة إلى بلوغ قيمة معتبر من إقتاج الطاقة ذات
المصاةر المتجدة  ،تقدر باسبة  %42من اإلقتاج الوطاي الكلي للطاقة ،بعدما قاقت تمثف قسبة  % 0.0ساة  ، 2012وترقز في برقامجها
على الطاقة الشمسية حيع تتوقل أ تكو قسبة الطاقة المتولد من أصف شمسي  ، %83وتمثف  %60ماها بتقاية الطاقة الشمسية
المرقز  ،و  %23باستخداة الخاليا الفوتوجوئية ،وهذا ما يعكس القدرات المتراقمة المعتبر للطاقة الشمسية ،أما قسبة  %17فهي
موجهة للطاقة الرياح ،ولكن تبقى الطاقة ااحفورية تمثف أقبر حصة من الطاقة الوطاية باسبة %60في أفق  2030إال أق يوجد تحسن
قبير مقارقة بالقدرات المرقبة لساة  2012التي قاقت تمثف قسبة  %98من إجمالي الطاقة الوطاية.
- 2موارد الطاقة المتجددة في الجزائر:
إ من أه مصاةر الطاقة المتجدة المتوفر في الجزائر حاليا ،وتل المتوقل أ يكو لها شر في توفير الطاقة في المستقبف ،هي قف من
الطاقة الشمسية بالدرجة ااولى وطاقة الرياح والطاقة المائية.
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 -0-8الطاقة الشمسية:
قظرا لموقعها الجغرافي تمل الجزائر واحدا من أه القدرات الشمسية في العال  ،حيع إ مد إشراس الشمس على قامف التراب الوطاي
تتعدى  0222ساعة ساويا وتصف إلى  0822ساعة ساويا في الهضاب العليا والصحراء ،إ الطاقة المحصف عليها يوميا على مساحة
أفقية تقدر ب 0ة 0هي  2قيلوواط ساعي على معظ أجزاء التراب الوطاي أي حوالي  0222قيلوواط ساعي/ة/الساة في الشماا و0020
قيلوواط ساعي/ة/الساة في الجاوب ،والجدوا الموالي يوج القدرات الشمسية في الجزائر:
الجدول( :)0القدرات الشمسية في الجزائر
المنطقة الساحلية
4
0222

الهضاب العليا
02
0222

المناطق
مساحة%
معدا مد إشراقة الشمس
(ساعة/الساة)
0822
0222
معدا الطاقة المحصف عليها
(قيلوواط ساعي/ة/ 0الساة)
المصدر :وزارة الطاقة والمناجم ،دليل الطاقات المتجددة ،8002 ،ص.33

الصحراء
92
0222
0222

من بين أه مقومات الطاقة الشمسية بالجزائر ما يلي]:[02
• وفر ااراجي الصحراوية المشمسة أغلق أياة الساة قما أ الشمس تمتد بــــ أقثر من  2000ساعة في الساة.
• تعد صحراء الجزائر من أقبر الصحاري في العال وتمتاز بالحرار الشديد ةاصة في فصف الصي

حيع تفوس ةرجة الحرار 60

ةرجة ،وهي تمثف مساحة الصحراء في الجزائر أقثر من  ، % 92مما يساعدها من استغالا أقثر للطاقة الشمسية.
• تشير الكثير من الدراسات إلى أ الطاقة الشمسية التي تمتلكها الجزائر تتي لها حتى فرصة تصدير هذا الاوا من الطاقة لدوا ااةرى،
وذل التساا مساحة الجزائر واستمرار تعرجها لكميات عالية من موجات اإلشعاا الضوئي والكهرومغااطيسي الصاةر من الشمس.
• إ هااك التزامات للعديد من ةوا العال ومن جماها الجزائر في مؤشر المااخ الدولي في قوقها تعمف على تخفيض اإلقبعاثات الملوثة
التي تسبق االحتباس الحراري وتغير المااخ.
• توجد بالجزائر مجمعات قروية صغير متفرقة ومتباعد  ،حيع يقدر عدة سكا الري

 % 40من إجمالي السكا وأق قد يتعذر

اسباب عملية أو اقتصاةية ربط هذه القرى واارياف في بعض ااحيا بالشبكة الرئيسية للكهرباء لذا فإ الحف الماطقي في هذه الحالة
هو استغالا الطاقة الشمسية في هذه المجمعات الاائية.
• قثر الطرس التي يمكن بها استغالا الطاقة الشمسية بفعالية في الجزائر ويمكن تصايفها في ثالث فئات رئيسية هي ،التطبيقات الحرارية
وإقتاج الكهرباء والعمليات الكيميائية.
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• اقخفاض الغيوة في قثير من المااطق الصحراوية المؤهلة لهذا الاوا من االستغالا الطاقوي.
• ال تعاقي الجزائر من مشكف المساحة المطلوبة لتشيد االواح الشمسية ومستلزماتها وللحصوا على  1000واط من الكهرباء قحتاج إلى
مساحة من  7إلى  10متر مربل من هذه االواح.
• أثبتت العديد من ةراسات الجدوى في عد ةوا من بياها الجزائر ،أق يمكن استعاة رأس الماا المستثمر في الطاقة الشمسية ةالا فتر
تتراوح بين ثالث وةمس ساوات تتمكن بعدها الجهة المافذ لمشاريل الطاقة الشمسية من الحصوا على طاقة قظيفة ماخفضة التكلفة.
 -8-8طاقة الرياح:
يتغير المورة الريعي في الجزائر من مكا إلى آةر وهذا قاتج أساسا عن الطبوغرافيا وعن مااخ جد متاوا ،حيع تاقس الجزائر إلى
ماطقتين جغرافيتين قبيرتين ومتميزتين ،الشماا الذي يحده البحر اابيض المتوسط وبتضاريس جبلية تمثلها سلسلتي ااطلس التلي
والصحراوي ،بين هاتين السلسلتين توجد السهوا والهضاب العليا ذات المااخ القاري ،وتتميز الجزائر بمااطق غاية بسرعة رياح جيد
واقتصاةية تبلغ أقثر من 2ة /ثا ،قماطقة تيارت ،وهرا  ،تادوف ،قما قالحظ أ أقثر المااطق سرعة للرياح قماطقة عين صال ،
تيميمو  ،وأةرار بحيع تبلغ سرعة الرياح 2ة /ثا ،مما يجعف هذه الحقوا مااسبة إلقامة مزارا هوائية إلقتاج الطاقة الكهربائية]. [02
 -3-8طاقة حرارة األرض الجوفية:
يشكف قال الجوراسي في الشماا الجزائري احتياطيا هاما لحرار اارض الجوفية ويؤةي إلى وجوة أقثر من  02مابل مياه معدقية حار
واقعة أساسا في مااطق شماا شرس وشماا غرب البالة ،توجد هذه الماابل في ةرجات حرارية غالبا ما تزيد عن  42ةرجة مئوية،
والمابل ااقثر حرار هو مابل حماة مسخوطين  28ةرجة مئوية ،إ هذه الطفرات الطبيعية التي هي على العموة تسربات لخزاقات
موجوة تفوس لوحدها أقثر من 0ة / 0ثا من الماء الحار ،وهذا ال يمثف إال جزءا صغيرا من إقتاج الخزاقات أقثرها قحو الجاوب ،يشكف
تكوين القاري الكبيس ةزاقا واسعا من حرار اارض الجوفية ،يمتد على آالف ق  ،0ويت استغالا هذا الخزا المسمى عامة بـ طبقة ألبية
من ةالا تاقيق برقثر من 4ة /0ثا ،لو جمعاا التدفق الااتج عن هذه الطبقة االبية والتدفق الكلي لماابل المياه المعدقية الحار  ،فهذا يمثف
على مستوى االستطاعة أقثر من  222ميغاواط ].[02
 - 2- 8طاقة الكتلة الحيوية:
يمكن االعتماة على الافايات المازلية ،بشكف أساسي في توليد الغاز الحيوي من ةالا حرس الافايات ،وقدرت قتلة الافايات المازلية في
ساة  0200بحوالي  02.0مليو طن ،مما يسم بإقتاج حوالي  202.9مليو ة 0من الغاز الحيوي ،قما يمكن االستفاة من المواة
العضوية المترسبة في محطات معالجة مياه الصرف الصحي في إقتاج الغاز الحيوي المستخدة إلقتاج الحرار والكهرباء]. [02
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المبحث الثالث :االستثمار في البرنامج الوطني للطاقات المتجددة:
إ تامية الطاقات المتجدة في الجزائ ر تحظى باهتماة ةاص من طرف السلطات العمومية التي تسعى إلعطاء ةفعة جديد لهذا القطاا
قبديف للطاقات ااحفورية متااقصة الموارة ،وهذا عبر إطالس برقامج طموح لتطوير الطاقات المتجدة في فيفري  ،0200وت مراجعت
في ماي  ،0202ولتجسيد البرقامج يتعين على الدولة استثمار حوالي  002مليار ةوالر ،وتهدف الجزائر من ةالا هذا البرقامج الطموح
إلى إقتاج % 42من مصاةر طاقات متجدة في آفاس  ، 0202أما بالاسبة لبرقامج إقتاج الكهرباء المتجدة والموجهة إلى السوس الوطاي
المقدر بـ  00222MWسوف يت تطويره عبر المراحف التالية ]:[02
- 0برنامج إنتاج الكهرباء المتجددة:
المرحلة األولى  :8003-8000تتضمن إقشاء المشاريل الاموذجية ) )PROJETS PILOTESالةتبار مدى قجاعة مختل
التكاولوجيات المستخدمة في مجاا الطاقات المتجدة .
المرحلة الثانية :8002-8002 :البدء في تافيذ البرقامج .
المرحلة الثالثة :8080-8002 :تافيذ البرقامج على قطاس واسل ،حيع الجدوا الموالي يوج قمية الطاقة المتجدة المراة إقتاجها حسق
قف مصدر من مصاةر الطاقة المتجدة .
الجدول( :)8البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة
الوحدة :ميغاواط

المرحلة األولى
8080-8002

المرحلة الثانية
8030-8080

02222
0222
الفوتو ضوئية
4222
0202
الرياح
0222
الطاقة الشمسية المركزة
022
022
انتاج طاقة مزدوجة
242
022
الكتلة الحيوية
02
22
حرارة األرض الجوفية
02222
2282
اإلجمالي
المصدر :وزارة الطاقة والمناجم ،البرنامج الوطني لتطوير الطاقات الجديدة والمتجددة.
8003/00/03http://www.energy.gov.dz

اإلجمالي

00222
2202
0222
422
0222
02
88000

يتض من الجدوا أعاله أ االعتماة ااقبر سوف يكو على الطاقة الشمسية في إقتاج الطاقة الاظيفة ،ث تليها طاقة الرياح وهذا لكوالقدرات الشمسية التي تتوفر عليها الجزائر تعد قبير جدا ،قما تتطلل الجزائر إلى تصدير  02.222ميغاواط من  00.222ميغاواط ،ت
برمجتها ةالا العقدين المقبلين ،في حين توج  00.222ميغاواط لتلبية الطلق الوطاي على الكهرباء]. [03
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تخطط شرقة الكهرباء والطاقات المتجدة إلقتاج حوالي  082ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات البديلة في عد والياتبالهضاب العليا ةالا الصائفة المقبلة ،في إطار برقامج يستهدف إقجاز  00محطة لتوليد  022ميغاواط من الكهرباء عبر الوطن.
اقطلق برقامج تعمي الطاقات المتجدة ماذ  ، 0200وشرقة الكهرباء والطاقات المتجدة حديثة الاشر تعتبر شريكا فعاال في هذا البرقامجماذ  0200في إطار الحرقية التي يشهدها مجمل سوقلغاز ،حيع ت تكلي

الشرقة بإقجاز هذا المشروا الذي يستهدف إقجاز  00محطة

تاتج  022ميغاواط ،وةةلت  02وحدات ماها في الخدمة ،أما باقي الوحدات فتوجد في طور اإلقجاز بوتير سريعة ،وقد ت استالمها
ةالا صائفة  ، 0202تضاف إلى محطتين تجريبيتين ت إقجازهما قبف اقطالس المشروا ،واحد بغرةاية مجهز برحدث تكاولوجيات
الصفائ الشمسية والثاقية في والية أةرار التي ي ت فيها توليد الكهرباء عن طريق الطاقة عبر الرياح بماطقة قابرتا بسعة  02ميغاواط،
شرعتا في الخدمة ماذ صائفة  0204ليصب عدة محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجدة  00محطة على المستوى الوطاي،
السيما في الجاوب الكبير والهضاب ،وعديد المحطات ةةلت في الخدمة على غرار محطة جاقت و 2محطات برةرار وتماراست وعين
صال  ،بياما بلغت قسبة التغطية في أةرار حوالي  22بالمائة ،تليها تماراست بحوالي  02بالمائة وجاقت بـ  0ميغاواط وتادوف  42بالمائة
بـ  8ميغاواط ]. [80
يهدف البرقامج الوطاي لتطوير الطاقات المتجدة إلى إحالا الطاقات التقليدية بطاقة المرقزات الشمسية ةفعت هذه االستراتيجية إلىالعمف على إقامة الباى التحتية الالزمة لتطوير معدات وإقشاء محطات توليد من أجف إحالا الطلق المحلي بالطاقة الشمسية والتصدير في
CSPالطاقة الشمسية باستعماا القطات المستقبف ،حيع ت إقشاء أوا محطة هجياة تعمف بالغاز الطبيعي والطاقة الشمسية استلمت في
جوا  0200وبتكلفة قدرت بـ  002مليو يورو ،وبمد إقجازه تراوحت بـ  00شهر في إطار الشراقة مل مجمل  ABENERاإلسباقي
بحاسي رمف ،حيع تساه الطاقة الشمسية في إقتاج  23ميغاوات من أصف إجمالي يقدر بــــ  4234جيغاوات ،وتقوة المحطة ببيل
الكهرباء المولد من المصاةر الهجياة لمرقق سوقاطراك الجزائري من أجف تغطية حاجيات الجاوب من الكهرباء .
قد وجعت السياسات الوطاية لتطوير الطاقات المتجدة جمن إطار قاقوقي وقصوص تاظيمية ،حيع تمثلت الاصوص الرئيسية فيقاقو التحك في الطاقة وقاقو ترقية الطاقات المتجدة في إطار التامية المستدامة إلى جاقق قاقو الكهرباء والتوزيل العمومي للغاز،
وترتكز هذه السياسات على مجموعة من الهيئات والمؤسسات االقتصاةية ،بحيع تهت قف واحد ماها ،في حدوة اةتصاصها ،بتطوير
الطاقات المتجدة  ،وهااك ثالث هيئات تابعة لقطاا التعلي العالي والبحع العلمي تاشط ماذ ساة  0899في هذا المجاا قذقر ماها ]: [80
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أما بداةف قطاا الطاقة فيت التكفف بالاشاط المتعلق بترقية الطاقات المتجدة من طرف وزار الطاقة والمااج  ،ووقالة ترقية وعقلاةاستعماا الطاقة  UPRUEومن جهة أةرى يتدةف مرقز البحع وتطوير الكهرباء والغاز  CREDEGفي إقجاز وصياقة التجهيزات
الشمسية التي ت إقتاجها في إطار البرقامج الوطاي لإلقار الريفية ،أما في قطاا الفالحة فتجدر اإلشار إلى وجوة المحافظة السامية
لتامية السهوب  HCDSتقوة بإقجاز برامج هامة في ميدا جخ المياه والتزويد بالكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية لفائد المااطق
السهبية ،أما على مستوى المتعاملين االقتصاةيين ،فهااك عد شرقات تاشط في ميدا الطاقات المتجدة بغرض وجل إطار تثمن في قف
جهوة البحع ،ومن أجف إعداة أةا فعالة تسم بوجل سياسة وطاية حوا الطاقات المتجدة  ،قامت وزار الطاقة والمااج بإقشاء شرقة
مشترقة بين قف من سوقاطراك ،سوقلغاز ومجموعة سي  ،ويتعلق اامر بمشروا  NEALقيو اياارجي ألجيريا المؤسسة ساة 0220
وتتمثف مهمتها في تطوير الطاقات المتجدة في الجزائر على المستوى الصااعي.
 - 8برنامج الطاقات المتجددة في الجزائر (:)8030-8002
إ إةماج الطاقة المتجدة في مزيج الطاقة الوطاية يمثف تحديا قبيرا من أجف الحفا على الموارة ااحفورية ،وتاويل فروا إقتاج
الكهرباء والمساهمة في التامية المستدامة ،بفضف البرقامج الوطاي للطاقات المتجدة  ، 0202-0200تتموقل هذه الطاقات في صمي
السياسات الطاقوية واالقتصاةية المتبعة من طرف الجزائر ،السيما من ةالا تطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على قطاس واسل،
وإةةاا فروا الكتلة الحيوية (تثمين استعاة الافايات)  ،الطاقة الحرارية واارجية ،وتطوير الطاقة الشمسية الحرارية.
إ سعة برقامج الطاقة المتجدة المطلوب إقجازه لتلبية احتياجات السوس الوطاية ةالا الفتر  0202-0202يقدر ب  00222ميغاواط،حيع سيت تحقيق  4222ميغاواط ما بحلوا عاة .0202
يتوزا هذا البرقامج حسق القطاعات التكاولوجية قما يلي ]: [88
 الطاقة الشمسية 00222 :ميغاواط. طاقة الرياح 2202 :ميغاواط. الطاقة الحرارية 0222 :ميغاواط الكتلة الحيوية 0222 :ميغاواط. التوليد المشترك للطاقة 422 :ميغاواط. الطاقة الحرارية اارجية 02 :ميغاواط -سيسم تحقيق هذا البرقامج بالوصوا في آفاس  0202لحصة من الطاقات المتجدة باسبة  ٪02من الحصيلة الوطاية إلقتاج الكهرباء.
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 إ إقتاج  00222ميغاواط من الطاقات المتجدة سيسم باةةار  022مليار متر مكعق من حج الغاز الطبيعي ،أي ما يعاةا  9مراتاالستهالك الوطاي لساة  ،0204وفقا لألقظمة المعموا بها ،فإ إقجاز هذا البرقامج مفتوح أماة المستثمرين من القطاا العاة والخاص
وطايين وأجاقق.
 إ تافيذ هذا البرقامج يحصف على مساهمة معتبر ومتعدة ااوج للدولة والتي تتدةف سيما من ةالا الصادوس الوطاي للطاقاتالمتجدة واإلقتاج المزةوج وتدعيما لهذا البرقامج أقشرت الحكومة الجزائرية " المعهد الجزائري للبحع والتطوير للطاقات المتجدة " وقذا
شبكة مراقز للبحع والتطوير ،مثف مرقز البحع والتطوير للكهرباء والغاز ،الوقالة الوطاية لترقية وترشيد استعماا الطاقة ،مرقز
تطوير الطاقات المتجدة ووحد تطوير معدات الطاقة الشمسية.
- 3مخطط تطوير االستثمارات في الطاقات المتجددة:
سيت تثبيت قدرات الطاقة المتجدة وفقا لخصوصيات قف ماطقة:
 منطقة الجنوب :لتهجين المراقز الموجوة  ،وتغذية المواقل المتفرقة حسق توفر المساحات وأهمية القدرات من الطاقة الشمسية وطاقةالرياح.
 منطقة الهضاب العليا :حسق قدراتها من أشعة الشمس والرياح مل إمكاقية اقتااء قطل ااراجي. المناطق الساحلية :حسق إمكاقية توفر ااوعية العقارية مل استغالا قف الفضاءات مثف ااسط والشرفات والباايات والمساحاتااةرى غير المستعملة .وقد ت وجل برقامج وطاي للبحوث في هذا المجاا لمرافقة ا ستراتيجية تطوير الطاقات المتجدة  ،حيع تصبو
ااهداف العلمية لهذا البرقامج إلى تقيي وةائل الطاقة المتجدة  ،التحك في عملية تحويف وتخزين هذه الطاقات وتطوير المهارات الالزمة،
بدءا من الدراسة حتى االقتهاء من اإلقجاز في موقل التثبيت.
- 2محطات الطاقات المتجددة في الجزائر:
0ـ عدة المحطات الماجز (جوا  04 :)0202محطة ( 00فولطا جوئية و  20رياحية).
0ـ الطاقة اإلجمالية 020.0 :ميغاواط (  040.0ميغاواط فولطا جوئية و  02.0ميغاواط رياحية).
0ـ الطاقة الماتجة (جوا  422.009 :)0202جيغاواط ساعي ( 409.009جيغاواط ساعي فولطا جوئية و  20.228جيغاواط ساعي
رياحية).
4ـ عدة المحطات التي في طور اإلقجاز  :محطة واحد (  0ميغاواط فولطا جوئية).
 -2العراقيل التي تعيق االستثمار في الطاقات المتجددة في الجزائر:
هااك جملة من العراقيف والقيوة التي تمثف عقبات أماة االستثمار في قطاا الطاقات الجديد والمتجدة في الجزائر قذقر ماها]:[23
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 0-2التكاليف العالية:
إ إمكاقيات وموارة استغالا الطاقة المتجدة متوفر في الجزائر ةاصة ماها الطاقة الشمسية والربحية ،إال أ المشكلة تكمن في ارتفاا
التكالي

التي تحد من توسل تل الصااعة من جواقق عديد  ،وجاقق التكالي

في مجاا الصااعات االستثمارية مرتبط بمدى التكاولوجية

المتاحة في قيفية تدوير واالستغالا اامثف للموارة الكاماة في الطاقة المتجدة  ،حيع تعتبر أسعار االستثمار عامال حاسما لتقيي الجدوى
االقتصاةية لمشاريل الطاقة وفق افتراجات معياة ،وما يعتبر عامف التكالي

من أه العوامف المؤثر في مستوى الجدوى االقتصاةية

لمشاريل الطاقة المتجدة في الجزائر ،قوقها مرتبطة بآثار التقدة التكاولوجي والذي يختل

من مصدر آلةر.

 8-2أسعار النفط:
تعتبر أسعار الافط عامال رئيسيا مؤثرا في الجدوى االقتصاةية لمشاريل الطاقة المتجدة في الجزائر ومحدةا لمستقبلها القريق ،وبااةص
بالاسبة للمشاريل ذات الطبيعة المتكاملة أي التي تشمف على مراحف التشغيف ااولى )وذل على جوء تكاليفها العالية ومبالغ االستثمارات
الضخمة التي تستلزمها تل المشاريل) ،ويعزى ذل إلى أ ماتجات مشاريل الطاقة المتجدة في الجزائر قد تكو مكملة في بعض
ااحيا لماتجات الطاقة التقليدية ،وبالتالي يترثر الطلق عليها برسعار تل الماتجات ،وال ش بر تصاعد أسعار الافط والغاز الطبيعي
ةالا ااعواة القليلة ااةير قد ساه وإلى حد قبير في تحسين الجدوى االقتصاةية لمشاريل الطاقة المتجدة في العال قكف ،وزاة من
جاذبية االستثمار في تل الصااعة ،وهذه العالقة ما بين تطوير الطاقة المتجدة واستغاللها في مجاالت عديد للطاقة هي معاقسة
لالقطباا الذي مفاةه أ التوسل في إقتاج الطاقة المتجدة يمثف تهديدا حقيقيا لصااعة الافط التقليدية ،وما يؤةي إلي ذل من اقخفاض في
أسعارها على اامد البعيد مما يضر بعائدات الجزائر والدوا الافطية من الطاقة.
 3-2الجوانب التسويقية:
تعاقي معظ مشاريل الطاقة المتجدة من مشاقف مختلفة من الااحية التسويقية مما قد يحد من التوسل في إقتاجها من جهة ،والتقليف من
ةرجة ماافستها مل الماتجات التقليدية المشابهة من جهة أةرى ،فمثال يعاقي بعض أقواا الطاقة المتجدة من صعوبات في عمليات
التصدير إلى ااسواس ااةرى (الاقف واإليصاا) قما يعاقي البعض ااةر من مشاقف االققطاا ،قو الطاقة المتجدة متقطعة وغير
مستمر ( ،)intermittentوبالتالي فهي تحتاج إلى تخزين ،ما يجعلها مكلفة وهي أيضا ماتشر ومبعثر .
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الخاتمة:
تحت عملية االقتقاا الطاقوي السلس على الدولة الجزائرية التفكير بشكف جدي في إيجاة اآلليات والميكاقزمات الااجعة إلرساء ةعائ
قوية يقوة عليها قطاا الطاقات المتجدة  ،فالوجعية االقتصاةية الصعبة التي تمر بها البالة حاليا تعد فرصة حقيقية لترقيز الجهوة على
هذا القطاا ،من ةالا تفعيف االستثمار الوطاي العمومي والخاص ،وقذا االستعاقة بالخبرات ااجابية بخلق مشاريل مشترقة اعتماةا على
االستثمار ااجابي المباشر ،باعتبار أ هذا القطاا يعتمد على تكاولوجيات جد متقدمة تساه في تقليف تكالي

االستثمار التي تعد مرتفعة

قسبيا في الوقت الراهن ،فإيجاة مااخ استثماري محفز يعد الخطو ااولى من ةالا سن قواقين وتشريعات مشجعة على االستثمار
وةاصة االستثمار ااجابي ،والجزائر بإمكاقاتها الطبيعية والبشرية قاةر على أ تحقق قفز اقتصاةية قوعية وفي فتر زماية قياسية إذا
ما توافرت اإلراة السياسية الحقيقية وتضافرت قف الجهوة الرامية لتحقيق هذا الهدف.
نتائج الدراسة:
 أصبحت الطاقة المتجدة مصدر رئيسي للطاقة وهو تطور يتماشى مل ةةولاا عقد الطاقة للجميل. تقوة الطاقة المتجدة بدور هاة في ترجمة أبعاة التامية المستدامة ،حيع تساه مشاريعها التاموية في تحقيق المكاسق االقتصاةية،وتحسين ااوجاا االجتماعية والحفا على الموروث البيئي لألجياا القاةمة ،بهدف تحقيق التامية المستدامة.
 للطاقة المتجدة القدر على تلبية حاجة التطور في الجزائر ،فضال عن قدرتها على زياة التطور والامو على قطاس واسل. الحد من اآلثار الصحية والبيئية المرتبطة با ستخداة الوقوة ااحفوري والوقوة الاووي ،وتحسين فرص التعلي  ،وإيجاة فرص عمف،والحد من الفقر ،والمساوا بين الجاسين.
 تساه الطاقة المتجدة في جهوة حماية المااخ . تلعق الحكومة ةورا بالغ ااهمية في ةع قطاا الطاقة المتجدة وذل من ةالا وجل سياسات مااسبة وأطر تاظيمية وآليات تحفيزيةلتطوير وقشر حلوا الطاقة المتجدة .
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اقتراحات:
القياة بمشاريل رائد وقبير في مجاا الطاقة المتجدة وتدريق الكواةر البشرية.تطوير التقايات الحديثة في مجاا الطاقة المتجدة وتاشيط حرقة البحع ةاصة في مجاا مصاةر الطاقة.تشجيل التعاو والتباةا العلمي مل الدوا المتقدمة واالستفاة من ةبراتها من ةالا عقد اللقاءات والادوات الدورية حيع يكو ذلعلى أساس المساوا والمافعة المتباةلة.
ال يمكن البدء بتطوير مشروعات الطاقة المتجدة على أسس صحيحة ةو هيكلة حقيقية وصحيحة للجهات المعاية وتطوير آلياتقاقوقية وأقثر مروقة.
-العمف على قشر الوعي وتقدي الحوافز لتشجيل اعتماة تكاولوجيا وممارسات قفاء الطاقة والطاقة المتجدة .
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عما  ،ط ،0202 ،0ص ص.00-02
] [14تكواشت عماة ،واقل و أفاس الطاقة المتجدة وةورها في التامية المستدامة في الجزائر ،مذقر مقدمة لايف شهاة الماجستير في
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] [15سمير بلعربي ،واقل طاقة الرياح في الجزائر ،البوابة الجزائرية للطاقات المتجدة  ،اقظر:
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] [16وزار الطاقة والمااج  ،ةليف الطاقات المتجدة  ،0222 ،ص.40
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] [18لجاة جبط الكهرباء والغاز  ، CREGتقدي لبرقامج تطوير الطاقات الجديد والمتجدة والاجاعة الطاقوية ،مارس ،0200ص.0
اقظر:
 http://www.creg.gov.dz , 03/11/2019.مستقبف الطاقات المتجدة في الجزائر وتحديات استغاللها ،اقظر:
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الجزائر المغرب و توقس ،مذقر مقدمة قجزء من متطلبات قيف شهاة الماجستير في إطار مدرسة الدقتوراه في العلوة االقتصاةية وعلوة
التسيير ،جامعة فرحات عباس ،0200 ،ص.094
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ABSTRACT
This study discusses the situations of education, labor and the use of technology in the Kingdom of
Bahrain during the Corona pandemic and the precautionary measures taken by the Kingdom of Bahrain
during this serious pandemic. The study started with a simple introduction of the Corona virus to show
the historical background of this virus. The researchers collected the necessary data and statistics related
to the subject of the research from trusted resources and they relied the results of the questionnaire to
reach the best conclusions, as the questionnaire included some important questions related to the topic of
research. The aim of this study is to come up with a complete vision about the Corona crisis that has
gripped the whole world in a terrified way, and the study includes the precautionary measures and
internal decisions taken by the government in the Kingdom of Bahrain related to the distance learning in
various governmental and private educational institutions, as well as the status of labor in different
Sectors. Research also focused on the impact of the use of technology in reducing the impact of the
pandemic, and it was found that the results were identical or close to the researchers' expectation. This
study showed the prompt interaction shown by the leadership of the Kingdom of Bahrain during the
event, which tends to a positive impact on adaptation to continue education and labor stability in
different sectors. It also showed that Bahrain possesses excellent technological infrastructure that helped
to confront the crisis successfully.
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الملخص
الهدف من الدراسة هو معرفة الظروف الصحية التي أ لمت بمملكة البحرين وتأثيرها على ظروف مؤسسات العمل والتعليم ومعرفة
تأثيرها على جميع شرائح المجتمع البحريني حيث قام الباحثون بإعداد استبانة تتألف من مجموعة من األسئلة في هذا المجال وقد تم
إعدادها باستخدام نموذج غوغل ومن ثم ت ّم توزيعها على جميع شرائح المجتمع البحريني عن طريق مختلف وسائل التواصل االجتماعي.
حيث بلغ عدد العينات  752عينة من مختلف شرائح المجتمع ومختلف الفئات العمرية ثم ت ّم تجميع هذه الردود عن طريق غوغل في ملف
أكسل يحتوي على البيانات االحصائية لجميع األسئلة والردود التي تتم استخدامها وتحليلها في هذا البحث.
ومن أهم النتائج التي حصلنا عليها في ظل أزمة كورونا ( كوفد  ) 91هي أن البحرين قد أخذت بالحيطة والحذر ،حيث اتخذت
اإلجراءات االحترازية جميعها بوقت مبكر مما ساعد على عدم انتشار المرض بشكل سريع كما اتخذت إجراءات األزمة في مختلف
قطاعات العمل وكذلك في مجال التعليم ،وقد تبين أيضا مدى وعي المجتمع البحريني وأيضا مدى قابلية التحول من العمل أو الدراسة عن
بعد في ظل وجود الحكومة اإللكترونية التي كان لها الدور الكبير في هذا التحول .
تناقش الدراسة أيضا أوضاع العمل واستخدام التكنولوجيا في مملكة البحرين خالل أزمة جائحة كورونا واإلجراءات االحترازية التي
اتخذتها المملكة لمواجهة هذه الجائحة الخطيرة ،كما ابتدأت الدراسة بتمهيد عن فيروس كورونا لبيان الخلفية التاريخية لهذا الفيروس.
جمع الباحثون البيانات واإلحصائيات الالزمة التي تتعلق بموضوع البحث من مصادر موثوقة كما أنها اعتمدت على نتائج االستبانة
للوصول إلى أفضل االستنتاجات حيث تضمنت االستبانة على بعض األسئلة الهامة المتعلقة بموضوع البحث .والهدف من هذه الدراسة
هو ال خروج بتصور كامل حول أزمة كورونا التي اجتاحت العالم بأسره وبشكل مخيف ،وتتضمن الدراسة اإلجراءات االحترازية
والقرارات الداخلية التي اتخذتها الحكومة في مملكة البحرين والتي تتعلق باتخاذ قرار الدراسة عن بُعد في مختلف المؤسسات التعليمية
الحكومية واألهلية ،وأيضا و ضع العمل في مختلف القطاعات كما ركز البحث عن أثر استخدام التكنولوجيا في الحد من تأثير الجائحة،
وقد جاءت النتائج مطابقة أو قريبة من توقع الباحثين .لقد أظهرت هذه الدراسة سرعة التعامل التي أبدتها قيادة مملكة البحرين مع الحدث
وقد كان لهذه السرعة أثر في التكيف إ اليجابي لالستمرار في التعليم واستقرار العمل في بعض القطاعات ،كما بينت امتالك البحرين لبنية
تحتية تكنولوجية ممتازة ساعدت في مواجهة األزمة بشكل ناجح.
الكلمات المفتاحية :فايروس كورونا ( ، )COVID-19التعليم عن بعد ،التكيف في ظروف العمل ،استخدام التكنولوجيا ،البحرين.
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مقدمة البحث
جاءت فكرة البحث بعد مرور ستة أشهر في اجتياح الوباء العالمي كورونا (  ( COVID-19حيث تعرض العالم إلى نكبات عديدة لم
تكن بالحسبان أدت إلى تدهور األحوال والظروف االقتصادية وغيرها التي تضرر بسببها العاملون في شتى المجاالت والطالب وذلك
حينما طبقت دول العالم اإلجراءات االحترازية للوباء بغية حماية الناس والمجتمع من انتشار هذا الوباء .وقد تفاوتت األوضاع من بلد إلى
آخر وكان من الصعب الحديث عن إجراءات هذه الدولة أو تلك ووصفها أنها ناجحة أو أنها تجري باتجاهها الصحيح لمنع انتشار الوباء.
لذألك ق ررنا نحن الباحثين بوضع خطة لهذا البحث والقيام بدراسة تشمل المجتمع البحريني بكافة شرائحه وقد اشركنا طالبين من طلبة أحد
مقررات اإلحصاء للمشاركة في جمع المعلومات وتحليلها باإلضافة إلى ذلك نشر الباحثون استبانة ضمت مجموعة من األسئلة التي تدعم
فكرة البحث لمعرفة مدى تأثير الجائحة وكذلك للوصول إلى رأي المجتمع وأيضا الوصول إلى الحقيقة عن طريق طرح األسئلة لمعرفة
اإلجابات ومن ثم تحليلها للخروج بنتائج تبين مدى تأثير الجائحة وقد نشرت هذه االستبانة عن طريق مختلف وسائل التواصل االجتماعي
التي تعتبر الوسيلة األفضل في ظل هذه الظروف التي تمنع التماس أو االختالط مع أفراد المجتمع وقد كانت اإلجابات مرضية وواقعية
وقد تفاعل معها الناس بشكل حقيقي وكانت مفيدة تدعم فكرة البحث.
مشكلة الدراسة:
عاش العالم – ويعيش – منذ مطلع العام  7272نكبة وأزمة عظيمة ارتبطت بجائحة ( )COVID-19أو كورونا كما تعرف ،أثرت على
مختلف قطاعات الحياة في كل دول العالم ،وتسببت بأضرار وخسائر فادحة ،وال يعرف حتى اللحظة إلى أين ستصل أبعاد هذه األزمة
العظيمة ،األمر الذي دعا الباحثين إلى استقصاء هذه المسألة فظهرت خالل األشهر القليلة الماضية أعداد كبيرة من الدراسات واألبحاث
التي تحاول البحث في هذا الموضوع ولملمة أطرافه ،في محاولة حثيثة للخروج بأفضل النتائج والحلول للتعامل مع هذا الحدث الجلل .
ومن بينها هذه الدراسة التي تنشد الحصول على إجابات على األسئلة اآلتية:
9ـ ما هي اإلجراءات االحترازية البحرينية المبكرة تجاه األزمة؟
 .7ما هو وضع التعليم في مملكة البحرين خالل أزمة فايروس كورونا ؟
 .3ما هو وضع العمل في مملكة البحرين خالل أزمة فايروس كورونا ؟
 .4كيف وظفت التكنولوجيا في مواجهة األزمة في البحرين ؟
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تمهيد :
ولإلجابة على األسئلة الرئيسية اعتمدت الدراسة منهج البحث الوصفي باستعمال وتصميم استبانة خاصة التي تشمل مجموعة من األسئلة
التي تدعم هذا البحث والتي ستعكس الواقع الحالي في مملكة البحرين.
وتأتي أهمية الدراسة من كونها تعطي تصورا واضحا عن وضع التعليم والعمل في مملكة البحرين ،باإلضافة إلى استخدام الوسائل
التكنولوجية وما هي اإلجراء ات االحترازية التي اتخذت في المملكة خالل األزمة ،لذا فإن الدراسة اقتصرت على حدود مملكة البحرين .
ضحا فيها ماهيّة البحث وهدفه وض ّمناها مجموعة من األسئلة ،وعرضوا أداة البحث وهذه
ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحثون استبانة و ّ
االستبانة على مجموعة من سكان البحرين ب شكل عشوائي ،لتعينهم تلك األداة في التوصل إلى تحقيق هدف الدراسة.
وقد تضمنت الدراسة تمهيدا تاريخيا عن فيروس كورونا ،وأربعة مطالب عن اإلجراءات االحترازية البحرينية المبكرة وتشمل وضع
التعليم والعمل واستخدام التكنولوجيا ،ثم خاتمة ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات.
تمهيد :لمحة تاريخية عن فايروس كورونا:
الفيروسات بشكل عام ال تعد من الكائنات الحية ألنها ال تستطيع التكاثر بصفة مستقلة ،هذا األمر دفع العلماء إلى إنشاء تصنيفات خاصة
بها وعدم دمجها مع تصنيفات الكائنات الحية ،وهناك نوعان من التصنيف ال يتعارض أحدهما مع اآلخر بالتالي يمكن الجمع بينهما،
التصنيف األول اقترحه العالم ديفيد بالتيمور الحاصل على جائزة نوبل في الطب سنة  9125وهذا جعل التصنيف قائما على أساس
الحمض النووي للفيروس ( ، (DNAأما التصنيف اآلخر فهو معرف من قبل اللجنة الدولية لتصنيف الفيروسات ]9[ ،وهذه اللجنة
تستخدم تصنيفا مشابها للتصنيف المستخدم مع الكائنات الحية ،حيث تقسم فيه الفيروسات إلى عائلة وفصيلة وجنس ونوع ]7[ ،وعندما
نلقي الضوء على فيروس كورونا المستجد والمرض الناتج عنه المعروف بكوفيد  )COVID-19( 91فال ب ّد أن نتعرف إلى نوعه وإلى
أي العوائل ينتمي ،ولماذا سمي بالمستجد .في الواقع ينتمي هذا الفيروس إلى عائلة الفيروسات التاجية ،وبحسب منظمة الصحة العالمية
فإن هذا الفيروس يتسبب بمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم ،ورسميا أطلقت على الفيروس اسم (كورونا )7أما المرض المتسبب
عنه فأطلقت عليه اسم ( )COVID-19رسميا في  99فبراير  7272الرتباط الفيروس جينيا ً بفيروس كورونا الذي سبب فاشية متالزمة
االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم (سارس) في عام  ،7223غير أن الفيروسين مختلفان رغم ارتباطهما الجيني.]3[ ،
كما هو معلوم أن هذا المرض انتشر في اآلونة األخيرة في أواخر سنة  7291وتحول إلى جائحة في بداية العام  7272لكن تاريخ
الفيروس وعائلته يمتد إلى أبعد من ذلك ،ففي العام  9194تمكنت الدكتورة جوون ألميدا التي أصبحت فيما بعد رائدة تصوير الفيروسات،
من تشخيص عائلة الفيروسات التاجية ألول مرة وذلك في مختبرها بمستشفى سانت توماس في العاصمة البريطانية لندن ،وهي
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والبروفسور توني وترسون ،المسؤول في مستشفى سانت توماس ،من أطلقا على الفيروس الجديد اسم كورونا ،بسبب التاج أو الهالة التي
تحيط بالفيروس.]4[ ،
هذا يعني أن مصطلح كورونا ليس حديث عهد بظهور وإنما يصل عمره إلى  59سنة ،وكذلك فإن هذه العائلة لديها أكثر من ابن إن صح
التعبير .أما عن تاريخ ظهور الفيروس الجديد والمرض المرتبط به ،فرسميا في  39ديسمبر  7291أبلغت العاصمة الصينية بكين منظمة
الصحة العالمية عن بؤرة حاالت التهاب رئوي مجهولة المصدر في مدينة ووهان الصينية التي تعد أول بؤرة للفيروس والمرض في
العالم ،وقد حددت السلطات الصينية تاريخ أولى الحاالت في  8ديسمبر ،7291بعد ذلك وفي منتصف شهر يناير سنة  7272نُقلت امرأة
سي حا ّد تسبب
اسمها عائشة ،وهي مساعدة طبيب عمرها  52عاما ،إلى المستشفى في مرسيليا بجنوب فرنسا وهي تعاني من مرض تنفّ ّ
لها بالحمى والسعال وضائقة تنفسي ،وقد وصف زوجها ،وهو طبيب ،لوكالة فرانس برس "كل األعراض السريرية لمرض كوفيد" بما
في ذلك فقدان حاستي الذوق والش ّم ،ثم في منتصف شهر يناير دخل الفيروس إلى إيطاليا وكذلك الواليات المتحدة األمريكية ،وانشر في
أكثر دول العالم بعد ذلك.]5[،
أما في مملكة البحرين فقد أعلنت وزارة الصحة في  74فبراير  7272تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة في الفيروس ،وكانت لمواطن
بحريني قادم من إيران ،حيث اشتبه به ،وظهرت عليه أعراض الفيروس وتم نقله فورًا للعالج وعزل في مركز ابراهيم خليل كانو
الصحي بمنطقة السلمانية ،بعد ذلك أجريت له الفحوصا ت الالزمة وبعد التأكد من إصابته بالمرض الناتج عن الفيروس طبقت اإلجراءات
الالزمة للعالج واتخذت التدابير الضرورية لمن خالطهم المريض ،وفي وقتها أكدت وزارة الصحة أنها اتبعت جميع اإلجراءات الالزمة
للتعامل مع الحالة إثر اشتباهها بإصابته بالفيروس وأجريت التحليالت الالزمة بواسطة فريق طبي مختص كما استدعي المخالطين
للمريض وطبقت اجراءات العزل المعتمدة عليهم.]9[ ،
المطلب األول :اإلجراءات االحترازية البحرينية المبكرة:
علقت شركة طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين جميع الرحالت الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية ،وفقا ً للتعليمات
الصادرة من قبل سلطات السعودية .ويأتي ذلك باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين مر على وجودهم في المملكة العربية
السعودية أكثر من  94يوما ً متتاليا ً من دون ظهور أي أعراض لإلصابة بفيروس الكورونا .كما تم استثناء مواطني دول مجلس التعاون
الخليجي الذين يحملون رخصة عمرة (تستخرج من خالل الموقع اإللكتروني لوزارة الحج والعمرة( .وقررت السلطات في البحرين تعليق
الدراسة لمدة أسبوعين ،بسبب المخاوف من الفيروس ،وذلك بناء على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة ولي عهد البحرين .ويستمر هذا
ت مبكر ]2[،من الصين والدول
التعليق الى اليوم الموافق  7272/9/95واستمرار التعليم عن بعد .إجالء غالبية الرعايا الخليجيين في وق ٍ
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االسيوية واخضاعهم للحجر الصحي لمدة  94يوما .وقد نشرت فرق طبية لفحص القادمين من الخارج بشكل دقيق بواسطة أجهز ٍة
متقدمة ،مثل الكاميرات الحرارية ،باإلضافة إلى وقف تصاريح العمل الجديدة والتأشيرات عند الوصول ومناشدة بعض الدول الخليجية
بشكل سريع من
مواطنيها عدم السفر إلى إيران وتايالند وسنغافورة ،وماليزيا وكوريا الجنوبية ،وهي الدول التي انتقلت إليها العدوى
ٍ
ت كان الوباء قد بلغ مستوى
ت مبكر وكذلك الرحالت الدولية في وق ٍ
الصين .كما تم تعليق األنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية في وق ٍ
الجائحة ليع ّم حوالي  934دولة في العالم ،في حين أن هناك دو ٌل لم تقم بتلك اإلجراءات سوى في النصف الثاني من شهر مارس ،بعد
تفاقم انتشار الفيروس عالميا.
في هذا البحث تم تصميم استبا نة لغرض الحصول على البيانات الالزمة التي تدعم فكرة البحث وأيضا للوقوف على نتائج بعض النقاط
المبهمة ولمعرفة رد فعل المواطنين والمقيمين في البحرين خالل فترة أزمة كورونا ،وقد كان عدد المشاركين  752مشارك بنسبة %48
للذكور ونسبة  %57لإلناث وبمختلف الفئات العمرية .الشكل رقم ( )9يوضح نسب الفئات العمرية والذي يدل على أن االستبانة قد غطت
جميع الفئات العمرية وذلك للوصول إلى جميع اآلراء.

الفئات العمرية
سنةفما فوق
 10الى 51 17
%11 %7

 18الى  30سنة
%42

 31الى  50سنة
%40

شكل( :)1الفئات العمرية ،نتائج االستبانة
لقد كان إلجراءات التوعية ضد الجائحة والقرارات المرتبطة بها أثر إيجابي فقد أظهرت االستبانة من خالل اإلجابة على السؤال( :هل
أنت ملتزم بإجراءات الوقاية ،ارتداء الكمامات وترك مسافة وغسل اليدين ..الخ) حيث أجاب  %17من الذين شملتهم االستبانة بنعم فيما
أجاب  %2بأحيانا ،بينما  %9فقط أكدوا أنهم ال يبالون بها ،كما يوضح الشكل ( )7وهذا يؤكد أن نسبة المحترزين من اإلصابة كبيرة جدا.
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هل أنت ملتزم بإجراءات الوقاية (ترك مسافة ،ارتداء الكمامة ،غسل اليدين

باستمرار ،الخ) ؟
7%1%

أحيانا
ال
نعم
92%

شكل( :)2يوضح نسبة المتبعين إلجراءات السالمة من اإلصابة بالفيروس
وعن إجراء البقاء في البيوت فقد ضمت االستبانة سؤال يخص أفراد عائلة الشخص "هل عائلتك ملتزمة بالبقاء في البيت" ،فكانت اإلجابة
بنسبة  %25بنعم و %79بأحيانا في حين  %4فقط بينوا أن عوائلهم غير ملتزمة بإجراء البقاء في البيت ،كما يوضح الشكل رقم ()3
وهذا دليل على وعي المجتمع البحريني وأيضا على التجاوب الكبير للمجتمع مع إجراءات السالمة.

هل عائلتك ملتزمة بالبقاء في البيت ؟

21%

أحيانا
ال

4%

نعم
75%

شكل( :)3يوضح نسبة العوائل الملتزمة بإجراء البقاء في البيت  ،نتائج االستبانة
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المطلب الثاني :وضع التعليم في مملكة البحرين خالل األزمة:
في بداية األزمة وبالتحديد في  75من شهر فبراير صدر قرار بتعليق الدراسة مؤقتا في البحرين ودرست وزارة التربية والتعليم الوضع
الراهن وتحديد المتطلبات والبدائل المتاحة للمرحلة القادمة .ومن األمور االحترازية أيضا علقت الوزارة جميع األنشطة الثقافية والتعليمية
ت كان الوباء قد بلغ مستوى الجائحة ليع ّم حوالي  934دولة في العالم [ ،]2في
والترفيهية في وقت مبكر ،وكذلك الرحالت الدولية في وق ٍ
حين أن هناك دو ٌل لم تنفذ تلك اإلجراءات إال في النصف الثاني من شهر مارس ،بعد تفاقم انتشار الفيروس عالميا.
ولم يطل األمر إذ اتخذ قرار التحول نحو التعليم االلكترونيي أو التعلييم عين بعيد ،حييث تمتليك اليوزارة منظومية تعليميية إلكترونيية متكاملية
وتمتلك كوادر متدربة من المعلمين والموظفين القادرين على التعامل مع األدوات الرقمية والبرامجيات وهو ما سهل على الوزارة التعامل
وبكل ثقة وبسرعة إلى اتخياذ قيرار التحيول نحيو التعلييم عين بعيد ،حييث قاميت اليوزارة بتشيكيل  45فريقًيا مقسيمةً بحسيب الميواد الدراسيية
للمراحل التعليمية المختلفية ،والتيي تعميل بإشيراف قطياع المنياهج واإلشيراف التربيوي ،وتضيم مختصيين مين العدييد مين إدارات اليوزارة،
ويمتد عملها لساعات طويلة تتجاوز فترة الدوام الرسمي .]8[.وقد أدلت األستاذة نوال الخاطر في تصريح لها في وكالة أنباء البحرين []1
الوكيل المساعد للتخطييط والمعلوميات بيوزارة التربيية والتعلييم ،أن هنياك تفياعالً كبييراً مين قبيل الطلبية وأوليياء أميورهم السيتخدام البوابية
التعليمية خيالل فتيرة تعلييق الدراسية ،فقيد دلّيت اإلحصيائيات التيي يقيوم برصيدها المختصيون عليى زييادة نسيبة التفعييل مين قبيل المعلميين،
ووجيود تفاعيل ملحيوظ مين قبيل الطلبية وأوليياء أميورهم .وباالسيتعانة بالخدمية اإلحصيائية ) (Google Analyticsالتيي ييتم مين خاللهيا
معرفة عدد زوار البوابة التعليمية ،ونسبة المتصفحين ونوع األجهزة المستخدمة للتصيفح وغيرهيا الكثيير مين البيانيات ،فقيد تبييّن بيأن عيدد
المسيتخدمين ) (Unique Usersييوم  8أبرييل 7272م عليى سيبيل المثيال قيد بليغ ( )938487مسيتخدماً ،فيي حيين بليغ عيددهم فيي الييوم
السابق ( )939792مستخدما ً [ ]1مما يؤكد نج اح الوزارة في الوصول إلى شريحة واسعة من الطلبة وتقديم الخدمة التعليمية المطلوبة لهم
في هذه الفترة االستثنائية .وقد بلغ عدد الداخلين للبوابة التعليمية ) (Unique Usersمين  94ميارس إليى  94أبرييل 7272م ()422297
مسييتخدماً ،اسييتفادوا ميين المحتييوى الرقمييي بجييل أشييكاله ،أي أن عييدد الطلبيية الييذين تمكنييوا ميين الييدخول علييى البوابيية والمحتييوى الرقمييي
واستطاعوا التواصل مع معلميهم واالستفادة من التطبيقات واألنشطة واإلثراءات وجميع المحتويات التعليمية قد وصل لدرجية عاليية جيداً.
وأشارت الخاطر إلى أن البوابة التعليمية تضم عدداً من المواد التعليمية الرقمية يزيد عددها على ( 428ألف) مادة ،وهي ما يقيارب (959
ألف) نشاط وتطبيق ،و( 92ألف) حلقة نقاش ،و( 24ألف) درس ،و( 974ألف) إثراء [ ]1من إعداد المعلمين خالل الفترة مين  73فبرايير
إلى  94أبريل فقط .علما أن مشروع البوابة التعليمية هيو أحيد المشياريع التطويريية ضيمن برنيامج التمكيين الرقميي فيي التعلييم ،واليذي بيدأ
العمل عليه منذ العام  ، 7295وشملت البوابة في نسختها األولى مجموعة من الخدمات التيي تركيز عليى الجانيب اإلداري وتسيهم فيي مزييد
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من التواصل بين ولي األمر والمدرسة ،حيث وفرت العديد من الخدمات ،كمتابعة التحصيل الدراسيي لببنياء ،ورصيد الحضيور والغيياب،
ومتابعة األنشطة والتطبيقات المقدمة من قبل المعلمين ،باإلضافة إلى خدمة التواصل عبر الرسائل اإللكترونية.
أما بالنسبة إلى مؤسسات التعلييم التابعية إليى مجليس التعلييم العيالي فيي البحيرين فقيد أصيدرت قيرار بتعلييق الدراسية مؤقتيا فيي البحيرين ثيم
تحو لييت مباشييرة إلييى التعليييم عيين بعييد لمييا تمتلكيية أيضييا ميين األدوات اإللكترونييية والكييوادر المدربيية حيييث تييم اسييتخدام برامجيييات التعليييم
اإللكترونيي مثيل ”“MOODLEو ” “BLACK BOARDوغيرهييا  ،هيذا فضيال عين اسيتخدام البرامجيييات األخيرى مثيل “MS
” TEAMSو ” “ZOOMالتيي اسيتخدمت أيضييا فيي تنظييم وتييدريب الكيوادر التدريسيية فييي الجامعية لتهيئيتهم للمرحليية القادمية حييث تييم
إعداد الكثير من الدورات وورش العمل اإللكترونية على مستوى قطري أو عالمي والتي تم تنظيمهيا مسيبقا مين قبيل مجليس التعلييم العيالي
للنهوض بالكوادر التعليمية وتطوير قابليا تهم التعليم عن بعد واستخدام األدوات والبرامج اإللكترونية وفي مجال التقيييم وجيودة التعلييم عين
بعييد .كمييا أكييد مجلييس التعليييم العييالي فييي االلتييزام بتنفيييذ اللييوائح واألعييراف األكاديمييية المتعلقيية بجلسييات مناقشيية رسييائل الدراسييات العليييا،
وإمكانيية عقيد مناقشيات الرسيائل العلميية لطلبيية الدراسيات العلييا إلكترونييا ً (عين بعيد)[ ]1وذلييك فيي ظيل اسيتمرار اإلجيراءات االحترازييية
والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد .)91
هذا باالضافة إلى دور هيئة جودة التعليم والتدريب في البحرين ،حيث دعت إلى عقد المنتدى اإللكتروني "التعليم في مملكة البحرين في
ظل جائحة كورونا (كوفيد  )91وما بعدها" من خالل منصة التواصل عن بُعْد ،لتسليط الضوء على جهود مؤسسات التعليم والتدريب في
مملكة البحرين[ ]92خالل الفترة الحالية ،ومنذ بدء جائحة كورونا "كوفيد ،"91-وقد سجل لحضور المنتدى ما يقارب من  222مشارك
من المختصين  ،والمعنيين ،والمهتمين في المجال التعليمي ،والتدريبي والتربوي على مستوى العالم؛ وذلك يوم األربعاء الموافق 74
يونيو  .7272هذا باالضافة إلى دور الهيئة الفعال في " بتقييم التعليم عن بعد" في مؤسسات التعليم والتدريب في المملكة خالل فترة
التحول الى التعليم عن بعد .ويهدف هذا التقييم إلى توثيق الجهود المقدمة ،للوقوف على جودة ما يقدم في مؤسسات التعليم والتدريب؛ من
أجل نشر الممارسات الجيدة ،وتقديم التوصيات لتطوير نظام التعليم عن بعد.
إن من األمور التي سهلت عملية التحول إلى مرحلة التعليم اإللكترونيي باسيتخدام التكنولوجييا هيو أن البحيرين سيخرت مسيبقا جمييع السيبل
في قضية التحول إلى الحكومة اإللكترونية ،باإلضافة إلى امتالك الدولة للموارد واألدوات الالزمة لمواجهة األزمة ،فقد أصبح مين السيهل
استخدام التطبيقات المتوفرة في األجهزة الحديثة من الهواتف النقالة وغيرها .ومين األسيباب الرئيسيية أيضيا تيوفر الكيوادر العلميية الكفيوءة
القادرة عليى التكييف فيي الظيرف الحيالي والتحيول بكيل يسير إليى المرحلية اإللكترونيية ميع تيوفر دورات سيريعة ومركيزة عين بعيد لجمييع
المييوظفين أو المتييدربين أث ي ٌر بييال ٌغ فييي إدارتهييا لبزميية ،هييذا باإلضييافة إلييى نشيير الييوعي الصييحي عبيير الشاشييات اإللكترونييية عبيير القنييوات
اإلذاعية والتلفزيونية وصاالت المطار وإعالنات منصات التواصل االجتماعي.
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وقد تم صياغة مجموعة من األسئلة في االستبانة المعتمدة في البحث والتي تدعم المطلب الثاني وكاآلتي :حيث تم طرح أحد االسئلة التي
تخص وضع التعليم في مملكة البحرين كان عن "كيف تجد التعليم عن بعد لك أو ألفراد عائلتك" كما في الشكل ( ،)4فكانت أعلى نسبة
لإلجابات بنعم يؤدي الغرض وهي  %55وهناك نسب أخرى متفاوتة منهم  %93يعتقدون بأنه ال يؤدي الغرض وهناك نسبة %79
يعتقدون بأنه يسبب مشاكل في التقييم وهناك أيضا نسبة قليلة  %99لديهم معاناة في التواصل أو بعض المشاكل الفنية والتقنية .على
العموم فإن مخاوف الطالب أو أولياء األمور في الردود الموضحة في الشكل ( )4قد قلت بعد انتهاء الفصل الدراسي سواء في المدارس
على مختلف المستويات أو في الجامعة ،كانت هذه المخاوف موجودة في بداية فترة التحول إلى نظام الدراسة عن بعد ،لكن بعد الخوض
في هذة التجربة واستخدام األجهزة اإللكترونية ،أصبح لدى الجميع الثقة التامة في هذة المرحلة خصوصا بعد انتهاء الفصل وظهور
النتائج أصبح لدى الجميع الثقة التامة ،وقد كانت هذة التجربة األولى التي تمر بها المؤسسات التعليمية في البحرين .يبقى لدينا قضية
المعاناة من المشاكل التقنية والفنية والتواصل وهذه أيضا تتالشى مع مرور الوقت والتي واجهت شريحة معينة من الطالب في بداية
األمر ،خصوصا تلك التي تتعلق بالمشاكل التقنية والفنية ،حيث كان ينبغي على الطالب تجهيز الحواسيب والهواتف الذكية وغيرها
بالب رامجيات والتطبيقات الالزمة للتواصل مع أساتذتهم ،كما كان ينبغي أن تكون لديهم القدرة على استخدام تلك التطبيقات وهذه اإلشكالية
تالشت أيضا بعد إجراء الدورات الالزمة للطالب حول كيفية التعامل أو استخدام هذه البرامج أو التطبيقات .ونستطيع القول بأن تجربة
التعليم ع ن بعد كانت ناجحة في البحرين وهذا ما صرح به السيد وزير التربية والتعليم وأكد أيضا باستمرار التعليم عن بعد للسنة القادمة
بعد نجاح التجربة.
كيف تجد التعليم عن بعد لك أو ألف راد عائلتك ؟
اعاني من مشاكل في

التواصل أو مشاكل فنية أو

تقنية

11%

اعتقد انه يتسبب في مشاكل

في التقييم (الدرجات)

21%
55%

اليؤدي الغرض

13%

شكل( :)4كيف تجد التعليم عن بعد لك أو ألفراد عائلتك ،نتائج االستبانة
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الشكل رقم ( )5يمثل نتائج االستبانة حول "إلى أي مدى أنت قلق على المستوى التعليمي لك أو ألبنائك في حالة استمراره عن بعد"،
كانت النتائج إيجابية بنسبة  %38وبنسبة  %97لديهم قلق في حالة استمراره ،وهذا القلق يتولد في بداية األمر حيث كانت النتائج مبهمة
ولكونها التجربة األولى في البحرين كما تم ذكره آنفا ،وهذه ر دة فعل طبيعية من هول األمر لما يجده الناس من أخبار حول انتشار جائحة
كورونا ليس في البحرين فقط وإنما يعم العالم بأسره .ونظرا للقرارات الصائبة التي اتخذتها الحكومة البحرينية وأيضا لتوفر البنية التحتية
القادرة على مواجهة األزمة باإلضافة إلى وجود الكوادر المتدربة والتي تمتلك الخبرات الالزمة.
الى أي مدى انت قلق على المستوى التعليمي لك او البنائك في حالة استم ارره عن
بعد ؟

اليتأثر المستوى
أراه أفضل عن بعد

%23

التعلمي
%15

قلق جدا
%27

قلق

%35

شكل( :)5إلى أي مدى أنت قلق على المستوى التعليمي لك أو ألبنائك في حالة استمراره عن بعد ،نتائج االستبانة
وهذا األمر يتجلى أيضا بوضوح في السؤال التالي من االستبانة والموضحة في الشكل رقم ( )9عندما تم توجيه السؤال عن " في حالة
اجراء رفع تدريجي للحظر والعودة إلى التعليم التقليدي ،هل تقلق من عودتك أو عودة أبنائك إلى صفوف الدراسة" كانت االجابة بنعم
بنسبة أعلى وهي  %58حيث يقلق الطالب أو أولياء األمور عن عودة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة إلى طبعتها في ظل هذه الظروف ،وهذا
يفسر من ناحيتي ن األولى هناك خوف من انتشار العدوى بين الطالب في المدارس أو الجامعات إذا عادت الدراسة إلى طبيعتها السابقة
ومن ناحية أخرى فقد تقبل الناس الدراسة عن بعد لما فيها الحماية ألبنائهم وذويهم وكذلك ألنهم وجدوها تؤدي الغرض المنشود ،فال يمكن
التكهن بالمرحلة القادمة إذا عاد الطالب إلى مقاعد الدراسة ،كما ال يمكن توقع النتائج المستقبلية لهذا األمر ،إذا فإن عامة الناس في
البحرين مدركين ومقدرين لبزمة الحالية وعليهم بتقديم الحماية واألمان لهم وألفراد عائالتهم ،كما لديهم الثقة التامة بإجراءات الوقاية
والحماية التي اتخذتها الحكومة في البحرين وأيضا توفير األجواء والمستلزمات المناسبة لهذا الظرف .وقد ذكر آنفا تصريح السيد وزير
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التربية والتعليم الذي أكد فيه عن ضرورة االستمرار في التعليم عن بعد للسنة القادمة  7279-7272بعد نجاح التجربة الحالية وتقبلها من
قبل كافة الفئات في المجتمع البحريني كما تم قبول ومصادقة نتائج الطالب للفصل الدراسي الماضي.
في حالة اجراء رفع تدريجي للحظر تضمن العودة الى التعليم التقليدي ،هل تقلق
من عودتك أو عودة أبنائك الى صفوف الدراسة ؟
قليال

%29

نعم

%58

ال

%13

شكل( :)6في حالة إجراء رفع تدريجي للحظر والعودة الى التعليم التقليدي للمرحلة القادمة ،نتائج االستبانة
ونختم بالسؤال األخير الذي يخص الموظفين في مجال التعليم وهو " هل تؤيد استمرار العمل عن بعد في مختلف القطاعات بعد انتهاء
الجائحة وتراه ال يمس بجودة العمل" ،كانت الخيارات واإلجابات متفاوتة (الشكل  )2ولكن نرى القسم األكبر يؤيد استمرار العمل عن بعد
بنسبة  %55بينما أبدى اآلخرون بعدم موافقتهم بنسبة  %74أو بعدم موافقتهم لوجود مشاكل تقنية بنسبة قليلة  %5وصرح القسم األخير
بعدم علمهم باألمر بنسبة  ، %99وهذا دليل آخر على تقبل المجتمع البحريني للعمل عن بعد مما يدل على نجاح التجربة في البحرين.
هل تؤيد استم رار العمل عن بعد في مختلف القطاعات بعد إنتهاء
الجائحة وت راه ال يمس بجودة العمل ؟

أوافق
5%

أوافق بشدة لسرعة التنفيذ وجودة

العمل

31%

24%

ال أعلم

ال أوافق
16%

ال أوافق بشدة لوجود مشاكل تقنية

24%
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المطلب الثالث :وضع العمل في مملكة البحرين خالل األزمة:
إن القرارات التي أعقبت انتشار جائحة كرونا (كوفيد  )91لها آثار بالغة ذات وطأة شديد على سوق العمل ،ال سيما قرارات اإلغالق التي
ارتبطت بها تعطيل األعمال وتوقف حركة المسافرين بشكل شبه كامل ،إضافة إلى إغالق المدارس والتحول من التعليم التقليدي إلى
التعليم عن بعد ،وإغالق أنشطة الترفيه وما يتعلق بها ،كل ذلك أثر سلبا على وضع العمل.
وفي هذا الصدد بين تقرير منظمة العمل الدولية أن قرارات اإلغالق الجزئي التي أصدرتها دول العالم أثرت بشكل وآخر على ما يقرب
من  7.2مليار عامل من أصل  3.3مليار يمثلون مجموع القوى العاملة في العالم ،هذا يعني أن النسبة تقترب من  %87من القوى العاملة
في العالم التي تأثرت سلبا ً بآثار الجائحة ،هذا باإلضافة إلى الخسائر الكارثية التي تعرضت لها الشركات ال سيما الصغيرة منها ،األمر
الذي سيتبب في النهاية بتهديد ماليين العاملين بخسارة وظائفهم ،وقد أشار التقرير في  9أبريل  7272إلى أن الربع الثاني من عام 7272
سيشهد انخفاضا في ساعات العمل يبلغ ما مقداره  ، %9.2أما عن الحصيلة النهائية ،لخسائر العاملين لوظائفهم لسنة  7272فال يمكن
التكهن بها وال يمكن أن تظهر إال نهاية العام  7272ألن هذا األ مر يعتمد بشكل كامل على التطورات التي ستحصل في هذه الجائحة
الخطيرة ،ولكن على أي حال اعتبر التقرير أن األزمة التي ولدت بسبب الجائحة تعد أسوأ أزمة يمر بها العالم على اإلطالق منذ أزمة
الحرب العالمية الثانية[.]99
وقد تم صياغة مجموعة من األسئلة في االستبانة المعتمدة في البحث والتي تدعم المطلب الثالث المتعلق بـ " وضع العمل في مملكة
البحرين خالل الجائحة" وقد تضمنت االستبانة بعض االسئلة عن وضع العمل عنوانه (هل لديك عمل؟) يمكن من خالله معرفة أوضاع
الذين شملتهم االستبانة ،وقد كانت اإلجابات متفاوتة كما في الشكل ( )8فكانت إجابة النسبة األكبر منهم بنعم وهي  %43أما  %78من
الذين استهدفتهم االستبانة فكانوا طلبة ،و %93كانوا بدون عمل ،و %9منهم متقاعدين ،وفقط  %92تضرر عملهم بسبب الجائحة ،هذا
يعني أن هناك فارقا كبيرا في النسبة بين العاملين المتضررين من الجائحة عالميا وبين المتضررين في البحرين – على حد المجتمع
المستهدف باالستبانة – فعالميا اقتربت النسبة من  %87أما في البحرين فكانت  %92فقط .وهي نسبة قليلة إذا ما قورنت بالوضع العالمي
للعمل خالل الجائحة ،ذلك يعني أن هناك فرصة كبيرة لمعالجة وضع العمل في البحرين كما سيتبين لنا من خالل اإلجراءات التي اتخذتها
المملكة لمواجهة هذا التحدي .الشكل رقم ( )8يوضح نسب العاملين والعاطلين والطلبة والمتقاعدين والمتضرر عملهم من الجائحة.
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هل لديك عمل؟
10%
تضرر عملي بسبب الجائحة
طالب
ال

43%

28%

متقاعد
نعم
13%
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شكل( :)8وضع العمل في البحرين ،نتائج االستبانة
األزمة أو الكارثة إذا وقعت ال يمكن ألي أحد إيقافها ،لكن في الواقع يمكن التخفيف والتقليل من آثارها التدميرية وهنا يحصل التفاضل بين
الدول ،وتكون اإلجراءات المتبعة لهذا األمر هي المعيار الذي يقاس به تميز دولة على أخرى ،وال شك أن مملكة البحرين كانت من أولى
دول الخليج العربي والمنطقة في اتخاذ التدابير واإلجراءات التي من شأنها إبطاء انتشار الفايروس ،والتي من إخضاع القادمين من
الخارج إلى الحجر الصحي المنزلي مدة  94يوما والمباشرة بإجراء الفحوصات الطبية وغيرها ولكن ما يهمنا هو تلك اإلجراءات
والقرارات التي تتعلق باإلغالق الجزئي التي أدت إلى تحوالت في أساليب العمل وهو ما أثر بشكل مباشر على قطاعات في سوق العمل
كقطاع التصنيع وقطاع صغار التجار ،وقطاعات الترفيه والنقل وغيرها من القطاعات .وهنا تظهر نتائج أحد أسئلة االستبانة لكي نجد
تفسيرا على تلك التساؤالت حيث ينص السؤال على :ما هو عملك بعد الجائحة ،إذا كنت صاحب عمل؟ فكانت اإلجابة بنسبة  % 43بأن
السؤال ال ينطبق عليهم ،و %91يذهبون بشكل اعتيادي إلى مواقع العمل ،بينما  %75تحول عملهم إلى المنزل عن طريق االنترنت في
 %93يتطلب عملهم الوجهين فهم يذهبون في بعض األحيان إلى مواقع العمل وينجزون أعماال أخرى من المنزل أيضا ،كما هو موضح
في الشكل رقم ( ،)1وهذه النسبة تدل بشكل واضح على إجراءات التحول في العمل .الشكل رقم ( )1يوضح نسبة العاملين من المنزل
ونسبة الذين يستوجب عملهم إنجازه في موقع العمل ونسبة الذين يجمعون بين الطريقتين.
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ماهو وضع عملك بعد الجائحة ؟
اذهب لموقع العمل
%19

الينطبق علي
%43

التواصل

االلكتروني عن بعد
(اونالين)

كالهما

%25

%13

شكل( :)9ما هو وضع عملك بعد الجائحة؟
بقي هنا أن نعرف أوضاع الذين تضرر عملهم بسبب الجائحة وما هي طبيعة أعمالهم وقد ضمن االستبانة سؤاال يجيب على هذا السؤال
ونصه :ما هي طبيعة عملك إذا كنت من الذين تضررت أعمالهم بسب الجائحة؟ فكانت النسبة األكبر للذين يعملون في مجال الخدمات
حيث بلغت  %39من الذين شملتهم االستبانة ،تليهم نسبة  %79للعاملين في التجارة ،و %99للعاملين في رياض األطفال ،ونسبة %2
للموجهين في مراكز تحفيظ القرآن ،ومثلها للفنيين ومثلها للصناعيين ،ونسبة  %4للعاملين في قطاع السياحة ،ومثلها للعاملين في مجال
التخليص الجمركي ،وأخيرا نسبة  %3لبسر المنتجة .كما يظهر في الشكل رقم ( )10وبحسب االستبانة فإن القطاع األكثر تضررا هو
قطاع الخدمي ثم يليه القطاع التجاري .
اذا كانت أجابتك على السؤال السابق بـ ( تضرر عملي بسبب الجائجة ) يرجى تحديد
ماهو طبيعة عملك ؟

تخليص جمركي

اسر منتجه

موجه مراكز قرآن

صناعي

خدمي

فني

سياحي

تعليمي  ،روضة

تجاري

7%

4%
11%

36%

21%
7%

4%3% 7%

شكل( :)11يوضح قطاعات العمل األكثر تضررا بسبب الجائحة ،نتائج االستبانة
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وهنا ال بد من اإلشارة إلى تقرير منظمة العمل الدولية الذي يوضح أن الحل في هذه األزمة هو ضرورة ارتكاز السياسة على أربعة
أسس ،وهي:
9ـ تحفيز االقتصاد والعمالة.
7ـ دعم الشركات والوظائف والدخل.
3ـ حماية العمال في مكان العمل.
 4ـ االعتماد على الحوار االجتماعي من أجل التوصل إلى حلول لبزمة الراهنة.
كما أشار التقرير إلى ضرورة الدعم الفوري للقطاعات والفئات السكانية األكثر تضررا ،خصوصا فئة العاملين في االقتصاد غير
الرسمي كالسائقين وغيرهم [ .]99والحقيقة أن المتابع لسياسة القيادة البحرينية في تعاملها مع أزمة (كوفيد  )91يجد أنها اتخذت إجراءات
مبكرة سبقت تقرير منظمة العمل الدولية ،فوفقا للتوجيهات الملكية السامية أطلقت حزمة مالية واقتصادية قيمتها  4.3مليار دينار بحريني
لمواجهة تداعيات األزمة ،تضمنت دفع رواتب المواطنين البحرينيين الموظفين في القطاع الخاص من خالل صندوق التعطل لبشهر
أبريل ومايو ويونيو  ، 7272كما تكلفت الحكومة بفواتير الكهرباء والماء للمشتركين من األفراد والشركات جميعها لبشهر المذكورة ،كما
أعفيت المؤسسات التجارية لبشهر نفسها ،هذا باإلضافة إلى توجيهات جاللة الملك القاضية بمساعدة األسر المحتاجة التي تضررت من
الجائحة[.]2
ومن بين اإلجراءات المتخذة في البحرين والمتعلقة بوضع العمل ،دعوة وزارة العمل والتنمية االجتماعية المتضررين من انتشار جائحة
(كوفيد  )91تسجيل بياناتهم في استمارة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل االجتماعي وطالبتهم بإرفاق المستندات المطلوبة ،ومن
ثم إرسالها على اإليميل اإللكتروني لوزارة العمل والتنمية االجتماعية ،وهي خطوة في سياق تقديم الدعم المالي لجميع من يثبت تضررهم
من الجائحة من مدربي السياقة وسائقي سيارات التاكسي ونقل الطلبة ونقل البضائع وموظفي حضانات األطفال [.]97
أما على المستوى المجتمعي فقد أطلق سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة ممثل جاللة الملك لبعمال الخيرية وشؤون الشباب
ورئيس المجلس األ على للشباب والرياضة ،بالتنسيق مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا حملة (فينا خير) لجمع التبرعات من
أجل مواجهة تبعات الجائحة ،وقد دشنت الحملة بتبرع سمو الشيخ ناصر بمبلغ مليون دينار ،وهي حملة تهدف إلى تعزيز التعاضد بين
أفراد المجتمع لمواجهة الظروف الطارئة التي حلت بالمملكة بسبب انتشار الجائحة ،وقد أظهرت الحملة رغبة الشركات والمؤسسات
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وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في دعم الجهود الوطنية للتعامل مع الجائحة ،وقد نجحت هذه الحملة بشكل كبير عندما وصل
مجموع التبرعات في بداية مايو  7272إلى من  922مليون دوالر أمريكي بحسب وكالة األنباء البحرينية[.]93
إن كل اإلجراءات التي جرى بيانها آنفا تدل بوضوح على أن مملكة البحرين شرعت باتخاذ خطوات في االتجاه الصحيح حتى أنها سبقت
توصيات تقرير منظمة العمل الدولية ،كما أن اإلجراءات التي اتخذت كانت في نفس سياق الحلول التي اقترحتها منظمة العمل الدولية،
والحقيقة أن المنظمة أشارت في تقريرها إلى أن بعض دول العالم قد سبقت في موضوع تنفيذ تلك الحلول المقترحة.
المطلب الرابع :توظيف التكنولوجيا في مواجهة األزمة:
استخدمت مجموعة من دول العالم وبضمنها البحرين التي تمتلك نظام الحكومة اإللكترونية ولديها بنية تحتية متطورة ]94[ ،والتي
تدعمها شبكات االتصاالت والمعلومات باإلضافة إلى الكوادر التي تمتلك اإلمكانات التقنية والخبرات الالزمة لهذه المرحلة الحرجة .وكما
هو معلوم لدى الجميع بأن دول مجلس التعاون الخليجي تقع منطقة استراتيجية مهمة ولديها خبرة ممتدة في إدارة األزمات ،فإن أزمة
فيروس كورونا التي اجتاحت العالم في بضع أسابيع مثلت تحديا خطيرا لدول الخليج بدرج ٍة أكبر من غيرها ،لثالثة أسباب رئيسة:]2[ ،
أوال :أنها دو ٌل مجاورة إليران ،التي كانت تمثل المصدر الرئيسي النتشار هذا الفيروس في جميع دول الخليج.
سفر يومية تتضمن انتقال ماليين البشر عبر مطاراتها.
وثانيا :أن دول الخليج تضم عددا كبيرا من الوافدين ،وتشهد حركة
ٍ
وثالثا :كغيرها من الدول ،كانت األزمة مفاجئة وذات طابعٍ سريع ،فضال عن كونها أزمة ترتبط بقطاع الصحة ،بالرغم أن األمر تطلب
تظافر جل الجهود في مختلف الوز ارات إال أن وزارة الصحة كانت في الصدارة وقد تحملت العبء األكبر في هذه األزمة ضد انتشار
الفيروس.
في مملكة البحرين ،تم استخدام تطبيق "مجتمع واعي" وهو تطبيق المراقبة اإللكترونية عن بعد [ ،]94والذي يتيح للجهات المعنية
متابعة حاالت الحجر المنزلي عن بعد حيث يتم تحديد الموقع وتتبع تحركات األشخاص أو الحاالت التي تحت الحجر المنزلي اإللزامي،
ويعد التسجيل في التطبيق إلزاميا لهم من قبل وزارة الصحة ،بينما يكون التسجيل اختياريا للعموم .حيث يقوم التطبيق برصد الحاالت
المخالطة للحاالت القائمة ،وتنبيه المواطنين والمقيمين ف ي حال اقترابهم أو مخالطتهم للحاالت القائمة أو المشتبه فيها عبر رصد ومتابعة
المواقع الجغرافية للحاالت ،وتنبيه المستخدم للقيام بالفحص الطبي في حال دعت الحاجة ،إلى جانب العديد من النصائح والمعلومات
واإلحصائيات والمستجدات المتعلقة بالفيروس محليا وعالميا ،وذلك وفق ما أكده محمد القائد ،الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة
اإللكترونية[.]2
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كما تم استخدام تطبيق ” “SkipLinoفي جميع مؤسسات الدولة والذي ساهم في عملية تنظيم تواجد المراجعين من المواطنين والمقيمين
في المملكة أثناء إجراء معامالتهم في مختلف الوزارات لضمان تواجد عدد محدود من المراجعين لتجنب اإلزدحام وضمان التباعد
بمسافات وقائية بين المتواجدين إلنجاز معامالتهم ،باإلضافة إلى التنظيم المثالي وسرعة إجراء المعامالت .حيث يتيح هذا التطبيق الحجز
المسبق للمراجعين بحيث يتحكم بعدد المراجعين ويقوم بتوزيعهم حسب أوقات العمل .وقد أثبت هذا النوع من التطبيق فعاليته من قبل
الجميع كموظفين أو مراجعين ،وقد القى القبول من قبل الجميع وربما سيستمر استخدامه حتى بعد انتهاء أزمة كورونا.
وقد تم صياغة مجموعة من األسئلة في االستبانة المعتمدة في البحث والتي تدعم المطلب الرابع وكاآلتي :حيث أظهرت نتائج االستبانة
المتمثلة في إجراء المعامالتك في الدوائر الحكومية والشركات باستخدام التطبيقات اإللكترونية خالل الجائحة ،حيث كانت اإلجابة بنعم
بنسبة  %88وهناك نسبة قليلة  %97ال علم لهم بوجود التطبيق ،وهذا بسبب قصر الفترة التي انتشرت فيها الجائحة ما بعد  75فبراير
 ، 7272كما ممكن أن تكون هذة الفئة من الناس لم يحتاجوا أساسا إلى إجراء أي نوع من المعامالت ،وكما حدث مع آخرين عندما
توجهوا إلى أحد المؤسسات إلجراء معامالتهم طلب منهم استخدام التطبيق وحجز الموعد مسبقا ً .وقد نال هذا األمر القبول في المجتمع
البحريني لما فية من تنظيم للمواعيد وسرعة في إنجاز المعامالت هذا فضال عن تأمين اإلجراءات االحترازية التي تمنع التقارب بين
األفراد وحدوث اإلزدحام.
إلج راء معامالتك في الدوائر الحكومية والشركات هل تتوفر التطبيقات
اإللكترونية التي تسهل اإلج راءات ولكي تمنع التقارب بين الم راجعين
وحدوث االزدحام ؟
ال علم لي بوجود
تطبيقات
%12

استخدمها دوما
%88

شكل( :)11إجراء معامالتك في الدوائر الحكومية والشركات باستخدام التطبيقات اإللكترونية ،نتائج االستبانة
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كما تم استخدام الكاميرات الحرارية [ ، ]94في المطارات والمستشفيات وبعض األماكن في البحرين لقياس حرارة األجسام عن بعد ،حيث
يمكنها إجراء الفحص عن بعد لحد  722شخص خالل الدقيقة الواحدة.
باإلضافة إلى التطبيقات اإللكترونية التي استخدمتها مؤسسات التعليم والتعليم العالي والتي تم ذكرها في المطلب السابق مثل بوابة
التعليمية وتطبيقات أخرى مثل ” “ClassDojoالتي كانت تستخدمها مؤسسات التعليم في ال بحرين ،باإلضافة إلى التطبيقات التي
استخدمتها مؤسسات التعليم العالي حيث تم استخدام برمجيات التعليم اإللكتروني مثل ”“MOODLEو ”“BLACK BOARD
وغيرها ،هذا فضال عن استخدام البرمجيات األخرى مثل ” “MS TEAMSو ” .“ZOOMوقد وضحت نتائج االستبانة في هذا
الخصوص وبينت رد ود أفعال الطالب وأولياء األمور في هذا المجال كما هو موضح في األشكال (.)2-4
نتائج البحث:
توصل الباحثون إلى معرفة أوضاع التعليم والتكنولوجيا المستخدمة وأوضاع العمل واإلجراءات االحترازية المتخذة في مملكة البحرين
بخصوص جائحة كورونا ،وقد جرى ذلك كله من خالل االعتماد على بعض التحليالت االحصائية الصادرة من الجهات الموثوقة
باإلضافة إلى تطبيق أداة البحث المتمثلة باالستبانة ،التي وضعها الباحثون لتحقيق هدف البحث والوصول إلى بعض اإلجابات التي ضلت
مبهمة بسبب ظهور األزمة المفاجئ وبسبب قصر الفترة التي اجتاحت بها العالم ،وهناك بعض األمور تستغرق وقتا أطول لفهما
وتفسيرها ومن ثم إيجاد الحلول لها .لذلك فإن نتائج االستبانة قد نقلت رأي المجتمع البحريني بكافة شرائحة ووضحت بعض األمور لكي
يتم تحليلها ومناقشتها للوقوف بشكل صحيح على آثار األزمة ونتائجها.
وقد جاءت النتائج مطابقة لما توقعه الباحثون من تمكن مملكة البحرين من إدارة التعليم في ظروف الجائحة وتوظيفها للتكنولوجيا لخدمة
العمل والتعليم ،وكذلك ظروف العمل وتأثره واإلجراءات االحترازية التي اتخذتها البحرين لمواجهة األزمة ومن خالل بحثنا فيما ذكر في
أعاله وجدنا ما يأتي:
 .9إن فيروس كورونا المستجد ظهر تأثيره خارج البحرين في نهاية العام  7291لكنه لم يصل إلى البحرين حتى شهر فبراير
 7272وقد أعلنت البحرين أول إصابة في  74فبراير وطبقت اإلجراءات الالزمة لعالج المريض واتخذت التدابير الضرورية
لمن خالطهم مباشرتا.
 .7جاءت إجراءات مملكة البحرين سريعة ج دا بخصوص التعليم فبعد ساعات من إعالن اإلصابة بأول حالة علقت الدراسة على
مختلف المستويات ،ولم يطل التعليق سوى أيام قالئل حتى اتخذ القرار باستئناف التعليم والتحول من التعليم التقليدي إلى التعليم
عن بعد ،وهذا دليل على توفر البنية التحتية وتوفر الكوادر المتمكنة من عملها.
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 .3عملت البحرين لسنوات قبل الجائحة في قضية التحول الى الحكومة االلكترونية ،هذا األمر سهل بشكل كبير عملية التحول الى
التعليم عن بعد خالل األزمة.
 .4النسبة األكبر من مجتمع البحث يرى أن التعليم عن بعد يؤدي الغرض ،وهناك نسبة أقل تخشى من تقييم مستوى الطلبة فقط أي
أنهم ال يجدون مشكلة في عملية التعليم وإنما المشكلة في تقييم الطالب.
 .5لمملكة البحرين بنية تحتية متطورة في مجال التكنولوجيا استخدمتها بشكل فاعل للتعامل مع األزمة شملت تطبيقات مواقع
إلكترونية وشبكة اتصاالت وكاميرات حرارية وغير ذلك.
 .9تأثر قطاع العمل بشكل كبير في العالم لكن مع ذلك أظهرت الدراسة تأثراً أقل في مملكة البحرين.
 .2اتخذت إجراءات سريعة نقلت أعماال كثيرة إلى المنازل لتتم عن بعد في حين لم تحتج بعض األعمال إلى الذهاب دوما إلى موقع
العمل وبقيت أعمال أخرى تستوجب اإلنجاز من موقع العمل.
 .8إن أكثر قطاع تضرر في البحرين بحسب الدراسة كان قطاع الخدمات.
 .1كانت مملكة البحرين من بين الدول التي اتخذت إجراءات سريعة تضع حلوال ألزمة العمل وتخفف منها ،والالفت للنظر أن تلك
اإلجراءات سبقت توصيات منظمة العمل الدولية التي قدمت الحلول نفسها تقريبا .
 .92أكدت الدراسة أن مملكة البحرين وضعت خطة وقائية مدروسة واتخذت إجراءات سريعة وحازمة للحد من انتشار المرض
شملت جميع مرافق في المملكة.
التوصيات والدراسات المستقبلية:
في ضوء نتائج البحث ،يوصي الباحثين باآلتي:
 .9اعتماد الدراسة عن بعد – ولو جزئيا – بعد انتهاء الجائحة وعودة األمور إلى طبيعتها.
 .7االستمرار في تطوير البنية التحتية اإللكترونية في مملكة البحرين.
 .3االستمرار في تدريب المعلمين والمدرسين على العمل اإللكترونية (عن بعد).
 .4االستمرار في دعم القوى العاملة المتضررة من الجائحة وإيجاد الحلول والبدائل حتى يتمكنوا من العودة إلى أعمالهم فهم ثروة بشرية
ال بد من المحافظة عليها.
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 .5تطوير المعدات واألجهزة اإللكترونية والحث على العمل عن بعد ولو بشكل جزئي في جميع القطاعات وتهيئة وتدريب الكوادر
والموظفين لذلك.
 .9االستمرار في استخدام التطبيقات اإللكترونية حتى بعد انتهاء الجائحة في المؤسسات المختلفة في البحرين لتحديد وتنظيم مواعيد
المراجعين إلكترونيا إلجراء معامالتهم بشكل سريع وسلس.
كما يقترح الباحثون إجراء الدراسات المستقبلية التالية:


دراسة مماثلة للدراسة الحالية تشمل ميادين أخرى في المجتمع البحريني .



دراسة التعليم المختلط (المهجن) ليشمل العاملين في هذا المجال ودراسة التحديات والصعوبات التي تواجههم .



دراسة تفصيلية تخص وضع العمل والعاملين فيها لدعم القوى العاملة المتضررة من الجائحة.
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قائمة المصادر والمراجع:
[ ]9اللجنة الدولية لتصنيف الفيروساتhttps://talk.ictvonline.org/ 7272 .
[ ]7رضا محمد طه ،هل الفيروسات كائنات حية؟https://arsco.org/article-detail-264-3-0 .7272 .
[ ]3منظمة الصحة الدولية .تسمية مرض كورونا والفيروس المسبب لهhttps://cutt.us/AHrvf 7272 .
[ .BBC ]4فيروس كورونا من هي المرأة التي شخصت أول أنواعه؟https://www.bbc.com/arabic/world- ،7272 .
52294694
[ ]5يورونيوز .7272 .تحقيق صحفي لوكالة يورونيوز 7 .مايو https://cutt.us/A875i 7272
[ ]9وكالة أنباء البحرين 74 .فبراير .7272
[ ]2د .أشرف كشك" .دول الخليج وادارة ازمة كورونا" .مركز البحرين للدراسات االسترتيجية والدولية والطاقة ،تقارير دراسات .مايو
،7272
[ ]8وكالة انباء البحرين .وزارة التربية والتعليم تشكل  45فريق عمل إلعداد دروس نموذجية إلكترونية تغطي مناهج جميع المراحل
الدراسية" 92 .مارس  . 7272صفحة االخبار المحلية" .
[" ]1التربية والتعليم :أعداد المستخدمين للبوابة التعليمية يتجاوز  422ألف مستخدم خالل شهر واحد من  94مارس إلى  94أبريل
7272م .وكالة انباء البحرين  95 ،أبريل  .7272صفحة االخبار المحلية،
[ ]92وكالة انباء البحرين 74 .يونيو  ، 7272صفحة االخبار المحلية  ،عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب المنتدى اإللكتروني "التعليم
في مملكة البحرين في ظل جائحة كورونا "كوفيد  -91وما بعدها"
[ ]99منظمة العمل الدولية .،أبريل  .7272كوفيد  91والعمل في العالم ،التقرير الثان.
[ ]97صحيفة أخبار الخليج البحرينية 94 .مايو  .7272العمل تدعو المتضررين من كورنا تسجيل بياناتهم .خبر.
[ ]93وكالة أنباء البحرين 9 .مايو  ،7272تصريح
[ ]94الدكتورة فاطمة السبيعي" .نظرة عامة :استخدام التكنولوجيا في ازمة فايروس كورونا المستجد ) ."(COVID-19مركز البحرين
للدراسات االستراتيجية والدولية والطاقة .تقارير دراسات .أبريل .7272
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ABSTRACT
The problem of sustainable development emerged in today’s environmental crisis is mainly caused
by the Western modernist model of consumption. The later fails to preserve the environment and keeps
its promises for sustaining it.Their failure questions, in myriad of ways, the ethical dimensions of human
attachment to their environment. The present paper aims at investigating the contribution of people’s
ethical commitment in protecting the environment in creating the fair balance between the demands of
present generations and the future generations. It attempts also to approach the question of sustainable
development from applied philosophy and Islamic ethics perspectives. The study uses the analytical and
descriptive method to deal with the problematic relationship between ethics and sustainable
development. It concludes that the lack of the environmental ethics hinders establishing a sustainable
development for our environment.
Key words: Sustainable development, environmental ethics,Islamic ethic, Jurisprudence,Applied
Philosophy.
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الملخص
يَبرز ُمس ِّوغ طرح مشكلة التنمية المستدامة ُمج ّدداً ،بالنظر إلى األزمة البيئية التي تولَّدت عن النموذج الحداثي االستهالكي ،الذي
أخفَق في الحفاظ على البيئة بكل تجلّياتها؛ فلم يَع ْد يفي ب ُوعوده ولم يَعُد مستداما بالتالي .ومع استمرار وجود صعوبة التفعيل بين أهداف
صة هو َمظنّة اإلخفاق .
التنمية ال ُمقرَّرة عالمياً ،تظهر الحاجة إلى طرح دعوى مفادُها؛ أن إغفال االهتمام باإلنسان في بُعده األخالقي خا ّ
ألن تحديات التنمية أوال هي تحديات بشرية بأبعاد أخالقية؛ مما يَستوجب افتراض دافع قَيمي يَبعث على االلتزام األخالقي ،لضمان تحقيق
توازن عادل بين متطلبات األجيال الحاضرة دون المساس بحق األجيال القادمة .فما المسوّغ الذي يجعل من تحديات التنمية تأخذ طبيعة
أخالقية باألساس؟ وهل يُمكن للنّموذج األخالقي اإلسالمي التوحيدي من َسد َمسد النموذج األخالقي الغربي؟ نَتبنَّى في دراستنا المنهج
الوصفي والتحليلي ،والمقارن عند االقتضاء .أما هدف الدراسة ،فهو التنبيه إلى العالقة بين األخالق والتنمية المستدامة؛ من خالل
المساهمة في فتح الدراسات الفلسفية على الدراسات التّطبيقية من جهة ،وتوجيه الدراسات اإلسالمية إلى اإلشكاليات العملية من جهة
أخرى .وتَظهر أصالة البحث في محاولة معالجة موضوع التنمية المستدامة من زاوية فلسفية بقراءة أخالقية ورؤية إسالمية؛ وذلك من
خالل إبراز فلسفة اإلسالم األخالقية واستمداد نظريته القَيمية برؤية وآلية مقاصدية .تَخلُص دراستنا النظرية التوثيقية إلى أن تحديات
التنمية ذات طبيعة أخالقية؛ بنا ًء على مسلّمة أخالقية اإلنسان ،وإلى وجود عالقة بين االستدامة واألخالق؛ فكل ما ليس أخالقيا ً ليس
مستداما ً ،واألزمة البيئية التي يَشهدها العالم َمر ُّدها غياب البُعد األخالقي.
الكلمات المفتاحية :التنمية المستدامة ،األخالق البيئية ،األخالق اإلسالمية ،االجتهاد المقاصدي ،الفلسفة التطبيقية.
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مـقـدّمـة :
انفك يأخذ صوراً
يُعتبر مفهوم " التنمية المستدامة " من المفاهيم التي أفرزتها العولمة وتداعياتها؛ فهو مفهوم في طور اإلنجاز ،ما ّ
مختلفة وأبعاداً متعددة ،بعد أن أظهر ت َملمال في ُخطط التنمية المقترحة؛ إلخراج الدول الفقيرة من واقعها ال ُمزري ،وأبان عن عدم كفاية
الفكر االقتصادي وعدم صوابيّة التناول المادي للمفهوم ،مما أ ّدى إلى ضرورة البحث عن فكر جديد وتبنِّي نهج آخر يتجاوز مفهوم التنمية
االقتصادية إلى مفهوم التنمية الشاملة ،التي تأخذ بعين االعتبار األبعاد غير المادية؛ أي مجموع التغيرات العميقة والمعقّدة التي تمسّ
األبعاد االجتماعية والسياسية والثقافية ال ُممت ّدة عبر الزمن[.]1
زيادة على ذلك ،يُل ّح محمول "االستدامة" على موضوع "التنمية" أن تأخذ ،إلى جانب األبعاد األخرى -بُعداً أخالقيا؛ تَتمثّله
األنشطة اإلنسانية في الحفاظ على الموروث البشري والطبيعي فال تطاله يَد العبث .فو ُجود مقصد االستدامة أو طلب الديمومة في التنمية
دليل على ضرورة استدعاء عامل قيمي أو ب ُعد أخالقي؛ من شأنه أن يَرفع اللّبس أو التناقض  Oxymoronفي المفهوم الذي يُق ّدم نفسه
على أنه مفهوم أخالقي جوهريا ً[.]2
وعليه ،كانت ضرورة إدراج األبعاد األخالقية واالعتبارات القيمية في تحقيق الثروات وتوزيعها توزيعا عادال ،مع زيادة االهتمام
بالبيئة الذي انبنَى عليه مفهوم االستدامة أصال .لذلك حاول خبراء أخالقيات البيئة ومنظمات األعمال الوصول إلى ُوجهات نظر متقاربة
ومتقاطعة ،ث ّم توسيع االلتزامات األخالقية وتوظيفها في األبعاد االقتصادية والبيئية ،لتحقيق حياة معتدلة على كل الصُّ عد اإلنسانية
والحيوانية والنباتية والشيئانية[.]3
ولو أن هذه المرحلة ،التي ُوصفت بال ّشاملة ،أعطت قدراً من االهتمام األخالقي للمشكلة التنموية؛ في اهتمامها باألبعاد اإلنسانية
وتقديرها للممارسات الجالبة للمصلحة وال ّدافعة للمضرّة .إال أنها بَقيت رهينة األبعاد المادية ،األمر الذي يدفعنا من جهة؛ إلى تسجيل عجز
أو عدم كفاية على األقل في النموذج التنموي الغربي؛ الذي كان استجابة طبيعية آلليات النموذج الحداثي االستهالكي بكل تمظهراته .ومن
جهة أخرى افتراض دافع قَيمي " ُعلوي و ُمهيمن" يضمن الحفاظ على التنمية دون فساد أو ضرر.
فهل يُمكن للنّموذج األخالقي اإلسالمي الذي يَنبني أساسا ً على مفهوم "المصلحة والصالح" من أن يكون حافظا للتنمية وجودا
وعدماً ،في َسد بالتالي َمسد النموذج األخالقي الغربي في حل تح ّدي التنمية ؟ كما يب ُرز سؤال االعتبارات األخالقية في نشأة المفهوم ،إلى
جانب البحث عن المسوّغ الذي يجعل من تحديات التنمية ذات طبيعة أخالقية بالدرجة األولى.
تكمن أهمية دراستنا في محاولة معالجة موضوع التنمية المستدامة من زاوية فلسفية بقراءة أخالقية ورؤية إسالمية خاصة؛
مرتكزين في ذلك على منظومة اإلسالم القيمية واألخالقية ممثّلة في علم المقاصد .الذي يمثل إجابة جديدة ومتجددة؛ بالنظر إلى
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موضوعاته المبنية على مسايرة مشكالت العصر وأسئلته المستجدة والحائرة ! ومنه ،تكون المساهمة في استئناف وتوسيع مجال االجتهاد
في فلسفة الدين؛ الذي هو اجتهاد في التفكير الفلسفي أساسا ً.
أما هدف الدراسة فيتمثل في؛ استحضار َوعي قيمي وأخالقي وفق المرجعية اإلسالمية ،وذلك قصد الوصول إلى تشكيل
تصوّرعن مفهوم التنمية ،يتماش َى مع فلسفة اإلسالم الكونية؛ القائمة على فكرة االستخالف و مارة األرض .زيادة على كشف عجز الجهد
الحداثي في بلورة أخالق كافية وقادرة لسد المثلب القيمي ،الذي كان نتيجة إلغاء السند االعتقادي للقيم واألخالق في بعدها ال ّديني وصيغتها
اإلسالمية.
لمعالجة إشكالية البحث وتحقيقا ألهدافه ،أرتأينا تناول الموضوع من خالل المطالب التالية:
 .1مدلول التنمية المستدامة.
 .2معضلة نموذج التنمية العلماني األخالقية.
 .3األخالق البيئية.
 .4التنمية بلحاظ المقاصد.
أ .المقاصد واالستدامة.
ب .أخالقية المقاصد.
ت .مدلول التنمية برؤية مقاصدية.
ثم نختم الدراسة بعرض أهم النتائج والتوصيات المتعلقة بالموضوع.
.1

مدلول التنمية المستدامة:

بَرز مفهوم "التنمية المستدامة" ألول مرة في مؤتمر ستوكهولم حول البيئة اإلنسانية سنة  ،1792فكان بمثابة خطوة نَحو االهتمام
العالمي بالبيئة؛ إذ تعرَّض المؤتمر ألول مرة للقضايا البيئية وعالقاتها بالفقر وغياب التنمية في العالم .فبَعد أن انتقَد ال ّدول التي تتجاهل
البيئة أثناء عملية التخطيط للتنمية ،دعاها التخاذ التدابير الالزمة لحمايتها .وبصدُور قرار المنظور البيئي عن جمعية األمم المتحدة عام
 ،1799الذي كان هدفه تحقيق التنمية البيئية المستدامة ،ت ّم ألول مرة تقديم تعريف التنمية المستدامة[.]4
صة في موضوع العمارة والعمران ،وهذا نظراً لصعوبة تحديد األولويات
لكن مفهوم التّنمية لم يَستقر على تصوّر واحد؛ خا ّ
المطلوب تحقيقها في المشاريع المختلفة ،مما أ ّدى إلى تج ّدده المستمر وتولّد ك ٍّم كبير من المفاهيم المتباينة ؛ األمر الذي جعل المفهوم ال
يظهر على صورة واحدة .لكنه يجتهد في الحفاظ على فكرة مركزية مفادُها "تحسين مستوى حياة األجيال الحاضرة مع الحفاظ على حق
األجيال القادمة في العيش"؛ أي « افتراض بأن القرارات الحالية يجب أال تُض ِعف من إمكانية الحفاظ أو تحسين مستوى الحياة بالمستقبل
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من خالل إدارة جيدة للنّظم االقتصادية إلى تحقيق ربحية الموارد وصيانة األصول الثانية]5[ ».؛ وعلى نفس األساس تعتبرها اللجنة
العالمية للتنمية المستدامة على أنها  « :تلبية احتياجات الحاضر دون أن تؤدي إلى تدمير قدرة األجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها
الخاصّ ة.]2[».
وعرّفها تقرير برونتالند  Brundtlandسنة 1799على أنها  « :عملية للتغيير يتناغم فيها استغالل الموارد وتوجهات االستثمار
ومناحي التنمية التكنولوجية وتغيير المؤسسات وي ّ
ُعزز كال من إمكانات الحاضر والمستقبل للوفاء باحتياجات اإلنسان وتطلعاته]2[ ».؛
أي االجتهاد في تغيير نمط االستهالك الحالي ،واستبداله بنمط استهالكي يضمن تحقيق إنتاجية مستدامة ،ودون هذا المنهج ال يمكن بحال
تحقيق االستدامة في التنمية؛ فزيادة على حماية البيئة من جهة والحفاظ على مستقبل األجيال القادمة ،د َمج التقرير بين البُعد االقتصادي
واالجتماعي والبيئي معا ً.
وبعد تطوّر مفهوم التنمية  ،Developmentلم يَعد المصطلح يعني مج ّرد النّمو  Growthاالقتصادي والتراكم المادي ،بل أخذ
في سياق العولمة معن ًى آخر؛ ُمؤ ّداه الجمع والفصل بين التحوّالت االقتصادية والمالية والتحوّالت البسيكولوجية واالجتماعية والسياسية
والمؤسساتية[ .]3وكذا توازن وتكافؤ الجانب المادي والمعنوي البيئي واالجتماعي لحاضر اإلنسان ومستقبله .وفي إطار إبراز البُعد
المعنوي يُشير  François Perreuxإلى أن التنمية هي  «:عملية تنسيق التغيرات الذهنية واالجتماعية لشعب ما والتي تؤ ّدي إلى رفع
مستوى اإلنتاج الحقيقي اإلجمالي بشكل تراكمي ودائم .]6[».فالتنمية المستدامة بهذا المعنى ،ترمي إلى محاولة ُمالءمة الضّ روريات
األساسية لجميع الناس وتحقيق التوازن بين التفاعالت والتغيرات للعالقات المتبادلة؛ والتي تَخصّ اإلنسان بكل إمكانياته وثقافته
وحضارته و تفاعله مع البيئة استغالال أو تعديالً أو تنمية[.]9
إن التنمية المستدامة هي تنمية إنسانية أوالً ،غايتها تأهيل اإلنسان روحيا وتعليميا وثقافيا وصحياً ،مع تلبية حاجاته الضرورية،
زيادة على تحقيق قيم المواطنة كالحرية والمساواة والعدالة االجتماعية .وهي تنمية مرهونة باحترام البيئة وأخذ جوانبها بعين االعتبار.
لذلك يؤ ّكد  Amartya Senصاحب نظرية القدرات و الوظائف ،على أنها صيرورة متكاملة لترقية الحريات األساسية في شكل مترابط ؛
تأخذ على إثرها التنمية مقاربة أخالقية ،تتمثّل في المسؤولية تجاه العالم الفقير من جهة والبيئة وما يتع ّرض له كوكب األرض من جهة
أخرى] .[8وتتميّز التنمية المستدامة عن التنمية التقليدية باالستمرارية والتواصل؛ ألنها معيار نجاح العملية التنموية .زيادة على تنظيم
استخدام المواد الطبيعية المتجددة والقابلة للنفاد؛ بما يَضمن حق األجيال القادمة فيها .أما المعيار الضابط للتنمية المستدامة فهو المحافظة
على سالمة الحياة الطبيعية وإنتاج ثروات متج ّددة .وأخيرا ،تَقصد التنمية المستدامة إلى تحقيق التكامل بين االقتصاد والمجتمع و البيئة.
وإذا كانت مؤشرات التنمية التقليدية ،تقيس التغيُّر الذي يطرأ على جانب ما؛ بالنّظر إليه على أنه مؤشر مستقِل ،فإن القياس في التنمية
المستدامة يأخذ بعين االعتبار تداخل و تَعلّق المؤشرات بعضها ببعض؛ بحيث ينعكس أي تغير على الجوانب األخرى] .[9ويبقى التكامل
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بين أبعاد التنمي ة المستدامة شرطا جوهريا فيها؛ وذلك لضمان متطلبات وحاجات السكانّ .
لكن البُعد االجتماعي فيها يظل هو الرّ كن
الرّ كين ،على أساس أن الهوية الثقافية والشمول االجتماعي ،يظالّن عامالن ال غنى عنهما؛ في األماكن التي تت ّم فيها المبادالت والنمو
بالنسبة لعملية التنمية عا ّمة [.]11

األبعاد االقتصادية لالستدامة

األبعاد البيئية لالستدامة

النفايات – االنبعاثات الغازية

خلق أسواق جديدة و فرص للتنمية

التح ّكم في التأثير على صحة اإلنسان

تخفيض التكلفة – تحسين األداء

األبعاد االجتماعية لالستدامة

االهتمام بصحة العامل و سالمته
التح ّكم في التأثيرات على المجتمعات
المحليّة

استخدام الطّاقة المتج ّددة
استخدام المواد الخام القابلة للتجديد

التح ّكم في التأثير على نوعيّة الحياة

المواد الخـــام
التخلّص من المواد السّا ّمة

خلق قيم اقتصادية

تخفيف الفـقـر

شكل  :المكوّنات الرئيسية لمحاور االستدامة[.]11

.2

معضلة نموذج التنمية العلماني األخالقية:

يقوم مفهوم التنمية المستدامة ،الذي أشرنا إليه سابقاً ،على االهتمام بين النّظم أو األبعاد الجزئية الثالثة؛ المتمثلة في البُعد البيئي
واالقتصادي واالجتماعي؛ ف تجعل من مفهوم رأس المال بأنواعه األربعة (الطبيعي واإلنساني والمصنوع واالجتماعي) مفهوما ضروريا
في مكوّنها ،بينما يظهر العامل الطبيعي أو رأس المال الطبيعي كعامل مقيّد أو مح ّدد Constrained factor؛ إذ ال يمكن أن ينمو
االقتصاد أكثر مما تسمح به الطاقة الطبيعية ،و ذلك من حيث اإلمداد بالموارد الطبيعية أو بلع النفايات؛ لذلك كان الشرط األدنى الستدامة
رأس المال الضروري هو حفظ المتج ّدد وغير المتج ّدد منه .وزيادة على العامل الطبيعي كرأس مال مقيّد ،يعترض التنمية إكراه من نوع
آخر وهو التوزيع األمثل للموارد عبر الزمن  ،Intertemporal Allocation of Resourcesوتنبني الموازنة على التكلفة والمنافع
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بين األجيال الحاضرة واألجيال اآلتية ،وهي موازنة تقوم على سعر الخصم Discount Rate؛ الذي يأخذ بعين االعتبار المصلحة
العاجلة على المصلحة اآلجلة ،مما يَجعل من تحيّز األجيال الحالية لمصالحها على حساب األجيال القادمة موضع السؤال؛ خاصة وأن
ُوجهات النظر في تقدير المصالح والمفاسد متباينة .هذا زيادة على إمكانية ظهور بعض اآلثار السالبة نتيجة االستغالل السيئ ،إلى فترة قد
َصي !
تمتد إلى حقبة ما بعد األجيال الحالية[]62 ،11؛ وهذا ما وضع النموذج التنموي الغربي العلماني في مأزق أخالقي ع ْ
ولو أن هذا النموذج حاول إحاطة مفهوم التنمية بسياج أخالقي و صبغة بيئية ،إال أن إصراره واستمراره على نفس النهج المعهود
يُث ِبت تمسّكه بهدف واحد هو تحقيق النمو ال غير[]12؛ أي َرهن تحقيق السعادة بالوفرة المادية ،م ّما نتج عنه مفاسد بيئية واجتماعية
ك يتوسّع لتدفع ثمنه كل المخلوقات !ورغم ّ
كبيرة؛ أ ّدت إلى شقا ٍء ما انف ّ
أن هذا النموذج حاول الخروج من هذه المعضلة بالتضحية بكثير
من المصالح الثانوية ،إال أن المعضلة ظلت قائمة بسبب بنية النموذج المقترح ومعطياته المعرفية والقيمية؛ والتي تعكس حسب المفكر
محمد الحسن بريمة إبراهيم "معطيات قلبه الصلب  .]11[1 "Hard Coreالذي قام على "عقالنية علمية" كان قصدها السيادة على
الكون تنبؤاً وتحكما ً وتصرفاً؛ مع األخذ باألخالق العلمانية الحداثية "أخالق السطح"  ،التي دأبت على قطع حبل صلتها باألخالق الدينية
"أخالق العمق" ،وكل القيم التي ال تتولّد من شروط التقدم العلمي والتقني[ .]13وقد انج ّر عن طرح األخالق الدينية في هذا النموذج
العلماني ،أثر سلبي دفَع بالفالسفة األخالقيين إلى تص ّور أطاريح أخالقية 2؛ كان الغرض منها تصحيح الشطط التقنوعلمي.
ّ
لكن هذه النظريات األخالقية ،كما يرى الفيلسوف طه عبد الرّحمن ،عجزت عن تقويم السيادة التي ناقشتها ،فبقيت حبيسة
النظريات األخالقية للفالسفة القدامى ،وظلّت تدور في فلك األخالقية التن ّكرية العلمانية؛ القائمة على مبدأ القطيعة مع األخالق الدينية
ال َوحْ يانية.
.3

األخالق البيئية:

تتوجّ ه األخالق البيئية إلى دراسة عالقة اإلنسان األخالقية بمحيطه الطبيعي ،وهي تنقسم إلى ثالث أطروحات ،تأخذ األولى اسم
"البيومركزية  "Biocentrismأي التّمركز حول الحياة البيولوجية؛ بينما تُعرف الثانية باألنثروبومركزية  Anthropocentrismeأي
التمركز حول اإلنسان ،في حين تجعل األطروحة الثالثة  Ecocentrismالتمركز حول البيئة موضوعها .و ّ
يتلخص مضمون األطروحة
األولى "البيومركزية"؛ في إعطاء جميع الكائنات الحية قيمة ذاتية "داخلية" دون النظر إلى عالقتها بالعالم الخارجي؛ فالقيمة ليست
مرتبطة بالعقل أو العاطفة ،فهي تُر ّكز على توسيع وتمديد الروابط األخالقية إلى الكائنات الحية األخرى ،عوض حصر هذه العالقات بين
البشر فقط؛ ُمر ّكزة على الحياة البيولوجية إلبراز أبعادها األخالقية .وتَعتبر األطروحة "البيومركزية" كل الكائنات التي تعيش ضمن
 .1و الذي يتل ّخص في «:تعظيم متاع الدنيا" مقصداً ،و "أخالق الفجور" السالبة ،من هلع و عجلة و طمع و شح و بخل و كبر و حسد...إلخ ،دافعا ،و"الهوي"
إالها ً و سيداً ،و "العلم بظاهر الحياة الدنيا" دليال و هادياً ،و ظهور "الفساد" في البر و البحر كسبا ً و ناتجاً .هذا الجوهر الصلب للنموذج الدنيوي هو قوة الجذب
المركزية الذي يجذب نحوه كل تج ّل تاريخي ذا مصداقية لهذا النموذج ،سواء على المستوى المعرفي أو الواقع العملي .» .أنظر [.]51 ،11
 .2من هذه األطاريح ما قامت على "مبدأ المسؤولية" ممثلة في الفيلسوف األلماني Hans Jonas؛ و منها ما قامت على نظرية "التواصل و المناظرة"لدى
 Karl-Otto Apelو ،J. Habermasأو التي تأسست على فكرة "الضعف" عند كل من  J. ELLULو  ،D. JANICAUDأنظر [.]997 ،13
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"المحيط الحيوي"  The biosphereمشروعا ً للحياة ،و مساوية لجميع عناصر الحياة البيولوجية التي تنطوي على مضمون أخالقي
مؤ ّداه احترام الحياة .فكل كائن حي له مقاصد أخالقية عملية جوانية  ،Intrinsicلها إمكانية ال ّتحقق من عدمها حسب المالبسات الطبيعية
[.]12
أما األطروحة "األنثروبومركزية" ،فهي ترى أن المصالح اإلنسانية ال يجب النظر إلى أنها تريد ال ّتحقق بموجب غايات مصلحية
ونفعية فقط ،بل إن مبعث هذه المصالح أسباب إنسانية معنوية وجمالية ،وأن اإلنسان ال يكون مضطراً إلضفاء مسحة أخالقية على
مكونات الطبيعة عدا النّوع اإلنساني .وقد ساهمت هذه األطروحة في التفكر جديّا في المفارقة بين التأكيد على خصوصية اإلنسان
باعتباره نوعاً ،وبين ما سبّبه هذا اإلنسان من دمار في الطبيعة.
أما األطروحة الثالثة "اإليكومركزية" ،فهي تعود لفيلسوف أخالق األرض عالم الغابات األمريكي  ،Aldo Léopoldالذي يرى
بوجوب العمل على تحقيق شعار " الوحدة واالستقرار والجمال في الوسط الحي"؛ وهو ُممكن التّحقق بالنظر إلى مكونات الطبيعة ككلِّ
مترابط ومتبادل في عالقاته ،وهو ما يُك ِّون "الغالف الحيوي  ."Biosphereيُعتبر كتاب آلدوليوبولد "تقويم مقاطعة الرمل A Sand
 ،"County Almanacالذي ظهر سنة  1747بداية تشكيل األخالق البيئية من زاوية فلسفية؛ والتي تقوم على فكرة الحفاظ على المجتمع
الحيوي باعتبار اإلنسان كائنا ً مشاركا ال متحكما ً وسيّداً .ويُل ّخص ليوبولد فلسفة األخالق البيئية الجديدة من خالل انتقاده للعالقة النفعية بين
اإلنسان والطبيعة بقوله «:إن العقبة التي تجب إزالتُها من أجل إطالق السيرورة التطوّرية لألخالق هي ببساطة :التخلّي عن التفكير في
االستخدام الالئق لألرض وكأنه مشكلة اقتصادية حصراً ،واختبار ك ِّل مسألة بواسطة ما هو صائب أخالقيا ً وجمالياً ،إضافة إلى ما هو
مفيد اقتصاديا ً .يكون الشيء صائبا عندما يميل إلى صون تكامل واستقرار وجمال المجتمع الحيوي ،و يكون خاطئا ً عندما يميل إلى عكس
ذلك.]14[».
وتلتقي اإليكومركزية مع األيكولوجيا العميقة  DeepEcologyفي فكرة ترابط منظومات الحياة على األرض ونقدها للمركزية
البشرية؛ إضافة إلى فكرة التحقُّق الذاتي من خالل التّماهي مع النطاق األيكولوجي ،قصد تحسين حال الحياة على األرض وتجنب ما من
شأنه أن يَض ُّر بها .في حين تتجاوز مدرسة "التمركز حول البيئة" األيكولوجيا العميقة باالستناد على أسس علمية وعقالنية لبناء أخالق
بيئة جديدة .كما واجهت االيكولوجية العميقة انتقادات شبيهة باالنتقادات التي ُو ّجهت لأليكولوجية الدينية Ecotheology؛ وذلك باعتمادها
على أفكار تنحو منحا دينيا وميتافيزيقيا حدسيا له طابع جوهري شمولي .]15[Holistic
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التنمية بلحاظ المقاصد:
أ.

المقاصد واالستدامة:

مع اهتمام مفهوم التنمية بتحقيق أهداف على المستوى االجتماعي واالقتصادي والبيئي ،معتمداً على رأس المال الطبيعي ،ومنتدباً
جملة من الوسائل لتحقيقها ،يكون هذا المفهوم مفهوما مقاصديا معياريا بامتياز[ .]56 ،11األمر الذي يجعل من التقائه مع مقاصد الشريعة
ُمسوَّغاً؛ وهو تحقيق استدامة صالح ال ُمخاطَب أو المهي َمن عليه  -أي اإلنسان -بصالح نفسه وعقله وكرامته وماله و عرضه وصالح
موجودات العالم ال ُمس َّخرة له ،وفي هذا صالح األ ّمة والنّاس جميعا ً[.]17[ ]16
وتظهر مستويات إصالح اإلنسان في فلسفة اإلسالم األخالقية ،على مستوى االعتقاد والتفكير ،وعلى مستوى النفس بتَخليتها من
الكدورات وشوائب ،وتحليتها وتزكيتها باألعمال الصالحة؛ ذلك أن باطن اإلنسان هو المعوّل عليه في حصول االستعداد لل ّترقّي في
مدارج األعمال والكمال ،وبصالح االعتقاد والسلوك يكون صالح حياة الناس وشؤونهم؛ أي تحقيق مصالحهم المادية والمعنوية ،أي كل
لصون األصول الخمسة العا ّمة المعروفة ،والتي
« ما يؤثر صالحا ً أو منفعة للناس عمومية أو خصوصية ]19[ ».لذلك ،جاءت الشريعة َ
يكون في رعايتها وحفظها تحقيق مصالح الناس ،وفي فوْ تها وهت ِكها يكون وقوعهم في مفاسدها .وكل ملّة من الملل أو شريعة من
الشرائع ،تُريد صالح الخلق و منافعهم ،ال يمكنها بحال تفويت هذه األصول في شعاب الحياة ،وإال ج َرت مصالحهم على فساد واستحالت
منافعهم إلى مضار ،وإن اختلفت نعوتها واسماؤها.
لذلك جعل اإلمامان محمد عبده والطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة جزءاً من برنامج اإلصالح اإلسالمي؛ وهذا ألن نظرية
المقاصد تولي أهمية للحكمة والهدف المقصود من النص الشرعي ،كما أنها نظرية تتوافق وأصول النظريات التشريعية بتحقيقها للعقالنية
واألخالق [ .]16ومن هذه الرؤية يمكن للشريعة أن تأخذ بُعدا ً آخر وهو بُعد "الفقه األكبر" ،الذي يُضفي على الشريعة مسحة المرونة
المستجد ،فيمكنها بالتالي تحقيق مصالح الناس واستدامتها .وتظهر العالقة بين المقاصد
والسّعة ،األمر الذي يُخوّل لها مناقشة النازل
َ
والتنمية المستدامة من خالل الصورة الجديدة لنظرية المقاصد ،متماشية مع المستجدات المعاصرة والمفاهيم الحديثة؛ كالتي تدخل ضمن
دائرة حفظ األسرة بديال عن حفظ النسل ،أو حفظ الكرامة وحقوق اإلنسان بديال عن حفظ العرض .أو ما يمكن أن يظهر في صلة الشريعة
اإلسالمية مع المفاهيم العالمية المعاصرة ،كحرية االختيار والسماحة والتيسير والتكافل االجتماعي والتنمية والمدنية ،إلخ.]17[ .
ب.

أخالقية المقاصد:

إذا كانت الفلسفة الغربية تنظر إلى اإلنسان بوصفه غاية صرفة ،جاعلة من الحرية مكمن قيمته المرجعية؛ فتقطع بالتالي صلته
بالغيب وتُخلّده لعالم الشهادة .تمنح بالمقابل الفلسفة اإلسالمية اإلنسان صورة العبودية هلل ،من خالل مه ّمة االستئمان واالستخالف في
األرض ،والتي تسوّغ للمسؤولية األخالقية؛ بمظهريْ "التكليف" تحقيقا لمقصد ال ّدين ،ومظهر " التشريف" أو "التكريم" الذي هو حال
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اصطباغ اإلنسان باألمن والهداية.فالكرامة اإلنسانية هنا تبدأ من صفة التكريم ،وتتأصل بصيغة التكليف ،وعليه تؤلّف األخالق عند هذا
الشخص اعتبارا وامتثاال [ .]21فالرؤية األخالقية اإلسالمية تُذ ِّكر اإلنسان بمقاصد الحق من الخَ لق ،بهدف إصابة غاية ُخلقية مفا ُدها
تزكيّة النّفس بالدين؛ الذي هو « التخلّق بمكارم األخالق» كما قال اإلمام الشاطبي [.]19
و ال يُفهم من "مكارم األخالق"  ،كما شاع في المصادر األصولية ،أنها من قبيل األمور التحسينية التي ال يكون في تركها حرج أو
مشقّة ،بل هي من الضروريات التي ال تقوم حياة اإلنسان إال بها؛ وفي االستغناء عنها فساد ال مناص منه ،كما ال يُتص َّور أن يكون تنزيل
الشريعة لغرض تتميم أخالق تحسينية فقط ![ ]21فاألخالق على رأى الفيلسوف طه عبد الرحمن هي ما يُحقّق ماهية اإلنسان؛ ألن خليقة
اإلنسان ال تَتح ّقق إال بالخَلق وال ُخلق ،وإذا كانت ماهية اإلنسان تقتضي ال ُخلقية ،فال إنسانية بغير أخالقية .ففي ُمصاحبة اإلنسان لألخالقية
تحقيق لعالمية اإلنسان باألخالق ،أو تعميم لألخالق اإلنسانية الطارحة لالسترقاق العلمي[.]22
وتظهر منزلة األخالق من الشريعة بمنزلة القلب من الجسد ،فال غَر َو أن نجد تقسيم المقاصد الشرعية ،على اعتبار درجة تحقيق
الشرط األخالقي فيها .وتعمل كلية ال ّدين عمل الرابط للضّ روريات الخمس ،وهي مناط حفظها؛ ألن الدين  -الذي هو حُسن ال ُخلق -هو
المقصد األخالقي األسمى في النظرة المقاصدية الشاملة؛ التي ال تَخرج عن كونها جلب مصلحة أو درْ ء مفسدة .3ومفهوم المصلحة ليس "
اسم ذات متحيزة " بل هو اسم معنى ُمج ّرد بمعنى "الصّالح"؛ يُشير إلى قيمة ُخلقية تُس ِّوغ وصف مقاصد الشريعة بـ "علم الصالح"
اإلنساني في العاجل واآلجل ،أي في ال ّدنيا واآلخرة[.]9،19[ ]23
وعليه ،يكون مبحث المقاصد مبحثا يجعل من مقاصد الشريعة علما ً أخالقيا؛ عديال لعلم القيم أو "األكسولوجيا" ؛ ف َينظر في
األفعال التي َيدور حولها ال ًحكم الشرعي اعتباراً أو إلغا ًء؛ من جهة صالحها الذي َينضوي ضرورة على قيمة أخالقية؛ هي في النهاية
مقصد الشارع الحكيم .لذلك يَستقرئ األصولي في األحكام القيم الكبرى أو المقاصد التي تَنبني عليها تكاليف الدين ،أي القيم المستدامة
على شرط االستقرار والصدق ،مساهمة منه بالجواب على السؤال القيمي الحائر في بُعده الكوني والوجودي[.]24
ت.

مدلول التنمية برؤية مقاصدية:

كان المأزق األخالقي في النموذج التنموي الغربي ،مسوّغا لضرورة تصوّر نموذج بديل عنه؛ وهذا بالنظر إلى اإلخفاقات
التنموية التي خلّفها والنُّذر البيئية التي تُلوّح عن كارثة وشيكة ! وعليه ،دَعت الضرورة إلى انتداب نموذج آخر يختلف جوهريا عن
مكوّ نات قلب النموذج الغربي الصلب؛ والذي ال يمكن أن يكون إال النّموذج التنموي اإلسالمي التوحيدي.

 .3يُعبّر القرآن الكريم عن المصالح بالنور أو المعروف ،كقوله تعالى  « :يَأمرهم بالمعروف و يَنهاهم عن المنكر »[ ،األعراف .]159 :و يأتي لفظ " الظلمات"
ُخرجهم من الظلمات إلى النور »[ ،البقرة .]259 :و رغم أن الشريعة تهدف إلى تحقيق المقصد األسمى و هو "األخالق" ،و
تعبيرا عن "المفاسد" ؛ كقول تعالى «:ي ِ
التي تسوق أوالً إلى مفهوم "الخير" ،نجد مفهوم المصالح أكثر حضورا؛ إذ تدور عليه أحكام المصالح الكلية .و لع ّل السبب في هذا الحضور ،هو أن المفهوم األول
"الخير" مفهوم مجرد و فضفاض ،قد ال يستأنس المكلف به؛ ألنه ال َيبين -في نظره -عن النفع اآلجل ،بينما تحيل كلمة "المصالح" إلى هذا المعنى بما تتضمنه من
خير في العاجل بله اآلجل.
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يتساوق مفهوم التنمية المستدامة مع فلسفة اإلسالم الكونية ،التي تقوم على فكرة االستخالف وعمارة األرض؛ ومفهوم االستخالف
وعمارة األرض مفهومان قرآنيان ،يَجدان بعض مكوّناتهما في ما يقابلهما من المفهوم الغربي لمصطلح التنمية المستدامة ،لكن المفهوم
القرآني لهذين المفهومين يتع ّداه ويتجاوزه بخصوصية أو شرط المسؤولية األخالقية الثاوية فيه؛ والتي تقضي بضمان استمرار صالح
األرض بصالح المستخلَفين فيها .وال يمكن لهذه العمارة و هذا الصالح ،أن يتحققا إال على وفق النموذج التوحيدي اإليماني والمنوال
المقاصدي ،الذي يُمثّل علم األخالق اإلسالمي ومنظومته القيمية ،والذي أشرنا إليه أعاله بـ "علم الصالح" .و ُمبرّر ذلك التقاطع تالقي
فضاءات التنمية المستدامة الثالثة (االجتماعي والبيئي واالقتصادي) ،والمعبِّرة عن أصول الظاهرة االجتماعية والمعادلة لخصائص
القرآن الكريم المعرفية من جهة ؛ مع أصول الشريعة وكلياتها في بُعدها العملي واألخالقي والتوحيدي من جهة أخرى [.]11،11
ورغم اشتراك النموذج التوحيدي مع النموذج العلماني الغربي في الهدف التنموي ،المتمثّل في تحقيق الحياة السعيدة والرّفاه ،أو
الحياة الطيبة بالتعبير القرآني ،تتج ّلى خصوصيّة النموذج التنموي التوحيدي في صفة "اإليمان" ،الذي هو مؤشر المتغيرات الكونية
(النفس والعالم والمال والبنون) ،والذي يتجلّى عمليا في زينة الحياة الدنيا من خالل قيمتين أخالقيتين عمليتين هما "الشكر والصبر"،
واللتان تنوبان عن اإليمان في عالم الواقع والفعل اليومي؛ بالعمل الصالح الذي يُراعي فيه المكلَف قصد الشارع الحكيم .كما يجعل
النموذج التوحيدي من اإليمان والعمل الصالح وسيلتين في صميم العملية التنموية ،لتحقيق الطمأنينة و ُوسع العيش والبركة في حياة
المجتمع المؤمن؛ مقابل الحياة الضنكة التي يكون سببها الكفر بأوسع معانيه ،و ُمتر َجما ً بالعمل السيئ بكل أوجهه [ .]92 ،11فشرط
استدامة الحياة الطيبة في التصور اإلسالمي العمل الصالحُ ،م ّ
صا ِلحًا ِّمن َذ َك ٍر أَوْ أ ُن َث ٰى َوه ُ َو ُم ْؤ ِم ٌن
لخصا ً في قوله تعالى َ ( :م ْن َع ِم َل َ
فَلَنُحْ ِي َينَّهُ َح َيا ًة طَيِّ َب ًة َولَنَجْ ِز َينَّهُ ْم أَجْ َرهُم ِبأَحْ َس ِن َما َكانُوا َي ْع َملُونَ ) [ النحل  .]79 :كما أن حصول الشكر على النعمة ودوامه ،أي الصبر
على الشكر ،يجعل ويُه ّيء لدوام مسيرة التنمية متى تحقّق شرطها في قول هللا تعالى( :لَئِن َش َكرْ تُ ْم َ َ
أل ِزي َدنَّ ُك ْم ) [إبراهيم .]9 :
فزيادة على أخالق الشكر التي تتج ّلى من اعتمال اإليمان في القلب وتصديقه بالعمل الصالح ،يلتزم المؤمن مسيرة االستدامة
الرّاشدة ،التي ال تتعلّق بكفاءة العقل األداتي ومصداقية الوسائل لديه وحسب ،بقدر ما يكون تُحقيـقها لمقاصد الشارع و ُمراده في العاجل
واآلجل؛ قصد درء المفاسد الذي يُحقق شرط حفظ المصالح وجودا ،أو جلب المصالح بمعنى استدامة ما ت ّم حفظه؛ ذلك ّ
أن ما ال يُمكن
حفظه أوالً ال يُمكن استدامته ،على اعتبار أن ال ِحفظ شرط أوّلي في تحقيق االستدامة .وألن أصول الظاهرة االجتماعية مساوية لمكوّنات
المقاصد الكلية الشرعية ،فهي تأخذ  -في مصطلح االستدامة ُ -حكم المتغيرات القابلة للزيادة أو النقصان في الك ّم والكيف ،فكان من
الضروري إذاً حفظها أو استدامتها بتنميتها؛ تالفيا لنقصانها أو تراجعها وضمورها عبر الزمن على األقل Temporarily Non-
 decliningو إال استحالت تنميتها[.]92 ،11
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و ّ
ألن عامل ال ّزمن في البحث التنموي مهم للغاية ،فهو يُولي نتائج األعمال ومقاصدها في المدى البعيد أهمية كبيرة؛ ومنه يُمكن
مالحظة تميّز النموذج التنموي اإليماني ،باستحضاره من جهة ،للبُعد الغيبي باعتبار الوحي مصدرا نوعيا و حاسما؛ يمكنه أن ي ٌغني
المكلّف عن الوقوع في الفساد أو أخالق الفجور الهادمة[ .]25واستصحابه من جهة أخرى ،لطبيعة الفعل اإللهي متجاوزاً لمفهوم الزمن
العاجل؛ قد تظهر نتائجه في اآلجل بحسب طبيعة الفعل البشري؛ ُ
شكوراً أو ُكفوراً [ .]76،11كما تظهر عناية المؤمن بالزمن ،عند عملية
المداولة في اختيار الفعل والترجيح في اتخاذ القرار ،جاعال نصب عينيه أوّال قيمة عمله في الدارين؛على نقيض اهتمام ونتائج النموذج
العلماني الذي يولي اهتماما بالمصالح العاجلة فقط .هذا زيادة على أن امتداد التعاون في الزمن ،حسب النموذج اإليماني ،أ ْد َعى وأجْ لب
للمصالح العامة اآلجلة على المصالح الخاصة العاجلة؛لسبب قيام التعاون على التنافس في ال ِبر والتقوى[.]93-92 ،11
خاتمة :
يتبيّن لنا م ّما تق ّدم ،أن مفهوم التنمية المستدامة مفهوم غير قادر ،فهوال يلب ُ
ث يتطّور بتطوّر الفكر االقتصادي وفلسفة العولمة التي
أفرزته .وقد ظ ّل يتش ّكل باحثا عن صورة تتجاوز مفهوم النمو إلى التنمية؛ وذلك بمحاولة إيجاد موازنة وتكافؤ بين الجانب المادي
والمعنوي لحاضر اإلنسان ومستقبلهّ .
لكن الفكر االقتصادي أظهرعجزا في تناول المفهوم بك ّل شموليته وحيثياته اإلنسانية ،خاصّ ة في
بُعده المعنوي واألخالقي الرّ وحي؛ والذي يُع ّد شرطا ً ُمه ّما حسب تصوّر النموذج اإلسالمي للتنمية.
وألن مفهوم االستدامة مفهوم معياري يَنظر في استراتجيات التنمية ومآالتها ،يُمكن لعلم المقاصد أن يكون صيغة جديدة أو نموذجا
 Paradigmمناسبا وبديال عن منوال النموذج الغربي؛ من جهة اعتبار مشاركته في المحافظة على الضروريات والمصالح ال ُمتّفق عليها
إنسانيا ً حسب مبدأ "عدم اإلضرار" أوالً ،و من جهة تجاوزه له بمضامين أخالقية دينية وأبعاد روحية ثانيا ً.
هذا ،زيادة على أن المقاصد ال ُمراد إصابتها في النموذج التنموي اإلسالمي ،هي مقاصد َيد ّل عليها ضابط المصلحة والصالح في
الدنيا و اآلخرة ،مقابل المقاصد التي يتوقف تحقُقها في النموذج الغربي ،على مدى إصابتها من زينة الحياة الدنيا وفق ضابط الهوى.
لذلك دَعت الحاجة لتغيير تصوّر النّموذج الغربي عن التنمية؛ والذي تأسّس على تصوّره ال ُمفت َقر عن الكون واإلنسان ،من أجل
استئناف موقف اجتهادي لتقديم فلسفة اإلسالم؛ من خالل بحث عميق وتناول دقيق ،لعالقة اإلنسان بالكون والغيب وفق طرح أكثر إثرا ًء و
إروا ًء على صعيد التجربة األخالقية وال ّروحية؛ قصد المساهمة في تصويب التجربة اإلنسانية ،معرفيا وقيميا ،مسترشدين في ذلك بمناهج
العقل وإلهامه ومهتدين بنور ال َوحي اإللهي.
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ABSTRACT
The aim of the research is to identify the personal characteristics of the Prophet Muhammad, peace be
upon him. The research sample consisted of 360 individuals from different spectrums in society. The
descriptive and analytical method was used, and a questionnaire was prepared for the personal
characteristics of the Prophet Muhammad (PBUH) and a questionnaire of the moral and human values in
the contemporary world. : The personal characteristics of the Prophet Muhammad were as follows: The
Prophet Muhammad, upon him be prayers and peace, was characterized by sincerity, honesty and
generosity among his companions. He was characterized by humility, justice, forgiveness and pardon.
He was characterized by sincerity in secret, openness and mercy for children. He was never afraid of
anyone as long as he was right and his courage increased after the prophetic mission, from the human
and moral values that have been agreed upon in the contemporary world: love and defense of the
homeland, preservation of sacred places, love for school and appreciation of teachers, rationalization of
the use of water and electricity, appreciation of scientific progress Generous hospitality, advising others,
visiting patients, appreciating professions and respecting their owners, being kind to others, maintaining
order, maintaining the law and respecting rights Child, animal welfare, justice, loyalty, patience,
honesty, humility and respect for the rights of others, sympathy for the poor, selflessness, sincerity in
work, tolerance for others, seeking lawful earnings, suppressing anger, kindness to animals, generosity,
avoiding bad behaviors, Hide anger and do good deeds, love beauty, arts and inventions, appreciate
scientific progress, provide advice to others, and the research also found that there is a positive and
statistically significant relationship between the personal characteristics of the Prophet Muhammad,
peace be upon him and between the human and moral values in the contemporary world.
Keywords: Personal traits – Prophet M - moral values
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الملخص
هدف البحث التعرف على السمات الشخصية للنبي محمد "صلى هللا عليه وسلم " تكونت عينة البحث من  063فرد من مختلف األيطياف
في المجتمع ،استخدم المنهج الوصفي التحليلي ،وتم إعداد استبيان للسمات الشخصية للنبي محمد "صلى هللا عليه وسلم " واستبيان القيم
األخالقية واإلنسانية ،وتوصل البحث إلى النتائج األتية :إن السمات الشخصية للنبي محمد كانت كالتالي :إن النبي محمد عليه الصالة
والسالم اتصف بالصدق واألمانة والكرم بين أصحابه واتصف بالتواضع والعدل والصفح والعفو واتصف باإلخالص في السر والعالنية
والرحمة باأليطفال وكان يشفق عليهم ويقبلهم ويتحبب إليهم وكان النبي المثل األعلى في الشجاعة ولم يسجد لصنم قط ولم يكن يخاف أحدا
ما دام أنه على حق ،وأزدادت شجاعتة بعد البعثة النبوية ،ومن القيم اإلنسانية واألخالقية التي تم التوصل إليها في البحث :حب الويطن
والدفاع عنه ،المحافظة على األماكن المقدسة ،حب المدرسة وتقدير المعلمين ،ترشيد استخدام المياه والكهرباء ،تقدير التقدم العلمي ،كرم
الضيافة ،تقديم النصيحة إلى األخرين ،زيارة المرضى ،تقدير المهن واحترام أصحابها ،العطف على األخرين ،الحفاظ على النظام
والحفاظ على القانون واحترام حقوق الطفل ،الرفق بالحيوان ،العدل ،الوفاء ،الصبر ،الصدق والتواضع واحترام حقوق الغير ،العطف
على المساكين ،اإليثار ،اإلخالص في العمل ،التسامح مع اآلخرين ،السعي في الكسب الحالل ،كتم الغيظ ،الرفق بالحيوان ،الكرم ،البعد
عن السلوكيات السيئة ،كتم الغيظ وعمل الخير ،حب الجمال والفنون اإلختراعات ،تقدير التقدم العلمي ،تقديم النصيحة إلى األخرين،
وتوصل البحث أيضا إلى أن :هناك عالقة موجبة ودالة إحصائيا بين السمات الشخصية للنبي محمد"صلى هللا عليه وسلم" وبين القيم
اإلنسانية واألخالقية.
الكلمات المفتاحية  :السمات الشخصية  -النبي محمد -القيم األخالقية.
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مقدمة
إن أعظم شخصية في التاريخ سيدنا محمد علية الصالة والسالم فكان يمتلك التوازن النفسي والسلوكي في شخصيته ،فعند دراسة
شخصيته فنجد أن هناك توازن دقيق بين معالمها مما ال يمكن أن تجده في أي بشر سواه وهذا التوازن يعد من أبرز دالئل نبوته ويتمثل
في الكم الهائل من الشمائل ومحاسن األخالق التي اجتمعت في شخصيته عليه السالم ،على نسق متعادل بحيث ال تطغى صفة على صفة
والتوظف صفة في موقف ال تحتاجه وال تليق به كان" صلى هللا عليه وسلم "يسلك في التعليم أساليب تربوية ،كان شخصية المعلم ويمتلك
سمات شخصية كثيرة ما أروعها وأوقعها في النفوس ،فتارة يضرب لهم األمثلة ،وتارة يستخدم لغة اإلشارة الحسية كأن يحكي فعل
شخص ما ،وتارة يلغز لهم لينشطهم ،وتارة يقص عليهم من أحوال األمم الماضية ليكون في ذلك عبرة لهم ،وتارة يعلمهم عمليا بأن يفعل
هو ما يريد فيتابعون عليه ،وتارة يسألهم عن الشيء ولم يسألوا عنه ثم يجيبهم ،وتارة يجيبهم على سؤالهم بأكثر مما أرادوا ،وذلك من أجل
فائدة عظيمة لهم ،وغير ذلك كثير .وهذا كله مع الرأفة والرحمة واللين ،وعذر الجاهل بجهله واالهتمام بتعليمه ،ولم يقصر هذا على
الرجال فقط بل النساء وبذل الجهد لهن من وقتة وجهده الكثير  ،ويعتبر علماء التربية أن للقيم دورا في توجيه سلوك الفرد والجماعة فهي
تقوده إلى إصدار األحكام على الممارسات العملية التي يقوم بها ،وهي األساس السليم لبناء تربوي متميز كما أنها تسهم في تشكيل الكيان
النفسي للفرد [.]1
وبذلك يدرك علماء التربية بأهمية القيم ألنها :تساعد الفرد على تحمل المسؤلية تجاه حياته ليكون قادرا على تفهم كيانه الشخصي
واإلحساس بالرضا والتي يعتبر إحدى الركائز اإلسالمية لضمان فعالية النشايط اإلنساني ،حيث تعمل على أن تكون المسؤلية بين الفرد
والمجتمع تبادلية تضامنية متوازنة تحف ظ للجماعة مصلحتها ،وقوة تماسكها وللفرد تماسكه وحريته ،وفي ضوء القيم اإلسالمية يعيش
الفرد في إيطار قيمي يستمد منه دائما أنمايط سلوكية سليمة ،كما أن فوائد القيم في المجتمعات اإلسالمية تساعد على التنبؤ بما سيكون عليه
المجتمعات ،فالقيم واألخالقيات الحميدة هي الركيزة األساسية التي تقوم عليها الحضارات وأيضا تفي المجتمع من األنانية المفريطة
والنزاعات وتحفظ للمجتمع تماسكه وتحديد أهدافه ومبادئه الثابتة لممارسة حياة اجتماعية سليمة كما تعطي األفراد إمكانية تحقيق ما هو
مطلوب منهم في إيطار الرسالة اإلسالمية على سلوك الفرد قوال وعمال كما تنعكس على الجماعة أيضا ويمكن تناول وظيفة القيم على
المستوى الفردي وتتمثل وظيفة القيم ،وتؤدي دورا مهما في تشكيل الشخصية الفردية أنها تعطى الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه
وتمنحه القدرة على تحديد أهدافها في إيطار معياري صحيح هو التكيف والتوافق اإليجابي وتحقيق الرضا عن نفسه لتجاوبه مع الجماعة
في مبادئها وعقائدها الصحيحة أنها تحقق للفرد األحساس باأل مان فهو يستعين بها على مواجهة ضعف نفسه والتحديات التي تواجهه في
حياته تعطى للفرد فرصته للتعبير عن نفسه []2
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ولقد ظهرت مشكلة البحث :في محاولة بعض ضعاف النفوس اإلساءة والتجرؤ على شخص الرسول العظيم إال أن الشمس تظل سايطعة
ونورها نافذ مهما حاول الحاقدون حجب الحقيقة بافتراءاتهم وأكاذيبهم ومهما حملوا من حقد وظغينة وأبعاد عدائية تسعى وراءها غايات
التعرف النبل مطلقا ولقد انعكس إعجاب األدباءغير المسلمين من العرب والغرب وحبهم الكبير للرسول "صلى هللا عليه وسلم " وللدين
اإلسالمي على أعمالهم األدبية شعرا ونثرا وبصورة صادقة قلما تجد لها نظير ،وقد عرض البحث عن مالمح شخصية الرسول األعظم
في (البعد األنساني  -واألخالقي) وقد حاول البحث إيصال صورة النبي األعظم (صلى هللا عليه وسلم ) إلى محبي الحقيقة ممن يتحرون
الصدق من خالل أشخاص يدينون بديانة أخرى غير اإلسالم أو قومية ولغة أخرى غير العربية .وتوضيح العالقة الوثيقة الواضحة بين
سمات النبي محمد والقيم األخالقية واإلنسانية في العالم المعاصر.
يمكن تلخيص مشكلة البحث الحالي في اإلجابة على السؤال التالي:
 - 1هل توجد عالقة بين السمات الشخصية للنبي محمد "صلى هللا عليه وسلم" والقيم األخالقية ؟
أهداف البحث:
 التعرف على العالقة بين السمات الشخصية للنبي محمد"صلى هللا عليه وسلم" والقيم األخالقية واإلنسانية. التعرف على صفات النبي محمد صلى هللا عليه وسلم الخلقية. التعرف على القيم األخالقية واإلنسانية التي يجب أن تتوفر في العالم المعاصر.أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث الحالي في األهمية النظرية والتطبيقية من حيث الجانب النظري يتمركز البحث في المتغيرات النفسية الهامة التي
نعتني بدراستها وإلقاء الضوء عليها وعلى خلفيتها النظرية ،حيث يسعى البحث لدراسة السمات الشخصية لسيدنا محمد "صلى هللا عليه
وسلم "وعالقتها بالقيم األخالقية وما يترتب عليه ،توضيح أن القيم اإلنسانية واألخالقية مستمدة من شخصية رسولنا الكريم محمد عليه
أفضل الصالة وأتم التسليم ،ولتوضيح أنه قد تمثلت في شخص رسول هللا "صلى هللا عليه وسلم "أسمى مكارم األخالق ،وتجمعت فيه كل
الصفات الحميدة ،فتعلق الناس به ،وتركوا في حبه كل ما كان يربطهم بحياة الجاهلية األولى ،ولذا أثنى هللا سبحانه وتعالى عليه بما لم يثن
َظ ٍيم ﴾ .واألهمية التطبيقية في اتباع تعاليم النبي محمد واتباع ما جاء في سنته في
على نبي من أنبيائه ،فقال تعالى َ ﴿:وإِنَّ َ
قع ِ
ك لَ َعلَى ُخلُ ٍ
تربية األبناء وفي جميع أمور حياتنا.
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حدود البحث:
 حدود بشرية :تحدد البحث بـ (  )063فرد من أفراد المجتمع المصري بمختلف أيطيافة منهم  153سيدة و 213رجل.حدود زمنية :تم إجراء هذا البحث في العام .13/2323
مصطلحات البحث:
السمات الشخصية للنبي محمد"صلى هللا عليه وسم":
هي مجموعة من الصفات الخلقية التي يتصف بها رسولنا محمد "صلى هللا عليه وسلم" وتتمثل في( :الصدق-األمانة – اإلخالص –
الوفاء – التواضع – الشجاعة – الرحمة –العدل  -الصفح والعفو -الكرم)
القيم األخالقية:
هي التي تمثل األحكام المعيارية التي يتم بمقتضاها تقييم سلوك األفراد والجماعات وتحديد ما هو مرغوب أو غير مرغوب والقيم تمثل
أهداف معينة في الحياة يسعى الفرد إلى تحقيقها ،فهي تمثل إيطارا مرجعيا يحدد سلوكيات الفرد لتحقيق هذه األهداف والقيم التي يتبناها
الفرد تكشف عن نفسها إما من خالل التعبير اللفظي وإما من خالل األنشطة السلوكية التي تصدر عن الفرد في المواقف الحياتية.
القيم اإلنسانية:
 هي مجموعة من المبادئ التي تقوم عليها الحياة والتي يسعى اإلنسان للتحلي بها ،فهي التي تساعده على أن يحيا حياة كريمةوسليمة ،فهي التي تحفظ له كرامته وحريته ،وتدعم حقوقه ،وتحثه على القيام بواجباته ،كما تحافظ على عرضه وماله وعقله،
وتقوم القيم اإلنسانية باعتبار الفرد إنسانا قبل أي شيء ،وبصفته عضوا في جماعة ،فمنها( :العمل ،الحرية ،العدل ،العلم،
الصدق ،األمانة ،اإليثار).

اإلطار النظري:
السمات الشخصية للنبي محمد:
من صغره صلى هللا عليه وسلم وعبقريته ظاهرة ،وهمته عالية ،والنفَس القيادي يلوح ،فقد كان يوضع لجده عبد المطلب سرير بجنب
الكعبة ،فيُدفع عنه كل الصبيان ،حتى يجيء رسول هللا عليه الصالة والسالم ،فيحاولون دفعه ،فيمنعهم جده عبد المطلب قائال( :دعوا ابني
هذا فإنه سيكون له شأن) .واستنبط أبو الفرج ابن الجوزي رحمه هللا علو همته من صباه ،وعدم رضاه باليسير والقليل]0 [ .
واصطفاه الباري تعالى لرسالته ،ورفعه دينا وعقال وخلقا ،فجمع ما بين منائر الوحي ،وفطانه السلوك االجتماعي ،والذي جعل من سيرته
مرجعا للعبقرية القيادية ( لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة ) ومن أجل صفاته القيادية :الصدق والشجاعة ،وقد اعترف بها
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المشركون ،ولقبوه قبل البعثة ( بالصادق األمين) وكانت إحدى عالمات هرقل الرومي في االستدالل على نبوته ( هل ُكنتُم تتهمونه
بالكذب) فقال :ال ،فقلت :ما كان ليذر الكذب على الناس ويكذب على هللا] 4[ .
وأما الشجاعة :فكانت شجاعته حاضر في كل المواقف ،ويكفي قول علي رضي هللا عنه ( كنّا إذا اشتد ِبنَا البأس اتقينا برسول هللا صلى هللا
عليه وسلم ) والتروي في اتخاذ القرارات والدليل أن األ نصار لما انتهوا من عقد بيعة العقبة الثانية قالوا :يا رسول هللا ،إن شئت لنم ّ
يلن
على أهل منى غدا بأسيافنا ،فقال صلى هللا عليه وسلم( :لم نؤمر بذلك ،ولكن ارجعوا إلى رحالكم ) .إشراك األمة واألتباع في القرارات
ومشاورتهم على الدوام (أشيروا علي أيها الناس) رددها في موايطن مختلفة كبدر وأحد ،تحقيقا للنهج القرآني (وشاورهم في األمر ) سورة
آل عمران .واستكماال لنهج المجتمع المسلم (وأمرهم شورى بينهم ) سورة الشورى]5[.
بل ذلك كان كثيرا ويطبعة له ،قال أبو هريرة رضي هللا عنه (ما رأيت أحدا قط ،كان أكثر مشورة ألصحابه من رسول هللا صلى هللا عليه
وعلى آله وصحبه وسلم) أخرجه أحمد في مسنده ( )13201وعبدالرازق في مصنفه ( ،)13723وابن حبان في صحيحه ( ،)4772قال
ابن حجر في فتح الباري ( :)030/5رجالة ثقات ،إال أنه منقطع.
التضحية والخدمات االجتماعية معالم قيادية ،أحرزها المصطفى المختار من قبل البعثة ،فلما عاد من حراء ،قال لزوجه خديجة رضي هللا
عنها( :لقد خشيت على نفسي " ،فقالت :كال وهللا ال يخزيك هللا أبدا ،إنك لتصل الرحم ،وتَحمل ال َك ّل ،وتُكسب المعدوم ،وتَقري الضيف،
وتعين على نوائب الحق ) :جزء من حديث أخرجة البخاري في صحيحة رقم 6372
وكان يفتح باب الحوار والمراجعة كما في اختيار موضع بدر ،وحكم األسرى ،وعاد إلى رأي الحُباب بن المنذر رضي هللا عنه :إن هذا
ليس بمنزل.
بُعد نظره العجيب ،كما صنع في (صلح الحديبية) من الصبر وقبول غبن الصلح ومضضه ،ليتفرغ للدعوة وإظهار سماحة اإلسالم،
وفضح غرور القرشيين وعدم صالحيتهم لإلشراف على مكة وحرمها ،وكذلك تركه لقتل المنافقين برغم استحقاقهم (لئال يتحدث العرب
أن محمدا يقتل أصحابه) كما في الصحيحين .
وكان في خدمة الناس ومشاركتهم األعمال والمهام  :كما شارك في بناء المسجد وحفر الخندق برغم المتاعب والجوع ،ولكنه رسخ في
عقولهم فضيلة العمل والتواضع واحتمال الشدائد ،وسيد القوم خادمهم ،كما ينقل]6[.
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 تهيئة الشباب والصف الثاني والقواعد البديلة :كما حصل من تربية ابن عباس على العلم ،وأسامة للقيادة ،ومصعب للدعوة ،وتركمهاجري الحبشة إلى سنة ( )٧للهجرة لألحوال الطارئة .ومع بأسه وحزمه لم تنأ َ عنه صفات الرحمة والعفو :في مظانه التاريخية ،قال
تعالى (بالمؤمنين رؤوف رحيم) سورة التوبة ،ولما فتح مكة ذلك الفتح األعظم ،عفا وسامح وقال( :اذهبوا فأنتم الطلقاء )]7[.
ومن صفاته :إعداد الرجال وصناعة األبطال كما صنع في دار األرقم بن أبي األرقم ،وخلّص جلسائه كما قال علي رضي هللا عنه ( :كنت
أكثر أسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول :جئت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر: )..اخرجة البخاري في صحيحه
( ) 0537,0515وابن ماجه في سنته ( )37وأحمد في المسند ( )774والحاكم في المستدرك ( )4431والنسائي في الكبرى ( )6733وأبو
حنيفة في مسنده برواية أبي نعيم ( )4وعبد هللا بن المبارك في مسنده( )255وأحمد في فضائل الصحابة ( )037وابن شبه في تاريخ
المدينة ( )1530والبزار في مسنده ( )427و( )002واألجرى في الشريعة ( )1031والاللكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة
والجماعة ( )2332وأبو نعيم األصبهاني في تثبيت األمامة وترتيب الخالفة (.)67
ومن صفاته :الثبات على مبادئه ودعوته ،برغم العروض المقدمة ،واإلغراءات السالبة ،والتي وضعتها قريش ومن خالل نائبها عتبة بن
ربيعة ( يا ابن أخي إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا األمر ،ماال جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا ماال ،وإن كنت تريد به شرفا
سودناك علينا حتى ال نقطع أمرا دونك )...فما زاد رسول هللا على اإلنصات وتالوة صدر سورة فصلت التي قطعت عنقه ،وقرّعت أذنه
ومنها :حزمه اإلداري ،مثل ما صنع مع الشاعر الهجاء أبي عزة الجُمحي ،وكان عفا عنه في بدر ،فعاد في أحد وأسره ،فأمر به وقُتل،
وقال( :ال ترجع إلى مكة ،فتمسح عارضيك ،وتقول :خدعت محمدا مرتين ،ال يُلدغ المؤمن من جحر واح ٍد مرتين )]7[.
خولكم )..أخرجة
وهو ليّن رفيق وقت الرفق ،شديد متين وقد الشدة والحسم :يحمي الضعفاء ،ويساعد الموالي والمساكين ،ويقول (إخوانكم َ
البخاري ( )03ومسلم ( )1661كما في الصحيح  ،وتأتيه الجارية من نساء المدينة فيقضي حاجتها حيث شاءت.عدالته الفذة ،وعيشه
الزاهد الفريد ،وحرصه على محاسبة أقاربه (لو أن فايطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ).الحرص على التجميع ونبذ الخالف والتقطيع،
مما يزينه رواة األخبار والشائعات]3[.
وقد صح قوله (:يد هللا مع الجماعة) وقوله (:إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ،ولكن في التحريش بينهم)
ويروى (:ال يُبَلِّ ُغنِي أح ٌد من أصحابي عن أح ٍد شيئا ،فإنِّي أحبُّ أن أخرج إليكم وأنا َسلِيم الصَّدر) كما عند الترمذي وكان يُشيد ويشجع
ويرفع المعنويات ،حتى يجعل من أتباعه قوة متالحمة ،وفئة ترهبها الخصوم ،فيريهم في بدر مصارع القوم ،وفي الخندق يبشرهم بالعاقبة
والفتوحات ،ويقول (اآلن نغزوهم وال يغزوننا نحن نسير إليهم ) .وهو الصبور القنوع الحكيم ،الذي يشتري األقوام بالدنيا ولعاعتها،
ال أَنَسٌ رضي هللا عنه:
ويرسخ مبادئ آخرين حينما يكلهم إليمانهم ،كما فعل في حنين ،فأعطى المؤلفة قلوبهم عطا َء من ال يخشى الفقرَ ،ق َ
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اإلس َْال ُم أَ َحبَّ إِلَ ْي ِه ِم ْن ال ُّد ْن َيا َو َما َعلَ ْي َها) وهذا تربية رسول هللا ومقصده
(إِ ْن َكانَ ال َّر ُج ُل لَيُ ْسلِ ُم َما ي ُِري ُد إِ َّال ال ُّد ْن َيا ،فَ َما يُ ْسلِ ُم َحتَّى يَ ُكونَ ْ ِ
اإلداري واالستراتيجي] 13 [ .
وهو القائد البارز للناس :فال حجاب وال ابتعاد ،وبابه مفتوح لكل يطارق ،قاض للحوائج ومجيب للسائلين ،قال جرير رضي هللا عنه( ما
حجبني رسول منذ أسلمت ،وما رآني إال تبسم في وجهي ) .ويستطيع كل أعرابي ،وصغير وكبير الوصول إليه ،ومثل ذاك مع ما فيه من
متاعب ،إال إنه يصل إلى األفئدة بال استئذان (وإنك لعلى خلق عظيم) سورة القلم] 11 [.
وهو الشخصية المعتدلة ،التي ال تغضب على كل حال ،ولكن في مواضعه الصحيحة ،كانتهاك الحرمات ،وقال لرجل (ال تغضب) وصح
قوله (:ليس الشديد بالص َُّرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب .وال تزال سيرته عليه الصالة والسالم تغزر بالمعالم القيادية
والسمات الرائعة فقها وشأنا وسياسة وإدارة] 12 [.
القيم األخالقية:
وتمثل القيم مركزا مهما في توجيه العملية التربوية ،لما لها من أهمية كبرى في حياة الفرد ،كما تلعب القيم دورا مهما في تكوين شخصية
الفرد من خالل تحليل سلوكه وفهمه وتعد القيم األخالقية من أهم مجاالت القيم ،لما لها من دور بارز في تحديد معالم الشخصية ،كيف ال
وقدوتنا في ذلك محمد صلى هللا عليه وسلم معلم األخالق األول القائل( :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق) ،وقد أثنى عليه ربه بقوله
(وإنك

سبحانه:

لعلى

خلق

عظيم)]10[.

وتعمل القيم األخالقية بشكل دائم على تأهيل المسلم كي يكون إيجابيا وفعاال في الحياة ،ومن ذلك إسهامه المتكرر في عملية البناء والتنمية
الحديثة والقيم بمعناها االصطالحي الشامل تعني ( مجموعة معايير وتتكون لدى الفرد تمكنه من تحقيق هدفه في الحياة) وقيل هي
(مجموعة المبادئ والقواعد والمثل العليا التي يتخذ منا الناس ميزانا يزنون بها أعمالهم ،ويحكمون بها على تصرفاتهم المادية والمعنوية).
وعالقة القيم بالتنمية عالقة وثيقة ،فالتنمية تقوم على مجموعة من القيم أهمها :القيم النظرية وهي تعنى بالمعرفة واكتشاف الحقيقة
والتعرف على حقائق األشياء .القيم األخالقية :وهي مجال هذه الدراسة وهي من أهم القيم اإلسالمية المؤثرة في حياة الفرد ،لكونها تحدد
نوع تعامله مع الغير ،وتغرس المحبة في نفوس اآلخرين ،وتعمل على كسب القدوة الحسنة ،والقصد الحسن مما له أثر على نجاح العملية
التنموية .ومن هنا يمكن تعريف (القيم األخالقية) بأنها :المبادئ والمعايير التي توجه الفرد وتضبط سلوكه في الحياة ،ويتحدد بموجبها
مدى فاعليته في المجتمع .وقد اهتم اإلسالم بالقيم األخالقية كعنصر أساس في التنمية ،ويتمثل ذلك بدعوة المؤمنين إلى مكارم األخالق لما
في ذلك من رفعة وعلو منزلة ومن اآلثار الحسنة لمكارم األخالق ما يلي  -تعمل على تكوين البناء الوجداني لإلنسان ،وتشعره بدوره في
الحياة .تساعد القيم األخالقية المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه مما يعين على اختيار الحلول المناسبة التي تحفظ على
المجتمع استقراره وكيانه] 14 [.
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 تعمل على سرعة اإلنجاز والجودة بسبب اإلخالص واألمانة وهذا يحقق تقدما ملموسا في التنمية .فالتعليم أيا كان نوعه هو محورالتنمية ،إذ ال يمكن ألي مجال من مجاالت التنمية أن يتم ويؤدي دوره إال بدراسة مسبقة تعطي تصورا كامال عن فعالية التنفيذ وما قد
يطرأ عليه من سلبيات يمكن تالفيها قبل وقوعها لضمان سالمة العملية التنموية فعلى سبيل المثال :التعليم الثانوي يعد من أصعب مراحل
التعليم نظرا للمستوى العمري للطالب والطالبات ،والذي يمر بمرحلة حرجة من مراحل العمر وهي مرحلة المراهقة ،ومن المعلوم أن
نجاح العملية التعليمي ة في هذه المرحلة يعني نجاح ما بعدها ،وهذا يتطلب الرجوع إلى عامل القيم األخالقية التي يجب أن يتحلى بها المعلم
في المقام األول ألنه هو القدوة لطالبه .فالقيم يجب أن تكون مواكبة للعملية التعليمية منذ البداية ال تنفك عنها ،حتى نضمن النتائج الطيبة
ألبنائنا وبناتنا الذين هم عماد المستقبل لدفع عجلة التنمية] 15[ .
تعريف القيم اإلنسانية:
القيمة هي الشيء الثمين لدى األنسان والذي يسعى إلى ا متالكه واالستحواذ عليه ،وأما القيمة اإلنسانية فهي المبادئ اإلنسانية التي جاءت
بها كل األديان ،وركزت عليها جميع الحضارات ،وأجمع عليها المفكرون والفالسفة ،وأكدها العقل البشري وأيدتها الفطرة البشرية
الصحيحة ،كالتسامح واالحترام والصدق والعدل وما سبق ذكره عبدالمجيد الصغير(] 16[. )2317

أهمية القيم اإلنسانية:
قد جاءت القيم لتنظيم حياة البشر وتحقيق السعادة والسالم والرخاء ،وهذا ما سنعرفه عن أهمية القيم اإلنسانية :تعمل القيم اإلنسانية على
توحيد األمم وجعلهم أمة واحدة عن يطريق ترسيخ االحترام والتفاهم وقبول األخر ونبذ الصراعات التي تقوم على أساس التمييز عن
يطريق اللون والجنس والعرق فتعمل القيم األنسانية على جميع االختالفات والحث على رؤيتة أو جهة التشابه لتعميق االتصال بين
الشعوب []17
تزيد القيم اإلنسانية من احترام الفرد لذاتة فحيثما يتلقى الفرد المعاملة الحسنة واالحترام من حوله ويرى تقديرا لدوره واحتراما لكرامته،
فإن هذا يزيد من احترامه لنفسه وإحساسه باإلنتماء للمجتمع الذي يعيش فيه ومن ضمن محاسن القيم اإلنسانية وأهميتها وهو زيادة دافعية
األفراد على العمل واإلنتاج لما تحققة من زيادة تقدير الذات لدى األفراد فيزيد ذلك من انتاجيتهم وحبهم للعمل ،تعمل القيم اإلنسانية على
تقوية أواصر اإلخاء والمحبة بين جميع أفراد المجتمع وتجعلهم يعيشون في عالم مليء بالحب والسالم ومراعاة مشاعر اآلخر وظروفه
واحتياجاته وتزداد أعمال الخير مع وجود القيم اإلنسانية في المجتمع من مساعدة الفقراء وقضاء حوائج اآلخر والمواساة واإليثار وغيرها
من الصفات الجميلة التي نحب أن نراها بمجتمعاتنا]17 [.
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إن القيم تجعل اإلنسان يحيا حياة سليمة وتعمل على إصالحه نفسيا وعقليا ،وترشده إلى أعمال الخير واإلحسان من أهمية القيم اإلنسانية
وأكثرها حاجة في مجتمعاتنا هو ضبط سلوكيات الفرد وأفعاله ،وإبعاده عن أعمال الشر كالقتل والسرقة والغش ،وتساعده على التحكم في
شهواته ،فهي تجعل اإلنسان إنسانا قبل أي شيء] 13[.

خصائص القيم األنسانية:تتصف القيم اإلنسانية بمجموعة من الخصائص ،ونذكرها فيما يلي:
 إنها انسانية ،أي تختص باإلنسان دون غيره من الكائنات . إنها ذاتية ،فعلى الرغم من عموميتها واتفاق المجتمعات عليها إال أن شعور الفرد بها يختلف من إنسان إلى آخر ويطريقة أدائة لهاويطريقة إحساسة بها تختلف بين األشخاص.
 إنها نسبية ،فالقيم تختلف من زمان لزمان آخر ،ومن مكان آلخر ،حتى في المجتمع الواحد تجد ما يصلح في مكان ال يصلح فيمكان غيره.
 قابليتها للقياس يمكننا قياس القيم من خالل المالحظة واالستبيانات ،وهذا ما تهتم به علوم النفس واالجتماع والفلسفة. إنها متغيرة فالقيم تتغير من عصر إلى عصر ،ومن وقتٍ آلخر ،وال تثبت على وتيرة واحدة وذلك في القيم االقتصادية أو الجماليةأو السياسية أو النظرية أو االجتماعية ،أما القيم األخالقية والدينية فهي قيم ثابتة التتغير مع تغير الزمان أو المكان.
ترى الباحثة أنها متغيرة وليست ثابته نتيجة لتفاعل اإلنسان مع بيئتة وتغيرات الوسط المحيط وهي غير وراثية ومكتسبة من خالل
البيئة المحيطة والمجتمع.
 إ نها مكتسبة فالقيم يكتسبها اإلنسان من المجتمع الذي يعيش فيه ،وال يرثها. إنها مترابطة فالقيم يكمل بعضها البعض ،فال تجد قيمة بمفردها ،غالبا ما يتحد الصدق واألمانة ،والخير واإليثار ،ويترابطواجميعا.] 23 [.
إجراءات البحث:
منهج البحث :استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في جمع البيانات والمعلومات عن يطريق استبانه تم تصميمها لهذا الغرض ومن
ثم تحليل البيانات والمعطيات المناسبة واستخالص النتائج والتعليق عليها.
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عينة البحث:
تحدد البحث بـ (  )063فرد من أفراد المجتمع المصري بمختلف أيطيافة منهم  153سيدة و 213رجل.
أدوات البحث وخصائصها السيكومترية.
استبيان السمات الشخصية للنبي محمد "صلى هللا عليه وسلم".
هي استبانة مكونة من محور واحد فقط :وهو السمات الخلقية للنبي محمد "صلى هللا علية وسلم"  :ومن أجل التأكد من صدق أداة البحث
تم عرضها على مجموعة من المحكمين في كلية التربية وقد أبدى السادة المحكمين وجهة نظرهم ومالحظتهم وتم األخذ بها.
وقد قامت الباحثة بحساب الصدق والثبات:
الصدق  :تم حساب الصدق بالطرق اآلتية :صدق المحكمين :وتم التحقق من صدق االستبيان بعرضه على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في علم النفس التربوي وعددهمعشرة محكمين وكانت نسبة االتفاق عليها  %36على أن االستبانة صالحة الستخدامها في هذا البحث.
 صدق االتساق الداخلي :تم حساب االتساق الداخلي لكل عبارة من عبارات المقياس.جدول( :)1يوضح معامالت االرتباط ومستوى الداللة لكل عبارة من استبيان السمات الشخصية للنبي محمد "صلى هللا عليه و سلم"
رقم العبارة

معامل االرتبايط

1
2
0
4
5

3.60
3.45
3.71
3.65
3.61

مستوى
الداللة
3.31
3.31
3.31
3.31
3.31

رقم العبارة

معامل االرتبايط

مستوى الداللة

6
7
7
3
13

3.77
3.76
3.75
3.76
3.72

3.31
3.31
3.31
3.31
3.31

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتبايط بين عبارات االستبيان والبعد كلها معامالت دالة مما يدل على صدق االستبيان
وصالحيتة للقياس
ثبات االستبيان:
تم حساب الثبات عن يطريق معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان -براون  ،Spearman-Brownوالجدول [ ]1يوضح
ذلك:
جدول( :)2حساب الثبات الستبيان السمات الشخصية للنبي محمد "صلى هللا عليه وسلم
األبعاد
البعد األول  :السمات الشخصية الخلقية للنبي
محمد (صلى هللا عليه وسلم )

عدد المفردات
13

معامل ثبات التجزئة النصفية
.66
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 يتضح من الجدول ( )2أن معامالت الثبات بلغت (  ) .66وهي معامالت ثبات مرتفعة ودالة إحصائيا مما يسمح باستخدام هذااالستبيان في الدراسة الحالية.
االتساق الداخلي بين البعد والدرجة الكلية للمقياس:
تم حساب االتساق الداخلي بين البعد والدرجة الكلية االستبيان :عن يطريق معامالت االرتبايط بين درجة البعد والدرجة الكلية استبيان
السمات الشخصية للنبي محمد (صلى هللا عليه وسلم) والدرجة الكلية االستبيان والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول( :)3معامالت االرتباط لالستبيان السمات الشخصية للنبي محمد"صلى هللا عليه وسلم"
م

األبعاد

معامل
االرتبايط

1

السمات الشخصية الخلقية للنبي محمد (صلى هللا عليه وسلم)

** .57

الدرجة الكلية

2

**.60

مستوى
الداللة
3.31
3.31

**دال إحصائيا عند مستوى ()3 .1
ويتضح من جدول ( )0أن قيم معامالت االرتبايط مرتفعة ودالة عند مستوى ( )3.31مما يدل على وجود اتساق داخلي مرتفع
بين البعد والدرجة الكلية االستبيان ،ومن ثم فإن البعد يتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي ،مما يدل على صدق وثبات
المقياس وصالحيتة في قياس السمات الشخصية للنبي محمد (صلى هللا عليه وسلم).
 - 2استبيان القيم االخالقية واإلنسانية:
هي استبانة مكونة من محورين (القيم األخالقية -القيم اإلنسانية) يتكون االستبيان من ( )07عبارة موزعة على بعدين ،يتكون كل بعد من
( )17عبارة ويكون االستجابة على الفقرات وفقا لتدرج مقياس ليكرت الخماسي (ينطبق بدرجة كبيرة جدا-ينطبق بدرجة كبيرة-ينطبق
بدرجة متوسطة –ينطبق بدرجة صغيرة-الينطبق تماما) .وتكون الدرجات ( )1-2-0-4-5ومن أجل التأكد من صدق أداة البحث تم
عرضها على مجموعة من المحكمين في كلية التربية وقد أبدى السادة المحكمين وجهة نظرهم ومالحظتهم وتم األخذ بها.
وقد قامت الباحثة بحساب الصدق والثبات:
الصدق :تم حساب الصدق بالطرق اآلتية:صدق المحكمين :وتم التحقق من صدق االستبيان بعرضه على مجموعة من المحكمين والمتخصصين في علم النفس التربوي وعددهم
عشرة محكمين وكانت نسبة االتفاق عليها  %33على أن االستبانة صالحة الستخدامها في هذا البحث.
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صدق االتساق الداخلي :تم حساب االتساق الداخلي للعبارات وذلك بإيجاد معامالت االرتبايط بين الدرجات التي حصل عليها المفحوص
في كل عبارة من عبارات االستبانة والدرجة على البعد.
ثبات االستبيان:
تم حساب الثبات عن يطريق معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان -براون  ،Spearman-Brownوالجدول ( )4يوضح
ذلك:
االتساق الداخلى بين األبعاد والدرجة الكلية للمقياس:
تم حساب االتساق الداخلي بين األب عاد والدرجة الكلية االستبيان:عن يطريق معامالت االرتبايط بين درجة كل بعد من استبيان القيم
األخالقية واإلنسانية والدرجة الكلية االستبيان والجدول التالي يوضح ذلك:
جدول( :)4معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من استبيان " القيم اإلخالقية واإلنسانية " والدرجة الكلية لالستبيان
األبعاد

م

معامل
االرتبايط

1

البعد األول :القيم األخالقية

** .64

2

البعد الثاني :القيم اإلنسانية

**.55

0

الدرجة الكلية

**.57

مستوى
الداللة
3.31
3.31
3.31

**دال إحصائيا عند مستوى ()3 .1
ويتضح من جدول ( )4أن قيم معامالت االرتبايط مرتفعة ودالة عند مستوى ( )3.31مما يدل على وجود اتساق داخلي مرتفع
ألبعاد االستبيان ،ومن ثم فإن أبعاد االستبيان تتمتع بدرجة عالية من االتساق الداخلي مما يدل على صدق وثبات االستبيان
وصالحيته في قياس القيم األخالقية واإلنسانية.
حساب الثبات:
تم حساب ثبات األبعاد الفرعية لمقياس التنمر المدرسي بطريقتين :األولى عن يطريق معامل ألفا لـ كرونباخ ،والثانية عن يطريق معامل
الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان -براون  ، Spearman-Brownف ُوجد أن معامالت ثبات األبعاد الفرعية للمقياس بالطريقتين
مرتفعة ،مما يدل على ثبات األبعاد الفرعية للمقياس ،كما بالجدول التالي:
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جدول( :)5معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي استبيان القيم األخالقية واإلنسانية:
عدد
العبارات

م

األبعاد الفرعية

1

البعد االول :القيم األخالقية

13

2

البعد الثاني :القيم اإلنسانية

13

الثبات الكلي

03

معامل ألفا
لـ كرونباخ

معامل الثبات
معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية لـ
سبيرمان -براون

.74

3.77

3.72

3.77
.77

إن جميع معامالت االرتبايط بين درجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية للبُعد الفرعي الذي تنتمي إليه العبارة (في حالة حذف درجة
العبارة من الدرجة الكلية للبُعد الفرعي الذي تنتمي إليه) دالة إحصائيا عند مستوى ( )3.31أو ( )3.35مما يدل على ثبات جميع عبارات
المقياس ،من خالل ما سبب يتضح صدق وثبات المقياس وصالحيتة لقياس القيم األخالقية واإلنسانية .
نتائج البحث ومناقشتها:
السؤال االول:
لإلجابة على السؤال األول الذي ينص على :ما هي السمات الشخصية للنبي محمد (صلى هللا عليه وسلم) تم استخدام التكرارات والنسب
المؤية والجدول( )6التالي يوضح ذلك:
م
1

السمات الشخصية للنبي محمد (صلى هللا عليه وسلم)
كان النبي محمد علية الصالة والسالم يتصف بالصدق

نعم
%33

ال
%1

2

كان النبي علية السالم معروفا بأمانته وكان األشخاص يضعون عنده بعض
األمانات وكان يلقب بالصادق األمين.
كان النبي محمد صلى هللا علية وسلم يتصف باإلخالص في السر والعالنية
كان النبي محمد عليه السالم وفي ألصحابة ولزوجتة خديجة بعد وفاتها

%33

%1

%133
%133

%3
%3

5

كان النبي محمد عليه السالم متواضعا يعتمد على نفسه ويقضي حاجته بنفسه وال
يعتمد على غيره بل كان يساعد اآلخرين في قضاء حوائجهم
كان النبي محمد عليه السالم يتصف بالعدل والمساواة بين األفراد
كان النبي محمد عليه السالم رحيما بأمته وكان رحيما باأليطفال يشفق عليهم
ويقبلهم ويخالطهم ويتحبب اإليهم
كان الصفح من صفات النبي محمد وقد بلغ درجة عالية من الصفح والعفو مع
الخدم والعمال
كان النبي عليه السالم يتصف بالكرم وخاصة في شهر رمضان وكان كثير
التصدق على الفقراء والمساكين فكان ينفق كل ما معه من مال في سبيل هللا تعالى
كان النبي محمد عليه السالم المثل األعلى في الشجاعة فقد خالف قريش في
عبادتهم فلم يسجد لصنم قط ولم يكن يخاف أحدا ما دام أنه على حق وازدادت
شجاعته بعد البعثة

%33

%1

%33
%133

%1
%3

%33

%1

%33

%1

%133

%3

0
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يتضح من الجدول السابق اآلتى :أن  %33من عينة البحث اتفقوا على اأن النبي محمد عليه الصالة والسالم اتصف بالصدق وكذلك
األمانة والكرم بين أصحابه وكذلك اتصف بالتواضع والعدل والصفح والعفو.
وكذلك اتفق  %133من عينة البحث على أن النبي محمد صلى هللا عليه وسلم اتصف باإلخالص في السر والعالنية وكذلك الرحمة
باأليطفال وكان يشفق عليهم ويقبلهم ويتحبب إليهم ،وكان النبي المثل األعلى في الشجاعة ولم يسجد لصنم قط ولم يكن يخاف أحدا ما دام
أنه على حق وازدادت شجاعته بعد البعثة واتضح ذلك من خالل بحث رفل الطائي وذكريات المبارك( )2315أن الحديث عن صفات
النبي األعظم محمد (صلى هللا عليه وسلم) ومالمح شخصيته لم تترك أثرها البالغ في نفوس المسلمين فقط بل وغير المسلمين كذلك من
العرب وغير العرب فقد كان كتابا مفتوحا للعالم بأسره ينهل من عظمته وتميزه ،وما منحه اإلسالم من شمولية واسعة لالنفتاح على الكون
بأكمله والتزود من مناهله العذبة الصافية بما جسد من مبادىء عظيمة وبما حمل الرسول (محمد صلى هللا عليه وسلم ) من إنسانية وخلق
متكاملين ،وما ضم تحت جناحيه من عطف وإحسان شمل الخلق بأكمله وإن حاول بعض ضعاف النفوس اإلساءة والتجرؤ على شخص
الرسول العظيم ( محمد صلى هللا عليه وسلم) إال أن الشمس تظل سايطعة ونورها نافذ مهما حاول الحاقدون حجب الحقيقة بافتراءاتهم
وأكاذيبهم ،ومهما حملوا من حقد وظغينة وأبعاد عدائية تسعى وراءها غايات ال تعرف النبل مطلقا ولقد انعكس إعجاب األدباء غير
المسلمين من العرب والغرب وحبهم الكبير للرسول (صلى هللا عليه وسلم) وللدين اإلسالمي على أعمالهم األدبية شعرا ونثرا وبصورة
صادقة قلما تجد لها نظير ،وقد عرض البحث عن مالمح شخصية الرسول األعظم عند األدباء الغربيين في أبعاد أهمها (البعد اإلنسانىي –
واألخالقي  -والبعد العقائدي ،ومن أولئك األدباء (جوته ،تولوستوي ،وبوشكين ،وغيرهم الكثير وقد حاول البحث إيصال صورة النبي
األعظم (صلى هللا عليه وسلم ) إلى محبي الحقيقة ممن يتحرون الصدق من خالل أشخاص يدينون بديانة أخرى غير اإلسالم أو قومية
ولغة أخرى غير العربية .
السؤال الثاني:
إلجابة السؤال الثاني الذي ينص على :ما هي القيم األخالقية واإلنسانية التي يجب اأن يتحلى بها األفراد في العالم المعاصر؟ تم استخدام
التكرارات والنسب المؤية ويتضح ذلك في الجدول( )7التالي:
م
1

القيم اإلنسانية واألخالقية في العالم المعاصر
يعتبراإليثار من القيم األخالقية واإلنسانية

نعم
%77

ال
%12

2

يعتبر اتقان العمل من القيم األخالقية واإلنسانية

%75

%15

0

اعتقد أن احترام الوالدين وتقديرهما من القيم األخالقية واإلنسانية

%33

%1

4

اعتقد أن التسامح مع األخرين من القيم األخالقية واإلنسانية

%77

%10
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5

تعتبرالقناعة قيمة إنسانية وأخالقية

%72

%17

6

اعتقد أن تقدير عظمة هللا عزوجل من القيم اإلنسانية

%73

%11

7

تعتبر األمانة من القيم اإلنسانية واألخالقية

%77

%10

7

اعتقد أن عمل الخير من القيم اإلنسانية واألخالقية

%76

%14

3

اعتقد أن العفو عند المقدرة من القيم اإلنسانية واألخالقية

%75

%15

%33

%1

%73

%11

 12اعتقد أن كظم الغيظ من القيم اإلنسانية واالخالقية

%77

%12

 10يعتبر الرفق بالحيوان من القيم اإلنسانية واألخالقية

%77

%10

 14اعتقد أن السعي في الكسب الحالل من القيم األخالقية واإلنسانية

%70

%13

 15اعتقد أن خفض الصوت أثناء الحديث من القيم اإلنسانية واألخالقية

%72

%17

 16اعتقد أن التواضع من القيم األخالقية واإلنسانية

%71

%13

اعتقد أن الصدق من القيم اإلنسانية واالخالقية

%73

%11

 17اعتقد أن الصبر من القيم اإلنسانية واألخالقية

%74

%16

اعتقد أن الوفاء من القيم اإلنسانية واألخالقية

%76

%14

 23اعتقد أن العدل من القيم اإلنسانية واألخالقية

%77

%10

 21اعتقد أن المحافظة على المرافق العامة من القيم

%77

%12

األخالقية واإلنسانية
 22اعتقد أن مراعاة حقوق الطفل من القيم األخالقية واإلنسانية

%37

%2

 20اعتقد أن المحافظة على النظام واحترام القانون من القيم اإلنسانية واألخالقية

%75

%5

 24اعتقد أن العطف على االآخرين من القيم األخالقية واإلنسانية

%77

%10

25

اعتقد أن تقدير المهن واحترام أصحابها من القيم األخالقية واإلنسانية

%36

%4

26

اعتقد أن زيارة المرضى من القيم اإلنسانية

%34

%6

 27اعتقد أن تقديم النصيحة لآلخرين من القيم األخالقية واإلنسانية

%77

%22

 27اعتقد أن كرم الضيافة من القيم األخالقية واإلنسانية

%37

%2

 13اعتقد أن االبتعاد عن السلوكيات السيئة من القيم اإلنسانية واألخالقية
11

17

13

اعتقد أن الكرم واالنفاق على الفقراء من القيم اإلنسانية واألخالقية

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH
002

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022

 23اعتقد أن تقدير التقدم العلمي من القيم اإلنسانية واألخالقية

%33

%1

 03اعتقد أن ترشيد استخدام المياه والكهرباء من القيم األخالقية

%77

%20

 01اعتقد أن حب المدرسة وتقدير المعلمين من القيم األخالقية

%77

%22

 02اعتقد أن المحافظة على األماكن المقدسة من القيم األخالقية واإلنسانية

%73

%11

 00اعتقد أن حب الويطن والدفاع عنه من القيم اإلنسانية واألخالقية

%33

%1

%77

%12

04

اعتقد أن حب الجمال مثل الفنون واالختراعات من القيم اإلنسانية

يتضح من الجدول السابق ما يلي :أن من  %33إلى  %72من عينة البحث قد اتفقوا على القيم اإلنسانية واألخالقية التي يجب أن يتصف
بها األفراد في العالم المعاصر كالتالي :حب الويطن والدفاع عنه ،المحافظة على األماكن المقدسة ،حب المدرسة وتقدير المعلمين ،ترشيد
استخدام المياه والكهرباء ،تقدير التقدم العلمي ،كرم الضيافة ،تقديم النصيحة لآلخرين ،زيارة المرضى ،تقدير المهن واحترام أصحابها،
العطف على اآلخرين ،الحفاظ على النظام والحفاظ على القانوان واحترام حقوق الطفل ،الرفق بالحيوان ،العدل ،الوفاء ،الصبر ،الصدق
و التواضع واحترام حقوق الغير ،العطف على المساكين ،اإليثار ،اإلخالص في العمل ،التسامح مع اآلخرين ،السعي في الكسب الحالل،
كتم الغيظ ،الرفق بالحيوان ،الكرم  ،البعد عن السلوكيات السيئة ،كتم الغيظ وعمل الخير ،حب الجمال والفنون واالختراعات ،تقدير التقدم
العلمي ،تقديم النصيحة إلى االآخرين .
السؤال الثالث:
لإلجابة على السؤال الثالث:هل توجد عالقة بين السمات الشخصية للنبي محمد "صلى هللا علية وسلم" والقيم األخالقية واإلنسانية في
العالم المعاصر؟ تم استخدام معامالت االرتبايط وهو معامل ارتبايط بيرسون
جدول( :)8يوضح نتائج معامالت االرتباط بين سمات النبي محمد"صلى هللا عليه وسلم" والقيم األخالقية واإلنسانية
م

القيم األخالقية واإلنسانية

سمات النبي األخالقية
1
سمات النبي اإلنسانية
2
يتضح من الجدول السابق مايلي:

القيم األخالقية

القيم اإلنسانية

.975
.842

.747
.084

وجود ارتبايط موجب دال احصائيا عند مستوى ( ).31بين سمات النبي األخالقية والقيم األخالقية والقيم اإلنسانية وكذلك وجود ارتبايط
موجب دال احصائيا عند ( ) .31بين سمات النبي االإنسانية والقيم األخالقية والقيم اإلنسانية ،واتضح من خالل نتائج السؤال السابق أن
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هناك عالقة وثيقة الصلة و قوية جدا بين السمات الخلقية واإلنسانية للنبي محمد والقيم األخالقية واإلنسانية التي يقدرها جميع شعوب العالم
من هنا يمكننا القول أن النبي محمد عليه السالم كانت رسالتة سامية وكان نبي رحمة للعالمين ،وجاء بتعاليم وقيم سمحة ونادى بها وأنه
شخصية عظيمة بشهادة علماء غربيون ومن ديانات أخرى غير اإلسالم مثل بحث (عدنان خطايطبة )2315,حيث هدف البحث
التعرف على القضايا المتضمنة في عملية اتصال النبي محمد عليه الصالة والسالم بفئة المرضى والتعامل معهم في العالم المعاصر،
حيث انطوى هذا البحث على ما تضمنته سيرة النبي من قيم اجتماعية وصحية وبيئية من حيث زيارة للمرضى وما تنطوي عليه من قيم
وجدانية وسلوكية وإرشادية ،ترشد الناس في العالم المعاصر وما يفعلونه من قيم إنسانية في زيارة المرضى.
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[ ]4عبد الوهاب بن ناصر الطريرى ( .)2312كأنك معه عرض مصور لمعالم حجته  ,يط ,2الرياض  ,مؤسسة االسالم اليوم.
[ ]5عبدهللا بن محمد بن جعفر( .)2337اخالق النبى وأدابة صلى هللا علية وسلم  ,دار الكتاب العربى .
[ ]6محمد بن عيسى الترمذى (.)2337الشمائل المحمدية لالمام الترمزى  ,بيروت  ,دار الحديث .
[ ]7عادل بن على الشدى (23 .)2313جوهرة من اخالق الرسول صلى هللا عليه وسلم ,جامعة الملك سعود .
[ ]7عدد من المختصين بأشراف الشيخ صالح بن عبدهللا بن حميد امام وخطيب الحرم المكى ( .)2337نضرة النعيم في أخالق الرسول
الكريم صلى هللا عليه وسلم ,موسوعة ,دار الوسيلة للنشر والتوزيع
[ ]3صالح فتحى فتحى هلل( .)2315معجزة االخالق النبوية الشريفة ,شبكة االلوكة .
[ ]13احمد فكير( .)2337قبس من االخالق النبوية سلسلة ومضات من السيرة النبوية ,2-يط,1مصر  ,دار السالم .
[ ]11عبد المنعم بن عبدالكريم (.)1404صفات النبى صلى هللا علية وسلم الخلقية رواية ودراية ,رسالة ماجستير غير منشورة  ,كلية
اصول الدين  ,المملكة العربية السعودية .
[ ]12سعد الشهاوى ( .)2315من مكارم االخالق فى الرسالة المحمدية ,شبكة االلوكة .
[ ]10عبدالفتاح محمود ادريس ( .)2316القيم االخالقية ودورها فى بناء المجتمع ,مجلة البحوث والدراسات الشرعية  ,مج,6ع .56
.254-223,
[ ]14محمد امين الحق (.)2312القيم االسالمية فى التعليم واثارها على المجتمع  ,مجلة دراسات اسالمية  ,مجلد ,3ص .005-044
[ ]15حسنى حمدان الدسوقى (.)2317القيم اإلنسانية فى القران الكريم  ,شبكة االلوكة .
[ ]16عبدالمجيد الصغير( .)2317المبادىء االساسية الخالق انسانية فى االسالم –نحو تجديد الرؤية للعالم ولالنسان ,رسالة ماجستير
غير منشورة ,جامعة محمد الخامس .الربايط
[ ]17جيروم بندى ( .)2317القيم الى اين ,مجلة موقع كتبى https://www.Kutub-pdf.net
[ ]17نادية محمود وسيف الدين واخرون ( .)2317القيم فى الظاهرة االجتماعية ,دار البشير للثقافة والعلوم .
[ ]13عبد الطيف خليفة ( .)2312سيكولوجية القيم االنسانية ,دار غريب للطباعة والنشر
[ ]23احالم عتيق مغلى ( .)2313مفهوم القيم واهميتها فى العملية التربوية وتطبيقاتها السلوكية من منظور اسالمى  ,المجلة العربية
للعلوم ونشر االبحاث ,عدد 2و المجلد  ,0ص ص .0033-2522
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ABSTRACT
The right to education at the international and domestic levels has become the interest of several
parties who are responsible and obliged to achieve and respect this right, by recruiting all relevant
parties and the means available for this. Like other countries, Algeria has recognized this right since the
date of independence and is enshrined in all successive constitutions.
Where the constitutional founder recognizes the principle of free education, the principle of
compulsory basic education, and the state is responsible for regulating the educational system and
ensuring equal access to education, but these constitutional principles can only be effective if supported
by the legal provisions governing and specifying the applicable provisions in order to achieve the
exercise of this right, which has long been considered a fundamental requirement at the international and
domestic level.
Through this presentation, we have tried to ask how the legal text of the right to education is
addressed and whether it was sufficient to meet the basic demands of the educational system in the light
of globalization, technological development and digitization.
In this context, it was necessary to address the various legal texts and various conventions that
addressed the dedication and strengthening of the right to education at the international level and its
results at the internal level, which is what we will address through this intervention, by addressing the
analysis of the various Algerian legal texts related to the subject through the division of work into two
main axes.
The descriptive and analytical approaches have been relied upon to reach different results and
solutions for improving the curriculum and the educational system in general.
Keywords: Education, educational system, curriculum, free education, compulsory education.
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الملخص
وملزمة بتحقيق واحترام
أصبح الحق في التعليم على المستويين الدولي والداخلي يحظى باهتمام أطراف عدة تكون مسؤولة
هذا الحق ،وذلك بتجنيد كل األطراف ذات الصلة والوسائل المتاحة من أجل ذلك ،وكغيرها من الدول فقد اعترفت الجزائر بهذا الحق
منذ تاريخ االستقالل وهو مكرس في كل الدساتير المتعاقبة .
حيث يقر المؤسس الدستوري مبدأ مجانية التعليم ،ومبدأ إجبارية التعليم األساسي ،كما تتحمل الدولة مسؤولية تنظيم المنظومة
التعليمية والسهر على تحقيق التساوي في االلتحاق بالتعليم ،إال أن هذه المبادئ الدستورية ال يمكن لها أن تكون فعالة إال إذا دعمت
بالنصوص القانونية التي تنظم وتحدد األحكام المطبقة من أجل تحقيق ممارسة هذا الحق الذي لطالما اعتبر مطلبا أساسيا على الصعيد
الدولي والداخلي.
وقد حاولنا من خالل هذا العرض أن نتساءل عن كيفية معالجة النص القانوني للحق في التعليم وهل كان كافيا في تحقيق
المطالب األساسية للمنظومة التربوية في ظل العولمة والتطور التكنولوجي والرقمنة.
وفي هذا اإلطار كان ال بد من التطرق لمختلف النصوص القانونية ومختلف االتفاقيات التي تطرقت لتكريس الحق في التعليم
وتدعيمه على المستوى الدولي ونتائجه على المستوى الداخلي ،و هو ما سنعالجه من خالل هذه المداخلة ،بالتطرق لتحليل مختلف
النصوص القانونية الجزائرية المتعلقة بالموضوع من خالل تقسيم العمل إلى محورين أساسيين .
وقد تم االعتماد على المنهجين الوصفي والتحليلي من أجل الوصول إلى نتائج و حلول مختلفة للتحسين من المناهج والمنظومة
التربوية بصفة عامة.
الكلمات المفتاحية :التعليم ،المنظومة التربوية ،المناهج التعليمية ،مجانية التعليم ،إجبارية التعليم .
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مقدمة:
عرفت الجزائر في العشرين سنة األخيررة تغييررا جرذريا فري األحكرام والمبرادئ التري تحكرم المنظومرة التربويرة مرن خرالل إحردا
اللجنررة الوطنيررة إلصررالا هررذا القطرراع الحسرراس ،متبعررة فرري ذلررك سياسررة تربويررة جديرردة تشررمل المبررادئ العامررة واألهررداف واالسررتراتيجيات
المتعلقة بتنفيذ هذه السياسة.
ولعل حساسية هذ ا القطاع راجعة إلى أن أغلب الحريرات العامرة ،مدنيرة كانرت أو سياسرية ،تتوقرف علرى الحرد األدنرى مرن التربيرة
والتعليم الذي يتربع قمة الحرية الفكرية التي تشمل كل من حرية إبداء الرأي ،حرية التعبير وحرية التعليم-1[.ص.]863
ونظرا ألهمية هذا الحق فقد كان محال لتجارب عدة عبر العصور المتعاقبرة فري إيجراد الطررق الناجعرة لمرنهج فعرال ينشر أجيراال
يمكن لها أن تكون في مستوى التطور المستمر خاصة مرع ظراهرة العولمرة والتطرور التكنلروجي والرقمنرة[-2ص ،]26وقرد تحملرت الردول
مسؤولية تبني ضمان التعليم ،وأصبحت تنظر إليه باعتباره قضية عامة ومسرؤولية تقرع علرى عراتق الدولرة الحدي رة [-8ص ،]62ومرن هنرا
ظهر المفهوم الجديد لحق الفرد في التعليم.
وقرد سرايرت الجزائررر االهتمرام الرردولي برالحق فرري التعلريم مررن خرالل المواقيررق الدوليرة لحقرروق االنسران  ،1وأصرربحت أطرراف عرردة
مسؤولة وملزمة بتحقيق واحترام هذا الحق على المستوى الرداخلي ،بتجنير د كرل األطرراف ذات الصرلة والوسرائل البشررية والماديرة المتاحرة
من أجل ذلك.
إال أن هذا االهتمام لم يكن حدي ا ،فقد كان مفكري الدولة المستعمرة يصرون على التربية والتعليم حتى يكونون جريال قرادرا علرى
محاربة االستعمار في ظروف جد قاسية ،وقد كان لجمعية العلماء المسلمين بقيادة العالمة ابن براديس الرذي ألرعل قرورة فري مجرال التعلريم،
فضال في تخريج العديد من الشبان والشابات الذين أطلقوا ال ورة التحريرية وقيادتها وكان له في ذلك منهجا عربيا إسالميا ال تتخلله أفكرارا
دخيلة على الهوية الوطنية ،وكان من قماره نيل االستقالل والتحرر عرن العردو ،ومرا كران منهجره ذلرك إال مرن قناعتره برمن اإلسرالم قرد كررم
اإلنسران وفضرله علرى غيررره مرن المخلوقرات ،بحيررث سرخر جميرع مررا فري الكرون لخدمتره ،وال يمكررن أن يكرون قرد قصررر فري إقررار حقوقرره
األساسية-4[.ص]38

 1يعتبر الحق في التعليم من أولويات القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،فهو منصوص عليه في العديد من الوقائق المتعلقة بالحريات العامة و الصكوك القانونية الدولية
 ،و يمكن سرد البعض منها :المادة  26من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية و االجتماعية و ال قافية ،المادة  11من اتفاقية
القضاء على جميع ألكال التمييز ضد المرأة ،المادتين  23و  22من اتفاقية حقوق الطفل ،المادة  12من البروتوكول األول لالتفاقية األوروبية الخاصة بحقوق
و االجتماعية و ال قافية
اإلنسان و حرياته األساسية ،المادة  18من البروتوكول اإلضافي لالت فاقية األمريكية لحقوق اإلنسان في مجال الحقوق االقتصادية
و المادة  11من المي اق االفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب ...الخ ،أك ر تفصيال في الصكوك القانونية الدولية أنظر :تقرير المقرر الخاص للجمعية العامة لألمم
المتحدة المعني بالحق في التعليم ،مجلس حقوق اإلنسان الدورة ال ال ة و العشرون  11ماي  2118رقم .A/HRC/23/35
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وفي هذا الصدد ظهرت عدة دراسات في تحليل مبادئ الحق في التربية والتعليم من منظرور الفكرر اإلجتمراعي والتربروي النفسري
البيداغوجي وتمقير المذاهب السياسية على الحقوق والحريات بصفة عامة ،والحق في التعليم بصفة خاصرة ومرن برين هرذه الدراسرات نجرد:
بلوطي العمري في مذكرته الموسومة أقر المذاهب السياسية في تحديد وظيفة الدولة ومدى انعكاسها على الحقروق والحريرات العامرة[،]8
وهناك من تعرض فقط لجانب المناهج التربوية كعامل مؤقر في الحق في التربية والتعليم م ل رابحي اسماعيل في مقالره المعنرون المنراهج
التعليمية االجتماعية بمجلة العلوم االنسانية واالجتماعية[ ، ]5ومرا يالحرأ أن هرذه الدراسرات تطرقرت لكرل جوانرب الحرق دون التطررق إلرى
الجانب القانوني وتمقيره على تحقيق النتائج المرجوة من التربية والتعليم ،وهو ما جعلنا نبحث في هذا الجانب وبيان عالقرة الرنص القرانوني
بنجاعة ترقية الحق في التربية والتعليم.
لقد كرست الجزائر هذا الحق منذ تاريخ االستقالل وهو مردون فري كرل الدسراتير المتعاقبرة ،حيرث نرص دسرتور سرنة  1268علرى
الحريات العامة في مقدمته وأكد على احترامها في المواد من  11إلى ،21قم جراء دسرتور سرنة  1216ليؤكرد فري الفصرل الرابرع مرن البراب
األول على الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والمرواطن ،ليرمتي بعردها دسرتور سرنة  1232فري ظرل التفرتح السياسري ويخصرص للحريرات
العامة الفصل الرابع المكون من  23مادة ،وهو الذي وسع في نطاق الحقوق والحريات بما في ذلك حرية التعليم ،أما دستور 1226المعدل
الذي تضمن في الفصل الرابع الحقوق والحريات ،فقد خصصت المادة  58منه إلى تكريس الحق في التعليم في فقرتهرا األولرى

وتكرريس

مبادئه في با قي الفقرات ،حيث يقر المؤسس الدستوري مبدأ مجانيرة التعلريم ،ومبردأ إجباريرة التعلريم األساسري ،كمرا تتحمرل الدولرة مسرؤولية
تنظيم المنظومة التعليمية والسهرعلى تحقيق التساوي في االلتحاق بالتعليم.
إن هذه المبادئ الدستورية ال يمكن لها أن تكرون فعالرة إال إذا دعمرت بالنصروص القانونيرة التري ترنظم المنظومرة التعليميرة وتحردد
األحكام المطبقة في تحقيق ممارسة حرية لطالما اعتبرت مطلبا أساسيا على الصعيد الدولي والداخلي.
وقد كرس هذا الحق بموجب القانون رقم  14-13المؤرخ في  28يناير  2113المتضمن القرانون التروجيهي للتربيرة الوطنيرة[،]6
الذي جاء لتحديد معالم الحق في التعليم والمبادئ األساسية للمنظومة التربوية من جهة والتزامات الدولة تجاه المواطن في توفير هذا الحرق
وحمايته من ظاهرتي الجهل واألمية التي تؤدي إلى طمس مقومات دولة القانون وممارسة الحريات العامة األخرى.
ونظرا ألهمية هذا الحق واآلقار التي يمكن أن تترتب عنه على المجتمع من جهة ومؤسسرات الدولرة مرن جهرة أخررى سرواء كران
ذلك باإليجاب أو بالسرلب ،فر ن الدولرة تجنرد كرل مرن لره عالقرة بالمسراهمة فري تكرريس هرذا الحرق ،وتحمرل مسرؤولية تحقيقره إلرى "الجماعرة
التربوية" التي تحظى بمشاركة المواطن في تكريس الحق في التعليم على أساس أنه الطرف المعني بممارسته.
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وعلى هذا األسراس وضرع المشررع الجزائرري مبرادئ للمنظومرة التربويرة تتم رل فري مضرمون الحرق فري التعلريم الرذي يتجسرد فري
التعميم وتكافؤ الفرص ومواصلة الدراسة بعد التعليم األساسي ،وهي مبادئ حددها المشرع وأكرد علرى الربعض منهرا مرن خرالل النصروص
التنظيمية والتنفيذية إيمانا منه بمولوية حمايتها.
ف ذا سلمنا جدال أن الحق في التعليم هو حرية أساسية تلتزم الدولة بتحقيقها وحمايتها من كل اعتداء ،ف ن اإللكالية تكمن في مدى
التسليم من أن مبادئ هذا الحق مكرسة فعال على أرض الواقع وتحظى بحماية الدولة لها؟
إن حماية الحق في التعليم كحريرة أساسرية أصربح قضرية مرتبطرة برالتطور العرالمي وترمقير العولمرة عليره وكرذا االتفاقيرات الدوليرة
المبرمة بين الدول وضرورة االلتزام ببنودها ،فالعولمة أمر واقعي بردأ وانتشرر بقروة وال يمكرن صرده أو رفضره إنمرا نحراول التعراي

معهرا

بتحصين أفراد المجتمع المعنيين بهذا الحق من سلبيات العولمة واإلبقاء على إيجابياتها.
ولعررل الهرردف مررن هررذه الورقررة البح يررة هررو الوقرروف عنررد الوسررائل القانونيررة الموضرروعة مررن طرررف الدولررة الجزائريررة فرري حمايررة
خصوصية األمة وهويتها من خالل تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالحق في التعليم ومدى نجاعتها لتحقيق الهدف المنشود المتم رل
في القضاء على األمية داخل الدولة والحفاظ على الهوية الوطنية وجعل كل المواطنين يستفيدون مرن الحرق فري التربيرة والتعلريم واالطرالع
علررى المسررتجدات العلميررة الحدي ررة علررى المسررتوى العررالمي .ومررن أجررل ذلررك اخترنررا المررنهج الوصررفي والمررنهج التحليلرري لمناقشررة اإللرركالية
المطروحة من خالل اتباع المنهجية التالية:
المحور األول :مضمون الحق في التعليم في القانون الجزائري.
المحور الثاني :التزامات الجماعة التربوية في تكريس وحماية الحق في التعليم.
المحور األول
مضمون الحق في التعليم في القانون الجزائري
تتحمل الدول مسؤولية ضمان الحق في التعليم لكل طفل ،لذلك يجب تركيز الجهود على التعلريم االبتردائي لجعرل المردارس متاحرة
لجميع األطفال وبصفة مجانية ،وبالتالي تمكينهم من تعلم القراءة والكتابة ،وهو ما نصت عليه العديد من المواقيرق الدوليرة لحقروق اإلنسران
وحددت مبادئه واألسس التي يقوم عليها]1[.
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وكغيرهرا مررن الرردول انتهجررت الجزائررر فرري دسراتيرها المتعاقبررة وتشررريعاتها نهررج هررذه المواقيررق وقرد كانررت لهررا لمسررتها فرري تحديررد
المبادئ التي يقوم عليها هذا الحق على غرار ما هو محدد في دول أخرى ،ويعود ذلك لعوامل أيديولوجية تتحكم في النظام السائد.
حيث نص القانون التوجيهي للتربية رقم  14-13في أحكامه على عدة مبادئ تحدد من خاللها مضرمون الحرق فري التعلريم نحراول
حصرها من خالل العناصر التالية:
أوال :التكريس القانوني للمبادئ األساسية للحق في التعليم.
ثانيا :عدم استقرار المناهج التعليمية وتمقيره على الحق في التعليم.
أوال :التكريس القانوني للمبادئ األساسية للحق في التعليم:
تعددت المبادئ التي اعتمد عليها المشرع الجزائري في إطار تنفيذ السياسة التربوية الجديدة التي أقرتها اللجنرة الوطنيرة إلصرالا
المنظومة التربوية ،وقد كرست من خالل القانون التوجيهي للتربية الوطنية في المواد من  11إلرى .14ويمكرن حصرر هرذه المبرادئ فري مرا
يلي :عدم التمييز بين الجنسين في منح التعليم ،عدم اتخاذ الوضع االجتماعي أو الجغرافي ذريعة لحرمان الفرد مرن حقره فري التعلريم ،يجرب
أن يكرون التعلريم معممرا علرى كامرل الترراب الروطني ،ضرمان تكرافؤ الفررص فيمرا يخرص ظرروف التمردرس ومواصرلة الدراسرة بعرد التعلرريم
األساسي ،اجبارية التعليم لجميع الفتيان والفتيات البالغين من العمر  6سنوات إلى غاية  16سنة علرى أن تمردد المردة إلرى سرنتين للمعروقين،
مجانية التعليم بالنسبة لجميع المستويات]6[.
وقد ساير المشرع الجزائري فري تجسريد هرذه المبرادئ مرا جراء فري المواقيرق الدوليرة ونخرص بالرذكر المرادة  14مرن العهرد الردولي
الخراص بررالحقوق االقتصرادية واالجتماعيررة وال قافيرة الترري ال تنحصررر فقرط فرري االلزاميرة ،والمجانيررة باعتبررار أنهمرا أساسررا لهرذا الحررق ،لكررن
توسعت إلى إزالة التمييز في ممارسة هذا الحق ليس فقط بين اختالف األجناس البشررية ،برل حترى برين الجنسرين سرواء أكران ذكررا أو أن رى
فهما متساوون في تلقي التعليم على حد السواء.
تلك هي المبادئ المحددة من طرف المشرع الجزائري لتجسيد الحق في التعليم الذي تضمنه الدولة لكل جزائري وجزائريرة دون
تمييز قائم على الجنس أو الوضع االجتماعي أو الجغرافي.
وفي إطار الحديث عن الوضع االجتماعي ف ن المادة  18من القانون التوجيهي للتربية الوطنية ،تنص على أن التعلريم مجراني فري
المؤسسات التابعة للقطاع العمومي للتربية الوطنية ،على جميع المستويات ،ويقصد بذلك جميع األطوار من التعليم التحضيري إلرى التعلريم
ال انوي ،وأن ضما ن حماية هذا المبردأ ال يتوقرف علرى المجانيرة فقرط برل يكمرن أيضرا فري مرنح الردعم العمرومي لتمردرس التالميرذ المعروزين
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بتمكينهم من االستفادة من إعانات متعددة ،السيما الخدمات االجتماعيرة  ،2وفري هرذا اإلطرار أحردقت منحرة مدرسرية خاصرة لصرالح األطفرال
المتمدرسين المحرومين[ ، ]11-2-3وتكرس لها الدولة سنويا اعتمادا ماليا مخصص لهذا الغرض]11[.
ومن دون لك أن مبدأ المجانية مستمد من عدة عوامل لعل أبرزهرا هرو إجباريرة التعلريم علرى كرل فمرات المرواطنين لتكرون الدولرة
مسؤولة على تكريس هذا الحق ،ضف إلرى ذلرك أن المجانيرة تعتبرر مرن برين المبرادئ العامرة للمرافرق العموميرة ،ومرا تلرك المصراريف التري
يساهم بها األولياء المتعلقة بالتمدرس إال مبالغ رمزية ال تؤقر على مبدأ المجانية]18 -12[.
وفي هذا الصدد ف ن هذا المبدأ ينطبق أيضا على كل االجراءات التري مرن لرمنها تسرهيل إعرادة إدمرام المتمدرسرين فري الخرارم و
العائدين إلى أرض الوطن على مستوى كل األطوار والمسارات المدرسية الوطنية ،وبالمقابل ف ن توفير تعليم الجالية الوطنية في المهجرر
للغة العربية وال قافة االسالمية التي تعتبر مرن المقومرات األساسرية للمرواطن تبقرى رهرن موافقرة الدولرة المسرتقبلة علرى أسراس أنهرا صراحبة
السيادة في إقليمها[،]15 -14

ويكون خاضعا في بعض األحيان إلبرام اتفاقيات دولية[ ،]16وفي هذا الصدد قامت الجزائرر ب نشراء

المدرسة الدولية الجزائرية لصالح الجالية الجزائرية بفرنسا ،وكان ذلك سنة  2111بموجب المرسروم التنفيرذي رقرم  813-11المرؤرخ فري
 16أكتروبر  2111المتضرمن إحرردا المدرسرة الد وليررة الجزائريرة بفرنسررا وتنظيمهرا وعملهرا ،وقررد كران هررذا المرسروم محررال للتعرديل سررنتي
 2118و  2115علرى التروالي ،حيرث سرايرت المدرسرة التطررورات الواقعرة علرى النظرام القرانوني فري حمايررة الحرق فري التربيرة والتعلريم فرري
الجزائر]11[.
إن الحق في التربية والتعليم ومبدأ المجانية ال يقتصر فقط على المواطنين العاديين ،بل هو مضمون أيضرا إلرى ذوي االحتياجرات
الخاصة حيث تسهر الدولة على تمكينهم من التمتع بحقهرم فري التعلريم بموجرب المرادة  14مرن القرانون التروجيهي للتربيرة الوطنيرة رقرم -13
 ، ]6[14وهي المادة الوحيدة التي تطرقت إلى هذه الفمة

وحصرتهم في المعروقين دون تحديرد لطبيعرة أو نروع اإلعاقرة ،وأيضرا لرذوي

األمراض المزمنة الذين يحتاجون لرعاية خاصة داخرل مقاعرد الخليرة األساسرية للمنظومرة التربويرة الوطنيرة ،ولعرل ذلرك راجرع إلرى وجرود
مدارس متخصصة في هذا المجال تكون تابعة لقطاع التضامن.
أما الحديث عن عدم التمييز برين المتمدرسرين للوضرع الجغرافري فر ن الحرق فري التعلريم يتجسرد فري مبردأ تعمريم التعلريم ،إال أن هرذا
األخيررر ال ينطبررق إال علررى التعلرريم األساسرري المتضررمن التعلرريم التحضرريري واالبترردائي والمتوسررط حيررث بلررغ عرردد التالميررذ المتمدرسررين
 2.211.641للسنة الدراسية  ،3 ]13[2112/2113أما التعليم ال انوي فهو يخضع لتكافؤ الفرص فيما يخرص ظرروف التمردرس ومواصرلة

 2و يتعلق األمر بالمنح الدراسية ،الكتب و األدوات المدرسية ،التغذية ،الصحة ،النقل و االيواء.
3
يوزع عدد التالميذ حسب المستوى الدراسي بنسب مختلفة تتراوح بين  ./.2للتعليم التحضيري ./.24 ،للتعليم االبتدائي ./.30 ،للتعليم المتوسط و  ./.23للتعليم
الثانوي .إحصائيات الديوان الوطني لإلحصاء.
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الدراسرة بعررد التعلرريم األساسرري[ ، ]6وهررو مررا يفسررر تنرراقص عرردد المتمدرسررين علررى هررذا المسررتوى التعليمرري ليتراجررع العرردد مررن 1813361
متمدرس في السنة الدراسية  2116/2115إلى  1222618متمدرس في السنة الدراسية .]12[2112/2113
إن إخضراع تعمرريم التعلريم إلررى التعلرريم األساسري فقررط ال يحقرق النتيجررة الترري مرن أجلهررا وضرعت هررذه المبررادئ وحمايرة الفرررد مررن
مختلف المساومات التي يمكن أن يتعرض لها ،ذلك أن السن األقصى إلجبارية التعليم قد حدده المشررع ب  16سرنة وهرو مرا نصرت عليره
المادة  12من القانون رقم  14-13المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية حيث يكون التعليم اجباريا لجميرع الفتيرات والفتيران البرالغين
من العمر ست سنوات إلى ست عشرة سنة كاملة ،خاصة وأن سن الرلد المدني ال يكتمل فري القرانون الجزائرري إال بتمرام  12سرنة[،]21
وقبل هذه السن ال يمكن أن يحرم الفرد من الجلوس على مقاعد الدراسة.
إن مبردأ إجباريرة التعلريم يقتضري ضررورة تكررريس كرل الجهرود مرن أجرل مواظبرة التلميررذ للمدرسرة ومتابعرة الدراسرة وفقرا للتنظرريم
المدرسي ساري المفعول ،ويتعلرق األمرر بجهرود الجماعرة التربويرة التري خصرص لهرا البراب ال راني مرن القرانون  14-13المتضرمن القرانون
التوجيهي للتربية الوطنية في المادة  12التي تتشكل أساسا ومبدئيا من مجموع التالميذ المتمدرسين وكل مرن يسراهم فري ترربيتهم وتكروينهم
وحياتهم المدرسية وكذا تسيير المؤسسات التربوية التي ينتمون إليها[ ، ]6وعلى هرذا األسراس فر ن الجماعرة التربويرة تتكرون مرن المعلمرين،
والمربين ،المديرين ،المفتشين واألولياء ،والكل مجند كل في إطار معين من أجل تحقيق غايات التربيرة المتم لرة فري تكروين مرواطن مرزود
بمعالم وطنية ،متفتح على الحضارة العالميرة ومشربع بالمبرادئ االسرالمية ،وأيضرا تحقيرق المهرام التري أسرندت للمدرسرة والمتم لرة فري مهرام
التعليم ،4التنشمة االجتماعية  5والتمهيل .6
ولعل كل هذه الغايات والمهرام المسرندة للجماعرة التربويرة بصرفة عامرة ال يمكرن أن تتحقرق إال إذا كانرت المنراهج مخترارة بطريقرة
تؤدي إلى الغاية المنشودة من المنظومة التربوية بجميع مكوناتها ،وهو ما سنعرم إليه من خالل العنصر التالي.

 4ت تم ل مهام التعليم بضمان تعليم ذي نوعية يكفل التفتح الكامل و المنسجم و المتوازن لشخصية التالميذ بتمكينهم من اكتساب مستوى ققافي عام و كذا معارف
نظرية و تطبيقية كافية قصد اإلندمام في مجتمع المعرفة.
 5تتم ل مهام التنشمة االجتماعية في اإلتصال الوثيق مع األسرة التي تعتبر امتدادا لها بتنشئة التالميذ على احترام القيم الروحية و األخالقية و المدنية للمجتمع
الجزائري و القيم اإلنسانية و كذا مراعاة قواعد الحياة في المجتمع.
 6تتم ل مهام التمهيل في تلبية الحاجيات األساسية للتالميذ و ذلك بتلقينهم المعارف و الكفاءات األساسية التي تمكنهم من :إعادة است مار المعارف و المهارات
المكتسبة و توظيفها مع المتغيرات اإلقتصادية و العلمية و التكنولوجية ،و كذا اإلستمرار في التعلم المستمر و بكل استقاللية.
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ثانيا :عدم استقرار المناهج التعليمية وأثره على الحق في التعليم:
تعتبر المناهج التعليمية مبدأ آخر يكرسره القرانون الردولي وهرو يتعلرق بنوعيرة التعلريم الرذي يشرترط فيره الجديرة والرتال م مرع روا
العصررر ومراعرراة حريررة أوليرراء األمررور فرري اختيررار نوعيررة التعلرريم الترري تالئمهررم ،وألن المنرراهج التعليميررة تعتبررر الركيررزة األساسررية لتحقيررق
األهداف في جميع الميادين [-5ص ،]18ف نه من الضروري أن يقوم ب عدادها خبراء كل في مجال تخصصه.
فالحديث عن قضية المناهج هو الحديث عن أهدافها وكيفية ترجمتها إلى واقع الحصص الدراسرية بمطوارهرا المختلفرة وهري التري
تسمح بفهم المشروع التعليمري فري ظرل السياسرات التعليميرة[ ، ]21و بمرا أن المدرسرة تعتبرر الخليرة األساسرية للمنظومرة التربويرة والفضراء
المفضل إليصال المعارف والقيم حسب المادة  16من القانون التوجيهي للتربية[ ، ]6فر ن تجديرد وإصرالا نظرام التعلريم يجرب أن ال يخررم
عن المعارف والقيم التي بنيت عليها الدولة.
إنه بالفعل أول ليء يجب التركيز عليه وبقوة ،في ظل المتغيرات والمعطيات الجديدة التي تحكم أيديولوجيات الدول التي دخلرت
مرحلة التحديات الرئيسية لنظام التعليم من خالل المشروع التعليمي الذي تعبر عنه البرامج-22[.ص]81،42
إن نجرراا المشررروع الت عليمرري يرررتبط دون لررك بنجاعررة واسررتقرار البرررامج الترري تسررعى إلررى أهررداف تتمحررور أساسررا إلررى التغيررر
اإليجابي لألفراد وبالتالي للمجتمع ،وهو ما يعني التقدم والتطور للدولة ،ولعل أهم أنواع المناهج التعليمية القائمة على هذا المبدأ هما منهج
إعادة البناء أو التجديد االجتماعي القائم على فلسفة إقناع المتعلمين بضرورة تغيير عقول األفراد من أجل استخدام القوة التكنلوجيرة لتحقيرق
اإلبداع ،وأيضا منهج النشاط المتمركز حول المواقف االجتماعية القائم على أسراس قضرايا المجتمرع ومشركالته مرن أجرل دراسرتها بمسرلوب
علمي يساعد المتعلمين على مواجهتها-5[.ص]11،31
وسواء تعلق األمر برالنوع األول أو النروع ال راني فر ن األمرر يعتمرد علرى إيجراد طررق جديردة لتطروير البرنرامج مرن خرالل إلرراك
جميررع األطررراف المعنيررة مررن خبررراء وأكرراديميين دون أن نتجاهررل العنصررر األساسرري ،وهررم المعلمررون فرري الميرردان الررذين يقترحررون الحلررول
وعرضها على استشارة من هجية لضمان المالءمة بين برامج مصممة بخبرة وما يمكن تنفيذه في الميدان-22[.ص]48
وفي هذا المجال نركز على المعلمين الميدانيين الذين ينظررون فري الك يرر مرن األحيران إلرى البررامج علرى أنهرا لريء مفرروض
عليهم ،ال لسبب إال ألنهم لم يشاركوا في إعداد هذه البرامج ،وهو ما يؤقر سلبا على مضمون المادة التعليمية ،ذلك أن المعلم هو من يمكنه
تحديد التغيرات الطارئة على األجيال المتعاقبة على المؤسسات التعليمية بكل أطوارها ،وهو بالتالي من يمكنه المسراهمة فري بنراء مشرروع
يتحدى من خالله هذه التغيرات ،دون المساس بالمبادئ األساسية للحق في التعليم-22[.ص]84
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إن جمع خبراء ومختصين بهذه الصفة ال يمكن أن يكون إال في إطار إنشاء مجلس وطني يختص فري وضرع وترتيرب البررامج
والمناهج التعليمية المناسبة والمتوافقة مرع المجتمرع ،وفري ذلرك نصرت المرادة  81مرن القرانون  14-13المتضرمن القرانون التروجيهي للتربيرة
الوطنية على إنشاء المجلس الوطني للبرامج الذي أسندت إليه مهمة إبداء الرأي وتقديم االقتراحات فري القضرايا المتعلقرة برالبرامج والطررق
وكذا المواقيت والوسائل التعليمية ،وفري ذلرك ال برد مرن اإللرارة علرى أن إبرداء الررأي واالقترراا ال يضرفي أي إلرزام علرى الجهرات المعنيرة
بتنفيذ الرأي أو االقتراا ،بل تبقى السلطة التقديرية لإلدارة المركزية في تحديد البرامج نهائيا.
إن صردور المرسروم التنفيررذي رقرم  ]12[811-15جعرل مررن المجلرس الروطني للبرررامج تحرت السرلطة المبالرررة لروزير التربيررة
والتعليم حسب المادة  12منه ،وأن عدم إدراجه ضمن الهيمات االستشارية الواردة في الفصل السرادس مرن القرانون رقرم  14-13المتضرمن
القررانون الترروجيهي للتربيررة الوطنيررة ال يجعررل منرره هيمررة استشررارية ،وإنمررا هيمررة محرردودة ومحصررورة جرردا فرري تطرروير إمكانياتهررا وإبررداعاتها
التعليمية ،خاصة وأنه من مهامه استغالل المالحظات التي تصدر عن الهيمرات االستشرارية المنشرمة لردى اإلدارة المركزيرة وهرو مرا نصرت
عليه صراحة المادة  18من ذات المرسوم التنفيذي.
فباإلضافة إلى ذلك نجد أن تشكيلة هذا المجلس ال تعبر على اإلطالق على األهمية التي يجب أن تحظى بهرا البررامج والمنراهج
التي تطرقنا إليها سابقا ،فهي تشكيلة إدارية في أغلبها من منظور المادة  11من المرسوم التنفيرذي رقرم  ،811-15كمرا يتجاهرل هرذا الرنص
عضوية مم لي أولياء التالميذ ومم لي المجتمرع المردني كرمطراف مهمرة جردا فري إعرداد المنراهج التعليميرة علرى أسراس أن الحرق فري التعلريم
يشمل حق األولياء في اختيار نمط تعليم أوالدهرم ،وهرو مرا يفهرم منره أن التعلريم مرن خرالل إصرالحات المنظومرة التربويرة هرو تعلريم موجره
لغرض معين ،خالفا لما كان عليه قبل اإلصالحات المزعومة ف ن مجلس التربية كان يتملف من تشكيلة متنوعرة تعبرر عرن الهردف الحقيقري
الذي تسعى لتحقيقه المدرسة والمنظومة التربوية بصفة عامة طبقا للمادة  18من المرسوم رقم  63-16المتعلق بمجلس التربية[.]28
وألن المناهج ترتبط بصنع األجيال المتشبعة باالنتماء للشعب الجزائري وتقوية الوعي بالهوية الوطنية ،فر ن المجلرس وتطبيقرا
للمادة  11من المرسوم التنفيرذي  811-15الرذي يحردد صرالحياته[ ]13يمكرن أن يسرتعين بشخصريات علميرة لريس مرن أعضرائه تكرون ذات
خبرة في مجال معين ،و تشير ذات المادة أن الشخصية العلمية قد تكون وطنية كما قد تكون أجنبية في إطار التعاون الدولي المكرس[-24
ص ، 7 ]11،13وفي هذا الصدد ف نه يعاب على هذه المادة من وجهة نظرنا إدخال الشخص األجنبي في إعداد البررامج والمنراهج التعليميرة،
حيث إن األجنبي وإن كان خبيرا في كيفية إعرداد البررامج والمنراهج وأنواعهرا سرواء كران راديكاليرا أو مسرتقبليا[-5ص ، ]11،12إال أنره ال

7

يعتبر التعاون والمساعدة الدوليين من األمور المكرسة في ميثاق األمم المتحدة (المادة  22و ،)22الميثاق الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (المادة
 )2-0وإعالن الحق في التنمية (المادة  3و .)2
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يمكن أن يتدخل في مضمون المناهج التعليمية بمي لكل من األلكال كما ال يمكن له أن يكيف التجارب األجنبيرة علرى مجتمرع يختلرف عنره
في جميع مقوماته.
وفي إطار ممار سة مهامه تمت فعال عمليرة تحيرين المرجعيرة العامرة للمنراهج وكرذا الردليل المنهجري إلعرداد البررامج مرن خرالل
الورلرة الوطنيرة حرول المرجعيرة الوطنيرة للتعلمرات والتقويمرات والتكرروين  MARWATTTالتري حرددت مرن خاللهرا أهرم األولويرات فرري
مجال تصميم وإعداد المناهج الدراسية بمراعاة عردة محراور منهرا :التركيرز االسرتراتيجي علرى المرحلرة االبتدائيرة ،التركيرز علرى التعلمرات
األساسية ،وهي ميادين ينبغي أن تعتمدها المؤسسات التربوية لتحسين مردود نظامنا التربوي اعتمادا على معرالم المقارنرة الدوليرة ،تحروير
نمط التقويم البيداغوجي المستمر والتقييم في االمتحانات الوطنية الرسمية ،التحسين في مجال الموضوعات الدراسية ب درام محتويات مرن
السررررررررررررررررررررررررررررررررياق الررررررررررررررررررررررررررررررررروطني ،دون إهمرررررررررررررررررررررررررررررررررال الرهانررررررررررررررررررررررررررررررررات ذات الطرررررررررررررررررررررررررررررررررابع االجتمررررررررررررررررررررررررررررررررراعي،
تحسين الممارسة البيداغوجية بالشكل الذي يجب أن تساهم البرامج في بناء ققافة مشتركة حقيقية ،كعنصر مرن عناصرر مشرروع المجتمرع،
المتم ل في التحديرد الردقيق لمسرتوى الكفراءات التري يجرب تحقيقهرا علرى جميرع األطروار التعليميرة ،مرع األخرذ بعرين االعتبرار الكفراءات التري
تنقص التالميذ الذين يواجهون صعوبات.
وقد جاءت فكرة إعرداد مرجعيرة وطنيرة للتعلمرات والتقيريم والتكروين  ،MARWATTTمسرتندة فري ذلرك علرى وقرائق رسرمية
تؤطر اإلصالا المدرسي :القانون التوجيهي للتربية الوطنية ،المرجعية العامة للمناهج والردليل المنهجري للبررامج .وأن MARWATTT
تمتي لتضاف إلى كل هذه المرجعيات ،بحيث إنها تحدد المعايير الوطنية لعملية التعليم والتعلم ،لتكوين مواطن جزائري قادر علرى توظيرف
مكتسباته المدرسية فري تنميرة برالده ،وهري مرجعيرة ترتكرز علرى  8أبعراد ،يسرتجيب البعرد األول منهرا لضررورة التكفرل العملري بالتوصريات
البيداغوجيررة الترري خرررم بهررا إطررارات التربيررة والشررركاء االجتمرراعيون المشرراركون فرري إعررداد المرجعيررة ،فرري حررين يعبررر البعررد ال رراني عررن
مجموعة من المرجعيات العامة التي تح دد الكفاءات التي ينبغي علرى التلميرذ اكتسرابها فري التعلمرات األساسرية :اللغرة العربيرة ،الرياضريات،
العلوم التجريبية واالجتماعية ،واللغات األجنبيرة ،ومرا يرافقهرا مرن مرجعيرات للتقيريم ،ليكرون البعرد ال الرث مرجعيرة عامرة للكفراءات المهنيرة
والتي يجب مراعاتها في كل عملية تكوين لفائدة موظفي القطاع ،أما عن تنفيذ مرجعية  ،MARWATTTف نه يتم برالرجوع إلرى مختلرف
الموارد البيداغوجية والمنهجية.
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المحور الثاني
إلتزامات الجماعة التربوية في تكريس الحق في التعليم
تعد التربية في السياسة الجزائرية األولوية األولى للدولرة التري تسرهر علرى تجنيرد الكفراءات والوسرائل الضررورية للتكفرل بالطلرب
االجتماعي للتربية الوطنية واالستجابة لحاجيات التنمية ،ذلك أن التلميذ هو مركرز اهتمامرات السياسرة التربويرة ،وقرد ترم تجنيرد كرل الفمرات
المعنية بتكريس الحق في التعليم عامة ومبدأ إجبارية التعليم خاصة ،من أجل التكفل بالطلب االجتماعي.
إن الفمات المعنية بهذا التكفل تتكون من عناصر عدة مزدوجة بين السرلطات العموميرة المختلفرة ذات الصرلة والمرواطن مرن جهرة
أخرى على أساس أنه محور هذه الحرية األساسرية ،فررأت الدولرة أنره مرن الواجرب إلرراكه فري تحمرل المسرؤولية عرن تحقيرق وتجسريد هرذا
الحق ،مع العلم أنه تقليد قديم يعود إلى عصور مضت في إلراك المواطن في هذا الحق بالذات.
وقد ارتمينا أن نتعررض أوال إلرى تشركيلة الجماعرة التربويرة وهرو المصرطلح الرذي اختراره المشررع الجزائرري للتعبيرر عرن الفمرات
المختلفة التي تتكفل بتجسيد وتكريس مبدأ إجبارية التعليم ،لننتقل بعد ذلك إلى الم سؤولية المشتركة التي يتحملهرا أعضراء الجماعرة التربويرة
في اإلخالل بمبادئ هذا الحق.
أوال :مكونات الجماعة التربوية:
خص المشرع الجزائري الباب ال اني من قانون  14-13المشار إليه أعاله إلى الجماعة التربوية،

وجعله في قمان مواد من

المادة  12إلى غاية المادة  ، 26جاء فيها تشكيلة هذه الجماعة والدور الذي تضطلع به في تكريس وحماية الحق في التعليم.
فقد نصت المادة  12من ذات القانون[ ]6أن الجماعة التربوية تتشكل من محور المنظومة التربويرة

وهرو التلميرذ ،باإلضرافة

إلى كل من يساهم بطريقة مبالرة أو غير مبالرة في تربية و تكوين التالميذ وفي الحياة المدرسية وفي تسيير المؤسسات المدرسية.
إن المشرع من خالل هذه المادة لم يحدد قائمة معينة لتشركيل الجماعرة التربيرة مركرزا فقرط علرى التلميرذ ،لكرن ومرن خرالل المرواد
التي تلي المادة  12يمكن استنتام القائمة التي يمكن إجمالها في كل من:


المعلررم والمربرري عمومررا الترري تظهررر إلتزاماترره واضررحة مررن خررالل المررادة  22مررن القررانون الترروجيهي ،والمتم لررة فرري تربيررة
التالميذ على قـيم المجـتمع الجزائري وذلك بالتنسيق الوقيق مع األولياء والجماعة التربوية.
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مديرو المدارس االبتدائية ومديرو التعليم المتوسط وال انويات ،ال ذين يمارسون مهامهم كمروظفي الدولرة والملترزمين بالمرادة
 28من القانون التوجيهي ،حيث تلزمهم باألداء المنتظم لمهام المؤسسة التري كلفروا ب دارتهرا ،كمرا أنهرم مسرؤولون عرن حفرأ
النظام وأمن وسالمة األلخاص والممتلكات ،ولهرذا الغررض فر نهم مؤهلرون التخراذ كرل التردابير الالزمرة واإلجرراءات التري
تضمن السير العادي للمؤسسة التربوية.



سلك المفتشين الذين يسهرون على تنفيذ القوانين من أجل السير الحسرن لضرمان ممارسرة حريرة الحرق فري التعلريم وإجباريتره
من طرف مؤسسات الدولة الخاصة بهذا القطاع ،وقد ألارت المادة  24من القانون التوجيهي على ذلك.



أما المادة  25من القانون التوجيهي فهي تضم أولياء األمور ضمن تشكيلة الجماعة التربوية ،حيث يساهم هؤالء فري الحيراة
المدرسررية ب قامررة عالقررات تعرراون دائمررة مررع المعلمررين والمررربين ور سرراء المؤسسررات ،و بالمسرراهمة فرري تحسررين االسررتقبال
وظروف تمدرس أبنائهم.
كما يشارك األولياء بطريقة غير مبالرة عن طريق مم ليهم في مختلف المجالس التري تحكرم الحيراة المدرسرية المنشرمة لهرذا
الغرض.

إن الجماعة التربوية ال يمكن أن تكون فعالة وتحمي مبادئ الحق في التعليم إال إذا تضافرت جهود كل األطراف مجتمعة وليست
متفرقة ،وفي غياب الدور الحقيقي لجمعيات أوليا ء التالميذ في بعض المردارس فر ن ذلرك يضرعف مرن حمايرة التالميرذ مرن التجراوزات التري
يمكن أن تكون تجاه التلميذ وتضر بمصلحته من مختلف األطراف.
ولعل األمر يعود فري ذلرك إلرى تماطرل وال مبراالة الجماعرة التربويرة كرل فري حردود مرا سرمح بره القرانون فري تجسريد هرذه المنظمرة
كمم لة ألوليا ء التالميذ ،وهي المنظمة التري نرص عليهرا القرانون التروجيهي والنصروص المطبقرة لره ،فالكرل مشرترك فري مسرؤولية حمايرة و
تفعيل هذه المنظمة.
ثانيا :المسؤولية المشتركة في تكريس مبادئ الحق في التعليم:
إن مسؤولية الدولة ال تكون كاملة تجاه احترام الحق في التعليم ومبردأ إلزاميتره ،برل ال برد مرن إلرراك أطرراف أخررى فري تحملهرا
ولعل المقصود بذلك هم األولياء بالدرجة األولى والتالميذ في الدرجة ال انية.
إن التزام الدولة في ذلك يكون محصورا في عملية الرقابة ،التي تمخذ لكلين:
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الشكل األول :وهو الرقابة اإلدارية التي تمارسها أطراف عدة هي على التوالي:


مصالح البلدية التي تقوم ب عداد قائمة األطفال المعنيين بسن التمدرس وهو ما نصت عليره المرادة  18مرن المرسروم التنفيرذي
رقم  12-11المؤرخ في  14يناير  2111المتعلق بتحديد األحكرام المتعلقرة ب جباريرة التعلريم[ ]25تطبيقرا فري ذلرك للمرادة 12
من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم .14-13



قم ترسل هذه القوائم إلى مصالح التربية على مستوى الوالية طبقا للمادة  14من المرسوم التنفيذي رقم ]25[12-11



كما يقع على عاتق مدير المدرسة طبقا للمادة  16من ذات المرسوم التنفيذي تسجيل األطفال في أجرل حددتره المرادة  15مرن
المرسوم التنفيذي ب  16ألهر قبل الدخول المدرسي.



يجند أيضا مدير المدرسة في التبليغ عن كل تقصير من طرف أولياء األمور في تسرجيل األطفرال لردى مصرالح البلديرة حيرث
يقارنها مع القائمة المرسلة من طرف مصالح البلدية تطبيقا للمادة  11من ذات المرسوم التنفيذي.



كما يلتزم المدير بمراقبة حضور التالميذ.

أما الشكل الثاني للرقابة الممارسة من طرف الدولة فيتم ل في الرقابة القضائية التي يمارسها وكيل الجمهورية على كل تقصير من طرف
أولياء األمور ينطبق عليه وصف المخالفة المنصوص عليها في المادة  12من القانون التوجيهي للتربية الوطنية[ ،]6ويكون ذلك في حالرة
ال تغيررب المسررتمر والمتكرررر للطفررل دون تبريررر مررن المسررؤولين عليرره ،و بعررد اإلعررذار الررذي يوجهرره لهررم مرردير المؤسسررة يعلمهررم مررن خاللرره
بالمتابعات القضائية التي يمكن أن يتعرضون لها ،والتي تكون عقوبتها الغرامة المالية بين 5111دم و 51.111دم.
إن هذه العقوبات المفروضة على األولياء بالدرجة األولى والتالميرذ بالدرجرة ال انيرة تحيلنرا للتعررف علرى واجبراتهم تجراه تكرريس
وحماية الحق في التعليم عامة ومبدأ إجبارية التعليم خاصة ،وتتم ل هذه المسؤوليات في:


تسجيل أوالدهم عند بلوغهم سن التمدرس وإال تعرضوا للعقوبة المشار إليها أعاله.



تبرير غيابات أوالدهم عند طلبها منهم من طرف المسؤولين عن ذلك.



إلزامية حضور التلميذ إلى المدرسة بانتظام ومتابعة الدراسة وفقا للتنظيم المدرسي.

كل األطراف مجندة ،والعبء الكبير يقع على الدولة التي تلتزم بمراقبة مدى تحقيرق مبردأ إجباريرة التعلريم ومرن أجرل ذلرك جنردت وألرركت
األولي اء في ذلك بطريقة ردعية أك ر من الطريقة السلمية عن طريق تفعيل دور جمعيات أولياء التالميذ وإعادة االعتبار له.
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الخاتمة:
إن أهمية الحق في التعليم تكمن في دوره في تمكين وتقوية الحقوق األخرى .حيث إنه وبغير التعليم الكافي والمناسب ال يسرتطيع
اإلنسان أن يعرف حقوقه األخرى وال أن يميز حاالت انتهاك حقوق اإلنسان وال يمكنه أن يدافع عن تلك الحقوق.
هذا بجانب خصوصية مهمة للحق في التعليم تتريح للشرخص أو أوليراء أمرره الحريرة فري اختيرار نروع التعلريم الرذي يالئمره ،وتتريح
لألفررراد والجماعررات إنشرراء مؤسسررات تعليميررة خاصررة تتوافررق مررع توجهرراتهم الدينيررة والفكريررة علررى أن تخضررع لمعررايير دينيررة مررن الرقابررة
والمتابعة من قبل أجهزة الدولة.
هذه القضايا جعلت من الحق في التعليم موضوعا عاما وخاصا في آن واحد ،وجعلت مرن أمرر رصرد مؤلررات الحرق فري التعلريم
أمرا حساسا وبالغ األهمية ألنه ينظر للخاص والعام ويرصد االلتزامات الرسمية في ظل وجود خيارات لخصية.
وكما قرأنا ،ف ن الحق في التعليم معترف بره كحرق مرن حقروق اإلنسران ألك رر مرن  61عامرا ،وعلرى الررغم مرن وجرود العديرد مرن
المعاهرردات الدوليررة الملزمررة قانون را ف للرردول فرري هررذا المجررال ،إال أن معظررم الرردول تميررل إلررى تبرئررة نفسررها مررن مسررؤولياتها ،وتعرررض األمررر
لخوصصة التعليم مع كل العواقب التي نعرفها.
لرريء واحررد يجررب أن يكررون واضررحا هررو أن التعلرريم برردأ كخدمررة عموميررة ويجررب أن يبقررى كررذلك إذا أردنررا تعزيررز الديمقراطيررة
والمواطنة في المجتمعات التي تسعى للعولمة والتفتح على العالم ،ذلك أن الحق في التعليم "هو أحد مفاتيح ممارسرة حقروق أخررى متمصرلة
في اإلنسان"  ،وعلى هذا النحو يجب أن يوضع ضمن أولويات الحكومات.
كما أن جودة التعليم يجب أن يساهم فيه كل الشركاء من أوليراء األمرور ومختلرف الحركرات االجتماعيرة لترذكير السرلطات المعنيرة
بمسؤولياتهم والمطالبة بجودة التعليم التي أصبحت من بين األولويات.
التوصيات:


إعادة النظر في المناهج التعليمية دون إدمام ال قافة الغربية واإلبقاء على ال قافرة العربيرة واإلسرالمية علرى مسرتوى التعلريم
األساسي.



التفعيل المستمر لجمعيات أولياء األمور وتشجيع المبادرات التي تخدم النظام التربوي والتعليمي.



ضرررورة ممارسررة ال دولررة لسررلطتها الرقابيررة فرري تكررريس مبرردأ إجباريررة التعلرريم لكررل طفررل والسررهر علررى إدماجرره بالمؤسسررات
التربوية والتعليمية.
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قائمة المصادر والمراجع:
[]1عيد أحمد ،الحسبان .حق التعليم في النظم الدستورية المعاصرة/دراسة تحليلية مقارنة .مجلة دراسات علروم الشرريعة والقرانون ،المجلرد
 ،82العدد  ،2112 ،1الجامعة األردنية ،األردن
[]2محمررد عمررر ،الحرراجي .العولمررة أم عالميررة الشررريعة اإلسررالمية ،الطبعررة ال انيررة .سررورية :دار المكتبرري للطباعررة و النشررر و التوزيررع
.2112
[ ]8بلوطي العمري أقر المذاهب السياسية في تحديد وظيفة الدولة و مدى انعكاسها على الحقوق و الحريات العامة ،جامعة الحام لخضر
باتنة كلية الحقوق و العلوم السياسية مذكرة من أجل نيل لهادة الماجستير في العلوم القانونية2111-2116 ، ،
[ ]4محمد ،عمارة .اإلسالم واألمن االجتماعي ،القاهرة :دار الشروق  -الطبعة األولى .1223،
[]5رابحي ،اسماعيل .المناهج التعليمية االجتماعية ،مجلة العلوم االنسانية و االجتماعية .جامعة المسيلة ،العدد  ،11جويلية .2114
[]6القانون رقم  14-13المرؤرخ فري  28ينراير  2113المتضرمن القرانون التروجيهي للتربيرة الوطنيرة الجريردة الرسرمية عردد 14بتراريخ 21
يناير .2113
[ ]1مجموعة المواقيق الدوليرة المتعلقرة بحقروق اإلنسران :اإلعرالن العرالمي لحقروق اإلنسران ،العهرد الردولي الخراص برالحقوق االقتصرادية و
االجتماعية و ال قافية ،اتفاقية القضاء على جميع ألركال التمييرز ضرد المررأة ،اتفاقيرة حقروق الطفرل ،البروتوكرول األول لالتفاقيرة األوروبيرة
الخاصة بحقوق اإلنسان و حر ياتره األساسرية ،البروتوكرول اإلضرافي لالتفاقيرة األمريكيرة لحقروق اإلنسران فري مجرال الحقروق االقتصرادية و
االجتماعية و ال قافية ،المي اق االفريقي لحقوق اإلنسان و الشعوب.
[]3المرسرروم الرئاسرري رقررم  211-2111المررؤرخ فرري  12سرربتمبر  ،2111يحررد منحررة مدرسررية خاصررة لصررالح األطفررال المتمدرسررين
المحرومين ،الجريدة الرسمية عدد  56مؤرخة في  21سبتمبر .2111
[]2المرسوم الرئاسي رقم  283-11المؤرخ في  12غشت  ، 2111يحد منحة مدرسية خاصة لصالح األطفال المتمدرسين المحررومين،
الجريدة الرسمية عدد  41بتاريخ  22غشت .2111
[ ]11المرسرروم الرئاسرري رقررم  236-12ممضرري فرري  11سرربتمبر  ،2112يحررد منحررة مدرسررية خاصررة لصررالح األطفررال المتمدرسررين
المحرومين ،الجريدة الرسمية عدد  61بتاريخ  11سبتمبر .2112
[ ]11المرسوم الرئاسي رقم  254-12ممضي في  28سبتمبر  ، 2112المتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية،
الجريدة الرسمية عدد  52بتاريخ  25سبتمبر .2112
و المطبوعات الجامعيرة
[]12عبسي ،الحسن .سعيد ،نحيلي .القانون اإلداري(النشاط اإلداري) .منشورات جامعة حلب ،مديرية الكتب
.2111
[Martine Lombard, Gilles Dumont Droit Administratif; 6e édition, édition DALLOZ-2005.]18
[]14ماجد ،عمران .فيصرل ،كل روم .السريادة فري ظرل الحمايرة الدوليرة لحقروق اإلنسران .مجلرة جامعرة دمشرق للعلروم االقتصرادية والقانونيرة،
المجلد - 21العدد األول)431-461(2111-
[Pascal Lamy, La démocratie-monde : pour une autre gouvernance globale, seuil, 2004. ]15
[ ]16اتفاقية لشبونة للتعاون في ميدان التربية المصادق عليهرا بموجرب المرسروم الرئاسري رقرم  813-16ممضري فري  23أكتروبر ،2116
يتضمن التصديق علرى اتفراق التعراون برين الجمهوريرة الجزائريرة الديمقراطيرة الشرعبية والجمهوريرة البرتغاليرة فري ميرادين التربيرة والتعلريم
العررالي والبحررث العلمرري وال قاف رة والشرربيبة والرياضررة واالتصررال ،المحرررر بلشرربونة فرري  81مررايو سررنة  ،2115الجريرردة الرسررمية عرردد 62
المؤرخة بتاريخ  81أكتوبر .2116
[ ]11المرسرروم تنفيررذي رقررم  813-11ممضرري فرري  16أكترروبر  2111المتضررمن إحرردا المدرسررة الدوليررة الجزائريررة بفرنسررا وتنظيمهررا
وعملها ،الجريدة الرسمية عدد  61مؤرخة في  11أكتوبر .2111
[]13المرسروم التنفيررذي رقرم  811-15المررؤرخ فرري  16ديسرمبر  2115الررذي يحردد صررالحيات المجلررس الروطني للبرررامج و تشرركيلته و
تنظيمه و سيره ،الجريدة الرسمية عدد  66بتاريخ  12ديسمبر .2115
[ ]12منشور رقم  311الصادر عن الديوان الوطني لإلحصائيات .الجزائرر .المتضرمن المؤلررات الرئيسرية لقطراع التربيرة الروطني للسرنة
الدراسية .2112/2113
[ ]21القرانون المردني الجزائرري المحردد بموجرب األمرر رقرم  53-15المرؤرخ فري  26سربتمبر  1215المتضرمن القرانون المردني المعرردل و
المتمم.
[Alain Boissinot, Dominique Borne, Luc Ferry, Christian Merlaud, Martine Safra et Alain Viala, A ]21
quoi servent les programmes? Revue internationale d’éducation de Sèvres N 12, édition "Centre
international d'études pédagogiques" Decembre1996; page 31/49.
[]22محمد عبد هللا ،الحاوي .محمد ،سرحان علي قاسم .مقدمة فري علرم المنراهج التربويرة ،الجمهوريرة اليمنيرة :دار الكترب صرنعاء الطبعرة
األولى .2116
[ ]28المرسوم رقم  63-16المؤرخ في  16أبريل سنة  1216يتعلق بمجلس التربية ،الجريدة الرسمية عدد  88لسنة 1216
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Melik Özden, LE DROIT À L'ÉDUCATION, Centre Europe - Tiers Monde (CETIM).]24[
 العرردد األول مررن، المتعلررق بتحديررد األحكررام المتعلقررة ب جباريررة التعلرريم2111  ينرراير14  المررؤرخ فرري12-11 ] المرسرروم التنفيررذي رقررم25[
.2111  جانفي16 الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ
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ABSTRACT
The study aims to identify the difficulties of teaching-learning performance facing teachers, whether in
terms of performance or reception by students in light of the Corona pandemic and quarantine. The
study relied on the descriptive approach to evaluate the teaching-learning performance with the
application of a questionnaire for teachers and another for students. The results revealed several
difficulties facing the professor and the student alike, whether in terms of controlling the skills and
techniques of distance education and its technological means, or regarding the organization of lessons
and pedagogical activities.
Key words: online teaching in Algeria – assessment of online teaching – difficulties of online teaching –
Covid-19.
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الملخص
تهدف ال ّدراسة إلى تحديد صعوبات األداء التعليمي التعلّمي التي تواجه األساتذة ،سواء من ناحية أداء االستاذ أو التلقي من قبل
الطلبة في ظل جائحة كورونا والحجر الصحي .اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي لتقييم األداء التعليمي التعلّمي مع تطبيق استبيان
لألساتذة وآخر خاص بالطلبة .
أظهرت النتائج عدة صعوبات تواجه األستاذ والطالب على حد سواء ،إن كان بخصوص التحكم في مهارات وتقنيات التعليم عن بعد
ووسائطه التكنولوجية ،أو بخصوص تنظيم الدروس والنشاطات البيداغوجية.
الكلمات المفتاحية :التعليم عن بعد في الجزائر -تقييم التعليم عن بعد -صعوبات التعليم عن بعد – كوفيد.54-

)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH
852

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.4, NO.7, January 2022

تمهيد
التعليم عن بعد هو شكل متطور من التعليم المبرمج الذي يعتبر من االستراتيجيات التعليمية القديمة نسبيا؛ اهتمت بتطويره الدول
المتقدمة وأدمجته في كل مجاالت التعليم والتكوين ،بينما غفلت عنه الدول المتخلفة واعتبرته من الرفاهية التي ال تحتاجها نظرا لظروفها
وإمكانيا تها وخاصة لذهنيات مسيريها غير الواعية بأهمية التنمية الشاملة لبلدانها ،وغير المنفتحة على التطور العلمي والتغيرات التي تحدث
عبر العالم .حتى جاءت جائحة كورونا(كوفيد ، )54-وأغلقت المدارس والجامعات ،وتعطلت الدراسة ،وتأخرت النشاطات البيداغوجية،
وأجلت االمتحانات والنجاحات؛ حينها أيقن هؤالء أنه ال مناص من إيجاد بديل عن التعليم الحضوري ،وأن التعليم عن بعد هو الحل الوحيد
الستدراك هذا التأخر.
في هذا السياق سارعت الجامعة الجزائرية عموما ،وجامعة  8ماي  5491قالمة خصوصا على غرار بقية الجامعات العربية
والعالمية إلى تفعيل التعليم عن بعد ،وأنشأت منصة لوضع المحاضرات واألعمال التطبيقية (نظام موودل) ،و BigBlueButtonBNإلنجاز
الدروس وعرضها .وكان النجاح في التطبيق هو الرهان والتحدي األكبر واألمر الحاسم ألن الجهود غير الناجحة في تنفيذ التعليم عن بعد
ستنعكس بوضوح على مخرجات الجامعة .إن أحد أهم المتطلبات األساسية للتنفيذ الناجح للتعليم عن بعد هو الحاجة إلى دراسة متأنية لطريقة
التدريس األساسية أو كيفية حدوث التعلم عبر اإلنترنت.
 -1إشكالية الدّراسة:
لكن إذا كان التعلّم الذي نسميه "الكالسيكي" ،أي ال يعتمد على الوسائل التكنولوجية يسمح بالتفاعل بين الطالب واألستاذ ،بسبب
الحضور المباشر .أي أنّه يسمح بالتعلّم االجتماعي والعاطفي (الدخول والخروج في الوقت المح ّدد ،احترام اآلخر...،الخ) ،والتعلّم النفسو-
حركي (تعلّم كيفية استغالل المعلومة ،واستثمارها .)..من شأنه قد يسمح بالتعلّم السطحي (الحفظ ألجل االمتحانات) ،والتع ّلم العميق
( استخراج المعنى ،البحث عن المبادئ األساسية للموضوع ،ربط المفاهيم األساسية) ،1[ .ص.]191-191
ً
إهماال في أي جهد لتطبيق التعليم
في ظل جائحة "كوفيد ،54-ومن الناحية العملية ،قد يصعب غالبًا ما يكون هذا هو الجانب األكثر
اإللكتروني ،وتكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :ما هي صعوبات األداء التعليمي التعلّمي التي تواجه األستاذ
والطالب على حد سواء أثناء التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا كوفيد .54
 -2فرضيات الدّراسة:
توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التعليم عن بعد وصعوبات التعامل األداء التعليمي لدى األستاذ(ة) ،عند مستوى الداللة ).(p<0.05
 -1.2الفرضيات الجزئية:
 للتعليم عن بعد عدة صعوبات من شأنها تعرقل األداء التعليمي لدى األستاذ والتعلّمي لدى الطالب.)ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH
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 التعليم عن بعد ال يعوض التعليم الحضوري بل يك ّمله.أهداف الدراسة:
 تقييم أداء األستاذ التعليمي عن بعد. تقييم أداء الطلبة التعلّمي عن بعد من خالل استجابات األساتذة. تحديد الصعوبات التي تواجه كل من األستاذ والطالب في األداء التعليمي والتعلّمي . وضع المقترحات الضرورية لمواجهة أداء األستاذ في العملية التعليمية التعلّمية بناء على نتائج ال ّدراسة. دعم األساتذة والطلبة العتماد أسوب التعليم والتعلّم اإللكتروني ،كونه الخيار الوحيد في ظل جائحة "كوفيد.54-أهمية الدراسة:
 المساهمة في تطوير التعلم اإللكتروني في الجامعة الجزائرية أثناء وبعد جائحة كوفيد.54- أصالة الموضوع تظهر في الحالة الصحية غير المسبوقة والمستمرة للعالم كله ،والتي بدأت في األشهر األخيرة من عام  ، 9154مما تسببفي إغالق المدارس والجامعات لشهور.
 لجوء الجامعة الجزائرية إلى التدريس عبر اإلنترنت ،اتجنب الوقوع في أزمات من قبيل التوقف عن ال ّدراسة. إبراز الصعوبات ا لتي يواجهها كل من المعلمين والطالب ،سواء حول التحكم في أدوات التعلم اإللكتروني أو تنظيم الفصول واألنشطةالتربوية.
حدود الدراسة:
 المكانية:تمت ال ّدراسة في جامعة  8ماي  ،5491قالمة ،الجزائر .تحديدا في كلّية العلوم اإلنسانية واالجتماعية .والتي تحتوي على ستة ( )6أقسام
إضافة إلى الجدع مشترك للعلوم اإلنسانية .كما هو مبين في الجدول()5
 الزمانية:ابتدأت ال ّدراسة خمسة ( )1أشهر بعد بداية الحجر الصّ حي في الجزائر .منذ سبتمبر  ،9154إلى غاية أكتوبر من نفس السنة.
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 -3الخلفية النظرية:
 -1.3تعريف التعليم عن بعد:
في النصف الثاني من القرن العشرين ،تزايدت الحاجة لتمديد سن التعليم في الدول المتقدمة ،عمال بمبدأ ديمقراطية التعليم كحق من حقوق
اإلنسان حسب ما أفادت به منظمة اليونسكو ،حيث صار التعليم إلزاميا في مراحله األولية ومفتوحا في المرحلة الثانوية والجامعية .وبدأ
حينها تطبيق اإلجراءات األولى للتعليم عند بعد .ففي الستينيات من القرن الماضي ،ظهرت الجامعة المفتوحة  Open universityفي
المملكة البريطانية و Teluqفي الكيبيك-كندا ،بغرض إتاحة الفرصة للشباب للتعلم في المكان والوقت الذي يختارونه [ ،2ص- 1111
 .]1192إن التعليم عن بعد أو التعلم اإللكتروني هو التواصل بوساطة أحدث تقنيات الحوسبة مثل اإلنترنت وشبكة الويب العالمية.
يشير )Longmire 2001الى أن " التعليم اإللكتروني يغطي مجموعة واسعة من التطبيقات والعمليات مثل التعلم القائم على الكمبيوتر
وأنظمة التعلم القائمة على الويب والفصول الدراسية االفتراضية ومجموعات البرامج الجماعية للتعلم التعاوني الرقمي ،وهو أكبر بكثير
من مجرد تدريب عبر اإلنترنت أو قائم على الكمبيوتر التدريب الذي يشمل إدارة المعرفة ودعم األداء اإللكتروني .يتميز التعليم عن بعد
بخصائص عديدة حددها "كيجان" ( ،Keegan )5481على النحو التالي:
 فصل المتعلم عن المعلم. استخدام الوسائط كوسيط بين المعلم ومتعلم (مثل ،تلفزيون ،راديو ،إلخ) تسهيل تبادل المعلومات في اتجاهين حيث يكون المتعلمون كفرد وليس كمجموعة ،والتربويون كشكل صناعي .ويعرف "روزنبرغ"( Rosenberg )9115مصطلح التعليم اإللكتروني على أنه استخدام تقنيات اإلنترنت على نطاق واسع بحيث يعطي مجموعة من الحلول
التي تعزز المعرفة واألداء.
يعتمد التعلم اإللكتروني على اقتراح «روزنبرغ»؛ ثالثة معايير أساسية يعتمد عليها التعليم عن بعد:
 متصل بالشبكة للتحديث والتوزيع الفوري (تخزين  /استرجاع وتبادل المعلومات). توزيع المحتوى عبر الكمبيوتر بشكل أساسي عبر اإلنترنت ،واإلنترانت /إكسترانت باستخدام  - .WWWيركز على أوسع رؤيةللتعلم وعلى حلول التعلم [ ،3ص .]423-434
وبما أنه ال يوجد في التعليم عن بعد اتصال مباشر أو تقارب جسدي بين األستاذ والطالب ،فإن استجابات الطرفين والتفاعل بينهما يتم
بآليات تختلف عنها في التعليم الحضوري ،فتكون إما بشكل مباشر عبر اآللة ،أو بشكل غير مباشر باستخدام البريد االلكتروني ،والشات
تؤكد]4[ .
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 -2.3دواعي التعليم عن بعد في الجامعة الجزائرية:
المرجع :المراسلة رقم /5881أ .ع 9191/المتضمنة لنسخة أولية عن المشروع التمهيدي للقانون التوجيهي للتعليم العالي الذي تم إعداده في
ضوء اإلقتراحات التي تقدمت بها الندوات الجهوية للجامعات الجزائرية وهياكل اإلدارة المركزية ومجموعة من الخبراء المتخصصين .جاء
في هذا المشروع أن اإلصالحات الواجب إجراؤها على منظومة التعليم العالي ،يجب أن تهدف إلى جعل الجامعة الجزائرية في مستوى
المعايير الدولية في مجال إنتاج المعارف وتكوين عالي التأهيل والمساهمة في إيجاد الحلول العلمية والعملية للمشاكل التي يواجهها المجتمع
الجزائري سيما في ظل جائحة كورونا كوفيد .-54-كما حدد المشروع االختالالت التي رصدتها عملية التقييم والتي تحتاج الى حلول
استعجالية نذكر منها:
 التزايد المستمر في التعدادات الطالبية التي تلتحق بالتعليم العالي مما يجعل بلوغ رهان الجودة في التعليم والحوكمة من الصعب تحقيقه،وهو ما يتطلب اعتماد طرق ومناه ج جديدة في التعليم عن طريق استعمال التكنولوجيات الحديثة في مجال التعليم والحوكمة والتوفيق بين مبدأ
مجانية التعليم والحق في االلتحاق بالتعليم العالي لكل حامل شهادة البكالوريا وضمان جدة مخرجات الجامعة.
غياب أدوات الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي حيث يفتقد م سؤولو هذه المؤسسات ألدوات تمكنهم من صياغة مشروع المؤسسة وتحقيقأهدافهم واستراتيجياتهم في مجالي التعليم والبحث.
 عدم اعتماد معايير النوعية والجودة في التعليم العالي وغياب ثقافة التقييم الذاتي والتقييم الخارجي ألنشطة وسير مؤسسات التعليم العالي.غياب خارطة ل لتكوين تراعي توزيع أمثل للهياكل القاعدية الجامعية عبر التراب الوطني ،وتربط التعليم العالي بمختلف قطاعات الحياةاالقتصادية واالجتماعية للبالد في إطار استراتيجية تنموية مستدامة ومستمرة بما يتالءم مع أولويات التنمية الوطنية المحددة من طرف
الحكومة.
 عدم مراعاة متطلبات المحيط االقتصادي واالجتماعي . عروض التكوين لم تكن تلبي حاجيات االقتصاد الوطني وضرورة إيجاد الحلول المالئمة لسوق العمل المحلي نظرا لضعف العالقة بينمؤسسة التعليم العالي والقطاع االقتصادي واالجتماعي وغياب آليات إضفاء الطابع المؤسسي عليها وتطويرها.
 غياب استراتيجية واضحة وبأهداف محددة النفتاح الجامعة على محيطها الدولي. زيادة الطلب االجتماعي على ضمان جودة مخرجات الجامعة من أجل البقاء االقتصادي وتسريع وتيرته بواسطة إدخال تكنولوجياتالتعليم واالتصال التي تسهل التعلم والتأهيل مدى الحياة]1[.
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 -3.3التعليم عن بعد في ظل الجائحة:
تميز عام  9191في بدايته بانتشار وباء  ، COVID-19مما دفع العديد من البلدان إلى اختيار االحتواء الجزئي أو الكلي لألزمة .أدى ذلك إلى
توقف تام عن التدريس في الجامعات ،وقد م ّكن هذا الوضع من إبراز الدور الغالب للحلول التكنولوجية واالعتماد على تكنولوجيات
المعلومات واالتصاالت من أجل استمرار األنشطة التعليمية .دفعت جائحة كورونا (كوفيد )-54-بعد تفشيها في الجزائر وزارة التعليم العالي
إلى تعليق الدراسة ابتداء من  ،9191\18\59على مستوى الشبكة الجامعية التي تضم  516مؤسسة للتعليم العالي موزعة على  98والية11 :
ً
مركزا جامعيًا 91 ،مدرسة عليا وطنية 51 ،مدارس عادية عليا وملحقين؛ وتبنت نظام التعليم عن بعد ،وسط تساؤالت ومخاوف
جامعة58 ،
كثيرة عن مدى نجاح هذه التجربة في ظل وجود عدد من العقبات التي تواجهها .وبحسب بوكرمة وعبدي ( ،)9159لوحظت العديد من
المشاكل على مستوى منصات التعلم عن بعد ،وال سيما:
 نقص المساعدة الفنية ،وقلة المتابعة من قبل مزود الخدمة ،وكذلك أعطال المعدات في العديد من الجامعات]1[. ال شك في أن مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي عبر العالم ،وتعميم الطابع الذكي على المؤسسات التعليمية هو التحدي األكبرواألولوية التي تحظى باهتمام المنظومة التعليمية الجزائرية.
 أكبر فائدة تجنيها الدول من التعليم عن بعد هي توفير رؤوس األموال التي تصرف في األوراق والكتب المدرسية واألقالم وكلالتجهيزات التقليدية للمؤسسة التعليمية .91
 تسهيل تجديد تكوين األساتذة واإلداريين والعمال ،بهدف مسايرة التطور العلمي والتكنولوجي والبيداغوجي واكتساب مهارات جديدةتؤهلهم للقيام بالمهام الجديدة التي تفتضيها المهنة وتطورها.
 تطبيق قواعد التنافسية المحلية والعالمية ومراعاة مقاييس تصنيف الجامعات وترتيبها. إن هذه النقلة في طبيعة النشاط التعليمي التي خلفتها الظروف الصحية بسبب جائحة كورونا كوفيد-54-أدت الى ظهور مجال علمي تعليميجديد يسمى" بيئة االعالم اآللي للتعلم "ويكون متزامنا أو غير متزامن EIAH Environnement informatique humain
 ،d’apprentissageأجبرت الجامعة الجزائر ية على إعادة بناء وتشكيل البيئة التعليمية الجامعية وذلك لضمان استمرار التعليم والتعلم من
جهة ،وضمان جودة مخرجات الجامعة من جهة أخرى ،2[ .ص]1119
 -4.3استراتيجيات وزارة التعليم العالي الجزائر لمواجهة جائحة كوفيد-19-
حينما تأكد للسلطات الجزائرية من منظمة الصحة العالمية بعد ما حذر المجلس العالمي لرصد التأهب من خطر حدوث جائحة ،داعيا ً قادة
العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وموحدة للتأهب في مواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-54-في عدة دول من العالم ،وهو يزحف وينتشر
بسرعة كبيرة جدا ،وال يستثني في هجومه أي بلد أو شعب أو جهة في المعمورة[ ،]1حينها قررت غلق المدارس والجامعات على غرار
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كل مؤسسات العمومية والخاصة ،وتم إعالن الحجر الصحي .ومع طول مدة الغلق ،تعطلت الدراسة واالمتحانات وال أحد يعلم أو يتنبأ
بوقت استئنافها .عندها كان ال بد على وزارة التعليم العالي من مواجهة الوضع واالستجابة للطوارئ ،وكانت هذه اإلجراءات:
 في  94فيفري  9191أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مبادرة بيداغوجية تدعو فيها رؤساء الجامعات وكل المسؤوليناإلداريين والبيداغوجيين إلى ضرورة التقيد باإلجراءات الوقائية لضمان استمرارية التعليم ،مع دعوة الطلبة إلى التكيف معها ،وتمثلت هذه
اإلجراءات األولية حسب المرجع :رقم  /288أ.خ.و 9120 /فيما يلي:
أ -وضع محتوى لدروس يغطي شهرا من التعليم على األقل على موقع المؤسسة واألفضل على أرضية المؤسسة أو على أي سند آخر يمكن
تصفحه عن بعد.
ب -وضع ما يعادل شهرا واحدا من األعمال الموجهة مرفقة بتصحيحات وجيزة على موقع المؤسسة واألفضل على أرضية المؤسسة أو
على أي سند آخر يمكن تصفحه عن بعد.
ج -وضع موقع المؤسسة واألفضل على أرضية المؤسسة أو على أي سند آخر يمكن تصفحه عن بعد.
األعمال التطبيقية التي تتماشى مع هذا النمط من التعليم.
األخذ بعين االعتبار كل التدابير التقنية الضرورية ،بغية إبقاء االتصال والعالقة عن بعد بين األستاذ
والطالب[8].
 في  51مارس  2020بداية تطبيق المبادرة والعمل بالبنود التي تحث عليها لوضع حد لتفشي محتمل لفيروس كورونا ،علما بأن غلقالمؤسسات الجامعية كان يوم .9191 \18\59
 في  01أفريل  ، 2021مراسلة وزارية رقم /46 :أ.خ .و2020 /الجزائر ،إلى مديري مؤسسات التعليم العالي ورؤساء الهيئات العلميةموضوعها وضع الدعائم البيداغوجية عبر الخط ،وتحث األسرة الجامعية على بذل المزيد من الجهود من أجل مواجهة إجراءات غلق
مؤسسات التعليم العالي وضمان استمرار التعليم [9].
 في 7أفريل  9191مراسلة الوزارة رقم 437 /أ.ع /ت إلى مديري الجامعات موضوعها وضع األنشطة البيداغوجية على الخط تؤكد فيهعلى الدعم الواجب تقديمه للطلبة فيما يخص تمكينهم من مواصلة دراستهم عن بعد في فترة الحجر الصحي الذي تم تمديده آنذاك إلى ما
بعد العطلة الربيعية أي إلى يوم  11أفريل  .9191أوصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باعتماد فضاء رقمي موحّد متمثال في
أرضية "مودل"  plateforme MOODELEوضرورة توفير دالئل عن كيفيات استعمالها[10].
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 في  56أفريل  9191أرسلت الوزارة تعليمة وزارية أخرى رقم  454موجهة إلى رؤساء الندوات الجهوية الجامعية ،موضوعها "بوابةالموارد البيداغوجية"  ،يطلب فيها السماح للطلبة بالدخول المجاني إلى المصادر على غرار الموقعhttp://elerarning- :
 mesrs.cerist.dzلتسهيل تعلم الطلبة[11] .
 في  98أفريل أكدت الوزارة عبر المراسلة رقم  547بموضوع "التفكير في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد "-54-على التحضير إلنهاءالموسم الجامعي [12]. 9191 /9154
 شهر ماي  9191شهدت الجامعة الجزائرية االنطالق الفعلي للتعليم عن بعد في كل المستويات والتخصصات بعد االنتهاء منالتحضيرات التقنية والبيداغوجية.
 في  59ماي أصدرت الوزارة مراسلة برقم /689أ .خ .و 9191/موضوعها مواصلة النشاطات البيداغوجية واختتام السنة الجامعيةوضرورة تقييم عملية التعليم عن بعد ومتابعتها من طرف اللجان العلمية والبيداغوجية ،وتحدث فيها عن وإمكانية عودة النشاطات
البيداغوجية حضور بشكل حضوري في األسبوع الثالث من شهر أوت [13]. 9191
 في  56اوت  9191أصدرت الوزارة مذكرة برقم/866 :أ.ع 9191/بخصوص استئناف النشاط البيداغوجي لإلتمام السنة الجامعية ،9191/9154يبلغ فيها رؤساء الجامعات بالبروتوكول الصح ي والطريقة العملياتية لتسيير نهاية السنة الجامعية .وتضمنت المذكرة
توضيح لصيغة الدخول الجامعي إبتداءا من  85اوت  ،9191على أن يتم ذلك على فترتين ،األولى تمتد من  98اوت إلى  85اوت
 ، 9191تكون خاللها الدراسة بصيغة التعليم عن بعد ،وتستكمل مناقشة مذكرات الماستر وإطروحات الدكتوراه وأعمال التأهيل .أما الفترة
الثانية فتبدأ في  15سبتمبر  9191تستأنف معها إجراء االمتحانات بصيغة حضورية مع إعطاء األولوية للطلبة قيد التخرج ،شرط
االلتزام التام بالبروتوكول الصحي وتدابير الوقاية من كوفيد]14[ .54-
وفعال في  98أوت  9191التحق الطلبة بعد غياب دام أكثر من خمسة بمقاعدهم البيداغوجية لمتابعة الدروس لمدة أسبوعين ثم إجراء
االمتحانات النهائية ،على أن تتم العملية بالتدريج والتناوب .في خضم هذه الحركية المتسارعة من أجل احتواء الوضع الطارئ ،كان ال بد
على األستاذ أن يقوم بتصميم الدروس في شك ل مطبوعات أو فيديوهات أو دروس تفاعلية وغيرها ،و كان ال بد على الطالب الحضور
للحصص عن بعد وتحميل الدروس وإنجاز ما طلب منه من بحوث وواجبات منزلية وتقويمات فجائية؛ فكان ذلك هو التحدي الكبير
لألستاذ والطالب في اختيار الوسائط وصياغة الرسائل التعليمية وفقًا لمواقف التعلم المختلفة[  ]15والتعامل والتكيف مع بيئة تعليمية
وسيطة غير مهيأة مسبقا ،وبإمكانيات تقنية محدودة أو منعدمة في كثير من األحيان لألستاذ قبل الطالب( عدم امتالك جهاز كمبيوتر ،عدم
وجود شبكة اإلنترنت في مقر السكن ،ضعف تدفق اإلنترنت ،عدم أو ضعف مهارات التحكم في تكنولوجيا االتصال.).... ،
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 -4إجراءات الدراسة الميدانية:
-1.4المنهج:
بما ّ
أن الدراسة الحالية تهدف إلى الكشف عن تقيييم أداء األستاذ الجامعي في التعليم عن بعد في ظل جائحة "كورونا" (كوفيد،)54-
فإن المنهج الوصفي هو الذي يتوافق مع طبيعة ال ّدراسة الوصفية.
 -2.4مجتمع الدّراسة:
تكوّن مجتمع ال ّدراسة من جميع أساتذة كلّية العلوم اإلنسانية واالجتماعية لجامعة  8ماي  5491قالمة (الجزائر) للعام ال ّدراسي
.9191-9154
جدول( :)1توزيع المجتمع األصلي حسب تخصصات كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية

األساتذة

جدع مشترك علوم إنسانية
51

إعالم واتصال ومكتبات
11

علم اجتماع
98

فلسفة
59

تاريخ آثار
18 19

علم النفس
91

المجموع
201

 -3.4عيّنة الدّراسة:
تم أخذ كل أفراد المجتمع األصلي ،أي ّ
أن العيّنة تكونت من  911أستاذ(ة) موزعة بصفة غير متجانسة على مختلف التخصصات ،وتوزع
العيّنة بصفة غير متجانسة أيضا على الذكور واإلناث ( 89ذ 598 ،إ) بنفس الكلّية.
 -4.4األداة استبيان:
أ ُ ّعد االستبيان في صورته األولية بناء على األهداف المسطرة في البحث .حيث احتوى على محاور لتقييم:
 األداء لألستاذ الجامعي في التعليم عن بعد. أداء الطالب الجامعي في التعليم عن بعد. الصعوبات التي يواجهها األساتذة في التعليم عن بعد. الصعوبات التي يواجهها الطلبة في التعليم عن بعد (من خالل استجابات األساتذة) -1.4الخصائص السيكومترية لألداة:
تم تمرير االستبيان على عيّنة قبلية متكونة من  91أستاذا بجامعة جيجل ورصدنا المعطيات التالية:
صدق االستبيان
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صدق المحكمين :تم تمرير االستبيان على ( )51أساتذة في البحث السيكولوجي من مختلف التخصصات ،بجامعة قالمة (الشرق الجزائري)،
وأبدوا مالحظاتهم اإليجابية حول مدى قدرة االستبيان على تقييم أداء األستاذ الجامعي في التعليم عن بعد كموضوع تعويضي للتعليم
الحضوري في ظل جائحة "كورونا" .فضال عن مدى وضوح بنوده سيما من ناحية الصياغة اللغوية ،أو من ناحية عددها ومما تحمل في
طياتها من بنود مفتوحة ونصف مفتوحة ،مما يسهل على المفحوص التجاوب بكل حرّية.
الثبات:
اعتمدنا فقط على حساب "ألفا كرونباخ"
جدول( :)2جدول حساب ألفا كرونباخ

الرقم

في فترة جائحة "كورونا" التعليم الجامعي عن
بعد

.5

يع ّوض التعليم الحضوري

.9

يفيد الطلبة الذين لديهم وظيفة أو عمل آخر

.8

األستاذ(ة) يعطي معلومات أكثر

.9

وسيلة للتحكم في القسم

.1

استيعاب أحسن للطلبة من طريقة الدروس
الحضورية

.6

ال يفيد الطلبة في االكتساب

.7

توجد به عدة عراقيل

.8

صعب فيما يخص تقييم الطلبة

.4

صعب فيما يخص تسيير اإلمتحانات

.51

يزيح المسؤولية عن األستاذ(ة)

.55

يغيّر في الروتين بصفة مفاجئة

متوسط
حسابي
181,9
3
182,0
0
182,4
3
181,7
0
181,9
0
181,5
0
181,9
3
181,8
7
183,4
7
182,8
0
181,8
0

في حالة حذف البند
معامل ارتباط
البند مع
إنحراف
التباين
المجموع
معياري
الكلي
186,6
0,23
13,66
0
196,4
-0,22
14,01
0
186,9
0,17
13,67
8
190,6
0,11
13,81
8
193,9
-0,07
13,93
6
196,1
-0,17
14,00
2
192,9
-0,02
13,89
3
191,2
0,04
13,83
5
188,1
0,22
13,72
8
192,4
-0,02
13,87
3
192,8
-0,02
13,89
9

ألفا
كرونباخ
0,79
0,80
0,79
0,79
0,80
0,80
0,79
0,79
0,79
0,80
0,79

من خالل حزمة التحليل اإلحصائي بواسطة "ستاتيستيكا "51-أبرزت النتائج ارتفاع معامل "ألفا كرونباخ" للداللة على ثبات االستبيان ،و
الموضحة أسفله:
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جدول( :)3معامل ألفا كرونباخ
عدد أفراد الع ّينة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ألفا كرونباخ على الدرجة الكلية

205

185,56

14,12

0,79

الفرضية األولى:
بالنسبة لألساتذة التعليم عن بعد ال يعوّ ض التعليم الحضوري بل يك ّمله.
سنستخدم التحليل العاملي لمعرفة أهم االرتباطات الموجودة بين متغيّرات ال ّدراسة .ولحسابها يشترط وجود ارتباطات
(جدول ،)5وتجانس (العيّنتين متجانستين) ،وتوزيع منتظم بين أفراد العيّنة.
جدول( :)4األوزان العاملية :عوامل أساسية ،عند p<0,05
صعوبات معرقلة للتعليم عن بعد
إيجابيات محفّزة للتعليم عن بعد
التباين المفسّر
احتمال (االجمالي)

العامل)13,11(1
0,87
2,32
0,39

العامل)32,42(2
-0,96
1,04
0,17

اجتمعت متغيّرات ال ّدراسة في عاملين أساسيين ،وهي صعوبات التعليم عن بعد عوامل أساسية (أنظر أيضا الرسم البياني أسفله) تفعّل
األزمة االتصالية .العامل األوّل متمثّال في كل من البنود من  ،55-6هذا العامل
العامل األوّل ،يحتوي متغيّر الصعوبات (أنظر الجدول ،9من  – 8إلى  )55ق ّدر بــ .18,66
العامل الثاني ،يحتوي على متغيّر اإليجابيات (أنظر الجدول ،9من  – 9إلى  )1ق ّدر بنسبة 89,99
من الرسم البياني نؤ ّكد اختيار ثمانية حلول حسب "كايزر" ) (Kaiserنستثني منها البنود التالية55 ،7 ،5 :
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T racé des Val eurs propres
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0

Val.

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Nom bre de Val eurs propres

الشكل( :)1منحنى الحلول العاملية التي تف ّعل التعليم عن بعد
من المع ّدالت يبدو ّ
أن العوامل التي تفعّل التعليم عن بعد تكمن في تجنب الصعوبات والعراقيل.
االستنتاج العام :العناصر السالفة ال ّذكر تؤثّر في تفعيل التعليم عن بعد ضعيفة ،كون الصعوبات والعراقيل ال يمكن التحكم فيها (لحد الساعة).
جدول( :)5مقارنة معدّالت المحاور مع متوسط البدائل
متوسط
حسابي

معدّل
صعوبات معرقلة للتعليم عن
بعد
إيجابيات محفّزة للتعليم عن
بعد

عدد
المستجيبين

)0,30( 3,76

الخطأ العشوائي
"ت"

ت
(ستيودنت)

0,06

13,69

911
)0,35( 3,09

***
919

0,06

*P<0,05; **P<0,01; *** P<0,001

1,34

متوسط البدائل8:

مع ّدل الصعوبات المعرقلة دالة إحصائيا عند  p<0,001عكس اإليجابيات غير دالة.
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الفرضية الثانية:
بالنسبة لألساتذة التعليم عن بعد ال يعوض التعليم الحضوري بل يك ّمله.
جدول( : )6تفصيل الفروق بين القائمين بالتعليم عن بعد بداللة الجنس (بين الذكور واإلناث)
الدرجة العلمية

1

205

2

F

P<0,05

ك

86

***

25,25

204
23,5

غير دال

2

14,58

الخبرة

P<0,05

F

P<0,05

غ .د

83

**

غ .د

19,5

غ .د

* : p<0,05 ; ** : p<0,01 ; *** : p<0,001

الفروق دالة احصائيا بين المستجيبين الذكور واإلناث فيما يخص الصعوبات المعرقلة للتعليم عن بعد ) ،(F(205, 204) = 86 ; p<0.001ودالة
كذلك بداللة الخبرة المهنية .(F(205, 204) = 83 ; p<0.01) .أي ما تراه اإلناث مختلف عما يعرقل الذكور فيما يخص التعليم عن بعد .فضال
عن مدى تأثير الخبرة المهنية على رؤية الصعوبات .ربّما تكون الصعوبات المالحظة على عالقة بالجيل المخضرم أكثر من األساتذة
الشباب.
تبين الفرضية الثانية (التعليم عن بعد ال يعوض التعليم الحضوري بل يك ّمله)
اإلجابة على الجزء الثاني من االستبيان أبرزت تمركز الصعوبات في نقص الوسائل ذات عالقة بالتكنولوجيا ،والتملّص من
المسؤولية ،والتغيّب مصحوب باعتذارات شعورية وغير شعورية ،أعذار الطلبة اجتماعية بحتة ،عدم ألفة التدريس عن بعد (سيطرة ثقافة
التعليم الحضوري وسيطرته على أذهان األساتذة والطلبة).
المناقشة:
تبين النتائج ّ
أن األساتذة والطلبة يواجهون صعوبات مختلفة في التعامل مع التعليم عن بعد ،قد يرجع ذلك الى ظروف الحجر الصحي وتأثير
انتشار الجائحة على الحالة النفسية لهم حيث وجدت العدد من الدراسات أن األسابيع األولى التي تسبق فترة االمتحان النهائي وتتضمن وقتًا
مرهقًا للطالب [ ]16وسجلت درجات عالية نسبيًا من االكتئاب والقلق خالل هذا الوقت.
تُعزى زيادة االكتئاب والقلق ووقت الجلوس ،والتي كانت تفوق ما يمكن مالحظته عادةً خالل فترة نموذجية ،إلى جائحة COVID-19
ما أدى إلى ضعف دافعية الطلبة واألساتذة ونفورهم من التعليم عن بعد ] [17وانشغالهم بمتابعة األخبار المتعلقة بالجائحة (COVID-
ً
خموال وأبلغوا عن زيادة أعراض القلق واالكتئاب ( [18])P <.001وهذا في حد ذاته كفيل بتثبيط وإحباط ليس
 ، )19فكان األفراد أكثر
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الطلبة فقط ،إنما أيضا األساتذة .كما أن الشباب وخاصة طالب الجامعات تعرضوا لكميات هائلة من المعلومات المتعلقة بـ COVID-19
من وسائل اإلعالم الجماهيرية واالجتماعية] ،[19حيث يبدو أنهم عانوا من تأثير نفسي مهم خالل األسابيع األولى من إغالق
 .[20]COVID-19وهذا ما يفسر ربما اهتمام الطلبة وتأثرهم بما يحدث عبر هذه الوسائل أكثر من اهتمامهم بمنصات الدروس .هذا
الوضع الذي يعاني منه األساتذة والطلبة يدعو القائمين على المنظومة التعليمية إلى اإلسراع في تقديم خدمات نفسية موجهة لألزمات في
الوقت المناسب واتخاذ التدابير الوقائية الالزمة ،واالهتمام بالصحة النفسية لطالب الجامعات وأساتذتهم.
بينت نتائج دراستنا أيضا أن الصعوبات التي تواجه الطلبة مرتبطة بنقص الوسائل التكنولوجية ،وعدم حيازة العديد منهم على أجهزة
الكمبيوتر ،وعدم وجود شبكة اإلنترنت في بيئتهم ،ناهيك عن االنقطاعات المستمرة في الكهرباء ،أو فقدانها تماما خاصة في المناطق
الريفية والمناطق النائية؛ ما يعيق الطلبة وحتى األساتذة عن استخدام التعليم عن بعد ،وعليه فإن الوضع يفرض على الجامعة والقائمين
عليها إعادة تهيئة البيئة التعليمية المسماة"بيئة االعالم اآللي للتعلم"  EIAHأي
 ،2] Environnement informatique d’apprentissage humainص  ،[1111وهو مفهوم جديد لمفهوم بيئة التعلم الوسيطة
التي تستند إلى مراقبة المكونات التكنولوجية للوسائط  :البنية التحتية والوسائل والدعم والرسالة .بدت الصعوبات لدى اإلناث مختلفة عنها
لدى الذكور ،ذلك ألن الطالبات يشعرن أكثر بالعزلة لصعوبة االتصال ببعضهن وااللتقاء بهدف إنجاز الواجبات الدراسية والمذاكرة
وتحضير االمتحانات ،على عكس الذكور الذين ليست لديهم هذه الصعوبة ،ألنهم يتمتعون بحرية أكبر في المجمع وال يلتزمون في أغلبهم
بقواعد الحجر الصحي ولديهم وسائل التنفيس عن الضغوط النفسية التي ببتها الجائحة والحجر الصحي .عبر األساتذة عن صعوبة تحكمهم
في التعليم اإللكتروني ،وأغلبهم يفضلون التعليم وجها لوجه ،رغم أن العرض المؤسسي عبر اإلنترنت متطور إلى حد بعيد ،يمكن تفسير
هذه الفجوة بقلة أو غياب العوامل التحفيزية .وربما هذه العوامل تشير إلى الخوف اختفاء األستاذ واستبداله باآللة .دون أن ننسى أن
األساتذة األصغر سنا يرون أن االستخدام أسهل بكثير مقارنة بكبار السن الذين لم يتعودوا على استخدام التكنولوجيا ]  ،21ص  [111هذا
يعني أن التعليم عن بعد ليس ممارسة فقط وتغيير فوري للسلوك ،إنما هو انعكاس لثقافة مهنية وأساليب تعلمية اكتسبها األستاذ والطالب
عبر سنين عدة ،وتجسيد لبنيات معرفية ال يمكن أن يتجاوزها ال األستاذ وال الطالب بقرار وزاري أو أمر إداري؛ ما يستوجب على
اآلمرين إعطاء الوقت الكافي لألستاذ حتى يتكيف مع الوضع الجديد و يكوّن بنيات معرفية جديدة خاصة بالممارسات الجديدة في التعليم
عن بعد .إن التراكم الكبير للمعرفة عبر تكنولوجيات التعليم والتواصل المختلفة ،أدى إلى تحوّل النموذج المعمول به في التعليم والتعلم
وجعل التفكير في " ديناميكية سياسية واجتماعية واقتصادية وتكنولوجية ،والتجديد في الممارسات الهندسية التعليمية أمرًا ضروريًا ].[22
لمساعدة الطالب على بناء المعرفة ودمجها ،يقوم مصممو الدورات التدريبية عن بعد بتطوير التمارين والواجبات المنزلية وأنشطة التعلم
وفقًا لألهداف التعليمية كونها أداة أساسية في التصميم التعليمي ] .[23بخصوص اإلجابة على الجزء الثاني من االستبيان ،أبرزت النتائج
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تمركز الصعوبات في نقص الوسائل ذات عالقة بالتكنولوجيا ،والتملّص من المسؤولية .ظهرت أعذار الطلبة اجتماعية بحتة ،وعدم
التعود على الدراسة عن بعد ،وهذا كما سبقت اإلشارة إليه راجع في غالب األحيان إلى سيطرة ثقافة التعليم الحضوري وسيطرته على
أذهان األساتذة والطلبة ،باإلضافة إلى أنهم يقومون باختيار الدروس بناء على البينة التي ينظمها بها األستاذ وخاصة اهتمامهم بالمعلومات
التي يعتقدون أنها تدخل في عملية التقويم واالمتحانات بغض النظر عن أنها حضورية أو افتراضية ] .[24ان هذه الصعوبات وغيرها
التي تواجه األساتذة والطلبة في التعليم عن بعد ،اتفق كلهم على انها نتيجة مباشرة لعدم التحضير والتدريب المسبق واالستشرافي لتجنب
المشكالت التي تنتج عن األزمات وحاالت الطوارئ .يرى كل من األساتذة والطلبة أن التعليم عن بعد هو التأشيرة األساسية لعالم المعرفة
والعلوم والتنمية الشاملة ،من الضروري أن يستمر حتى بعد جائحة  ،COVID-19في إطار إن التوجه الجديد في المجال التعليمي
الرقمي وهو التعلم التعاوني حيث قدم المتخصصون عدة نماذج وتصميمات لنشاط تعليمي تعاوني في سياق معين لالفتراضية وتحدد
القرارات الرئيسية التي يجب أن يتخذها المعلم المصمم عبر اإلنترنت مثل نموذج  ،Télé-universitéحيث ت ّم عبرها دمج األنشطة
التعاونية ] [25؛ لكن يخشى علماء التربية أن األدوات الرقمية السائدة اليوم قد تعمل إلى تكريس المنطق الفردي والتقني وأن تطغى
المصالح المالية على فلسفة ا لتعليم وتقود العالم ،نحو مفهوم السوق التعليمي حيث يستهلك الطالب ،كل منهم أمام شاشتهم وفي المباالة
متبادلة ،البرامج بدالً من تبادل المعرفة وقيم التربية ] [26؛ ذلك ألنه ال غنى عن األستاذ والعقل البشري القادر على التفكير والتطوير
بشكل أكثر إنسانية ،والمنشط لبيئة مليئة بالمشاعر واألحاسيس التي تجعل من العمل جز ًءا من الحياة ،وليس الحياة جز ًءا من العمل.
الخالصة:
تناولنا في هذه الورقة البحثية واحد من المواضيع الهامة في الساحة التعليمية ،وهو تقييم أداء األستاذ الجامعي في التعليم عن بعد في ظل
جائحة كورونا .اعتمدنا على المنهج الوصفي في رصد واقع النشاط التعليمي التعلّمي وأهم الصعوبات التي تواجه كل من األستاذ والطالب
أثناء أداء نشاطهما عبر الوسائط اإللكترونية التي وضعتها الجامعة الجزائرية تحت تصرفهما .أكدت لنا النتائج أن كل من األستاذ
والطالب يواجه عدة صعوبات في التعامل مع التعليم عن بعد ،من أهمها:
 قلة الوسائل التعليمية اإللكترونية. ضعف مهارات التحكم في الوسائل المتاحة. افتقار العديد من الطلبة واألساتذة لشبكة اإلنترنت. غياب التدريب والتكوين بخصوص تفعيل التعليم عن بعد. -التغيّب عن التعليم البعدي.
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االقتراحات:
في ضوء هذه النتائج السالفة ال ّذكر نتقدم بالتوصيات الموالية.
 تشجيع األستاذ والطالب على طريقتي التعليم والتعلّم "الكالسيكية" والتكنولوجية ،كون الواحدة مكملة لألخرى. تنصيب هيئات علمية وإدارية مختصة لمتابعة وتقييم مخرجات الجامعة من التعليم عن بعد. ضرورة الشرح للمعلم المستخدم في التدريس وجها ً لوجه كيفية تحويل ممارسته الحضورية إلى ممارسة للتدريس البعدي حسب المخططالتالي :التعبئة  +النشاط

التفاعل  +الحصول على الدروس

التغذية الراجعة والتقييم.

 تعزيز تفضيل التفكير حول األنشطة بدالً من التفكير في المحتوى[27] . رغم أن التعلم عن بعد في جانبه المضيء يضمن استمرار عملية التعليم والتعلم ،إال أن القائمين على المنظومة التعليمية مطالبون بإيجادالحلول المناسبة لمشاكل التعليم عن بعد.
 تهيئة البيئة التعليمية الرقمية بكل ما تتطلبه من إمكانيات مادية وبشرية. متابعة الوزارة والتأكد من أن التالميذ أو الطلبة تابعوا واستوعبوا الدروس فعال. تحديد أساليب التقويم الخاص ة بالتعليم عن بعد في الجامعة وفي األطوار التعليمية األخرى. التركيز على موضوع جودة التعليم من خالل التعلّم العميق]5[. توفير المرافق التجهيزية واستحداثها ،والقضاء على مناطق الظل من خالل القضاء على مشكلة االنقطاع المتكرر للكهرباء واألنترنت فيالمدن والقرى واألرياف.
 االهتمام بأهداف جودة التعليم ،وهذا ما يطرحه األستاذ من مادة علمية ،وما يتلقاه الطالب من خالل الحرص على التعليم العميق .فإذا كانمن شروط التعليم إرسال رسالة تواصلية ،لفظية كانت أم غير لفظية تتسم بالوضوح ،فإنّه من شروط التعلّم االستقبال واإلصغاء الجيّد
والفعّال]22[ .
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تستخدم في أغلب األحيان التعليم :عن بعد 

الحضوري 

في فترة جائحة "كورونا" التعليم الجامعي عن بعد...
دائما

يع ّوض التعليم الحضوري
يفيد الطلبة الذين يعملون
ال يفيد الطلبة في االكتساب
وسيلة للتحكم في القسم
توجد به عدة عراقيل مثل انقطاع النت أو غيابها
صعب فيما يخص تقييم الطلبة
صعب فيما يخص تسيير اإلمتحانات
يزيح المسؤولية عن األستاذ(ة)
يع ّد أحسن من التعليم الحضوري لوال تغيّر الروتين المفاجئ
األستاذ(ة) يعطي معلومات أكثر
استيعاب أحسن للطلبة من طريقة الدروس الحضورية
ال يستجيب الطالب مع التعليم عن بعد
أجب في ثالث كلمات:
 في نظرك ما هي الصعوبات التي تواجه األستاذ(ة) من استخدام التعليم عن بعد:............................5

.............................8

...........................9
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